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• A közösségi médiában és a sajtóban sokszor szökőárként zúduló kom-
mentfolyamok, de a magánbeszélgetések alapján is egyre inkább úgy 
tűnik, hogy a járvány kialakulása óta a társadalom egy részén nagyfokú bi-
zalmatlanság uralkodott el. Az ellenérzés és gyanakvás elsősorban a kor-
mánnyal, államvezetéssel és más hatóságokkal, illetve az orvostudomány-
nyal szemben nyilvánul meg, de időnként az emberek egymással szembeni 
bizalmatlansága is aggodalomra adhat okot. Kíváncsiak voltunk, honnan 
eredhet ez a tamáskodó magatartás, és mit tehetünk ellene. Azt is megtud-
tuk, hogy a korlátozó intézkedésekkel szembeni lázadás egyidős, ha nem 
is az emberiséggel, de a korlátozó intézkedésekkel mindenképp.

BEDE LAURA

B izalmatlanság, szkepticiz-
mus, összeesküvés-elméle-
tek – kis túlzással akár így 

is jellemezhetnénk az elmúlt egy év 
közbeszédét szűkebb, de tágabb kör-
nyezetünkben is. A tavaly március 
óta velünk tartó járvány a nyilvános 
és minden bizonnyal a magánbe-
szélgetésekben is felszínre hozta az 
emberek kétkedő és elutasító énjét 
elsősorban az államvezetéssel, a 
hatóságokkal, illetve az orvostu-
dománnyal szemben. Takó István 
kolozsvári egyetemi lelkész szerint 
az emberek bizalmát rég eljátszot-
ták a hatóságok. „Nem érzik, hogy 
a hatóság értük lenne, inkább azt, 
hogy »belőlük«, az adójukból él, 
korrupt, büntet, nincs a segítségük-
re, inkább hátráltat, mint lendít. A 
legtöbbek szemében a rendőrség, 
csendőrség munkáját a korrupció, 
szakmaiatlanság, hozzá nem értés, 
határozatlanság és arrogancia jel-
lemzi, nagyon kevés kivétellel. Ezek 
a visszásságok a járvány alatt csak 
hangsúlyozódtak” – vélte a római 
katolikus plébános. 

Takó István rámutatott: a koro-
navírus-járvány egy újszerű, isme-
retlen valóság, és az új, ismeretlen, 
bizonytalan dolgoktól általában fél-
nek az emberek. Szerinte olyan idő-
szak volt ez, mint amikor egy orvosi 
leletre várakozik az ember kétségbe-
esetten. Nem tudja felfogni, hogy ha 
pozitív lesz az eredmény, akkor az 
mivel járhat, ezért elkezd előre páni-
kolni, a legrosszabbra gondolni, ese-
tenként felkészülni. „A járvánnyal 
kapcsolatos hírek és álhírek kereszt-
tüzében az embereknek képtelenség 
volt megőrizniük a békességüket, 
nyugalmukat. Reakcióik a legkülön-
bözőbbek, a nemtörődömségtől az 
Istenbe vetett bizalmon keresztül a 
teljes kétségbeesésig” – részletezte a 
lelkipásztor.

Az embereknek az egészségügyi 
rendszerrel szembeni attitűdjét 
eközben furcsa kettősség jellemez-
te, jellemzi: egyrészt mindenki látja 
a munkájukat keményen, hivatás-
szerűen végző orvosokat, ápolókat, 
másfelől ott van a „Colectiv-szindró-
ma” is, vagyis az a tapasztalat, hogy 

a rendszernek alapvető hibái és 
hiányosságai vannak. Ebben a fur-
csa, rossz rendszerben igyekeznek 
helytállni az egészségügyi dolgozók, 
sokszor emberfeletti áldozatokat 
hozva. „A járvány idején keletkezett 
kórháztüzek még inkább erősítették 
a bizalmatlanságot” – tette hozzá az 
egyetemi lelkész.

