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2. 
A COVID-19-JÁRVÁNY EGYÉNI  

ÉS KÖZÖSSÉGI VONATKOZÁSAI
Fejezetszerkesztő: Bartal Anna Mária

Vezetői összefoglaló
A fejezet első tanulmánya az egyéni pszichés változókat vizsgálja a COVID-19 járvány 
idején. A vizsgálatok alapján fontos eredménynek tartjuk, hogy a lélektani tartalékok, 
melyek az első hullámban még mérhetők voltak, a pandémia tartós pszichés hatásának 
következtében az adatfelvétel (2021 decembere) idejére már megfogyatkoztak és a lé-
lektani kimerülés veszélyének fenyegetettsége állt fenn. A kimerülésre vészjelzésként 
érdemes tekinteni, mert a kimerülő erőforrások kiégéshez vezetnek. Ennek kezelése a 
megelőzés. A járvány és a korlátozások okozta stressz negatív hatásaival szemben a nők 
kitettebbnek mutatkoztak, mint a férfiak.

A protektív faktorok közül a férfiak inkább a reziliens megoldásokat, míg a nők a 
társas támogatást alkalmazták. Mindkét támogató faktor jól alkalmazható a stressz 
negatív hatásaival szemben. A reziliencia szempontjából a társas támogatás csökkenti 
a stressz negatív hatását, azonban a reziliens személyek kevesebb stresszt élnek át.  
A rezilienciapotenciál növelése hozzájárul a mentális egészség helyreállításához és 
megőrzéséhez a COVID-19-járvány időszakában, valamint utána is. 

Mindezek alapján az alábbi közpolitikai következtetések vonhatók le:

• Szükséges megfogalmazni a nőkre vonatkozó intervenciókat, támogatást, és azokat 
érvényesíteni. Érzelmi kifáradásuk a személyes szint mellett jelentősen befolyásolja 
a családok életét, beleértve a párkapcsolatok minőségét, és veszélyezteti a gyermek-
neveléshez szükséges érzelmi biztonságot is. A nők lelki kimerülése az egész család 
érzelmi életét alapjaiban érinti, a probléma nem egy, hanem két vagy három (akár 
több) személy lelki stabilitását, jóllétét befolyásolja.

• Technikai és életvitelszinten a stresszkezelést rendszeres tömegsporttal, relaxációs és 
meditatív technikákkal lehet támogatni. Komplex szervezett programok kidolgozása 
javasolt hétköznapi és problémás helyzetek kezelésére. Mindezek megvalósulásában 
felismerhető lenne, hogy társadalmi, döntéshozói szinten is reziliens válaszreakciókat 
tudunk adni a COVID-19-járvány okozta helyzetre, beépítve az járvány alatt tanultakat 
(például hibrid jelenlét, eszközhasználat, gyors reagálás a problémákra megfelelően 
szervezett támogatórendszer segítségével). 

• A pszichés megterhelés kezelésére a pszichiátriai és pszichológiai ellátóhelyek szá-
mának növelése szükséges. A segítő kapcsolatokat és protektív tényezőket nélkülöző 
személyek esetében pszichés és szociális támogatórendszert kell biztosítani. A közös-
ségi élet facilitálása társszakmák együttműködésével fejleszthető.
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• A rezilienciapotenciál növelése hozzájárul a mentális egészség megtartásához, ezért 
javasolt rezilienciafókuszú többlépcsős program kidolgozása: első lépésben a téma 
edukációja, második lépésben programok kidolgozása, melyek érzékenyítenek a rezi-
liencia témájára, harmadik lépésben konkrét instrukciók. Fontos megjegyezni, hogy a 
COVID-19-járvány olyan sokkhatást okozott, mely teher, de egyben lehetőséget is nyújt 
a reziliens működést támogató szemlélet és program kidolgozására.

A fejezet második tanulmánya a COVID-19 járvány hatását a közösségi reziliencia vo-
natkozásában vizsgálja. Az eredmények szerint amíg a foglalkoztatási és a szubjektív 
anyagi helyzet megítélését elemezve – a magyar társadalom reprezentatív mintája 
alapján – egy kétharmad versus egyharmados, addig a társadalmi tőke normáját jelentő 
segítségnyújtási kapcsolatok terén egy majdnem arányosan megosztott (aktív és nem 
aktív), duális szerkezetű kép rajzolódott ki. 

A COVID-19-járvány hatásaira a magyar társadalom valamivel több mint a fele re-
ziliensen, a segítő kapcsolatok aktivizálásával reagált, de a helyreállás folyamatának 
sajátossága, a visszapattanás (bounce back) ebből a helyzetből egy erőforrásszegény 
állapotba történt. 

Az adaptív rezilienciafolyamat egyik fő társadalmi kérdése, hogy a rezilienciastraté-
gia a „társadalmi-gazdasági lejtő” minden szintjén érvényesül-e. E tekintetben a feltárt 
eredmények azt mutatták, hogy a legsérülékenyebb csoportot a recipiens (segítséget csak 
kapó) és a kiilleszkedett (a segítő kapcsolataikat elvesztettek) típusba tartozó személyek 
jelenítették meg.

Végezetül, a rezilienciafolyamat komplexitására utalt, hogy különböző rezilienciastra-
tégiákat lehetett azonosítani nem csak a segítő kapcsolati típusok, hanem a kapcsolati 
erőforrásoktól kapott és nekik adott támogatások alapján.

Mindezek mentén az alábbi közpolitikai következtetések vonhatók le:

• A COVID-19-járvány előtti helyzethez képest a 2021 decemberében felmért állapot  
– a reziliencia tekintetében – „új minőséget” jelentett a kapcsolati és anyagi erőforrások 
kimerülése tekintetében. Ez szükségessé teszi a társadalmi beavatkozást a közössé-
gi kapcsolatok, a mentálhigiénés támogatások erősítése terén, ugyanis azt találtuk, 
hogy a meglévő és mozgósítható közösségi kapcsolatok (elsősorban családi és baráti 
rendszer) – még a főként elégtelen anyagi helyzet ellenére is – csökkentették a járvány 
okozta sérülékenységet.

• Sérülékeny társadalmi csoportként azokat tudtuk azonosítani, akik „egyébként” is 
a szociálpolitikai támogatások közvetlen célcsoportjai. Így megküzdési stratégiáik 
során – melyek már eleve egy sérülékeny helyzetre és az abból eredő hátrányokra 
épültek – nem tudtak a járvány hatásaira reziliens válaszokat adni, és ebben nagy 
szerepet játszott elégtelen vagy gyönge társadalmi beágyazottságuk, ami a kapcsolati 
hiányaikban vagy segítő kapcsolataik elvesztésében nyilvánult meg. A járványhelyzet 
arra is rámutatott, hogy a szociálpolitikai támogatások nem érik el hatékonyságukat, 
ha a „szociálpolitika alanya” a családi, közösségi támogatórendszerből „kiilleszkedett”. 
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• Mindezen eredmények azt erősítik, hogy a pilot (kísérleti) programként megvaló-
sult közösségfejlesztési, szomszédsági programokat – különösen az „elidegenedett” 
megyeszékhelyeken és az egyes „kiüresedett” községi településeken – széles körűvé 
kellene fejleszteni a kisközösségek, szomszédságok erősítésével, alulról szerveződő 
civil és egyházi közösségek bevonásával. Ugyanis a többszereplős támogatórendszer az 
életet veszélyeztető helyzetekben segíti a minél előbbi helyreállást, vagyis a reziliens 
megoldásokat rendszer- és egyéni szinten egyaránt.

• Ugyanakkor az eredmények arra is felhívják a figyelmet, hogy az erőforrás-kimerü-
lés minden, aktív támogatási kapcsolattal rendelkező csoportnál is megjelent, ami a 
mentálhigiénés támogatási rendszer kiépítését teszi/tenné szükségessé, mivel a CO-
VID-19-járvány sokkal inkább érintette ezen a területen a magyar társadalom jó részét, 
mint az anyagi veszteségek terén. A mentális kimerülés hatása közép- és hosszú távon 
meghatározza a munkaképességet, a mentális egészség problémáit. A preventív, edu-
katív és támogató beavatkozások időszerűségét alátámasztják eredményeink, illetve 
az a tény, hogy a megelőzés költségei szerényebbek, mint a gyógyítási tevékenység 
költségei (például munkaerő-kiesés, betegállomány, gyógyítási költségek).
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2.1. Egyéni pszichés változók vizsgálata 
a COVID-19-járvány idején

Kövesdi Andrea, Hadházi Éva, Törő Krisztina

Elméleti áttekintés az egyéni reziliencia főbb kutatási irányairól  
és vizsgálatáról a COVID-19-járvány idején

Személyes pszichés erőforrások a COVID-19-járvány idején

A tanulmány első részében olvasható társadalmi vonatkozások és kutatási eredmények 
áttekintése után az egyéni reziliencia és a pandémia okozta stressz szintjét és változását 
mutatjuk be a COVID-19-járvány idején. Az egészségesség egyéni és társadalmi szintű 
vizsgálata évek óta fontos témája a szakmapolitikának. Nemzetközi szinten az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) már 1979-ben globális egészségügyi stratégiát fogadott 
el: Global strategy for health for all by the year 2000 (WHO, 1981), melyben a lehető 
legmagasabb szintű egészséget („the attainment by all peoples of the highest possible 
level of health” – WHO, 1981, 31. o.) mint elérendő célt definiálták globális és regionális 
szinten. Az egészségességet úgy határozták meg, mint olyan képességet, miszerint min-
den ember képes produktívan dolgozni és aktívan részt venni annak a közösségnek a 
társadalmi életében, amelyben él. 

Úgy tűnik, a COVID-19-járvány megjelenése ezt az alapvető egészségességet kérdője-
lezte meg, hiszen a feltartóztathatatlanul terjedő járvány, az óvintézkedésként alkalma-
zott karantén és egyéb megszorítások csorbították vagy egyenesen ellehetetlenítették 
a produktivitást a munkában és az aktivitást a szociális életben. Az egészséget leíró 
modellek közül (lásd részletes bemutatásukat Moravcsik-Kornyicki és R. Fedor 2021-es 
tanulmányában) a Meikirch-modellre, az egészség és a jóllét összefüggésének dinamikus 
leképzésére szeretnénk hivatkozni, mikor a pandémia okozta hatásokra reflektálunk. 
E modell szerint (2.1. ábra) az egészség és jóllét állapota az egyéni képességek, az életút 
során megjelenő élettani, társadalmi és környezeti kihívások dinamikus egymásra ha-
tásának függvénye (Bircher és Kuruvilla, 2014). 

Ebben a gondolkodási keretben a COVID-19-járvány olyan külső környezeti kihívás, 
mely a makro- és mikroszociális következmények által fiziológiai és pszichológiai szinten 
egyaránt érinti az egyént, és jóllétének meghatározó tényezőjévé válik. A pszichológiai 
jóllét és a szubjektív jóllét metszéspontjában az egyén áll, aki aktívan részt vállal a jól-
léte formálásában (Ryff, 1989; Diner, 1984). Az emberek elégedettebbek az életükkel, ha 
személyes célokat tűznek ki és bevonódnak azok megvalósításába (Nagy, Oláh, 2013).
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A pandémia időszakában éppen a személyes célok elérése, a jóllét megvalósításának 
aktivitása korlátozódott, megnőtt az egészségért való aggodalom, valamint az élet félté-
se, ami erős stresszhatás minden ember számára. A kutatók a szubjektív jóllétet stabil 
személyiségvonásnak tartják, és megállapították, hogy az életesemények rövid távon 
befolyásolják (Brickman, Coatesm, Janoff-Bulman, 1978). Szubjektív jóllétünket a társas 
kapcsolatok minősége is befolyásolja, boldogabbnak találták azokat a személyeket, akik 
önmagukat háttérbe tudták adott esetben helyezni egy cél elérése érdekében. Ehhez 
fejlettebb önismeretre, önelfogadásra és az örömök megosztására van szükség (Bányai, 
2013). A szubjektív jóllét szempontjából lényegesebb az, ahogy az ember észleli a vi-
lágot, mint az objektív valóság (Diner, Lucas, Oishi, 2002; Nagy, Oláh, 2013). A korábbi 
kutatási eredményeket szem előtt tartva fogalmaztuk meg kutatási tervünket, abban a 
reményben, hogy az eredményeink hozzájárulnak a COVID-19-járvány negatív pszichés 
hatásainak enyhítéséhez, kezeléséhez és a szubjektív jóllét helyreállításához.

