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a hatóságok hiányosan és nehezen 
tudnak helytállni az új helyzetben, 
nagyon sok az ismeretlen az egyen-
letben, és eszközeik sincsenek. „Azt 
tapasztaljuk, hogy amit mondanak 
és amit megélünk, az nem ugyanaz. 
Nem koherensek a cselekvések a gon-
dolatokkal, ami bizonytalansághoz 
vezet, és vészhelyzet idején az ember 
oda fordul, ahonnan a nagyobb biz-
tonságot érzi.” Sok esetben az össze-
esküvés-elméleteket hirdető csopor-
tok elszántsága és magabiztossága 
ezt a biztonságot adja meg. S ha már 
beletartozunk egy csoportba, akkor a 
konformitás miatt képviseljük annak 
gondolatait, elveit, eszményeit.

Tagadás a látszólagos 
normalitásért

A maszk- és oltásellenességgel kap-
csolatban a pszichológus elmondta, 
ez a fajta tagadás vagy ellenségeske-
dés elég komplex folyamatokat rejt, 
amit nem lehet csak és kizárólag az 
elutasítással magyarázni. A vágy, 
hogy kontrolláljam a körülöttem levő 
környezetet, és úgy alakítsam, hogy 
a legoptimálisabban érezzem magam 
benne, mindig hajtotta az embert. 
Egy világjárvány kellős közepén – 
amikor a kontrollvesztés nagy – min-
dent megragadunk, hogy kicsit is a 
normalitás felé vegyük az irányt. Így 
ha tagadok, és mondjuk nem hordom 
a maszkot, legalább a látszata meg-
van annak, hogy kezd normalizálód-
ni a helyzet – magyarázta Vitus-Bul-
buk Emese.

Azt is fi gyelembe kell venni, hogy 
egy olyan világban, ahol bármilyen 
információ egy kattintásra van tő-
lünk, és ezek a kattintások pénzhez 
is vezetnek, lehetetlen olyan szűrő-
berendezést kialakítanunk magunk-
nak, ami megvéd az álhírektől és a 
sok téves információtól, amivel tele 
van az internet. Így nem csoda, ha egy 
tudományos cikkre hat tudomány-
talan jut. Ez ugyancsak bizonytalan-
sághoz és szorongáshoz vezet – most 
kinek higgyünk, ki mond igazat, ki 
akarja a javunkat. „Hosszabb idő, 
gyakorlás, önfegyelem és rugalmas-
ság eredménye az, ha kialakítunk egy 
olyan szűrőberendezést, ami segít el-
igazodni” – vélte a pszichológus.

Rámutatott: a dolgok nem a 
megszokott rendjüket követik, és 
minden lépés, intézkedés hatalmas 
publicitást kap. „Sok a felmerü-
lő kérdés, és elvárjuk magunktól, 
hogy akár hozzá nem értőként is 
megfelelő döntést hozzunk. Ami 
persze szinte lehetetlen, s így ak-
kora szorongást vagy frusztrációt 
élünk meg – mert megakadályoz-
zuk vagy ellehetetlenítjük a dön-
tést, mivel mindig újabb és újabb 
információk birtokába jutunk –, 
hogy inkább tagadni kezdünk, nem 
akarunk vele foglalkozni, eltávo-
lítjuk magunktól” – magyarázta 
Vitus-Bulbuk Emese. A döntéshoza-
tallal gyorsan véget tudunk vetni a 
feszültségnek, ilyenkor következik 
be a megkönnyebülés. A szakember 
hangsúlyozta: noha ezt a megköny-
nyebülést annak tudjuk be, hogy 
helyesen döntöttünk, igazából a 
döntéshozatal maga vezetett ide.

Annak kapcsán, hogy mely ge-
nerációnak volt – vagy még min-

dig – a legnehezebb megbirkózni 
a járvánnyal, azt mondta: a maga 
módján mindenki megszenvedte és 
megszenvedi a járványt. Mindenki 
másképp éli meg, eltérő elhárító me-
chanizmusai vannak, ugyanakkor 
egymásra hatunk, és nem mindegy, 
hogyan. „Mindenki megélte a szeret-
teitől távol levés fájdalmát, a veszte-
séget, a gyászt, a bizonytalanságot, 
hogy bár közel voltunk egymáshoz, 
de a bezártság dühét és agresszióját 
éltük meg, nem a közelség élményét. 
Ugyanakkor az a fajta odafordulás, 
amit eddig a »minden IS« megaka-
dályozott, most lehetővé vált, és úgy 
tudtunk egymáson segíteni, hogy 

ez a mi feszültségeinket, haragun-
kat, dühünket, szorongásunkat is 
enyhítette, mert visszaadta a kont-
rollt, a tenni tudás és akarás érzését 
az egyén kezébe” – hangsúlyozta a 
pszichológus.

