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VÁNDORKONFERENCIÁT TARTOTTAK A KORONAVÍRUSNAK A TÁRSADALOMKUTATÁSRA KIFEJTETT HATÁSAIRÓL KOLOZSVÁRON

Megfertőzött mindennapok, megváltozott rutinok
A koronavírus-világjárvány alapjai-
ban forgatta fel mindennapjainkat, 
sajátos fordulópontot eredményezett 
az egyéni és kollektív életvezetési 
gyakorlatokban egyaránt – hangzott 
el egyebek mellett a pandémiának 
az egyénre, a közösségekre, illetve a 
társadalom egészére gyakorolt hatását 
vizsgáló hétvégi kolozsvári vándor-
konferencián.
» SIMÓ HELGA

J árvány-lét-helyzetek. A Covid–19 világ-
járvány hatása a mindennapokra és a 
társadalomkutatásra – ezzel a címmel 

szervezett vándorkonferenciát pénteken a 
Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT) a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
alkalmazott társadalomtudományok tanszé-
kével közösen. Az érdeklődőknek lehetősé-
gük nyílt online és élőben, a társaság kolozs-
vári székházában  is követni az eseményt. A 
vándorkonferencia keretében a társadalom-
tudományok különböző területein dolgozó 
oktatókat, kutatókat kívánták megszólítani. 
Olyan kutatókat, akik az elmúlt másfél évben 
terepmunkáik során, akarva vagy akaratla-
nul is olyan helyzetekbe kerültek, amikor a 
járványnak az egyénre és a közösségre vagy 
a társadalom egészére gyakorolt hatásáról is 
el kellett gondolkodniuk, vagy célirányosan, 
ennek a kutatásával kellett foglalkozniuk.

Jakab Albert Zsolt, a KJNT elnöke meg-
nyitó beszédében elmondta, hogy más-
fél éve a koronavírus-járvány alapjaiban 
forgatta fel mindennapjainkat, sajátos 
fordulópontot eredményezett az egyéni 
és kollektív életvezetési gyakorlatokban 
egyaránt. „A járvány részévé válik a min-
dennapok rutinjainak, egyben ki is kezdi 
a helyi közösségek szimbólumait és világ-
képét. Relativizálja vagy leváltja az addigi 
életvezetési rutinokat, és ezzel együtt sa-
játos konfl iktusokat gerjeszt. Gondoljunk 

csak a maszkviselésre vagy a fi zikai távol-
ságtartásra” – emelte ki a társaság elnöke.

Távol, de mégis közel
A konferencia második paneljében Ármeán 
Otília, a Sapientia EMTE marosvásárhelyi 
karának adjunktusa mutatta be kutatá-
si eredményeit, mely során azt vizsgálta, 
hogy a fi zikai távolságtartásra vonatkozó 
szabályok hogyan jelennek meg, milyen új 
eszközök használatát hozzák számunkra a 
mindennapokban. Valamint azt, hogy vajon 
ezek az eszközök a távolság hangsúlyozását 
fogják-e szolgálni, vagy megpróbálják más 
szinteken – mentálisan, kulturálisan – csök-
kenteni a távolságot, valamit téve ellene.

Kutatása során számos olyan kreatív öt-
letet talált, melyek célja láthatóvá tenni ezt 
a relatívan érzékelhető távolságot. Szokat-
lan öltözeteket, vagy olyan városi beren-
dezéseket mutatott be, amelyek lehetővé 
teszik a távolságtartást, az embereket is 
arra ösztönzik, hogy tartsák a távolságot a 
köztereken. Azonban úgy véli, hogy ezek 
nem eltávolítanak egymástól, hanem arra 
ösztönöznek, hogy jobban odafi gyeljünk 
egymásra. Ugyanakkor arra is kitért, hogy 
mindenhol, ahol a távolságtartás megszüle-
tik, oda a technológia nyomul be: fi zikailag 

távol vagyunk, de szociálisan kapcsolódunk 
egymáshoz. Ezáltal a virtuális találkozások 
képesek társas kapcsolatainkat fenntartani.