A COVID-19-járvány lehetséges pszichés hatásairól
A világjárvány megjelenésével az élet nem várt kihívásokat támaszt. A COVID-19-vírus 
korábban elképzelhetetlen helyzetet indukált, ami bolygónk teljes lakosságát érintette, 
az egészség veszélyeztetettsége, a karanténnal járó izoláció, valamint az egészségügyi 
intézmények ellátóképességeinek végessége, a sorozatos veszteségek hosszan tartó 
egzisztenciális bizonytalanságot okoznak. 

A COVID-19-járvány miatt kialakult megterhelő életkörülmények megértésében és 
kezelésében a támogató és veszélyeztető faktorok hatásait mérlegelve a rezilienciát és 
a társas támogatást vizsgáljuk mint protektív faktorokat, valamint az észlelt stresszt 

2.1. ábra: A Meikirch-féle egészségmodell

Az egészség Meikirch-féle modellje: Az 
egészség akkor következik be, amikor 
az egyének biológiailag adott és szemé-
lyesen megszerzett képességeiket arra 
használják fel, hogy az élet szükségleteit 
a jóllétet elősegítő módon kezeljék. Ez a 
folyamat az egész életen át folytatódik, 
és beágyazódik az egészséget érintő, ah-
hoz kapcsolódó társadalmi és környezeti 
tényezők közé. Az egészséget mindhárom 
dimenzió alkotja – az egészség egyéni, 
társadalmi és környezeti meghatározói. 
(Forrás: Bircher és Kuruvilla, 2014, 369. 
o. Fordítás: Hadházi)
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mint veszélyeztető tényezőt. A személyiség támogató tényezőit protektív faktoroknak 
(személyes, családi, társas) nevezzük, melyek a nehéz életkörülményekkel, a stresszel 
való megküzdést és az adekvát megoldások megvalósítását segítik (Werner, Smith, 2001). 

Protektív faktorok – reziliencia és jóllét 
A protektív faktorok több dimenzió kölcsönhatásában érvényesülnek (2.3. ábra). A rezili-
encia a veszélyeztetett életkörülmények ellenére történő sikeres alkalmazkodás (Werner 
és Smith, 1992). Olyan személyiségműködés, mely szorosan összefügg az adaptációs 
képességekkel, jellemző rá többek között a belső kontroll, az empátia, az optimizmus, a 
pozitív énkép, a változások pozitív kezelése és az énhatékony viselkedés (Masten, 2001). 
Számontartunk személyes családi és társadalmi rezilienciát, részletesen a személyes re-
ziliencia összefüggéseit tárgyaljuk. A személyes reziliencia és a jóllét pozitív együttjárást 
mutat. Az egészség szempontjából pedig hozzájárul a betegséggel való megküzdéshez 
és a rugalmas alkalmazkodás támogatja a betegségből való felépülést. 

2.2. ábra: Protektív tényezők csoportosítása Werner és Smith nyomán

Forrás: Werner és Smith, 2001; Kiss, 2015 id. Kövesdi, 2018.

2.3. ábra: Woodgate rezilienciamodellje

Forrás: Woodgate, 1999, pp:38., id. Kövesdi, 2018

STRESSZOR 
(pl.: rák diagnózis, hajhullás)

PROTEKTÍV FAKTOR 
(pl.: szelf-megértés)

SÉRÜLÉKENYSÉG 
(pl.: fogyatékosság)

REZILIENCIA

Maladaptív – Adaptív Kontinuum

ALKALMAZKODÁS 
(pl.: szociális kompetencia)

HIBÁS ALKALMAZKODÁS 
(pl.: depresszió,  

alacsony önbecsülés)
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Azok a személyek, akik képesek megbirkózni a jelentős stresszel vagy nehézségekkel, 
alacsonyabb szintű pszichológiai problémákat mutattak a korábbi katasztrófákkal szem-
ben (Blackmon és mtsai., 2017; Galea és mtsai., 2020; Salguero és mtsai., 2011), ahogy ez 
a COVID-19-járvány idején is tapasztalható (Bonanno és mtsai., 2008; Killgore és mtsai., 
2020; Liu és mtsai., 2020). Kutatások igazolják a reziliencia védő szerepét a szorongásos 
és depresszív állapotokkal szemben (Aspinwall, Tedeschi, 2010; Colaianna és mtsai., 2013, 
De Waziéres, Vuitton, Dupond, 1999; Kövesdi, 2018). A reziliencia előrejelző tényezői 
karantén idején: a heti több alkalommal levegőn töltött idő, a napi rendszerességgel 
végzett mozgás (10 perc/nap), a jelentősebbnek észlelt családi támogatás, a nagyobb 
észlelt társas támogatás (barátok), a megfelelő alvási idő és a gyakori ima (Killgore et 
al., 2020). A személy rezilienciapotenciálja komplex és dinamikus folyamat eredménye, 
melynek részletezése jelen tanulmánynak nem célja (Kövesdi, 2021).

A társas támogatás legáltalánosabb definíciója szerint a „jelentős mások” által biztosí-
tott pszichoszociális erőforrások meglétét vagy hiányát jelzi (Kaplan, Cassel, Gore, 1977). 
A „jelentős mások” elsődleges csoportja a család, a partner vagy házastárs és a baráti 
kapcsolatok (Kállai, 2007). Lényeges azonban megjegyezni, hogy a társas támogatás 
többnyire azt a szociális környezetből érkező segítséget, illetve azokat az előnyöket jelzi, 
melyeket az egyén észlel. A társas támogatás pozitív hatását az egészség összefüggésében 
kutatók igazolták, a társas támogatás magas szintje segít hozzá a nehéz helyzetekben 
az adaptív megoldáshoz, ezáltal megakadályozza, hogy mentális jóllétünk szintje csök-
kenjen (Cohen & Wills, 1985), valamint a betegségmegelőzésben is szerepet játszhat 
(Trull, Phares, 2004). Traumatikus élményt átélt személyek testi tüneteinek száma és 
intenzitása szignifikáns negatív kapcsolatban áll a társas támogatással (Pfeifer, 2011). 
A természeti katasztrófát, földrengést túlélőknél a társas támasz moderátor tényezőnek 
bizonyult a depresszió és a szorongás esetében (Xu, Wei, 2013). A vallásosság, a család 
megléte, a gyermekek száma, az érintetlen családi állapot és a közösségi támogatás is 
csökkentette a traumát átélő anyák depressziós tüneteit (Wickrama, Wickrama, 2008). 

A társas támasz hatását a mentális egészség összefüggésében számos kutatás tá-
masztja alá. Johnson és munkatársai (1997), valamint Koenen és munkatársai (2003) 
kimutatták, milyen kritikus fontosságú, hogy a családok és közösségek támogassák a 
veterán katonákat, akik számára a problémás hazatérés nagy kockázati tényező a PTSD 
(post-traumatic stress disorder; poszttraumás stressz-zavar) szempontjából. Kaufman 
és mtsai. (2006) tanulmányukban leírják, hogy a szociális támogatás ellenállóképessé-
get adhat a stresszel szemben azáltal, hogy mérsékli a depresszió genetikai kockázatát 
abban az esetben, ha rosszul bánnak a gyermekekkel. A társas támogatás szomatikus 
összefüggéseit is igazolták, ami mérsékelheti a genetikai és környezeti sebezhetőséget, és 
rezilienciát biztosít a stresszel szemben, valószínűleg a hipotalamusz-hipofízis-mellék-
vesekéreg (HPA) rendszerre, a noradrenerg rendszerre és a központi oxitocinpályákra 
gyakorolt hatása révén. A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy az egyén környezete 
módosítható annak érdekében, hogy csökkentse a mentális betegségek kialakulásának 
genetikai kockázatát még környezeti stresszorok jelenlétében is (Ozbay és mtsai., 2007). 

A COVID-19-járvánnyal összefüggő korlátozások a személyek izolációját idézték elő, 
amiben jelentős eltérések lehetnek egyéni adottságoktól függően. Egyetemista fiatalok 
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körében az izolációban eltöltött időben a társas támogatás csökkentette a járvány okozta 
aggódást a pszichológiai egészség szempontjából (Szkody és mtsai., 2020). A magány, 
ingerlékenység és depresszió nagyobb arányban jellemezte azokat a személyeket, akik 
izolálódtak a pandémia idején. 63 százalékkal kevesebben mutattak depressziós tünete-
ket azok közül, akiknek magasabb szintű volt a társas támogatása. Az alvás minőségében 
is jelentős eltérés mutatkozott – 52 százalékkal volt kevesebb a rossz minőségű alvás – a 
magasabb szintű társas támogatásban részesülők körében (Grey és mtsai., 2020).

Reziliencia és társas támasz együttes védő szerepe – protektív tényezők
Krónikus betegséggel élők (hemodalizáltak) körében erős kapcsolatot írtak le a rezilien-
cia és a társas támogatás között, ami befolyásolta a betegek pszichológiai rugalmasságát 
(Karadag és mtsai., 2019). A szomatikus összefüggések mellett a psziché vonatkozásában 
is igazolták a reziliencia és a társas támasz kapcsolatát. Kínai idős embereket vizsgálva 
a magány és a depresszió között a reziliencia közvetítő szerepe és a társas támogatás 
mérséklő hatása igazolódott. A társas támogatottság magasabb szintje a magánynak a 
reziliencián keresztül a depressziós tünetekre gyakorolt közvetett hatását gyengítette 
(Zhao és mtsai., 2018). A reziliencia és a szociális támogatás javítása segíthetnek enyhíteni 
a magány és a depressziós tünetek közötti kapcsolatot az idősek körében.

Sippel és mtsai. (2015) kétirányú kapcsolatot feltételeznek a rendszerszintű (roman-
tikus, családi, szomszédsági, baráti és tágabb társadalmi kontextusban) és az egyéni 
reziliencia között. Nézetük szerint az egyén rugalmassága nagymértékben függ azoktól 
a társadalmi rendszerektől, amelyek pozitív támogatást nyújtanak, és ezek a rendszerek 
különféle pszichoszociális és neurobiológiai mechanizmusokon keresztül fokozzák a 
rezilienciát. Megállapították, hogy a pszichológiai rugalmasság és a társas támogatás 
közötti kapcsolat faji/etnikai hovatartozás szerint szignifikánsan különbözik. A társas 
támogatás pozitív kapcsolatban állt a rezilienciával a nem spanyol ajkú fehér veteránok 
körében, azonban más faji/etnikai csoportokban ezt az összefüggést nem igazolták. Míg 
a reziliencia negatív kapcsolatot mutat a PTSD-tünetekkel a faji/etnikai csoportok kö-
zött, a társas támogatás csak a nem spanyol ajkú fehér veteránok körében volt negatív 
kapcsolatban a PTSD-tünetekkel. A kutatók a kulturális különbségekkel magyarázzák az 
eredményt, hogy az egyén milyen módon és miért veszi igénybe a szociális támogatást 
(Matthew és mtsai., 2018).

Az észlelt stressz veszélyeztető hatása, vulnerábilis tényező
Az elhúzódó súlyos válsághelyzet jelentős mentális terheléssel is járhat, funkciórom-
lással, melynek fő tünetei a szédülés, az alvászavarok, az izomfeszülés, az étvágycsök-
kenés, a hányinger és a hasi diszkomfort; a tünetegyüttest „koronafóbiá”-nak nevezik 
(Asmundson és Taylor, 2020). 

Nemzetközi kutatási tapasztalatok szerint pszichológiai szempontból a poszttraumás 
stressz tünetei, a zavarodottság, a düh a leggyakoribb reakciók, a stresszorok közül ki-
emelkedett a karantén időtartama, a fertőzéstől való félelem, a frusztráció, az unalom, a 
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nem megfelelő ellátás, a nem megfelelő információ, az anyagi veszteség és a megbélyeg-
zés (Brooks és mtsai., 2020), a pszichológiai distressz, a depressziós és szorongásos tüne-
tek, valamint az addiktív viselkedésformák gyakoriságának növekedése (Osváth, 2021). 
Kanadában egy 1803 fő részvételével zajló online vizsgálat szerint a COVID-19-járvány 
idején a szorongás a négyszeresére (5 százalékról 20 százalékra), a depresszió több mint 
duplájára (4%-ról 10%-ra) nőtt a populációban az önbecslések alapján (Dozois, 2020). 
Ren és mtsai. (2020) metaanalízisükben (27 475 fő) szintén a szorongás és a depresszió 
arányának megnövekedéséről számolnak be, de tekintve a vizsgálatok heterogenitását, 
az eredmények óvatos értelmezésére hívják fel a figyelmet. Kínai kutatók metaanalízise 
szerint a főiskolai hallgatók (706 415 fő) körében a depresszió 39 százalékos, a szoron-
gás 36 százalékos előfordulási gyakoriságot mutatott 2019. december és 2020. október 
között, ami nagymértékben függött attól, melyik nemzetről van szó, és mikor zajlott a 
felmérés, hiszen 2020. március 1. után az értékek megemelkedtek (Li, Wang, Wu, Han 
& Huang, 2021). Pszichológiai értelemben a krízis és a trauma voltak a leggyakrabban 
emlegetett hatások. Például a karantén okozta jellegzetes tüneteket Perczel-Forintos 
(2020) a következőkben összegezte: intenzív szorongás, elkerülő magatartás, a hangulati 
élet megváltozása, magatartás-változás, a kognitív funkciók károsodása. 

