
Kultúra2021. február 2.
kedd8

VAJDA ANDRÁS EGYETEMI OKTATÓ A MINDENNAPUNK RÉSZÉVÉ VÁLT KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY OKOZTA TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOKRÓL

Velünk maradnak a pandémia szülte szokásaink

 » Gyakorlatilag ugyanazok a 
kulturális viselkedésformák és 
magyarázatok termelődnek újra 
most is, mint a pestis idején. 
Vannak, akik istentől jövő csapást 
látnak benne, vannak, akik ret-
tegnek tőle, és vannak, akik nem 
hajlandók tudomást venni róla.

Bár vannak előnyei az online kultúrafogyasztásnak,  amit látunk,
 csak helyettesítője annak, amire vágyunk
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A járvánnyal kapcsolatos értelmezé-
sek alig változtak az évszázadok alatt, 
gyakorlatilag ugyanazok a kulturális 
viselkedésformák és magyarázatok 
termelődnek újra, miközben megkér-
dőjeleződnek korábbi megszokásaink 
– fejtette ki Vajda András, a Sapientia 
marosvásárhelyi kara alkalmazott 
társadalomtudományi tanszékének 
adjunktusa. A kutatót arról is kérdez-
tük, milyen következményekkel járnak 
a közösségi érintkezésre vonatkozó 
korlátozások, mik az online kultúrafo-
gyasztás előnyei és hátrányai.

 » JOLDES XÉNIA

– Hogyan határozná meg a karanténkultúra 
fogalmát?
– A járvány uralhatatlansága és ellenőriz-
hetetlensége miatt különbözik a megszokott 
mindennapoktól. Olyan, mondhatni a sem-
miből feltörő, ismeretlen sorsesemény, ami 
az egyén számára nehezen értelmezhető. 
Nemcsak fordulópontot jelent az egyéni és 
kollektív életvezetési gyakorlatok alakulásá-
ban, hanem sorsfordító erővel bíró esemény, 
felforgatja a közösségi és az egyéni élet 
alapjait. Kihat a jelentések, a szimbólumok 
termelésére és működésére, emiatt pedig 
megkérdőjeleződnek korábbi megszokása-
ink, illetve veszélybe kerül önazonosságunk. 
A járvány mint életszervező keret beépül az 

egyéni és a kollektív világokba, részévé vá-
lik a helyi világ mindennapi rutinjainak, de 
egyben ki is kezdi a helyi közösségek szim-
bólumait és világképét. Relativizálja vagy 
leváltja a korábbi életvezetési rutinokat, és 
ezzel együtt sajátos konfl iktusokat gerjeszt 
– gondoljunk csak a maszkviseléssel és a 
távolságtartással vagy az online oktatással 
kapcsolatos vitákra –, bizonytalanságot 
eredményez, és új interpretációkat tesz szük-
ségessé. Egyszóval sajátos kultúrát termel, 
amelyet az egyszerűség kedvéért nevezzünk 
karanténkultúrának.

– És mitől függ a karanténkultúra milyen-
sége?
– Azoktól az egyénektől, közösségektől és 
csoportoktól, akik elképzelik, leírják és elle-
nőrzik, egyszóval létrehozzák a szabályait. 
A társadalmi objektumok nem léteznek az 
őket létrehozó társadalmi aktusok nélkül. 
Ebből következően a karanténkultúrának 
antropológiai értelemben legalább kétféle 
megközelítése lehetséges. Egyrészt utal a 
karantén alatt született kulturális produktu-

mokra, mint például a lezárt Olaszországból 
induló, de más európai országokban is elter-
jedt erkélykoncertekre vagy a vécépapír-ki-
hívásra. Másrészt pedig a mindennapok 
szervezését, megélését biztosító gyakorla-
tokra és rutinokra – például a hatóságok 
által kibocsátott rendeletekre – is vonatko-
zik. Ugyanakkor azt is meg kell említenünk, 
hogy a mindennapi gyakorlatoknak és az 
őket szabályozó forgatókönyveknek nagy ré-
sze nem új keletű, már korábban is jelen volt 
az életünkben, legfeljebb hangsúlyeltoló-
dásról beszélhetünk. Az internethasználat, 
az online vásárlás korábban is része volt az 
életünknek, de a karantén alatt vált létfon-
tosságúvá. Az orvosi maszkok viselése sem 
előzmény nélküli, a távol-keleti országokban 
például komoly hagyománya van köztéri 
használatuknak. A karanténkultúrának két-
arcú a természete, ezt a közösségi médiát el-
árasztó mémek egy része is jól reprezentálja: 
például a vasalt ingben és alsónadrágban 
interjút adó politikus, közszereplő fi gurája. 
Gondolataink, tetteink, fi gyelmünk egy ré-
sze munka közben is a magánélethez tapad, 
fél lábbal a magán- és fél lábbal a nyilvános 
szférában vagyunk, miközben sem itt, sem 
ott nem vagyunk igazán.
 
