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H I R D E T É S

POLITIKAI PASSZIVITÁST VALÓSZÍNŰSÍT A JÁRVÁNY KAPCSÁN MEGNYILVÁNULÓ BIZALOMVESZTÉS A SZOCIOLÓGUS SZERINT

Romániai ellenállás kételkedés formájában
A járványkezelést célzó 
újabb korlátozások elleni 
tiltakozás nem látványos 
utcai tüntetések, hanem egy-
fajta általános politikairend-
szer-tagadás formájában je-
lentkezik Romániában – véli 
Horváth István szociológus. 
A társadalomkutató szerint 
a tavaszi helyzethez képest 
a mostani abban más, hogy 
sokak számára személyes, 
vagy közvetlen hozzátarto-
zók, ismerősök élethelyzetén 
keresztüli megtapasztalás 
történt.

 » PATAKY ISTVÁN

A koronavírus-járvány tava-
szi, első hullámának vé-
gén Európa-szerte arról 

beszéltek a társadalomkutatók, 
de a döntéshozók is, hogy még 
egyszer lehetetlen szigorú korlá-
tozásokat, karantént bevezetni 
a fertőzés terjedésének megaka-
dályozása érdekében, mivel azt 
aligha viselnék el az emberek. 
Az utóbbi hetekben mégis a lezá-
rások mellett döntött több állam 
is a kontinensen. Hol van az em-
berek tűrőképességének határa? 
Még egyszer megismételhető 
egy általános lezárás súlyos tár-
sadalmi feszültség nélkül? Bár 
nem vonzanak óriási tömegeket, 
azért Nagy-Britanniában, Olasz-
országban, Spanyolországban, 
Franciaországban sokan tüntet-
nek a korlátozások ellen. Vár-
hatóak-e Romániában hasonló 
megmozdulások, ha tovább szi-

gorodnak az intézkedések? Mi-
nek tulajdonítható a különböző 
szabadságjogok egy évvel ezelőtt 
még elképzelhetetlen mértékű 
korlátozásának elfogadása a tár-
sadalom által? Félelem? Racio-
nalitás? Meggyőzhetőség? Ezek-
kel a kérdésekkel fordultunk 
Horváth István szociológushoz.

Megalapozott korlátokhoz 
alkalmazkodnak a polgárok
A kolozsvári Nemzeti Kisebb-
ségkutató Intézet vezetője kifej-
tette: a társadalmak – még az 
olyanok is, amelyek hosszasan 
tapasztalták meg a rendnek a 
jogba ágyazottságát – a hata-
lom szabályozottságára épülő 
szabadságot, viszonylag jelen-
tős korlátokat képesek felvál-
lalni, amennyiben azt legitim-
nek, megalapozottnak tartják. 
„A második világháború során 

Angliában jegyrendszer keretén 
belül jutottak hozzá az alapve-
tő élelmiszercikkekhez. Még a 
Buckingham-palotában lakók 
is. A második világháború kör-
nyékén Stockholm lakóinak 
parcellákat osztottak ki megmű-
velésre, ugyancsak az ellátási 
gondok csökkentése érdekében. 
Nos, ezek és az ehhez hason-
ló korlátozó intézkedések nem 
okoztak jelentős töréseket a kor-
mány és kormányzottak között. 
Ha a tapasztalat visszaigazolja 
adott korlátozások megalapo-
zottságát, a társadalom jelentős 
része alkalmazkodik” – állapí-
totta meg a Krónikának a társa-
dalomkutató. Kiemelte, hogy a 
tavaszi helyzettel összehasonlít-
va most sokak számára szemé-
lyes vagy közvetlen személyek 
élethelyzetén keresztüli megta-
pasztalás történt.

Horváth István szerint az al-
kalmazkodás esélye arányos a 
fennálló politikai rendszerbe, 
a meghatározó intézmények-
be vetett bizalom mértékével. 
„Nos, Romániában sem az álta-
lános társadalmi bizalom, sem 
a politikai intézményekbe vetett 
bizalom nem valami magas, sőt 
egyike a legalacsonyabbaknak 
az Európai Unión belül. Ez nem 
föltétlenül látványos, és főleg 
nyilvános tiltakozó mozgalmak 
formájában jelenik meg, sokkal 
kisebb ennek a hagyománya mi-
felénk, mint mondjuk Francia-
országban, hanem az általános 
bizalmatlanság elmélyülésében 
és sokszor bizarrul ellentmondó 
formákban történő megnyilvání-
tásában” – fogalmazott a társa-
dalomkutató. Mint mondta, az 
emberek egy része már nem egy-
szerűen „nem hisz a vírusban”, 

hanem a hatósági és a média ál-
tal közvetített valóságdefi níciók-
ban sem bízik. És ha kétlik azt a 
valóságképet, amely alapján kor-
látozó intézkedéseket foganato-
sítanak, nincsenek bizalommal 
azok irányában, akik ezt a prob-
lémás valóságot felépítik, ugyan 
biza miért ne tiltakoznának? – 
tette fel a kérdést a szakember. 
Megismételte ugyanakkor, hogy 
nálunk a tiltakozás nem látvá-
nyos, nem utcai jellegű.

Kételkedés, tagadás,
kekeckedés
Horváth István lapunknak rá-
mutatott, sokkal inkább egyfajta 
általános politikairendszer-ta-
gadást lát körvonalazódni. „És 
erre például azok a szöveges 
megnyilvánulások adnak alapot, 
amelyek egyre gyakoribbak a 
COVID-os rossz (nem mintha vol-
na mostanság jó) hírek kapcsán. 
Írásbeliségben nem mindig gya-
korolt személyek érzik szükségét, 
hogy kételkedjenek, tagadjanak, 
kekeckedjenek, egyszóval: ellen-
álljanak. Abban a nyilvánossági 
szeletben, amelyhez hozzáfér-
nek, amelyben megnyilvánulhat-
nak” – vázolta a helyzetet a tár-
sadalomkutató. Úgy véli, ez az 
ellenállás sajátos világképet kör-
vonalaz. „Eltekintenék a kinyil-
vánított tartalmaktól. Maga a 
bejegyzés megejtésének a ténye 
a fontos. Ezáltal egy réteg jelez, 
hogy egyszerűen nincs bizalma a 
fennálló politikai rendszerben” – 
hangsúlyozta a szociológus. Hor-
váth István szerint ez az általáno-
suló bizalomvesztés, a szociális 
médiafelületeken történő han-
goskodás mellett a fokozódó po-
litikai passzivitást valószínűsíti.

Az emberek egy része már a hatóság és a média által közvetített valóságdefi níciókban sem bízik
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