Jelen tanulmányban a veszélyeztető pszichológiai változók közül az észlelt stresszre 
kívánunk fókuszálni, hiszen a kihívások stresszként való megélése és a megküzdés 
szoros összefüggést mutat az egészséggel (Ursin és Eriksen, 2004). 

De mi is az észlelt stressz?
A stresszt Selye János (1950, 1955) meghatározása óta – mely szerint nem egy adott 

betegséghez kapcsolódó specifikus válasz, hanem a szervezet nem specifikus válasza 
az igénybevételre – számtalan kutatás, elméleti megközelítés vizsgálta. Mára a helyzet 
és az egyén közötti kölcsönhatásként értelmezik (Hobfoll, 2004; Lazarus, 1993; Lazarus 
és Folkman, 1984). Selye (1976) leírta, hogy a stressz a mindennapi tapasztalataink 
része, nagyon sokféle élményhez kapcsolódhat, és a stresszorok diverzitása ellenére a 
stresszt átélő személyek nagyon hasonló mintázatú biokémiai, funkcionális és struk-
turális változásokkal reagálnak rá. Tehát a stresszt kiváltó helyzetekben közös, hogy 
számos szomatikus és pszichés tünet járhat együtt az észlelt stressz szintjével (Hamvai 
és mtsai., 2021). 

Az egészségkutatók már korábban arra a megegyezésre jutottak, hogy az objektíven 
stresszesnek tekintett események következményei bizonyos mértékben mindig azon is 
múlnak, hogy az adott egyén mennyire észleli stressztelinek őket (Cohen, Kamarck és 
Mermelstein, 1983.) Az észlelt stressz a személy által meghatározott szubjektív stresz-
sz-szintet jelenti, amelynél nem a kiváltó okokra, hanem az egyéni megélésekre, kü-
lönbségekre fókuszálunk (Stauder, Konkoly és Thege, 2006). Jelentős egyéni különbsé-
geket tapasztalhatunk a stressz észlelése és megélése kapcsán (Cohen és mtsai., 1995). 
A stresszes helyzetek felismerése, észlelése és kezelése függ az egyén személyiségétől, 
kognitív értékelésétől, motívumaitól, hiedelmeitől (Lazarus, 1993), hiszen egy adott hely-
zet megélhető distresszként, de akár eustresszként is. Az eustressz egészséges, pozitív, 
adaptív válasz a stresszhelyzetre (Selye, 1974). Lazarus (1993) szerint az eustressz pozitív 
kognitív válasz egy stresszorra, pozitív érzésekkel és egészséges fizikai állapottal társul, 
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a distressz pedig komoly stressz, mely negatív érzésekkel és testi károsodásokkal jár.  
A distressznek észlelt stressz rombolja az immunitást (Martínez de Toda és mtsai., 2019), 
gasztrointesztinális (gyomor- és bélrendszeri) problémákkal, depresszióval, alvászavar-
ral és alacsonyabb életminőséggel jár együtt (Edman és mtsai., 2017), de az enyhébb, 
krónikus stressz is nagy szerepet játszik a testi és lelki zavarok kialakulásában (Boone 
és Christensen, 1998; Kopp és Réthelyi, 2004). 

Fontos látni, hogy milyen tényezők befolyásolják a stressz észlelését, illetve milyen 
hatása van az észlelt stressznek, hiszen Cohen és mtsai. (1983) szerint az észlelt stressz 
jobban prognosztizálja a mentális problémákat, depressziót, testi tüneteket stb., mint 
a stressz.

Stressz a pandémia alatt
A COVID-19-járvány meghatározó részévé vált mindannyiunk mindennapi életének, 
jelentős stresszorként fenyegeti az egészségünket, biztonságunkat és jóllétünket (Brown 
és mtsai., 2020). Így nem meglepő, hogy számos vizsgálat mért megemelkedett stresszt a 
pandémia alatt, bár ennek a mértéke, összefüggése az életkorral, nemmel, egyéb szocio-
demográfiai változókkal meglehetősen változatos képet mutat. Vinkers és mtsai. (2020) 
hangsúlyozzák, hogy a koncentráció megváltozása, az ingerlékenység, a szorongás, az 
álmatlanság, a csökkent termelékenység és a személyközi konfliktusok stresszválaszként 
értelmezhetők, és teljesen normális reakciók egy olyan kiszámíthatatlan és fenyegető 
helyzetre, mint a világjárvány.

Morvay-Sey és mtsai. (2020) magyar reprezentatív mintán a kijárási korlátozások 
alatt olyan magas észlelt stresszt mértek (32,35±4,22), amit korábban betegcsoporton 
(30,3±8,1 – 34,7±8,0). Az alapfokú és szakmunkás végzettségű vizsgálati személyeknél volt 
a legalacsonyabb az észlelt stressz pontértéke. Az életminőségben viszont a középfokú 
végzettségtől fölfelé mutattak magasabb értékeket.

Csikós, Mokos, Fenyvesi és Törő (2021) vizsgálatában hazai mintán a férfiak stresz-
sz-szintje szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult, mint a nőké, külföldi vizsgálatoknál 
meg pont fordított az összefüggés (Liang, 2020). Úgy tűnik, hogy az életkorok közül a 
serdülőkor egy kritikus időszaknak tekinthető; a stressz nagyobb mértékű az idősebb 
serdülőknél, mint a szülői generációban, illetve a legalacsonyabb a fiatalabb korosztály-
ban (Ellis et al., 2020; Csikós, Mokos, Fenyvesi és Törő, 2021; Zhou et al. 2020; Kövesdi 
és mtsai., 2020, 2021). 

A stressz és a jóllét közötti negatív összefüggés minden korcsoportot és nemet te-
kintve igazolt. Csikós, Mokos, Fenyvesi és Törő (2021) eredményei szerint a fiatal ser-
dülők jólléte a legmagasabb, a szülőké a legalacsonyabb szintű, de magyar mintán ez a 
tendencia a pandémia előtt is megfigyelhető volt (Susánszky et al., 2006). A lányoknál 
erősebb korrelációt mértek a stressz és a jóllét között (Csikós, Mokos, Fenyvesi és Törő, 
2021), ami nem meglepő, hiszen a lányok érzékenysége a stressz hatásra külföldön is 
alátámasztott (Zhou et al., 2020).

Korábbi kutatások igazolták, hogy természeti katasztrófák következtében a nők se-
bezhetőbbek (Alam és Rahman, 2014; Azad, Hossain, Nasreen, 2013; Rahman, 2013), 
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életkilátásaik rosszabbak, többen és korábban halnak meg, mint a férfiak (Neumayer 
& Plümper, 2007). A földrengések, cunamik, terrorista támadások vagy atomreaktor 
okozta katasztrófák az anyák fizikai és érzelmi-pszichológiai sérülékenységét fokozzák 
(Riyad Fatema, Islam, East, Usher, 2019). A sebezhetőség az egészségügyi problémák, 
ártalmak és elhanyagolás iránti fogékonyságot jelenti (Aday, 2002). Jelen kutatásban a 
pszichológiai sebezhetőség vizsgálatára van lehetőségünk az észlelt stressz megragadá-
sával, bár a paletta jóval szélesebb (pl.: sokk, szorongás és alvászavar), melyek hosszú 
távon érzelmi rendellenességekhez, folyamatos distresszhez és PTSD-hez vezetnek a 
természeti katasztrófák következtében (Jacobs & Harville, 2015; Yokoyama, Otsuka, 
Kawakami et al., 2014; Zhang, Ho S.M.Y., 2011; Alderman, Turner, Tong, 2012; Xiong, 
Harville, Mattison, et al. 2010).

Kövesdi és mtsai. (2021) tapasztalatai szerint az észlelt stressz ¬– a szülő-gyermek 
párosok longitudinális vizsgálatánál, a COVID-19-járvány első és második hullámában – 
szignifikáns pozitív együttjárást mutatott az egészségszorongással és mediátor tényezője 
volt a rezilienciának, indirekt módon csökkentve azt. Említésre méltó, hogy akinél magas 
volt az észlelt stressz az első hullámban, annál magasan maradt a másodikban is, illetve 
akinél alacsonyabb volt az első hullámban, annál a másodikban megnövekedett értéket 
mutatott, amit a pszichés fáradtságnak tulajdonítanak a szerzők. Nemi különbségek a 
gyermekek esetében voltak feltárhatóak; mivel a szülőknél a mintában kevés apa vett 
részt, a lányoknál az idő előrehaladtával romlott az életminőség és a reziliencia szintje. 
Mindkét nemnél csökkent az egészségszorongás, valószínűsíthető, hogy a gyermekek 
figyelme elterelődött idővel az egészséget veszélyeztető vírushelyzetről, más dolgok 
kötötték le, például a barátok, az iskola és a régi életük hiánya. Az énhatékonyság pro-
tektív faktornak bizonyult, egyrészt az észlelt stressz és egészségszorongás rezilienci-
acsökkentő hatását illetően, másrészt a szülői énhatékonyság a gyermek által észlelt 
stressz rezilienciacsökkentő hatásának kivédésében töltött be fontos szerepet. Az észlelt 
stressz és az alacsony reziliencia szempontjából a 11–13 éves gyermeket nevelő családok 
bizonyultak a legveszélyeztetettebbeknek, az otthoni munkavégzés, az online tanulás 
és a prepubertáskori konfliktusok a gyermekek problémáival összeadódva nagyon 
megterhelték a szülőket (Kövesdi, Csikós, Törő, Hadházi, Takács, Rózsa és F. Földi, 2021).

Vietnámi 563 fős egyetemista populációt vizsgálva arra a következtetésre jutottak, 
hogy bár a megkérdezettek meglehetősen jó tudással, adaptív megküzdési stratégiákkal 
rendelkeztek, a COVID-19-járvány hatására mégis több mint 80 százalékuknál emelkedett 
volt az észlelt stressz értéke, és minél magasabb volt a stressz szintje, annál inkább az 
elkerülő megküzdési stratégiákat preferálták. Az elkerülő megküzdési stratégiák pre-
ferenciáját a szociális távolságtartással magyarázták a szerzők (Thai és mtsai., 2021).

Mi segít? Vizsgálatok szerint a fizikai aktivitás kedvezően befolyásolja a mentális 
egészséget (Abu-Omar, Rütten és Lehtinen, 2004; Paluska és Schwenk, 2000; Fox, 1999; 
Cooney és mtsai., 2013; Zeibig és mtsai., 2021), csökkenti a distresszt (Park és mtsai., 
2022; Panshikar és Mullen, 2022; Mouissi, Torki és Bouabdellah, 2015), a depressziót 
(Khoubaeva és mtsai., 2022), a szorongásos tüneteket és az észlelt stresszt (Jewett és 
mtsai., 2014; Kim és mtsai., 2012), valamint növeli az élettel való elégedettséget (Guddal 
és mtsai., 2019) és a szubjektív jóllétet (Maugeri és mtsai., 2020). A sport pozitívan hat az 
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önértékelésre, önbecsülésre, javítja a tanulási képességet, a memóriát, a koncentrálóké-
pességet, a munkakedvet, a kreativitást, és pihentetőbbé teszi az alvást (Keczeli, 2019). 
A napirend fenntartása (Lee, 2000), a testmozgás, a sport segíti a szorongás oldását, a 
stressz levezetését, csökkenti a depressziót. A WHO (2020) szerint az egyszerű testgya-
korlatok rendszeres beiktatása a napi rutinba segíti a mentális egészség megőrzését. 
Kutatók javasolták a napirend fenntartását (Lee 2020), a megfelelő mennyiségű alvást, 
a fizikai aktivitást, stresszcsökkentő technikák elsajátítását, az informálódást, valamint 
a családtagokkal való kommunikációt (Király et al., 2020). 