A huszárok és a járványok
Pál Emese, a BBTE hungarológiai doktori 
iskolája doktoranduszának vizsgálódásából 
kiderült, hogy a szentegyházi huszárok ha-
gyományőrző csoportja a koronavírus-jár-
vány előtt nagyon aktív életet élt, megannyi 
eseményen, ünnepen részt vettek, rengeteg 
médiaszereplésük volt. A kutatás fontos 
részét képezte a huszárok szerepének be-
mutatása a történelmi járványok idején. A 
határőrség felállításának okai között az is 
szerepelt, hogy a pestis behatolását meg-
gátolják, különböző járványkaranténokat 
szerveztek, illetve a határokat is felügyel-
ték. Később a tífusz, kolera, spanyolnátha 
terjedését is segítettek meggátolni. Hajdan 
konkrét feladataik voltak, a koronavírus 
idején azonban ezek megszűntek. Az egyko-
ri hivatásból hobbi lett. A csoporton belüli 
interakciók csökkentek, napjainkban a hét-
köznapok során alig nyilvánul meg, hogy ők 
huszárok. A kutató felhívja a fi gyelmet arra, 
hogy a generációs átörökítési folyamat meg 
fog szakadni, ha tovább folytatódik ez az ál-
lapot, ugyanis a fi atalok eddig ellesték a vi-

selkedést az idősebbektől, ha azonban erre 
nem lesz példa, nem lesz kitől átvenni ezt az 
életmódot.

Maszk a mindennapokban
Püsök Imola, a PTE interdiszciplináris dok-
tori iskola néprajz-kulturális antropológia 
doktori programjának doktorandusza a 
pandémia kutatására gyakorolt hatásáról 
beszélt. A Verespatakon történő terepmun-
kája során azt tapasztalta, hogy olyan volt, 
mintha sose lett volna járvány a faluban, 
ahol a lakosok nincsenek beoltva, de bi-
zalmatlansággal kezelik azokat, akik igen. 
Emiatt gyakran elutasításba ütközött, amely 
megnehezítette a munkáját.

Gagyi József, a Sapientia EMTE alkalma-
zott társadalomtudományok tanszékének 
professzora eközben arról értekezett, hogy 
a maszk a modern világban egyre fontosabb 
szerepet kapott. Kutatóként úgy véli, hogy a 
maszk kutatható, mert látszik. Egy tárgy, ami 
a legfontosabb információs felületünket, az 
arcunkat eltakarja. Hipotézise, hogy a masz-
kot tanulmányozva a vírusról kialakított 
meggyőződésekhez lehet közelebb kerülni. 
Készülő kutatása során diákokkal beszélge-
tett a maszkviselési szokásaikról, a maszk 
és álarc szerepéről, azok közötti különbsé-
gekről, illetve arról, hogy miként látják a 
maszk funkcióját. A diákok szerint az egyik 
alapvető különbség a maszk és álarc között 
az, hogy míg az előbbi szerepe az, hogy meg-
védjen, a másodiké az, hogy eltakarjon. Má-
sik különbség, hogy az egyiket kényszerből, 
folyamatosan, a másikat kedvtelésből, időn-
ként hordják.

Hogy milyen funkciót tulajdonítanak a 
maszknak, az alapján állapította meg, hogy 
hol tartják azt. Eszerint a maszk egyeseknél 
a zsebkendő funkciót tölti, egy eszköz, ami 
mindig kéznél van. Mások számára ruhada-
rabként funkcionál, az önkifejezés eszköze, 
a fogason vagy a többi ruha között tartják, 
míg egy harmadik csoport higiéniai tárgy-
ként tekint a maszkokra, megfelelő, védett 
körülmények között tárolják azokat.

Kreatív válasz a járványhelyzetre, a társadalmi távolságtartás elősegítésére
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