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 » Azt, hogy egy törzsi félelem 
jellemző az oltással szemben, 
csak egy komoly és hosszú távú 
neveléssel lehetne megváltoz-
tatni. Erre viszont nincs idő. 
Bizalomra lenne szükség, mert 
nincs idő pótolni az évszázadok 
vagy évtizedek kimaradt egész-
ségügyi nevelését” – mutatott rá 
Tar Gyöngyi.  

Alacsony az oltási hajlandóság és 
fokozott a fogékonyság az álhírek iránt 
az erdélyi magyarság körében. Utá-
najártunk a miérteknek és a következ-
ményeknek. A lapunknak nyilatkozó 
szakemberek szerint az oltakozási ked-
vet vizsgálva kiderül, hogy egyértelmű 
a különbség város és vidék között, az 
alacsony átoltottság viszont nem nyújt 
elegendő védelmet, holott a járvány 
negyedik hulláma elkerülhetetlen. 
Ami pedig az álhíreket illeti, a megkér-
dezett szociológus szerint krí-
zishelyzetben futótűzként terjednek.

 » BÍRÓ BLANKA, ISZLAI KATALIN

B ukarest és Kolozs megye vezeti az 
országos listát a lakosságarányos ko-
ronavírus elleni átoltottság tekinte-

tében, mindkét helyen a lakosság mintegy 
40 százaléka megkapta legalább a vakcina 
első dózisát. A listán az éllovasok után na-
gyobb a leszakadás, a többi megyében nem 
éri el a 30 százalékot az átoltottság, a lista 
végén levő megyék valamivel 10 százalék 
feletti átoltottságot értek el. A jelentős ma-
gyar lakossággal rendelkező más vidékeken 
sem éri el a 20 százalékot a beoltottak ará-
nya. A közösségi oldalakon posztoltak és az 
oltakozást pozitívan feltüntető cikkekhez, 
bejegyzésekhez érkező kommentek alapján 
úgy tűnik, igen magas azoknak az aránya, 
akik hajlamosak a tudósok helyett az álhí-
reket terjesztőknek hinni, így váltig állítják, 
hogy nincs is járvány, vírus sincs, az oltás 
pedig felettébb káros.

Vidék a város „ellen”
„A vidék-város megközelítésből lehet ér-
telmezni a megyék közötti különbséget az 
oltási hajlandóság szempontjából” – mu-
tatott rá a Krónika megkeresésére Horváth 
István, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
igazgatója. A kolozsvári szociológus la-
punknak kifejtette, Székelyföldön például 
viszonylag alacsony az urbanizációs szint, 
és inkább a nagyvárosokban jelenik meg 
az a ráható magatartás, amely oltakozás-

ra ösztönzi az embereket. A nagyvárosi 
közegben nagyobb az oltásra irányuló 
környezeti nyomás, ez motiváló tényező-
ként hat, és bár van egy ilyen szervezeti 
elvárás, az emberek nem kényszerként élik 
meg. Kolozsváron például vannak olyan 
cégek, ahol a belépést a beoltottsághoz kö-
tik; amikor az emberek látják, hogy sokan 
meglépték már, inkább hajlandók ebbe az 
irányba elmozdulni.

„Ez a ráhatás átmegy a magánéleti 
szférába, kihat a családi környezetre is. 
Viszont ahol alacsony az urbanizációs 
szint, a kisvárosi létben a munkahelyeken 
kevésbé jelenik meg ez az elvárás, nincs 
erős szervezeti elvárás,  így ezek a hatá-
sok nem érvényesülnek” – magyarázta a 
társadalomkutató. Meglátása szerint Ro-

mánia szintjén egyértelműen látszik az 
urbánus-rurális szakadás, a nagyvárosok 
tipikusan másként viselkednek – ez pél-
dául a Rezist-mozgalmakban is látszott, 
melyeknek a kisvárosokban alig volt vissz-
hangja. „A társadalmilag meghatározó 
erős nagyvárosi pólusok véleményformá-
lóként akarnak fellépni, ám a kisvárosok 
rendszerében nem történik meg a ráha-
tás, amely összetett módon elmozdítaná 
az ott élőket, hogy ezt az oltáspártoló vé-
leményt felvállalják” – fejtette ki Horváth 
István. 

Krízishelyzetben terjed a konteó
Ami pedig a futótűzként terjedő álhíre-
ket illeti, a szakember kérdésünkre úgy 
vélekedett, a válsághelyzetek jellemzője, 
hogy az embereknek szükségük van vala-
milyen bizonyosságra, kapaszkodóra, rö-
vid egyértelmű értelmezésekre, és ezeket 
a legegyszerűbb formában az összeeskü-
vés-elméletek nyújtják.  „A világjárvány, 
valamint az oltás kapcsán a tudományos 
véleményekben gyakran elhangzik, hogy 
»nem tudjuk«. Nem tudjuk, mi az oltás 
hosszú távú hatása, nem tudjuk, meddig 
nyújt védelmet, hogy nem csodaszer, sta-
tisztikai valószínűséggel viszont hatásos. 
A tudomány bevállalja a határait” – rész-
letezte Horváth István. Hozzátette, a tudo-
mány szakmai-etikai kötelezettsége, hogy 
felvállalja, ha nincs százszázalékos megol-
dás, magyarázat, egyértelmű modell, hogy 
az ismereteinknek, a technológiáknak, a 
kezeléseknek határai vannak, ez viszont 
tovább táplálja az emberekben a bizonyta-
lanságot.

