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„ Ha szabadon garázdál-
kodhatnak bennünk a 
külső hatások, a hírek, 
a Facebook-bejegyzések, 
az azt jelenti, hogy át-
adtuk az irányítást saját 
lelkünk uralása fölött.

is emlékeztet, hogy gazdasági szem-
pontból mindenképp visszaeséssel 
kell számolni, hiszen tavasszal lezár-
ták a termelést, és szinte egész évben 
álltak bizonyos gazdasági ágazatok, 
például a turizmus és a vendéglátás. 
Az emberek kevesebbet költöttek, 
nem feltétlenül azért, mert kevesebb 
a pénzük, hanem mert nem volt any-
nyi lehetőségük elkölteni a pénzüket, 
de amint megszűnnek a korlátozá-
sok és a járványt ellenőrizni lehet, a 
fogyasztás is újra megnő. „A jövőre 
nézve mindenképp reményre ad okot, 
hogy meg fognak érkezni a védőoltá-
sok. Ezeket a betegségeket korábban 
is oltással győzték le, ez most is meg-
oldhatja a problémát.”

A szociológus pragmatikusabb 
szemszögből értékeli a mögöttünk ál-
ló évet. Mint rámutat, 2020 kiemelte 
a társadalom egyes csoportjai között 
meglévő különbségeket, és még nehe-
zebbé tette a hátrányos helyzetben lé-
vők felzárkózását. Úgy látja, a járvány 
mindannyiunkat eltérően érintett: van, 
akinek a megélhetését fenyegette, van, 
akinek el is vette azt, másoknak eköz-
ben nem változott az anyagi helyzetük. 
A járványhelyzet ugyanakkor átala-
kította az időtöltést, a gazdasági hely-
zetet, és minden eddiginél keveseb-
bet mozogtak az emberek. „Mindent 
fi gyelembe véve azért is különleges a 
helyzet, mert korábban nem volt ilyen, 
nem lehetett erre felkészülni. Egy olyan 
jelenségről van szó, ami világszerte 
megmutatkozott. Az embereknek meg 
kellett változtatniuk az életmódjukat: 
mindenki maszkot visel, az iskolák 
nem úgy működnek, ahogy eddig.”

Magyari Tivadar szerint egyér-
telművé vált az is, hogy az iskola 
nemcsak az a hely, ahol ismereteket 
tanítanak, készségeket fejlesztenek, 
hanem a társadalmi együttlét hely-
színe – mellékesen, de fontos feladat-
ként ellátja az iskoláskorú gyermekek 
felügyeletét is a nap egy részében. Az 
oktatás – mint nagy társadalmi ellá-
tórendszer – megmutatta, mi történik 
akkor, ha nem tud működni. Hason-
lóan azt is megtapasztalhattuk, hogy 
mi történik, amikor az egészségügy 
nem tud az eddig megszokott módon 
működni, átalakul a kórházak hely-
zete, a páciensek fogadása. „Az ok-
tatás és az egészségügy fontossága és 
sérülékenysége is megmutatkozott” 
– fogalmaz a szakember.

Pótolható a felemás tanév?

Az oktatási szakember szerint az 
iskoláskorú gyermekek nem egyfor-
mán élték meg ezt az időszakot, on-

line jelenlétet, hiszen nem egykorúak 
és nem egyformán fejlődnek. „Az 
oktatásra annyi év van szánva, hogy 
egy ilyen esztendőnek, ami eltelt, 
nem kellene gondot okoznia. Ha va-
lamiről lemaradtak a gyermekek, ak-
kor lehet, hogy anélkül is boldogulni 
tudnak majd az életben. Az elemis-
táknak van még majdnem tíz évük, 
hogy bepótolják, ha valamiről lema-
radtak. A végzősök, ha valamit eddig 
nem tanultak meg, akkor most azzal 
maradnak, amit eddig tanultak. Ed-
dig is arról beszéltünk, hogy túl sok 
a tananyag, túl sok a tanulnivaló” – 
érvelt a szakember.