A helyzettel való megküzdés érdekében a pozitív pszichológia eszköztára segíthet a 
pszichés állapot javításában, a szorongás normalizálásában, a katasztrofizáló gondolko-
dás mérséklésében. Strukturált napirend kialakítása, hála és önegyüttérzés, relaxáció, 
mindfulness-technikák, a szabad levegőn végzett testmozgás segíthetnek. A személyi-
ségtényezőknek, leginkább a személyes erőforrásoknak és a rezilienciának hatalmas 
szerepe van a pandémia és a karantén hatásainak elviselésében (Perczel-Forintos, 2020).

A társas támogatás védő szerepe stresszhatásban
A mentális egészség negatív összefüggést mutat a stresszel, és pozitív kapcsolatot a belső 
erőforrásokkal, valamint együtt jár a szociális támogatással. A belső erőforrások pozi-
tívan kapcsolódnak a mentális egészséghez, és pufferelik a stressz mentális egészségre 
gyakorolt negatív hatását. A mentális egészség védőfaktora az önbecsülés (Bovier, Cha-
mot, Perneger, 2002). A társas támogatás és a megküzdési stratégiák csökkentik a neuro-
ticizmus és az észlelt stressz fokozódó hatásait. Az adaptív megküzdési stratégiák és a 
szociális támogatás megerősítése mérséklik a negatív személyiségjegyek érvényesülését 
(Roohafza és mtsai., 2016). A COVID-19-járvány első hullámában a kollektív önbecsülés 
csökkentette az észlelt stresszt azáltal, hogy növelte az észlelt társas támogatottságot és 
csökkentette a szorongást (Chen és mtsai., 2021).

Kutatási eredmények szerint a társas támogatás amellett, hogy csökkenti a stresz-
szfaktorok egyénre gyakorolt negatív hatását (Kovács, Pikó, 2007), hozzájárul a pozití-
vabb énkép és a magasabb önértékelés kialakulásához (Salovey és mtsai., 2000). Kopp, 
Skrabski és Szedmák (1998) vizsgálata szerint pozitívan befolyásolja az észlelt énképet 
és a hatékonyságot. A kedvezőtlen gyermekkori tapasztalatok esetén pufferként műkö-
dik a szorongással kapcsolatban, az önegyüttérzést ösztönözve. A szociális támogatás 
konkrétan alacsonyabb szorongással járt együtt, különösen a kevesebb kedvezőtlen 
gyermekkori tapasztalattal vagy az alacsonyabb szintű önegyüttérzéssel rendelkező 
kamaszok körében (Chi és mtsai., 2022).

Betegpopuláción végzett vizsgálatok is rendre bizonyították a társas támasz jóté-
kony hatását, például a reumatoid artritisszel küzdők napi fájdalmának enyhülésében 
közvetetten a társas támasz hatását azonosították, mert a támasszal való elégedettség 
adaptív megküzdési stratégiák használatát bátorította, míg az elégedetlenség maladaptív 
megküzdést eredményezett (Holtzman és mtsai., 2004). Uchino és mtsai. (1996) a fizi-
ológiai folyamatok és a társas támasz közötti összefüggéseket vizsgáló tanulmányokat 
tekintettek át, és bizonyítottnak látták a társas támogatás kardiovaszkuláris, endokrin és 
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immunrendszerre gyakorolt jótékony hatását. 81 tanulmány alapján feltárták azokat a 
lehetséges mechanizmusokat, melyek felelősek lehetnek a kapcsolatért. Így nem találtak 
összefüggést a fiziológiai állapot és az egészséggel kapcsolatos potenciális viselkedések 
között, de bizonyos tanulmányokban megjelentek a stresszpuffer hatások, fontosnak 
bizonyultak a családi támogatási források és az érzelmi támogatás mint a társas támasz 
egyik dimenziója. 

A pandémia miatt bevezetett korlátozások kihatottak olyan társas támogatási for-
rásokra is, mint amit a szomszédsági kapcsolatok jelenthetnek. Rassu és mtsai. (2021) 
deprivációról beszélnek, és megvizsgálják, hogy a szomszédoktól való elhatárolódás ho-
gyan hatott. Eredményeik szerint a nagyobb depriváció szignifikánsan gyengébb fizikai 
(a fájdalom súlyossága, fájdalom-interferencia, fizikai működés), mentális (depresszió, 
szorongás) és szociális egészségi állapottal járt együtt a pandémia idején. A fájdalommal 
való megküzdésben bekövetkezett változások a járvány alatt aránytalanul rosszabbul 
érinthetik a deprivált, hátrányos helyzetű területeken lakókat. Az észlelt stressz nega-
tív hatását bizonyították Ammánban (Jordánia) és Berlinben élő szíriai menekültekkel 
végzett vizsgálatokkal. Mindkét helyszínen az észlelt stressz szignifikánsan jósolta be a 
klinikai állapotokat (szorongás, depresszió, PTSD), míg az észlelt társas támasz mentén 
különbözött a két csoport. Berlinben a „jelentős másik”-tól kapott támogatás enyhítette a 
depressziót, Ammánban az észlelt „családi” támogatás jelentett védőfaktort a PTSD-vel, 
azaz a traumához kapcsolódó tünetekkel szemben. A szerzők szerint a családi kapcso-
latok kiterjedtsége és fontossága a szíriai kultúrában jól magyarázza az eredményeket, 
hiszen Ammánban a menekültek családtagjaikkal együtt éltek, míg Berlinben főként 
egyedülálló férfiak voltak a mintában, így ott a családot kvázi a „jelentős másik” helyet-
tesíthette (Böge és mtsai., 2020). 

A járvány alatt a magasabb urbanizációs szint és a nagyobb környékbeli deprivá-
ció (alacsonyabb szomszédsági szintű társadalmi-gazdasági státusz) súlyos pszichés 
szorongással és újonnan fellépő öngyilkossági gondolatokkal jártak együtt (Okubo és 
mtsai., 2021). 

Szintén a COVID-19-járvány kapcsán végzett kutatások tárták fel, hogy a pszicholó-
giai adaptációban a társas támogatás bizonyult az egyik leghatékonyabb eszköznek: a 
szorongás csökkentésére, a stressz patológiás hatásainak kivédésére és a szorongással 
való megküzdésben egyaránt (Xiao et al., 2020). Yağcı és Akfırat (2020) a pandémia alatt 
az átlagosnál magasabb szintű észlelt társas támogatást mértek török populáción, a 
traumatikus stressz-szint átlag alattinak bizonyult, de függött az életkortól. Ugyancsak 
török mintán szignifikáns együttjárást tapasztaltak a társas támasz és a jóllét között a 
COVID-19-járvány idején (Koçak Özet, 2020). Ye és mtsai. (2020) 7800 főiskolai hallga-
tón vizsgálták az akut stressz-zavar (acute stress disorder, ASD) és a COVID-19-járvány 
stresszteli eseményei közötti kapcsolatot a reziliencia, a társas támasz és a megküzdés 
figyelembevételével. Eredményeik szerint a stresszélmények és az akut stressz-zavar 
között szignifikáns mediátor tényezőnek bizonyult a reziliencia, a társas támasz és az 
adaptív megküzdés, míg nem volt szignifikáns összefüggés a maladaptív megküzdési 
stratégiákkal.
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Amerikai vizsgálati eredmények szerint a COVID-19-járvány idején a stresszel való 
megküzdésben a figyelemelterelés, az aktív megküzdés és az érzelmi társas támasz 
keresése voltak a kiemelkedő stratégiák (Park és mtsai., 2020).

Célkitűzések
A vizsgálat célja a COVID-19-járvány pszichológiai hatásainak felmérése a személyiség 
szintjén a felnőtt lakosság körében rezilienciafókusszal, továbbá a protektív és vulnerábi-
lis tényezők összefüggésének feltárása. A téma aktuális, a reziliencia (lelki ellenállóképes-
ség) támogató hatását vészhelyzetben, trauma következtében kialakuló stressz negatív 
hatásával szemben korábban igazolták (Werner, Schmith, 1992; Masten, 2001). Továbbá 
a reziliens működés hozzájárul a nehéz, traumatikus élethelyzetből való helyreálláshoz. 
Vizsgálatunkban szeretnénk reprezentatív mintavétellel igazolni magyar mintán a 
fenti összefüggéseket. Jelen kutatás fókuszában tehát a reziliencia, a stressz és a társas 
támogatás áll. Célkitűzésünkkel összefüggésben a kutatás fő kérdései a következők: (1) 
Regisztrálható-e változás az észlelt stressz szintje kapcsán a COVID-19-járvány első és 
negyedik hullámában? (2) Milyen demográfiai tényezők és egyéni jellemzők (például 
segítségnyújtás) befolyásolták az egyes pszichológiai változók alakulását? (3) Az észlelt 
stressz-szint, társas támogatás és reziliencia milyen összefüggéseket mutat?

A vizsgálati eljárás, a minta, a pszichometriai eszközök, valamint a statisztikai eljá-
rások bemutatása az online mellékletben olvasható.

Az egyéni reziliencia vizsgálati eredményeinek bemutatása

A kérdőívek leíró statisztikája

A teljes mintán minden skála esetében teljesülnek a reliabilitáshoz szükséges minimális 
elvárások, minden Cronbach-alfa-érték 0,7 felett van, tehát a skálák reliabilisek, hasz-
nálhatóak. Az egyes kérdőívek teljes mintára vetített pontszámainak különböző értékei 
a 2.1. táblázatban láthatóak.

Változó Minimum  
érték

Maximum 
érték

Átlag- 
pontszám

Standard  
hiba Szórás Standard  

eltérés

Reziliencia 1000 0 40 28,42 0,253 8,001

Társas támogatás 1000 0 40 34,06 0,236 7,453

Észlelt stressz  
(1. időszak) 1000 0 37 17,26 0,200 6,335

Észlelt stressz 
(2. időszak) 1000 0 40 16,34 0,215 6,793

Stressz  
változásmértéke 1000 -27,00 23,00 -0,9253 0,15991 5,05726

2.1. táblázat: Az egyes kérdőívek eredményei a teljes mintát tekintve / leíró statisztika
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A demográfiai és egyéni jellemzők mint változók hatása  
az egyes pszichés jellemzőkre

Korosztályok közötti különbségek

Az egyes korosztályok kapott értékeit vizsgálva kiemeljük a következőket. Szignifikáns 
különbségeket a korcsoportok között nem találtunk egyik pszichés jellemző tekinte-
tében sem. A rezilienciaérték az átlagos övezetben mérhető a minta minden vizsgált 
korosztályában (2.2. táblázat). A legmagasabb pontérték az 50–59 éves korcsoportban 
mérhető, a legalacsonyabb pedig a 60 éves és idősebb korcsoportban. A stressz pontér-
téke a fiatal korosztály (18–29 évesek) esetében a legmagasabb a vizsgált korosztályok 
között mindkét időszakban: 17,97 és 16,87 pont. Az 50–59 éves korosztály stresszértéke 
a legalacsonyabb a járvány első időszakában a többi korcsoporthoz képest. A negyedik 
hullám időszakában az észlelt stressz szintje a 40–49 éves korosztály esetében a legala-
csonyabb. A stressz értéke a járvány első hullámában meghaladja a negyedik (jelenlegi) 
hullám idején mértet. Bár ezen a téren van különbség a korcsoportok között, az eltérés 
nem érdemi. A legnagyobb különbség (csökkenés) a két vizsgált időszak között a 30–39 
éves korosztályban mérhető (-1,28 pont). A két időszak közötti legkisebb különbség 
pedig a 60 éves és idősebb korosztályban volt. A társas támogatás pontértéke a 40–49 
éves korcsoportban a legmagasabb, és az 50–59 éves korcsoportban a legalacsonyabb.