Nem új keletű az ellenkezés

Kápolnási Zsolt székelyudvarhelyi tör-
ténelemtanárral a járványok kultúr-
történeti vonatkozásait tekintettük át. 
Mint mondta, a különböző járványok 
leküzdésére irányuló rendelkezé-
sek elleni tiltakozások, zúgolódások 
egyidősek, ha nem is az emberiséggel, 
de legalábbis a járványellenes intéz-
kedések történetével.

Az első védőoltást felfedező 
Edward Jenner 1796-os módszerét 
minden irányból érték támadások. 
Mivel Jenner tehénhimlővel való 
megfertőzéssel előzte meg a fekete 
himlőt, az új módszert a szülők el-
utasították, hiszen senki sem akarta 
szántszándékkal megfertőzni a gye-
rekét – mutatott rá a szakember. Az 
egyházon belül is sokan elle nezték, 
azzal az indokkal, hogy az oltás nem 
keresztényi, mivel egy állattól szár-
mazik. Olyan tudósok is ellenezték, 
akiknek elképzelései a korabeli be-
tegségekről egyszerűen nem voltak 
összeegyeztethetők a Jenner-féle el-
mélettel. Amikor a kormány a himlő 
által sújtott területeken kötelezővé 
tette az oltást, voltak, akik úgy érez-
ték, személyi szabadságukat sérti a 
vakcinák rájuk erőltetése.

Amikor bevezették az első kötele-
ző védőoltásokat a 19. század köze-

pén, a polgárok felháborodtak, hogy 
nem dönthetnek saját és gyerekük 
testéről. A 20. század elején, ahogy 
egyre több vakcina is megjelent, az 
irántuk való szkeptikusság egyre nö-
vekedett. „Az új oltóanyagok ráadá-
sul pár esetben nem várt hibák követ-
keztében maguk is fertőzést okoztak. 
A védőoltások elleni bizalmatlansá-
got tovább fokozták az úgynevezett 
inokulátorok is, akik arra törekedtek, 
hogy a vakcináció iránt fellendült bi-
zalmat megingassák, tönkretegyék 
(az inoculatio a vakcináció előtti el-
terjedt oltási módszer volt, amikor 
a beteg emberből kinyert anyaggal 
oltottak)” – részletezte a pedagógus.

Már a 19. század második felében 
megjelentek az oltásellenes szer-
vezetek, ligák, főleg az angolszász 
országokban. Az oltásellenesség 
egyik nagy központja az angol Lei-
cester volt. 1885-ben itt tartották 
az egyik legnagyobb oltásellenes 
tüntetést. „A kontinentális Európá-
ban az oltásellenesség talán nem 
intézményesült ilyen szinten, de a 
szkepticizmussal természetesen itt 
is meg kellett küzdenie az orvostu-
dománynak. 1907-ben Bécsben a vé-
dőoltás ellenzői egy nyilvános gyű-
lés alkalmával tettleg bántalmazták 
a világhírű tudóst, Viktor von Eb-
ner-Rosensteint, akit az ausztriai 
kötelező védőoltások leglelkesebb 
apostolának tartottak. Meglepő mó-
don az oltásellenesség egyik fontos 
momentuma éppen a parancsura-
lom fénykorában, az első világhá-
ború első évében történt meg” – 
elevenítette fel a történelemtanár. 

Hozzátette, ekkor Richard Paltauf 
neves osztrák patológus és bakterio-
lógus tekintélyének egész súlyával 
szembehelyezkedett a védőoltások-
kal. Azon az alapon, hogy a védőol-
tás eredményt nem hoz, de a katonát 
körülbelül 2 hétre akcióképtelenné 
teszi, keresztülvitte a védőoltások 
szigorú eltiltását.

A 2. osztrák–magyar hadsereg 
egészségügyi bizottságának azóta 
hivatalosan is elismert érdeme, hogy 
szembehelyezkedve a hadsereg-fő-
parancsnokság tilalmával, még 1914 
szeptemberében néhány gyalogez-
redben saját felelősségére beadatta 
a kolera elleni védőoltásokat. A beol-

tott ezredek foglalták vissza másnap 
az uzsoki szorost, egyben őnáluk 
szűnt meg legelőször a kolera is. Így 
tehát a Paltauf-féle előítélet mindkét 
állítása megdőlt, és e siker rábírta a 
hadvezetőséget előbb az oltási tila-
lom felfüggesztésére, majd később 
az oltás általános elrendelésére – 
magyarázta Kápolnási Zsolt.