Szerinte a legnagyobb probléma 
az, hogy a tanárok ugyanazt akarják 

tenni, mintha a diákok bejárnának 
az iskolába, például torna- és zeneó-
rát akarnak tartani. Ismét kiütközött 
az, hogy mennyire merev az oktatási 
rendszerünk. Úgy véli, ha rugalma-
sabb lenne a rendszer, akkor lettek 
volna választási lehetőségek, és 
másképpen lehetett volna kezelni 
azt, hogy a gyermek nem tud iskolá-
ba menni. „Nálunk mindenki azon 
gondolkozik és arra törekszik, hogy 
minél tökéletesebben leutánozza 
számítógépen, távolról azt, ami az 
iskolában szokott történni. Ez an-

nak a legkönnyebb, akinek eddig is 
olyan tanítási stílusa volt, hogy dik-
tált, mert most is ugyanazt mondja: 
»Nyissátok ki a füzetet, és írjátok!«
Más megközelítésre lett volna szük-
ség” – összegezte az oktatással 
kapcsolatos meglátásait Magyari 
Tivadar.

A félelempropaganda hatása

Az alkalmazkodókészségünket és a 
rugalmasságunkat tette leginkább 
próbára a 2020-as esztendő – ezt az 
„évértékelőt” már Szalay Zsuzsanna 
fogalmazta meg. A székelyudvarhe-
lyi pszichológus szerint az elmúlt 
év fi zikai és lelki szinten is gyökeres 
változást idézett elő bennünk. „A lel-
ki változásokat illetően a járvánnyal 
és a karanténnal a betegség okozta 
félelem erősödött az emberekben, 
hogy semmi nem biztos, minden 
változó. Az alapdolgaink is – pél-
dául hogy munkába járunk – egyik 
napról a másikra megváltoztak. Na-
gyon sok ember pánikszerűen éli 
meg mindezt, jelentősen megnőtt a 
lelki, szorongásos betegek száma.” 
A pszichológus a gerjesztett negatív 
közhangulatra is kitért, meglátása 
szerint sokan eljutottak oda, hogy 
a különböző csatornákból rájuk zú-
duló rengeteg információ és a „fé-
lelempropaganda” miatt már nem 
tudtak reálisan gondolkozni. Ebben 
a zavarodottságban és félelemben 
pedig a feszültségeket egymáson ve-
zették le.

Sokan eközben valódi megpró-
báltatásokat is átéltek: elkapták a 
betegség súlyosabb formáját, romlott 
az anyagi helyzetük, elveszítették a 
munkahelyüket. „Mindez reális, va-
lós reakciókat, félelmeket indított el. 
A társas kapcsolatok minimalizálá-
sa, hiánya ugyanakkor egy komoly 
erőforrástól vonta meg az embert, 
nem tudtunk egymás által töltődni” 
– hangsúlyozta a szakember.

„Vigyázzunk a lelkivilágunkra”

Szalay Zsuzsanna úgy látja, az idei év 
szigorú tükröt tartott mindannyiunk 
elé, hiszen szembe kellett néznünk 
azzal, miként is állunk a határainkkal. 
Nagyon sok külső hatás ért bennünket, 
és az egyénnek felelőssége van abban, 
hogy mit enged be a gondolataiba és az 
érzéseibe. Ha szabadon garázdálkod-
hatnak bennünk a külső hatások, a 
hírek, a Facebook-bejegyzések, az azt 
jelenti, hogy átadtuk az irányítást saját 
lelkünk uralása fölött, és ilyenkor min-
denki, a szomszédasszonytól a bemon-
dóig, szakorvosig irányítja a hangula-
tunkat. „Meg kell tanulni korlátozni 
a külső hatásokat, jobban vigyázni a 
lelkünk tisztaságára, békéjére. Bebi-
zonyosodott, amit eddig is tudtunk: a 
lelki egészség romlásával hamarabb 
megbetegszik az ember, vagy nehe-
zebben vészeli át a fertőzést. A pánik, a 
szorongás rombolja a testi épségünket 
is” – emlékeztetett a pszichológus.

Az alapvető szükségletünk 
hiányzik

A szakember szerint az idei év tük-
rében el kell tudnunk fogadni, hogy 
bármilyen fejlett is ez a világ, nem 
tudjuk uralni az életünket. A jövőre 
nézve meg kell tanulnunk és érte-
nünk, hogy minden krízis, próbatétel 
az ember fejlődését szolgálja, még 
akkor is, ha majdnem „beledöglünk”.