Nemi különbségek
A nemi tényezőket tekintve arra mutat rá vizsgálatunk, hogy a nők kitettebbek a stresz-
sz negatív hatásának (szignifikánsan magasabb az észlelt stressz pontértéke), mind a  
COVID-19-járvány első hullámában, mind a negyedik hullámban, mint a férfiak. Mindkét 
nemről elmondható, hogy a járvány első hullámában magasabb volt a stresszértéke, mint 
a negyedik hullámban, azonban nem haladta meg az átlagértéket. Összehasonlítva a 

Reziliencia Társas támasz Stressz 1.  
(1. hullám)

Stressz 2.  
(4. hullám)

Stressz  
változása

átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás

1. korosztály
18–29 éves 28,36 7,23 34,48 7,17 17,97 6,258 16,87 6,445 -1,103 5,18

2. korosztály
30–39 éves 28,84 6,81 34,21 6,54 17,71 5,831 16,44 6,42 -1,28 4,74

3. korosztály
40–49 éves 28,24 8,68 34,60 7,147 17,19 6,788 16,00 6,42 -1,19 5,22

4. korosztály
50–59 éves 29,31 7,38 33,37 8,46 16,80 6,283 16,08 6,62 -0,73 4,87

5. korosztály 
60 éves és 27,91 8,82 33,75 7,74 16,89 6,376 16,32 7,23 -0,57 5,16

Összesen 28,42 8,00 34,06 7,453 17,26 6,335 16,34 6,79 -0,93 5,056

2.2. táblázat: A vizsgálati személyek stressz-szintjének, társas támogatásának és rezilienciájának 
átlaga és szórása korosztályonként
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férfiak és a nők stressz-szintjének pontértékeit a normál időszakkal, az átlaghoz közelítő 
érték azonosítható. Az alacsonyabban iskolázott nők stressz-szintje a legmagasabb. A 
reziliencia pontértéke a férfiaknál szignifikánsan magasabb, mint a nőknél. A társas 
támogatás mértéke viszont a nők körében magasabb, mint a férfiak körében (2.3.a–b 
táblázat). 

Iskolai végzettség
A végzettség is fontos tényező volt vizsgálatunk során: kiemeljük az eredmények közül, 
hogy a magasabb iskolai végzettség együttjárást mutat a reziliencia és társas támogatás 
magasabb szintjével, nemtől függetlenül. Az észlelt stressz a járvány első és negyedik 
hulláma idején is a nyolc vagy kevesebb általános iskolai osztályt végzettek körében volt 
a legmagasabb, a legalacsonyabb pedig az érettségi nélküli középfokú végzettségűek 
körében. A reziliencia az érettségivel rendelkezők körében volt a legmagasabb, és az 
általános iskola nyolc osztályát el nem végzők körében a legalacsonyabb. A társas támasz 
pontértéke a BA végzettségűek körében volt a legmagasabb, és az általános iskola nyolc 

Nemek N Átlag Szórás STD.ER p

Reziliencia
Férfi 470 29,02 7,64 0,50 0,03*
Nő 530 27,89 8,27

Társas  
támogatás

Férfi 470 33,82 7,64 0,47 0,35
Nő 530 34,27 7,28

Észlelt stressz  
(1. időszak)

Férfi 470 16,39 6,59 0,40 <0,001**
Nő 530 18,04 6,00

Észlelt stressz 
(2. időszak)

Férfi 470 15,67 7,00 0,43 0,003**
Nő 530 16,93 6,55

Stressz  
változásmértéke

Férfi 470 -0,72 4,44 0,32 0,22
Nő 530 -1,11 5,54

2.3.a táblázat: A pszichés jellemzők átlagos pontértéke nemenként és a nemenkénti különbségek  
a COVID-19-járvány két hullámában és a normál időszakban

2.3.b táblázat: Az egyes pszichés jellemzők nemi különbségének vizsgálata

t df p Különbség átlag Standard hiba

Reziliencia 2,23 998 0,02* 1,13 0,51

Társas támasz -0,94 998 0,34 -0,44 0,47

Stressz 1. (1. hullám) -4,13 954,15 0,00** -1,65 0,40

Stressz 2. (4. hullám) -2,95 998 0,00** -1,27 0,43

Stresszváltozás 1,22 988,37 0,22 0,39 0,32

** A szignifikancia szintje: p ≤0.01 
* A szignifikancia szintje: p ≤ 0.05 

** A szignifikancia szintje: p ≤0.01 
* A szignifikancia szintje: p ≤ 0.05 
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osztályát el nem végzők körében a legalacsonyabb. A járvány első és negyedik hulláma 
közötti stressz-szint-különbség, vagyis a változás mértéke a nyolc osztályt végzettek 
körében volt a legalacsonyabb, és a nyolcnál kevesebb osztályt végzettek körében a 
legmagasabb (a változás jelen esetben csökkenést jelent).

A protektív és a vulnerábilis tényezők kölcsönhatása

A társas támasz pozitív, az észlelt stressz negatív együttjárást mutat a rezilienciával. 
Tehát minél magasabb a reziliencia, annál magasabb a társas támogatás értéke (r=0,36, 
p<0,001). Valamint minél alacsonyabb a reziliencia pontszáma, annál magasabb az ész-
lelt stressz szintje (r=-0,46, p<0,001). A Pearson-féle korreláció értékei a 2.5. táblázatban 
láthatók. Az egyes változók egymásra hatásának összefüggései és kapcsolódó értékei a 
2.4. ábrán láthatóak. Az egyes változók egymásra hatása szignifikáns (p≤0,01).

Nyolc osztá
lyos általános 

iskolánál 
alacsonyabb

Alapfokú  
(nyolc osztály 
elvégzésével)

Középfokú, 
érettségi  

nélkül

Középfokú, 
érettségivel

Főiskolai vagy 
egyetemi 

alapképzés 
(BA, BSc)

Felsőfokú  
vagy maga

sabb (MA, MSc, 
osztatlan)

Reziliencia 26,45 27,64 28,90 29,24 28,98 25,89

Társas támasz 31,32 34,33 33,68 35,26 35,30 29,54

Stressz 1. (1. hullám) 18,38 17,80 16,56 17,15 17,00 18,06

Stressz 2. (4. hullám) 16,96 17,24 15,20 16,48 16,14 16,88

Stresszváltozás -1,42 -0,55 -1,36 -0,67 -0,86 -1,18

2.4. táblázat: Az egyes változók átlagos pontértékei végzettségek szerint

Reziliencia Társas támogatás Észlelt stressz  
(1. időszak)

Észlelt stressz  
(2. időszak)

Reziliencia
Pearson Correlation 1 ,364** -,418** -,451**
Sig. (2-tailed) <0,001 <0,001 <0,001
N 1000 1000 1000 1000

Társas  
támogatás

Pearson Correlation ,364** 1 -,229** -,291**
Sig. (2-tailed) <0,001 <0,001 <0,001
N 1000 1000 1000 1000

Észlelt stressz  
(1. időszak)

Pearson Correlation -,418** -,229** 1 ,705**
Sig. (2-tailed) <0,001 <0,001 <0,001
N 1000 1000 1000 1000

Észlelt stressz 
(2. időszak)

Pearson Correlation -,451** -,291** ,705** 1
Sig. (2-tailed) <0,001 <0,001 <0,001
N 1000 1000 1000 1000

2.5. táblázat: Az egyes pszichés változók kapcsolata (korreláció) értékei

** A korreláció szignifikanciaszintje: 0.01 level (2-tailed). 
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A protektív és vulnerábilis tényezők mediációs modellbe helyezésével a társas támogatás 
– direkt útvonalon – támogató hatását igazoltuk a rezilienciára (4.4. ábra).

A vizsgálat főbb megállapításai és azok értelmezése

Vizsgálatunk célja a COVID-19-járvány pszichológiai hatásainak felmérése a felnőtt 
lakosság körében, rezilienciafókusszal, a stressz és a társas támasz összefüggésében. 

• A járvány okozta stressz negatív lélektani hatása az első hullámtól érvényesül nemtől, 
kortól és iskolai végzettségtől függetlenül. Az idő előrehaladtával a mentális erőforrá-
sok kifáradásának lehetőségével is számolni kell, és fel kell készülni a negatív hatások 
kezelésére. Vizsgálati eredményeink alapján javaslatot teszünk a beavatkozás formá-
jára és a probléma kezelésre.

• A pszichológiai változók (reziliencia, társas támasz, észlelt stressz) a korosztályokat 
összehasonlítva nem mutatnak jelentős eltérést. A pandémia hatása globálisan érvé-
nyesül, hasonló mértékben érinti a teljes lakosságot. A protektív tényezők (reziliencia, 
társas támasz) minden korosztályban az átlagos övezetben maradtak, vagyis a lakos-
ságnak a mérés időszakában, a negyedik hullám elején még van erőforrása. 

• A stressz összpontszáma az átlagérték körül mozog mindkét mérési időszakban, ki-
véve a kiilleszkedőket, ahol meghaladja azt. Azonban az első hullámban ez az érték 
magasabb minden korosztályban, és csökken a negyedik hullám időszakára. Az első 
időszakra vonatkozó adatok retrospektív adatgyűjtésből származnak, így leginkább 
arra utalnak, milyen erős stresszt éltek át a személyek a világjárvány kitörésekor,  

2.4. ábra: Az egyes változók – a társas támasz, a reziliencia, a stressz (1.és 4.hullám)  
– összefüggései, egymásra hatása

Jegyzet: TT: társas támogatás, RES: reziliencia, ES_A: stressz (1. hullám), ES_U: stressz  
(4. hullám). A nyilak a hatást, a számok pedig a szignifikáns kapcsolat erősségét jelölik. 
Érdemi kapcsolat a TT és RES között érvényesül.
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milyen mély nyomot hagyott bennük az időszak. A legalacsonyabb iskolai végzettségűek 
élték át a nagyobb stresszt mindkét mérési időszakban. Az eredményt jól magyarázza,  
hogy a koronavírus-járvány kitörése és az ezzel járó korlátozások 2020 márciusában 
sokként hatottak az emberekre, családokra kortól és nemtől függetlenül; a mindennapi 
életre kiható hirtelen és jelentős változások miatt a teljes lakosság érintett.

• A nemek között találtunk eltérést, a nők kitettebbek a pandémia okozta stressz negatív 
hatásának. Hasonló eredményeket igazoltak kutatók pandémiás időszakban (Kövesdi 
és mtsai., 2020, 2021) és járványtól mentes időszakban katasztrófák következtében 
(Alam és Rahman, 2014; Azad, Hossain, Nasreen, 2013; Rahman, 2013). Az eredménye-
ket a nőkre inkább jellemző érzelemfókuszú megküzdési stratégiáival magyarázzuk, 
a COVID-19-járvány időszaka az élet számos területén megkövetelte a változáshoz 
való alkalmazkodást, a legátfogóbb összehangoló munkát napi szinten a különböző 
intézmények (iskola, óvoda, munkahely, család) között. 

• Az alacsonyabb iskolai végzettségűek érték el a legmagasabb pontszámot. Az alacsony 
iskolázottság korlátozottan teszi lehetővé a megváltozott helyzet átlátását, növelve a 
kiszolgáltatottság érzését, amit stresszel teli állapotok kísérnek. Vélhetően a legala-
csonyabb iskolai végzettségű nőket érintette leginkább az állásuk elvesztése. A nők 
családban betöltött szerepe az érzelmi élet harmonizálása, az érzelmi terhek viselése, 
mely terhek szintén megnőttek a négyzetméterre jutó családtagok számának növeke-
désével és az összezártság következtében.

• Azt is megállapítottuk, hogy a stressz értékének legnagyobb mértékű csökkenése szin-
tén a nők körében mérhető. Az első járványhullám idején egy időben több feladatkör 
– home office, online tanítással járó segítségnyújtás, rendszeres háztartási munkák 
(például főzés) – ellátásában rutint alakítottak ki, így a negyedik hullám idején már 
kevesebb stresszel járt a járvány okozta korlátozás és a változásokhoz szükséges al-
kalmazkodás, és ezt rugalmasan oldották meg, amit a rezilienciaérték is alátámaszt.

• Az iskolai végzettség tekintetében a társas támogatás eltéréseket mutat, a magasabb 
iskolai végzettségű személyekre inkább jellemző a társas támogatás, míg a legala-
csonyabb iskolai végzettségűekre a legkevésbé. A COVID-19-járvány időszakában a 
társas támasz pufferszerepet tölt be a reziliencia szempontjából, a mentális jóllétet 
negatívan érintő hatással szemben (Li és mtsai., 2021). Eredményünk összhangban 
van a pandémiát megelőző vizsgálatokkal (Papp-Zipernovszky és mtsai., 2017). 