„Ehhez képest az összeesküvés-elmé-
letek nem törődnek az igazsággal, egyér-
telműen állítanak valamit, és az embe-
reknek a krízisben arra van szükségük, 
hogy valamiről azt mondják, fehér vagy 
fekete. Míg a tudomány a biztos tudást 
lassan termeli ki, az összeesküvés-elmé-
letek gyártói gyors, egyértelmű magyará-
zatokat gyártanak arra, hogy mi miért tör-
ténik, nem törődve azzal, hogy az állítás 
nem igaz, nem bizonyítható, hiszen ezek 

formális szempontból megfelelnek a vál-
ságban megfogalmazódott pszichológiai 
igényeknek” – fogalmazta meg Horváth 
István.

Kellenek a véleményformálók
Meglátása szerint az oltási hajlandóságot 
a hatásos véleményformálók növelhetik. 
Mint aláhúzta, az nem fejt ki össztársadal-
mi hatást, ha valaki a „saját buborékjá-
ban” megosztja a fotót, hogy beoltotta ma-
gát, hiszen a hozzá hasonlóan gondolkodó 
emberek megtapsolják, de ez csak egyéni 
elégtételt nyújt. „Méltányoltam, hogy egy 
tömegrendezvényen, mint a csíksomlyói 
búcsú, Böjte Csaba, akinek a hallgatottsá-
ga sokkal nagyobb, mint például egy ko-
lozsvári egyetemi tanáré, beoltotta magát, 
erre az emberek odafi gyelnek” – fejtette ki 
a szociológus. Véleménye szerint pedig a 
Böjte Csaba elleni online támadások ép-
pen arról szólnak, hogy sikerült elbizony-
talanítania az oltástagadókat.

„Az első reakció a lázadás az ellen, aki 
elbizonytalanította őket, hiszen »hogy te-
hette ezt, amikor eddig rendes embernek 
hitték«. Meg kell találni azokat a megha-
tározó véleményformálókat, akik az embe-
rekben legalább kételyt ébresztenek, akár 
a nyilvános hisztériát is felvállalva. Példá-
ul az egyházi szereplők rávehetik az em-
bereket, hogy legalább elgondolkodjanak 
azon, amit az oltásról mondanak” – hang-
súlyozta a szociológus.

Elmondása szerint a közvélemény-ku-
tatásokról is azt mutatják, nem az a 
gond, ha polarizált véleményeket hoz 
elő, ha nem az, ha nem nincs semmilyen 
viszonyulás. „A polarizált vélemény jó, 
mert abban még tapasztalható mozgás, 
az embereket sikerül a téma iránt érzéke-
nyíteni, elgondolkodtatni, mobilizálni. 
Az oltáspártoló vélemények nem válta-
nak ki egyből konszenzust, lehet meg 
is erősítik a makacs magot, de kevesen 
vannak az aktív ellenzők, a többségre a 
nonkombat, nem harcos attitűd jellem-
ző, például hogy én már öreg vagyok, 
úgysem számít, oltakozzanak a fiatalok. 

Nagyon sok az ilyen típusú visszahúzó-
dás, itt van mozgásterük a véleményfor-
málóknak” – szögezte le Horváth István.  

Kapnak hideget-meleget
Kovászna megyében a hatóságok szerint 
egyebek mellett azért is alacsony az átol-
tottság, mivel akadályozta az oltáskam-
pány felpörgetését, hogy eddig csak a váro-
sokban voltak oltópontok. Ezt a helyzetet 
most vidéki oltáskaravánok szervezésével 
próbálják javítani. Tamás Sándor, a Kovász-
na megyei önkormányzat elnöke lapunk-
nak elmondta, a vidéki településekről, pél-
dául Ojtozból időbe telik, amíg az emberek 
„bevergődnek” Kézdivásárhelyre, ezt ke-
vesen vállalták az oltás miatt. A tanács-
elnök rámutatott, ezen segíthettek volna a 
háziorvosok is, de Kovászna megyében a 
szükségesnél kevesebb az alapellátásban 
dolgozó orvos, és közülük is csak egyhar-
mad vállalta, hogy részt vesz az oltáskam-
pányban, így ez sem hozta meg a várt áttö-
rést a vidéki átoltottság tekintetében.

Most abban bíznak, a falvakba kijáró ol-
táskaravánok felpörgetik az immunizálás 
ritmusát. Tamás Sándor hangsúlyozta, az 
önkormányzati vezetők oltakozásra buz-
dítanak. „Az oltáskampány miatt a közös-
ségi médiában kaptam hideget-meleget, 
inkább hideget, viszont meggyőződésem, 
hogy a tudomány mai állása szerint a távol-
ságtartás és a maszkviselés szükséges volt, 
de nem elégséges, az oltásra van szükség, 
hogy meg lehessen fékezni a járványt” – 
szögezte le a háromszéki politikus.

Borboly Csaba, a Hargita megyei köz-
gyűlés elnöke megkeresésünkre arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy Csíkszereda az orszá-
gos második a lakosságarányos átoltott-
ság tekintetében. Jelezte egyúttal, ő maga 
bizakodó, hogy vidéken is javulni fog a 
helyzet.

Bizalomra van szükség
A Hargita megyei vidéki településeken va-
lóban lényegesen alacsonyabb az átoltott-
ság és az immunizálásra való hajlandóság 
a városi környezethez képest. A számada-

Sokan nem kérnek belőle. Nagy a pangás számos székelyföldi vidéki oltóponton

SZAKÉRTŐKKEL JÁRTUNK UTÁNA ANNAK, HOGY MIÉRT ALACSONY TOVÁBBRA IS AZ ÁTOLTOTTSÁG A MAGYAROK ÁLTAL LAKOTT VIDÉKEKEN

Kapósabb az álhír, mint a koronavírus elleni oltás
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