Többeket foglalkoztatnak 
hitbeli kérdések

Arról is beszélt lapunknak, hogy 
a járvánnyal minden generáció a 
maga módján küzd, és mindenki a 
generációs sajátosságainak megfe-
lelő nehézségekkel találta szembe 
magát. Tapasztalata alapján az int-
rovertáltabbak könnyebben visel-
ték a bezártságot és elszigetelődést 
(szinte élvezték azt), az extrovertál-
takat azonban jobban megviselte: 
az intenzitást tekintve a lelkileg ins-
tabilabbakat inkább, a lelkileg erő-
seket kevésbé. „Kétségtelen, hogy 
azok számára a legnehezebb, akik 
a munkájukat, egzisztenciájukat, 
és persze azok számára, akik csa-
ládtagjukat, közeli barátaikat veszí-

tették el a járvány miatt” – fogalma-
zott a plébános.

Az emberek hitét nem befolyá-
solta különösebben a járvány, vi-
szont a vallásosságuk megélésének 
módját már igen. „Az biztos, hogy 
kevesebben járnak misére, isten-
tiszteletre, de online például olya-
nok is bekapcsolódnak, akik amúgy 

nem szoktak eljárni templomba. 
Persze ilyenkor, szembesülve az 
élet törékenységével, többeket fog-
lalkoztatnak hitbeli kérdések, és a 
hívő emberek imaélete is mélyül” – 
magyarázta Takó István.

Tagadás, hárítás, projektálás

Vitus-Bulbuk Emese pszichológus 
szerint hamar kiderült, hogy ezt a 
járványt, valamint a járvány okoz-
ta stresszt egyénileg nem tudtuk és 
tudjuk megfelelő szinten tartani, 
megoldani. Nehezítő körülmény, 
hogy míg máskor nagyobb stressz
vagy negatív érzelemmel járó ese-
mények átélésekor olyan tevékeny-
ségeket végeztünk, amelyek segí-
tettek a leküzdésben, most pont 

ezeket nem tudjuk végezni. Például 
nem tudtunk sportolni, összeülni a 
barátokkal és feltöltődni, elutazni, 
kirándulni. „Így a frusztrációtűré-
sünk gyengül, és a stresszt okozó 
helyzettel való megküzdésben jó-
val kevesebb fegyvertárunk marad, 
ennek következtében a negatív ese-
ményekkel járó érzelmek marad-
nak, sőt felerősödnek. Ezekben az 
esetekben az énvédő mechanizmu-
saink bekapcsolnak, és csökken-
teni próbálják a negatív érzéseket, 
hogy a test-lélek-szellem egységünk 
minél tovább optimálisan működ-
jön” – részletezte a Kolozsváron élő 
szakember. Ennek következtében 
elkezdünk tagadni: „nincs vírus”, 
„az egész kitaláció”. Majd hárítunk, 
összeesküvés-elméleteket gyár-
tunk: „mások a hibásak”, „mi nem 
tehetünk semmit”, „minket akar-
nak bántani”. És projektálunk: „a 
politikusok, orvosok, kutatók, Bill 
Gates a hibás”.

Változtassunk mi 
a hozzáállásunkon

A pszichológus úgy vélte, ez a helyzet, 
amit megélünk, erős kontrollvesztés-
sel jár, és bármit teszünk, úgy tűnik, 
egyelőre nem tudjuk visszakapni azt 
az életet, amit a Covid előtt éltünk. 
Szerinte érdemes megváltoztatni a 
hozzáállásunkat, a gondolatainkat, 
és adekvált működési mechanizmu-
sokat kellene kialakítanunk. Ehhez 
az kell, hogy elfogadjuk a helyzetet, a 
realitást képviseljük, és az erőssége-
inkre támaszkodjunk.

Ugyanakkor a szakember is jól 
látja, hogy mindeközben az elöljárók, 

Burjánzó bizalomvesztés
Az életünk feletti kontroll hiánya is hozzájárul a nagyfokú társadalmi bizalmatlanság kialakulásához

„ Mindent megragadunk, 
hogy kicsit is a nor-
malitás felé vegyük az 
irányt. Így ha tagadok, 
és mondjuk nem hor-
dom a maszkot, lega-
lább a látszata megvan 
annak, hogy kezd nor-
malizálódni a helyzet.

Sok a felmerülő kérdés, és elvár-
juk magunktól, hogy akár hozzá 
nem értőként is jó döntéseket 
hozzunk. Ami persze szinte 
lehetetlen
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