• A társas támogatás direkt mediáló hatásával növeli a rezilienciapotenciált, csökkentve 
a stressz negatív hatását a COVID-19-járvány idején. A magas szintű társas támoga-
tással élők számára a személyes erőforrások mellett a társas kapcsolatok új nézőpon-
tok megtalálásában is segítséget nyújtanak, megteremtve a lehetőséget a rugalmas 
adaptációra a járványhelyzetben. Protektív (védő) faktor tekintetében a 18–29 éves 
korosztály van a legalacsonyabb szinten, illetve a 60 év feletti korosztály a leginkább 
rugalmatlan a változásokkal szemben. 
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2.2. A COVID-19-járvány hatása a közösségi rezilienciára
Bartal Anna Mária, Lukács J. Ágnes, László Tamás

Bevezetés 
A válságok, katasztrófák olyan erőforrásokat fenyegetnek és károsítanak meg, amelyek 
az emberek fizikai és mentális egészségét, anyagi, tárgyi, személyes és társadalmi bizton-
ságát jelentik. Az egyik legsúlyosabb társadalmi következményük az egyéni, közösségi 
kapcsolatok – különösen pedig a támogató, segítő kapcsolatok – zavara, vagy még inkább 
elvesztése. A COVID-19-járvány a fizikai és mentális egészség veszélyeztetésén túl éppen 
ezeket az egyéni és közösségi kapcsolatokat korlátozta. 

Közismert, hogy a stressz- és traumahelyzetekkel való megküzdésben az egyéni és 
társas támogatások szerepe mennyire felértékelődik. A közösségi reziliencia – a rugalmas 
ellenállóképesség – vizsgálata azt mutatja meg, hogy egy közösség mennyire képes adap-
tív módon megküzdeni egy stresszor (katasztrófa, válság, trauma, stressz) hatásaival. 
A közösségi reziliencia „sikere” egyrészt az olyan erőforrások előzetesen (is) meglévő 
jelenlététől függ, amelyek aktiválhatók vészhelyzet esetén, másrészt attól függ, hogy a 
közösség mennyire „sikeres” tagjai szükségleteinek kielégítésében, harmadrészt pedig 
az egyének milyen mértékben érzik, hogy szűkebb-tágabb közösségük támogatja őket 
a megküzdési folyamatban.

Mindezekből kiindulva kutatásunk fő célja azt volt, hogy – ezerfős reprezentatív 
minta vizsgálata alapján – megmutassuk, a magyar társadalom mennyire volt képes és 
tudott reziliensen válaszolni arra a COVID-19-járvány által kiváltott stresszhelyzetre, 
ami a társadalmi támogató kapcsolatokat érintette. A vizsgálat során a társadalmi tőke 
normáját megjelenítő segítő kapcsolatokra koncentráltunk, az adott és kapott segítő 
kapcsolatok típusainak, aktivitásának, formáinak feltérképezésével. Noha a konkrét 
vizsgálat időpontjában a COVID-19-járvány nem ért véget, sőt a negyedik hullám kez-
dete is erre az időszakra esett, úgy véltük, eredményeink jó indikátorok lehetnek arra, 
hogy jelezzék, milyen állapotban van a magyar társadalom a közösségi reziliencia te-
kintetében. Ugyanakkor még időben ahhoz, hogy a súlyosabb negatív következmények 
hatásait kompenzálni lehessen a megfogalmazott policy-javaslatok figyelembevételével.

Tanulmányunkban először áttekintjük a kutatásunk szempontjából releváns és a 
COVID-19-járvánnyal kapcsolatos társadalomtudományi kutatások fő irányait és ered-
ményeit. Ezt követően röviden vázoljuk a közösségi rezilienciával kapcsolatos elméleti 
alapvetéseket, majd pedig bemutatjuk kutatásunk konceptualizálását, célkitűzéseit és 
módszereit. Eredményeink ismertetését a segítő kapcsolatok típusainak és a segítség-
nyújtási aktivitás – COVID-19-járvány előtti, a járvány első három hulláma alatti és 2021. 
decemberi – jellemzőinek bemutatásával kezdjük. Majd a segítségnyújtási aktivitást 
meghatározó, különböző segítő kapcsolati típusok hátterében álló szociodemográfiai 
változókat mutatjuk be. Végezetül pedig elemezzük az erős és a gyenge kapcsolati erő-
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források szerepét a kapott és adott támogatások, valamint a támogatási formák tük-
rében, mind a három vizsgált időszakra vonatkozóan. A tanulmányt kutatásunk főbb 
megállapításainak összegzésével zárjuk.

Tematikus áttekintés az elmúlt két év – COVID-19-járvánnyal kapcsolatos – 
társadalomtudományi kutatásainak fő irányairól és eredményeiről 

Az elmúlt két évben a nemzetközi és a hazai társadalomtudomány „versenyt futott” az 
idővel, hogy minél hamarabb, részletes elemzésekben adjon számot a COVID-19-jár-
vány tapasztalható és még várható társadalmi hatásairól. A kutatások egyik fő témája 
a társadalmi szolidaritás vizsgálata volt, hiszen a második világháború óta a szolidari-
tás nemcsak az európai államok fejlődésének, hanem az azóta kialakult társadalmi és 
gazdasági válságok megoldásának is egyik kulcsfogalmává vált. Így a COVID-19-járvány 
kitörésekor is alapvető kérdésként merült fel, hogy miként dinamizálódik a társadalmi 
szolidaritás a válsághelyzettel való megküzdésben. A pandémia első hulláma (2020 már-
cius–május) után végzett – Spanyolországra, Magyarországra és Romániára kiterjedő 
– összehasonlító vizsgálat azt jelezte, hogy országspecifikus különbségek alakultak ki a 
társadalmi szolidaritás mértékében (Voicu et al., 2020). A magyarországi eredmények 
összhangban voltak Koos és Seibel (2019) azon megállapításával, miszerint társadalmi 
válsághelyzetben a szolidaritás emelkedik, azaz az első hullám alatt a járvány hatásainak 
személyes megtapasztalása, ha rövid távon is, de növelte a másokkal való törődést (Voicu 
et al., 2020). A célzott magyarországi kutatások a szolidaritást mint a járványra adott 
választ vizsgálták (Sik & Zakariás, 2021a; 2021b). Egyrészt úgy találták, hogy a járvány 
első hulláma beindította a rászorultsági és szolidaritási dinamikákat, de ez alapjaiban 
nem rendezte át a járvány előtti rászorultsági helyzetet és szolidaritási mezőt (Sik & 
Zakariás, 2021a:16), mivel a válaszadók kétharmada korábban is kiszolgáltatottan rá-
szoruló, illetve a segítségnyújtásban kívülálló volt. Másrészt azt állapították meg, hogy a 
COVID-19-járvány első hulláma sokak számára olyan többdimenziós kihívást is jelentett, 
amiben egyszerre kellett egészségügyi, mentális, materiális és gondozási feladatokat 
ellátni (Sik & Zakariás, 2021b:31).

A főként nemzetközi kutatások másik nagy csoportja a személyközi, intézményi és 
a politikai bizalommal foglalkozott, hiszen ezek mértéke erősen befolyásolhatja a se-
gítségnyújtásban megnyilvánuló szolidaritást, illetve a járvány okozta restrikciók el-
fogadását és betartását. Egy 2020 márciusa és májusa között felvett, tíz országra kiter-
jedő felmérés szerint a COVID-19-járvány egészségügyi (betegekkel való kapcsolat) és 
gazdasági (munkanélküliség) hatásai csökkentették mind a személyes, mind pedig az 
intézményi bizalmat (Brück et al., 2020). Ezek hátterében leginkább a fokozott stresszt 
és az aggodalmat vélték magyarázó tényezőnek. Ez utóbbit erősítette meg az Ahrendt 
és munkatársai által 2021 májusában – az Európai Unió 27 tagállamára kiterjedő vizs-
gálat alapján – készített jelentés, amely a mentális egészség általános romlásáról adott 
számot, különösen és kiemelten a munkanélküli fiatalok körében (Ahrendt et al., 2021). 
Az egyes, politikai bizalommal foglalkozó kutatások eredményei pedig arra mutattak rá, 
hogy a kormányokba, illetve a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekbe vetett 
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nagyobb bizalom növelte annak valószínűségét, hogy az emberek pozitívan reagálnak 
a hosszabb lezárással járó megbirkózásra (Devine et al., 2020; Fernandez-Prados et al., 
2021). Ahrendt és munkatársainak tanulmánya azonban már arról számolt be, hogy 
2021 májusára nagyot zuhant az intézményekbe, különösen a nemzeti kormányokba 
vetett bizalom, de csökkent az Európai Unióba vetett bizalom is (Ahrendt et al., 2021).

A harmadik nagy vizsgálati témát, amely a COVID-19-járvány hatásainak feltérké-
pezésére irányult, a társadalmitőke-kutatások jelentették. A társadalmi tőke általános 
értelemben olyan erőforrás, amely az emberi kapcsolatokban ölt testet és ez az erőforrás 
elősegítheti az egyén boldogulását, hozzájárulhat a kollektív cselekvéshez és végső soron 
egy egészségesen működő társadalom fenntartásához. Az európai összehasonlító vizs-
gálatok (Bartscher et al., 2020; Borgonovi & Andrieu, 2020) azt állapították meg, hogy a 
magas társadalmi tőkéjű térségekben egyharmadával kevesebb volt a megbetegedés az 
első hullám idején, míg az európai és amerikai területi társadalmitőke-kutatások szerint 
a magas társadalmi tőkével rendelkező térségekben alacsonyabb volt a halálozás és 
csökkent a földrajzi mobilitás (Fraser, Aldrich, & Page-Tan, 2020; Pitas & Ehmer, 2020). 
A társadalmi tőke fontos szerepet játszik a közösségek mentális egészségi állapotának, 
jóllétének megőrzésében is. Az erős társadalmi hálózatok védőfaktorok az emberek, 
közösségek számára, hogy jól alkalmazkodjanak a válságok, katasztrófák okozta hatá-
sokhoz. Rodela et al. (2020) vizsgálatukban arra jutottak, hogy a társadalmi, gazdasági 
kihívásokból való gyorsabb kilábalást erősíthetik a társadalmi tőkével kapcsolatos be-
avatkozások (például offline és online közösségek támogatásai). Ezek a beavatkozások 
hozzájárulhatnak a mentális egészség megőrzéséhez is, és képessé tehetik a közösségeket 
a világjárvány pszichoszociális következményeivel való megküzdésre. Az országonkénti 
vagy különböző társadalmi csoportonkénti társadalmitőke-kutatások középpontjában 
az „erős” (szülők, gyermekek, rokonok) és „gyenge” (barátok, szomszédok, ismerősök) 
kötések pandémia alatti változásainak vizsgálata állt (lásd Vincenzo & Salvatore, 2020; 
Wong & Kohler, 2020; Wu, 2021). 

Főként a pandémia második évében jelent meg az a kutatási irány, amelynek kere-
tében a tanulmányok a (közösségi) rezilienciával (rugalmas ellenállóképességgel) fog-
lalkoztak abból az alapvetésből kiindulva, hogy a reziliens társadalom a rugalmasan 
ellenállóképes egyének vállán nyugszik. Azokén, akik képesek megbirkózni a válságok, 
katasztrófák okozta sokkhatásokkal és a strukturális változásokkal anélkül, hogy saját 
vagy közösségük jóllétét veszélyeztetnék (Giovannini et al., 2020). A prediktív tanulmá-
nyok két kérdésfeltevés mentén foglalkoztak a COVID-19-járvány (közösségi) rezilienciát 
érintő hatásaival: 

a) A különböző kapacitású közösségek hogyan reagáltak a COVID-19-járvány okozta 
kihívásokra, és miként alkalmazkodtak ahhoz.

Az első kutatási eredmények azt mutatják, hogy a COVID-19-világjárványra számtalan 
közösségi válasz született a családi, rokoni, baráti támogatásoktól, a szomszédsági ön-
szerveződésektől kezdve az élelmiszer- és gyógyszerkiszállításig, a veszélyeztetett szemé-
lyek jóllétének ellenőrzéséig (Rippon et al., 2021). Ezeknek a közösségi válaszoknak egy 
része egyfajta adaptív válasz volt, mivel a sokkhatáshoz/stresszhez való alkalmazkodási 
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képességet hívták elő. Másik részüket már úgynevezett abszorpciós válaszok alkották, 
mert megmutatkozott bennük a kedvezőtlen körülmények kezelésének és a rendelke-
zésre álló erőforrásoknak/eszközöknek a helyreállítási képességhez való felhasználása. 
Ugyanakkor még nem egyértelműen válaszolható meg az a kérdés, hogy ezek az adaptív 
és abszorpciós válaszok a társadalmi-gazdasági lejtőn mindenhol érvényesültek-e. A 
kutatások ugyanis azt is kimutatták, hogy az alacsony jövedelmű és társadalmi tőkéjű 
(elszigetelődő) csoportok – sérülékenységükből adódóan – jobban ki vannak téve a vi-
lágjárvány okozta kockázatoknak (Bento & Couto, 2021).

b) Noha a COVID-19-világjárvány nem ért véget, de számos országban a gazdasági és 
társadalmi tevékenységek újraindultak, hogy visszatérjenek a normális állapot látsza-
tához. Azonban a (társadalmi, egészségügyi, szociálpolitikai stb.) célkitűzések (policyk) 
szintjén az még nem tisztázódott, nem látható világosan, hogy milyen legyen az „új 
normalitás” (Penkler et al., 2021). 