– Már jóval a járvány kitörése előtt érzékel-
hető volt, hogy szerves része a mindennapi 
életnek az internet. A karantén óta még in-
kább felerősödött a digitalizáció folyamata, 
például a még nagyobb mértékű online vá-
sárlásnak és az online rendezvényeknek kö-
szönhetően. Milyen pozitív és negatív hatásai 
vannak ennek a jelenségnek?
– Ropolyi László szavaival élve az ember jó 
ideje már három világ polgára. A természeti 
és társadalmi létszféra mellett kialakult az 
internethasználatra épülő „hálólétszféra” 
is. Ezért is mondtam korábban, hogy a jár-
ványlétben a mindennapok megszervezése 
során alkalmazott technológiai eszközök és 
gyakorlatok nagyobb része nem új keletű, 
ezeket csupán – mintegy menet közben –  
adaptáltuk az új helyzet adta körülmények-
hez. Az internet erre igen jó példa. Az, hogy 
a járvány kitörése óta megsokasodtak az in-
terneten lebonyolított tranzakciók, hogy az 
egyes individuumok és közösségek több időt 
töltenek online, mint korábban, még önma-
gában sem jót, sem pedig rosszat nem jelent. 
Bár kétségkívül már ez is, mint minden túl-
csordulás, akár önmagában is veszélyes le-
het. A megnövekedett internethasználatnak 
és a mindennapok erőteljes digitalizálódá-
sának a legnagyobb pozitívuma elsősorban 
az, hogy viszonylag biztonságos és hatékony 
munkavégzést, emellett kapcsolattartást és 
szórakozási lehetőséget biztosít, illetve se-
gíti a járvány kezelése szempontjából létfon-

tosságú fi zikai távolságtartás fenntartását. A 
legnagyobb negatívuma pedig, hogy – mint 
ahogy egyébként a korábbi kommunikáci-
ós technológiák is – még inkább elmélyíti 
a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket, 
illetve továbbiakat hoz létre.

– És milyen az általánossá váló internethasz-
nálatnak, illetve a digitalizációnak a társa-
dalmi megítélése?
–  Alapjában véve mind az internethaszná-
lat megnövekedésének, mind a digitalizáci-
ónak ambivalens a társadalmi megítélése. 
Miközben egyesek, főként a munkavállalók, 
de munkáltatók is az online munkavégzés 
előnyeit taglalják – nem vesztegetünk időt 
utazással, a munkaprogram-fl exibilitás, 
a munkavégzéshez szükséges ingatlanok 
fenntartási költségei csökkennek vagy ki-
esnek, mások a távmunka hátrányait láttat-
ják. Arra panaszkodnak, hogy a közvetlen 
fi zikai találkozásokra épülő csapatmunka 
hiányában csökken a dolgozók teljesítmé-

nye és kreativitása, a családi és munkahe-
lyi tevékenységek folyamatosan egymásra 
csúsznak. Ez pedig azzal jár, hogy az egyén 
valójában sem a családjával, sem a munka-
helyén nincs jelen.

– Hasonló a helyzet az online kultúrafogyasz-
tás és a kulturális intézmények digitalizációja 
esetén is?
– Igen. Egyfelől nagyon jó dolog, hogy 
a digitális technológia integrációja le-
hetővé teszi online koncertek, színházi 
előadások, kiállítások megtekintését, le-
hetővé válik, hogy a járvány időszakában 
zárt ajtók mögött működő intézmények 
továbbra is kapcsolatba kerüljenek kö-
zönségükkel és a lehetőségekhez mérten 
biztosítsák számukra a kultúrához való 
hozzáférést. Másrészt a fogyasztók szá-
mára lehetővé válik, hogy a közvetlen 
környezetükben található intézmények 
kínálata mellett tőlük térben távoli, a 
mindenkori konkrét fi zikai valóságban 
talán elérhetetlen intézmények előadása-
it, kiállításait látogassák meg. A járvány 
következtében felerősödő digitalizáció és 
a virtualizáció a kulturális intézmények 
esetében tehát több szempontból is nem 
csupán kihívást, de esélyt is jelent.