Régen sem lelkesedtek 
a maszkokért

A járványellenes intézkedések elle-
ni tiltakozások legnagyobb hulláma 
kétségkívül a több millió emberéle-
tet követelő nagy spanyolnátha-jár-
vány (1918–1920) idején következett 
be. Az Egyesült Államokban számos 
intézkedéssel kíséreltek meg gátat 
szabni a vírus terjedésének. Ezek az 
iskolabezárásoktól és nyilvános he-
lyek lezárásától az utcai köpködés 
elleni határozatokig és a kötelező 

zsebkendő- és maszkhasználatig 
terjedtek. Sor került üzletek bezárá-
sára, rendezvények betiltására és a 
fertőzöttek elkülönítésére is – sorol-
ta a pedagógus. Mint mondta, a leg-
nagyobb ellenállást a maszkviselés 
kötelezettsége váltotta ki. Ország-
szerte patrióta plakátok hirdették, 
hogy mindenkinek állampolgári 
kötelessége mások védelme érdeké-
ben maszkot hordani. Több helyen 
kötelezővé is tették a maszkokat, 
az ellenszegülőket pedig pénzbír-
sággal, sőt akár rövid börtönbünte-
téssel is sújtották. Azzal próbálták 
meggyőzni az embereket, hogy az 
Európába induló katonákat védik a 
fertőzéstől, ha betartják a maszkvi-
selés szabályait.

„Bár a legtöbben együttműköd-
tek, a panaszok száma is magas 
volt. A legtöbb kifogást a maszkok 
kényelmetlensége miatt emelték, il-
letve sokan a kereskedelmi forgalom 
csökkenésének okát látták bennük. 
Többször előfordult, hogy politiku-
sok és más tisztségviselők maszk 
nélkül jelentek meg nyilvános helye-
ken, ami botrányokhoz vezetett. So-
kan helytelenül viselték a maszkot, 
mások lyukat vágtak maszkjukra a 
dohányzáshoz. A maszkviselés sza-
bályaira fi ttyet hányókat pénz- vagy 
akár börtönbüntetéssel illették” – 
mesélte a szakember azokat az esete-
ket, amik akár a mai időkről is szól-
hatnának. Azt is megtudtuk, hogy 
gyakori volt az újságokban közzétett 
„vétkeslista”, amelyen a szabály-
szegőket név szerint tüntették fel. 
Viszont a maszkviselési intézkedé-
sekkel szembeni ellenkezés nem vált 
széles körben elterjedtté.

Ismerős helyzet 
száz év távlatából

Kápolnási Zsolt szerint Magyaror-
szágon a maszkviselés bevezetése 
nem volt kifejezetten elterjedt. Az 
Orvosi Hetilap 1918. november 3-ai 
számában arról ír, hogy Svájcban 
kiterjedten alkalmazott védőmasz-
kok „még nem állanak rendelkezé-
sünkre. Mindenesetre azonban az 
orvosnak saját védekezésére lega-
lább azt kellene tenni, hogy a beteg 
vizsgálata közben a beteg arczát 
törülközővel letakarja, hogy az 
erőltetett légzés közben folytonosan 
köhögő beteg infi ciáló váladékát ne 
köhögje reá.”

Voltak viszont iskolabezárások: 
eleinte az volt az elképzelés, hogy 
2 hétre zárjanak be az iskolák 1918 
őszén, de aztán szinte egész évben 
zárva maradtak. Igyekeztek olyan 
intézkedéseket hozni, amivel meg 
tudják állítani a járvány terjedését, 
például be akarták záratni a mozikat 
és a színházakat, erről folyamatosan 
egyeztettek a tulajdonosokkal, akik 
viszont ellenkeztek. Végül kompro-
misszum született: korlátozták az 
előadások számát, és két előadás 
között kötelező volt szellőztetési 
szünetet tartani. A villamosokra is 
korlátozták a felszállást, a járművek-
nek pedig kötelező volt nyitott abla-
kokkal járniuk, ez viszont tömeges 
meghűlést eredményezett, aztán itt 
is kompromisszumos megoldás szü-
letett: a villamos tetején levő ablakot 
nyitották ki.

„ A védőoltások elleni bi-
zalmatlanságot tovább 
fokozták az úgynevezett 
inokulátorok is, akik arra 
törekedtek, hogy a vak-
cináció iránt fellendült 
bizalmat megingassák.

A gazdasági nehézségek, a kilátás-
talanság is fokozzák a stresszt 
a társadalom egy részében
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