A COVID-19-járvány utáni társadalmi, egészségügyi, szociálpolitikai közpolitikák kiala-
kításával foglalkozó tanulmányokban alapkérdésként fogalmazódik meg – amire majd a 
továbbiakban részletesen is kitérünk –, hogy mit tekintenek a felelős aktorok kiindulási 
alapnak: a járvány előtti helyzetbe való visszapattanást (bounce back), vagy egy előreug-
rást (bounce forward)? Azaz a COVID-19-járvány előtti állapotokhoz való visszatéréssel, 
vagy egy új, megváltozott helyzettel számolnak-e, amelyben a célkitűzés a változásokhoz, 
új körülményekhez jobban alkalmazkodó rendszerek kialakítása (Giovannini et al., 2020; 
Bento & Couto, 2021; Penkler et al., 2021; Rippon et al., 2021).

A COVID-19-járvány közösségi rezilienciára gyakorolt hatásait vizsgáló kutatásunk 
a társadalomtudományi kutatások ezen negyedik irányához tartozik, de az elemzés 
során reflektálni kívánunk a társadalmi integrációs és társadalmitőke-kutatások ered-
ményeire is.

A reziliencia mint metafora, folyamat, stratégia és ideológia
A reziliencia (a rugalmas ellenállóképesség) az elmúlt másfél évtizedben az egyik leg-
többet használt tudományos fogalommá vált, és ez idő alatt értelmezése és tartalma 
igen kibővült, sokrétűvé vált. Ezért szükségesnek tartjuk a következőkben bemutatni a 
négy fő rezilienciaértelmezést, majd pedig azt a közösségi rezilienciatartalmat, amely 
vizsgálatunk alapjául is szolgált.

A rezilienciát azért tekintik metaforának (Norris et al., 2008:127), mert egy fizikából 
átvett fogalmat adaptált Holling (1973 cit. Norris et al., 2008) az ökológiai ellenállóképes-
ségre, majd pedig az egyének traumák, stressz által kiváltott alkalmazkodóképességének 
leírására. A kutatások bővülésével a reziliencia kontextus-szenzitív fogalommá is vált 
(Lucini, 2014), hiszen alapvetően különböző értelmezési keretet ad az, hogy a pszi-
chológiai, egészségtudományi rezilienciavizsgálatok az egyének, illetve a kiscsoportok 
szintjén értelmezik, míg a társadalomtudományi kutatások középpontjában a közösségek 
reflektív dimenziója áll. Ebben az értelemben a reziliencia a közösség(ek) képességét 
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jelenti a túlélésre, valamint a saját erőforrásaival és eszközeivel való újratermelődésre 
(Mileti, 1999 cit. Estêvão et al., 2017). 

A rezilienciát folyamatként is értelmezik, amely nem lineárisan megy végbe (Norris 
et al., 2008). Vizsgálata azt mutatja meg, hogy egy adott közösség/egyén milyen (sikeres) 
alkalmazkodóképességi stratégiákat és kompetens magatartásformákat alakít ki egy 
válság vagy krízishelyzet során. A különböző tudományágak között jelentős eltérés van 
abban, hogy miként határozzák meg a reziliencia fogalmát (lásd Norris et al., 2008:129), 
illetve miként vélekednek meghatározó jellemzőiről, mutatóiról és mértékéről. Ugyan-
akkor az eltérő értelmezésekben az a közös pont, hogy a reziliencia a legkülönfélébb 
veszélyek, fenyegetések, kihívások – legyenek ezek ökológiai, környezeti, gazdasági, 
társadalmi, pszichológiai, szervezeti, infrastrukturális vagy közösségi, családi, egyéni 
problémák – észlelésekor kerül a figyelem középpontjába. Így olyan más fogalmakhoz 
és folyamatokhoz kapcsolódik, mint a sebezhetőség, a kockázat, a válság, a katasztrófa, 
a stressz, a trauma, az átalakulás, illetve a fenntarthatóság (Lorenz, 2013 cit. Endreß & 
Maurer, 2015). 

A rezilienciavizsgálatok egyik központi kérdéseként – azért, hogy a zavaró vagy káros 
behatással érintett entitás helyreállási képességét világosan lássuk – tisztázni kell, hogy 
mi a kiinduló állapot, mi a „normalitás”, és ehhez képest hova és milyen hatásfokkal 
történik a visszatérés (Székely, 2015:11), azaz mi a rezilienciafolyamat „stratégiai” jelen-
tősége. E tekintetben a reziliencia-szakirodalomban korábban két, mondhatni, ellentétes 
nézet uralkodott. A főként ökológiai, illetve pszichológiai, szociálpszichológiai rezilien-
ciamegközelítések azt vallották, hogy a rugalmas ellenállóképesség egy sikeres adaptív 
képesség, folyamat és stratégia, aminek révén az adott entitás „visszapattan” (bounce 
back) az eredeti állapotába (Norris et al., 2008). Olsson et al. (2015) ugyanakkor óva in-
tenek attól, hogy a rugalmasságot normatív fogalomként értelmezzük, azaz a reziliencia 
csak „jó” lehet, hiszen számos vizsgálat (Quarantelli, 1989; Wisner, 2001; Cutter et al., 
2003; Aldrich, 2011) utal arra, hogy az eredeti helyzetbe való visszapattanás, például 
szegénység, hajléktalanság stb. esetében egyenesen nem kívánatos. A társadalomtudo-
mányi eredményeket integráló kutatások hatására a rezilienciafolyamat értelmezése 
is egyre komplexebbé vált. Általánossá vált az a nézet, hogy a rugalmassággal egy „új 
normalitás” is létrejöhet (Folke, 2006; Berkes & Ross, 2013). Az „új normalitás” kialakulása 
azonban egy többdimenziós folyamat összjátékaként valósul(hat) meg, ezért létrejötte 
sok esetlegességet is rejt magában (Gotham & Powers, 2015). 

Végzetül, a reziliencia az elmúlt években bekerült a politikai gondolkodásba is, amit 
mi sem mutat jobban, hogy az Európai helyreállítási terv1 a legnagyobb összeget a  
Kohézió, reziliencia és értékek fejezetre különítette el, ösztönözve a gazdasági helyre-
állítást és a társadalmi rezilienciát. Érdemes azonban megjegyezni, hogy Béné et al. 
már egy 2013-ban írt tanulmányukban – amelyben a reziliencia előnyeit és hátrányait 
vizsgálták – azt a kérdést tették fel, hogy vajon a politikai döntéshozók számára a rezi-
liencia egy új utópia vagy egy új zsarnok-e. Mindez jól jelzi azt, hogy a rezilienciát nem 
lehet statikus célkitűzésként kezelni, hiszen maga a folyamat is rendkívül változékony, 

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hu
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számtalan tényező befolyása alatt áll, és ez megköveteli a rugalmas és reflektív gondol-
kodást, beavatkozási stratégiákat.

A közösségi rezilienciafolyamat jelentősége, erőforrásai és eredménye
A leggyakrabban használt értelmezés (Norris et al., 2008:130) szerint a közösségi rezili-
encia egy olyan, hálózatba kötött „alkalmazkodási képesség” vagy erőforrások előzetesen 
(is) meglévő jelenlététől függ, amelyek aktiválhatók vészhelyzet esetén. Bonnano et al. 
(2015) ezt kiegészítve azt hangsúlyozzák: a közösségi reziliencia kifejezi az egyének és 
közösségek közötti kölcsönhatást a tekintetben, hogy a közösség mennyire sikeres tagjai 
szükségleteinek kielégítésében, és az egyének milyen mértékben érzik, hogy közösségük 
támogatja őket.

A közösségi reziliencia folyamata akkor lép működésbe, amikor egy stresszor (válság, 
katasztrófa, trauma, stressz) megjelenik. Az, hogy a stresszor átmeneti vagy tartós disz-
funkciókat okoz-e, három változótól – a súlyosságtól, az időtartamtól és a meglepetéstől 
(concept of surprise – Longstaff, 2005) – függ. 

Ahogy már fentebb bemutattuk, a közösségi reziliencia folyamatának vizsgálatakor 
alapvető kérdés, hogy mi a kiinduló állapot, mi a „normalitás”, és ehhez képest hova és 
milyen hatásfokkal történik a visszatérés. Azaz a rugalmas ellenállóképesség mennyiben 
egy sikeres és adaptív visszapattanás (bounce back) az eredeti állapotba (Norris, 2008). 
Ezzel kapcsolatban a közösségi reziliencia irodalma alapján három vitatott kérdésre 
kell felhívni a figyelmet: 

• a visszapattanás (bounce back) esetében nem mindig ismert az eredeti állapot, vala-
mint

• kívánatos-e, hogy a visszapattanás az eredeti állapotba történjen meg, illetve 
• a rugalmas ellenállóképesség eredményeként egy „új normalitás” jön létre, ami ma-

gában foglalja a megújulás és az újraszerveződés képességét (Folke, 2006; Berkes & 
Ross, 2013; Aldrich & Meyer, 2015; Gotham & Powers, 2015; Radu, 2018). 

A közösségi reziliencia vizsgálatára legelterjedtebb modellt Norris és munkatársai dol-
gozták ki. Ebben a modellben a szerzők négy adaptív kapacitást/erőforrást azonosítottak, 
amelyekhez különböző dinamikus ismertetőjegyeket (attribútumokat) rendeltek (Norris 
et al., 2008:136): gazdasági helyzet/fejlődés (a kockázat méltányossága/veszélyeztetettség, 
a gazdasági források szintje és diverzitása, a forráselosztás egyenlősége); információ és 
kommunikáció (narratívák, felelős média, készségek, infrastruktúra, biztos informá-
cióforrások); közösségi kompetenciák (közösségi akciók, kritikai reflexiók és probléma-
megoldó készségek, flexibilitás és kreativitás, kollektív hatékonyságnövelés, politikai 
partnerség); társadalmi tőke (az elvárt és kapott társadalmi támogatás, a közösségérzés 
és kötődés a (lakó)helyhez mint társadalmi beágyazottság (informális kötések), az (állam)
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polgári részvétel, vezetőség, szerep (formális kötés).2 Ezeknek az adaptív erőforrások-
nak és ismertetőjegyeiknek az egyenkénti és együttes vizsgálata alapján beszélhetünk 
a közösségi reziliencia különböző szintjeiről és megvalósulási formáiról.

Mi a rezilienciafolyamat végeredménye? A Norris et al. (2008) által kidolgozott kö-
zösségi reziliencia modellben az adaptáció – a válság, katasztrófa által kiváltott alkal-
mazkodóképesség – „elméleti” eredmény, a jóérzéssel párosuló testi-lelki harmónia 
(wellness) megőrzése pedig annak „gyakorlati” megnyilvánulása. A modell szerint a 
wellness folytonosság, és nem normatív kritérium, mivel mind az egyéneknél, mind 
pedig a közösségekben változó mértékben mutatkozik meg, akár a válság/katasztrófa 
előtti, akár az az utáni állapotukat vizsgáljuk.

Kutatási koncepció és célok
A válságok, katasztrófák anyagi (pénz), tárgyi (lakhatás), személyes (biztonság, egészség) 
és társadalmi (közösség, társaság, kapcsolatok) erőforrásokat fenyegetnek, illetve káro-
sítanak meg. Kutatásunkban részben ebből az alapvetésből, részben pedig az elméleti 
kiindulásnak tekintett rezilienciamodell (Norris et al., 2008) „tesztelésére” elvégzett 
vizsgálatok (lásd Kirmayer et al., 2009; Sherrieb et al., 2010; Maclean et al., 2013; Radu, 
2018) eredményeiből indultunk ki. Ezek a tanulmányok egyfelől azt állapították meg, 
hogy erős és pozitív kapcsolat van a társadalmi tőke és a közösségi reziliencia között, 
másfelől a kidolgozott attribútumkészletek érvényességét leginkább a társadalmi tőke 
vonatkozásában igazolták vissza (Murphy, 2007:300).