– Az már más lapra tartozik, hogy meddig 
és mennyire élvezhető a virtuális múzeumi 
séta vagy az online hallgatott koncert…
– Az online kultúrafogyasztást illetően 
igaz, hogy az egyén élete beleszól ebbe a 
tevékenységbe. Nemcsak a színházi előa-
dásra fi gyelünk, hanem közben megszólal 
a kaputelefon, sír a gyerek, stb. A fi gyelem 
az online térben nem vagy nem mindig 
lehet hosszú ideig tartó és folyamatos. 
Ugyanakkor mindig ott motoszkál ben-
nünk, hogy amit látunk, amit hallgatunk, 
az csupán helyettesítője annak, amire 
igazán vágyunk, a virtuális rendezvények 
nem tudják maradéktalanul helyettesíteni 
a reáliást, ugyanis a várt élmény óhatatla-
nul elmarad.

– A történelem során számos más járvány-
nyal meg kellett küzdjön az emberiség, gon-
doljunk például a pestisre, a kolerajárvány-
ra vagy a spanyolnáthára. Miben változott 
az emberek hozzáállása, „víruskezelési”, 
járványhelyzet-kezelési technikája? Jobban, 
rosszabbul vagy éppenséggel ugyanúgy ke-
zeli a társadalom a helyzetet, mint anno?
 – A járványlét elhúzódó, a jövőt is megha-
tározó állapot. A járvánnyal és a járványt 
kiváltó okokkal kapcsolatos értelmezések, 
illetve a pandémiát kezelni hivatott visel-
kedésformák az évszázadok során alig vál-
toztak valamit. Gyakorlatilag ugyanazok a 
kulturális viselkedésformák és magyaráza-
tok termelődnek újra most is, mint a pestis 
idején. Vannak, akik istentől jövő csapást 
látnak benne, vannak, akik rettegnek tőle, 
és vannak, akik nem hajlandók tudomást 
venni róla. Mások számára értelmezhetet-
len – mert ellentmond minden korábbi ta-
pasztalatuknak –, hogy egy parányi vírus, 
melyet a rendszeres és alapos kézmosás 
elpusztít, ekkora katasztrófát tud okozni. 
Ezért tagadják a létezését, és összeeskü-
vést látnak benne. Sőt még a karantén és a 
maszkviselés is a járványkezelésnek a törté-
nelem során a leggyakrabban alkalmazott 
formájaként tekinthető. A világ ilyen mér-
tékű, ilyen nagy területre kiterjedő, és ilyen 
hosszú ideig elhúzódó, összehangolt leál-
lítása azonban előzmény nélküli. Vagyis 
– miközben az emberek viszonyulása nem 
sokat változott – az államok és intézmé-
nyeinek szintjén már jelentős változásokról 
beszélhetünk, ami a járványkezelést illeti. 
Az ellenőrzés, az izolálás, a válságkezelés 
technikái lényegesen hatékonyabbak, mint 
korábban bármikor. Ugyanakkor a járványt 
kiváltó okok – maga a vírus és annak műkö-
désével kapcsolatos tudás – szempontjából 
is messzemenően jobban állunk, mint száz 
évvel ezelőtt, hogy a korábbi járványokat 
ne is említsem. Az más kérdés, hogy eb-
ben a globalizált és összekapcsolt világban 
mindez mire lesz elegendő.

– Mit gondol, milyen hatással lesznek a jö-
vőre nézve a koronavírus miatt felvett szo-
kásaink? Le fogjuk tudni vetkőzni őket, vagy 
egyfajta félelem még jó ideig bennünk ma-
rad majd, ami megakadályozza ezt?
 – A karantén alatt vagy a járvány későbbi 
időszakában kialakult szokásaink egy része 
nagy valószínűséggel velünk marad a jár-
vány elcsitulását követően is, belesimul jö-
vőbeli mindennapjainkba. Ezek közül csak 
az egyik az ön által említett félelem, vagy 
nevezzük inkább óvatosságnak. Úgy tűnik, 
hogy a védőoltás, a távmunka, a Zoom-talál-
kozók a továbbiakban is az életünk részévé 
válnak. A saját és a környezetünkben élők 
egészségi állapotának fokozottabb fi gyelem-
mel követése, valamint a fi zikai távolságtar-
tás szintén ide sorolható.