„Reméljük, hogy jövőre jobb lesz, 
tudatosabban fogunk élni. Jobban vi-
gyázunk magunkra, a lelki életünkre, 
egészségünkre. Odafi gyelünk arra, 
hogy feltöltődjünk, jobban fogjuk 
értékelni a családi kapcsolatokat, 
barátságokat. Most egy kicsit óvato-
sabbak vagyunk, de ha enyhülnek a 
korlátozások, csökken a fertőzöttségi 
mutató, akkor az alapvető emberi igé-
nyeinknek is eleget tudunk tenni, új-
ra emberek között tudunk lenni, meg 
tudjuk érinteni egymást. Ezt az alap-

vető szükségletünket, a kapcsolódást 
nem tudja a járvány kiirtani, ez a lelki 
igény biztosan újra meglesz bennünk, 
és ki tudjuk elégíteni, ezáltal töltődni, 
gyógyulni is képesek leszünk.”

„Erőnket meghaladó feladat”

Bár nem kellett volna váratlanul érjen 
bennünket egy ilyen világjárvány, 
hiszen a Szentírásban, a jövendö-
lésekben benne van az utolsó idők 
jeleként a világjárvány is, ráadásul 
más forrásokból is látható volt, hogy 
milyen irányba halad a világ, mégis 
felkészületlenek voltunk – vélekedik 
Jakab István, a Maros-Mezőségi Refor-
mátus Egyházmegye esperese. „Olyan 
mértékben sikerült helytállni, ami-
lyen mértékben sikerült jól gazdál-
kodni az erőforrásainkkal. Az biztos, 
hogy erőnket meghaladó feladat elé 
állított ez a helyzet. De nekünk eddig 
is, most is az erőforrásunk az Ige volt, 
az Istennel való közösség, illetve a kö-
zösségben való jelenlét.” Az esperes 
elmondása szerint az egyéb nehézsé-
gek mellett az élő közösségi alkalmak 
hiánya volt a legnagyobb nyomorúsá-
guk. „A két hónapos karantén idején 
online istentiszteleteket tartottunk. 
Igyekeztünk mi is helytállni az online 
térben. Meg kellett szoknunk, ez nem 
a mi világunk volt. Hálát kell adni Is-
tennek ezekért a lehetőségekért is, jó 
eszköz volt ez a szolgálat számára.”

Jakab Istvánnak meggyőződése, 
hogy a járványnak – mint minden ne-
hézségnek – kell legyen pozitív hatá-
sa. „Azt pozitívumként könyveljük el, 
hogy sokkal nagyobb volt a lelki igény 
az emberekben. Nemcsak azok eseté-
ben, akik amúgy is aktív gyülekezeti 
tagok voltak, hanem a keresőkben, sőt 
még az egyháztól távol állókban is fel-
merült az igény, hogy csatlakozzanak 
az online istentiszteletekhez.”

Az esperesnek idén újra meg újra 
Pál apostol szavai jutottak eszébe: 
„Akik Istent szeretik, azoknak min-
den a javukra van”. „Ez ma még csak 
egy hitbéli meggyőződés, hogy áldás 
fakad ebből a helyzetből is, s biztos 
vagyok benne, hogy előbb-utóbb 
látni is fogjuk a mostani nehézség 
áldásait is. Az biztos, hogy az idei 
év tükrében sok minden letisztázó-
dik. Az egyháznak is szüksége van 
arra, hogy őszintén odaálljon az Ige 
fényébe, hogy Isten megállapíthassa 
rólunk, velünk kapcsolatosan, hogy 
hol tartunk és mi a teendőnk. Úgy 
érzem, hogy Isten Igéje megdolgozott 
bennünket, az Ige is maradandóbban 
van bennünk” – üzeni Jakab István.

„Most az elcsendesedésnek, az 
imádkozásnak, a tervezésnek az idő-
szaka van. Úgy tekintünk a jövendőre, 
hogy ha elmúlik a járvány, könnyebb 
lesz. Bízzunk benne, hogy Isten elvégzi 
a munkát bennünk, jobbak és hűsége-
sebbek leszünk. Ha visszatekintünk 
a történelemre, egy-egy világjárvány, 
világháború után mindig megújulva, 
megerősödve jött ki az emberiség. Isten 
beleültetett az emberbe olyan képes-
ségeket, amelyekkel le tudja győzni az 
akadályokat, és most ezzel a remény-
séggel kell tekinteni a jövő év felé.”