A közösségi reziliencia szempontjából a válságok, katasztrófák egyik legsúlyosabb 
következménye a társadalmi támogató (social support) kapcsolatok zavara, vagy ami 
még ennél is súlyosabb, azok elvesztése. Ezért kutatásunkban a reziliencia összefüggé-
sében gyakran vizsgált társadalmi tőke (Norris et al., 2008:136) egyik elemére, a segítő 
kapcsolatokra mint erőforrásokra koncentrálunk. A segítő kapcsolatok a társadalmitő-
ke-normák indikátoraként is értelmezhetőek (Sik & Giczi, 2009:69; Sik 2006), mivel ezek 
reciprok és altruista megnyilvánulásokat, valamint kapcsolattartási hajlandóságokat 
feltételeznek. A Bartal és Kmetty által kidolgozott modell (Bartal & Ferencz, 2015; Bar-
tal & Kmetty 2022) szerint – az adott és kapott segítő kapcsolatok alapján – különböző 
segítségnyújtási típusokat állítunk fel. Továbbá a segítségnyújtási típusokat differenci-
áljuk a kapcsolati erőforrások jellege (erős és gyenge kötések), valamint a támogatások 
típusa (immateriális, tranzakcionális és materiális) szerint, hiszen ezek mutatják meg 
a társadalmitőke-normák kapcsolati és támogatási realizálódását.

A közösségi reziliencia vizsgálatakor nagyon fontos tényező az idői dimenzió. A ku-
tatásban kiindulási helyzetnek tekintettük a COVID-19-járvány előtti időszakot (2020 
januárját megjelölve). A pandémia hatásait az első három hullám (2020 márciusától 
2021 szeptemberéig) alatti időszakkal mértük. Fontos hangsúlyozni – és ez a kutatás 
egyik korlátja –, hogy az ezekre az időszakokra vonatkozó válaszokat rekonstruált vá-

2 Figyelemre méltó azonban, hogy a modellben a bizalom nem szerepel a társadalmi tőke  
attribútumai között.
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laszoknak tekintettük, és a válaszadókat az általuk legjellemzőbb segítségnyújtási kap-
csolatok, kapcsolati erőforrások és támogatási típusok kiválasztására kértük. Végezetül 
a „jelen időszak” 2021 decemberét jelentette, amikor a kérdőíves felvétel készült. Noha 
ekkor még a COVID-19-járvány nem ért véget, sőt a negyedik hullám kezdete is erre az 
időszakra esett, mégis úgy véltük, eredményeink jó indikátorok lehetnek arra, hogy 
jelezzék, a közösségi reziliencia tekintetében milyen állapotban van a magyar társa-
dalom, és még időben közel ahhoz, hogy a súlyosabb negatív következmények hatásait 
kompenzálni lehessen.

Mindezek alapján a kutatás négy fő célt tűzött ki:

• A társadalmitőke-normák mérőszámának tekintett segítő kapcsolatokon – mint erőfor-
rásokon – keresztül megvizsgálja a COVID-19-járvány okozta válság- és/vagy kataszt-
rófahelyzet leküzdésében megmutatkozó közösségi rezilienciát a magyar társadalom 
1000 fős, reprezentatív mintáján. 

• A segítő kapcsolatok tipizálása alapján elemezze, hogy mely társadalmi csoportoknál 
mutatható ki a (kívánatos/nem kívánatos) adaptív visszapattanás, illetve új „minőség” 
létrejötte a COVID-19-járvány okozta válsághelyzettel való megküzdésben. Ugyanis 
mindezek alapján regisztrálható, hogy a társadalom mely rétegeinél milyen rezilien-
ciastratégiák alakultak ki – különösképpen a legsérülékenyebb társadalmi csoportok 
helyzetét, segítő kapcsolati erőforráshiányait illetően –, amelyek közpolitikai beavat-
kozásokat indukálhatnak.

• Feltárja, hogy a kapcsolati erőforrások (gyenge és erős kötések) szerepét vizsgálva 
milyen szociodemográfiai jellemzőkkel leírható csoportok milyen formában éltek 
ezekkel az erőforrásokkal, mivel ezekre alapozva célzottan megmutathatók a közösségi 
kapcsolatok állapotának változásai és konkrét – immateriális és materiális – megnyil-
vánulásai.

• Végezetül, a kutatás eredményei alapján közpolitikai javaslatokat fogalmazzon meg 
a reziliens közösségi magatartások erősítésére, illetve a támogatási kapcsolataikban 
veszélyeztetett társadalmi csoportok helyzetének javítására.

A kutatás módszertana
Jelen kutatásunkban kétféle empirikus adatforrásra támaszkodtunk. A vizsgálat gerincét 
adó kvantitatív pillér esetében a legfontosabb szociodemográfiai változók (nem, életkori 
csoportok, legmagasabb befejezett iskolai végzettség és a lakhely szerinti településtípus) 
mentén országos reprezentatív felmérést végeztünk a magyarországi felnőtt lakosság 
körében. A mintegy 40 perc időtartamú kérdéssor végleges formáját két próbakérdezési 
napot követően nyerte el, az adatfelvétel során pedig személyes kérdezéssel (úgynevezett 
CAPI-módszerrel3) gyűjtöttünk adatokat. A terepmunka 2021 decemberében zajlott. Az 
adattisztítás és a kisebb eltérések korrigálása érdekében történt súlyozást követően egy 

3 Computer Assisted Personal Interviewing.
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1000 esetet magában foglaló minta alakult ki, amely elemzésünk elsődleges adatforrását 
képezte.4

A kutatás másik empirikus adatforrásául egy kvalitatív felmérés szolgált, ami három, 
egyenként nyolc-nyolc fő részvételével megtartott személyes fókuszcsoportos vizsgá-
latból állt. A csoportos interjúk közül kettő a közösségi, egy pedig az egyéni reziliencia 
kérdésköreit járta körül.5 Az adatfelvételre 2021. november 29-én és 30-án került sor, a 
beszélgetésekről videofelvétel és szó szerinti átirat készült.6

A segítő kapcsolatok típusai, a segítségnyújtási aktivitás jellemzői  
a COVID-19-járvány előtt, a járvány első három hulláma alatt  
és 2021 decemberében

A társadalmi tőkével foglalkozó kutatások a támogatási, segítő kapcsolatok elemzésénél 
főként a
• reciprok kapcsolatokkal foglalkoznak, hiszen a kölcsönös segítség oda-vissza ható 

kapcsolatokon alapul. 
• Ugyanakkor a támogatási, segítő kapcsolatoknak vannak nem viszonossági típusú 

(egyoldalú) formái is, mint például a donor (az erőforrásokat csak adó) és a recipiens 
(az erőforrásokat csak kapó) kapcsolatok. 

• Negyedikként egy olyan nem aktív típus is azonosítható, melynek esetében semmilyen 
támogatási, segítő kapcsolat nem jön létre. 

Ez a segítő kapcsolati modell7 a 2010-es vörösiszap-katasztrófa hosszú távú társadal-
mi hatásainak vizsgálata során került először kialakításra és tesztelésre (lásd Bartal 
& Ferencz, 2015; Bartal & Kmetty, 2022). Ezért a COVID-19-járvány okozta válság-/ 
katasztrófahelyzet hatásaival való megküzdés vizsgálatakor is kiemelkedően fontosnak 
4 A kvantitatív minta összetételének részletesebb bemutatását és a kérdőív felépítését lásd az online 

mellékletben.
5 Mivel a kvalitatív pillér jelen kutatásunk szempontjából elsősorban kiegészítő jellegű volt, a cso-

portok alacsony száma miatt mindhárom interjút a fővárosban vettük fel. A csoportösszetétel te-
kintetében szempont volt, hogy ne csak Budapesten, de a környező, Pest megyei településeken élők 
is képviseltessék magukat, valamint a szervezés során a nem, az életkor és a lakástípus ismérvei 
mentén minél heterogénebb csoportok kialakítására törekedtünk.

6 A tanulmányban – a terjedelmi korlátok adta lehetőségekhez mérten – az adott megállapítások 
illusztrálására, illetve árnyalására szövegrészleteket közlünk a fókuszcsoportokban elhangzot-
takból.

7 A fő kérdések: „A COVID-19-járvány előtt/alatt kapott-e, illetve adott-e segítséget?”, „Jelenleg, a 
kérdezést megelőző egy hónapban kapott-e/adott-e segítséget?” Ezen adatforrások felhasználásával 
elemzésünk a segítségnyújtási változókból képzett tipológiára épül. A „kap-e segítséget” és „ad-e 
segítséget” változók interakciójából képzett tipológia négy értéket vett fel:
• segítséget ad és kap: reciprok típusú segítségnyújtás,
• segítséget csak ad, de nem kap: donor típusú segítségnyújtás,
• segítséget csak kap, de nem ad: recipiens típusú segítségnyújtás,
• segítséget se nem ad, se nem kap: hiányos/kiilleszkedő típusú segítségnyújtás.
A kapott és adott segítségek esetében a további kérdések a kapcsolati erőforrásokra (a szülőkre, 
gyermekekre, rokonokra, barátokra és szomszédokra), valamint a támogatási formákra (immate-
riális és materiális) vonatkoztak.
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tartottuk egyrészt azon kapcsolatok vizsgálatát, amelyek megmutatják a kölcsönös és 
az egyoldalú erőforrás-áramlást, másrészt az olyan helyzetek feltárását is, amelyekben 
hiányosak a támogatási, segítő kapcsolatok. Ugyanis a nem aktív típus kapcsolathiánya, 
kapcsolatvesztése jelezheti azokat a veszélyeztetett csoportokat, amelyeknél a rezilien-
ciaképesség is sérül. 

A támogatási, segítő kapcsolatok négy típusba rendezése differenciáltan mutatja meg 
az egyes közösségek rezilienciaállapotát, illetve azokat a kritikus tényezőket (kapcsolati 
erőforrások, támogatásfajták), amelyeket erősíteni kell egy várható (további) válság- 
vagy katasztrófahelyzetben. 

Kutatásunkban is mind a kiindulási helyzetnek tekintett COVID-19-járvány előtti, mind 
a járvány alatti időszakra rekonstruálni tudtuk a reciprok (adó és kapó), a donor (csak 
adó), a recipiens (csak kapó) és a nem aktív típusú segítő kapcsolatokat a válaszadói min-
tában. A csoportmegoszlások szignifikánsan különböznek a három vizsgált időszakban.8 

A segítő kapcsolatok típusait bemutató 2.6. táblázat adatai alapján jól látható, hogy a 
mintában részt vevők közel egyharmadának a COVID-19-járvány előtt kölcsönös segítő 
kapcsolatai voltak, és így a reciprok segítségnyújtási típus volt jellemző rájuk. Azok, 
akik másokat csak támogattak – a donor típusú segítségnyújtók –, valamivel több mint 
kétszer annyian (16 százalék) voltak, mint akik csak támogatást kaptak (7 százalék), 
azaz a recipiens segítő kapcsolat jellemezte őket. Ugyanakkor a megkérdezettek 47 
százaléka vallotta azt, hogy nem volt semmilyen segítő kapcsolata, és így a nem aktív 
(kapcsolathiányos vagy kapcsolatvesztett) típusba tartozott. 

Mindezek alapján az aktív (reciprok, donor, recipiens) és a nem aktív segítségnyújtási 
kapcsolatok felől nézve megállapítható, hogy a COVID-19-járvány egy duális helyzetben 
érte a magyar társadalmat. Alig több mint a felének voltak olyan erőforrásai, amelyeket 
a segítő kapcsolatokból nyerhetett. A másik fele (47%) önmagára utaltan élte életét, és a 

8 COVID-19-járvány előtt → COVID-19-járvány alatt: X2(9, N=998)=1431,316, p<0,001, V=0,691
COVID-19-járvány alatt → 2021 decemberében: X2(12, N=1000)=1336,121, p<0,001, V=0,667

COVID-19-járvány előtt 
(2020. január) rekonstruált

COVID19járvány  
három hulláma alatt  

(2020. márc. – 2021. szept.) 
rekonstruált

„Jelenleg”
(2021. december)

Aktív
kapcsolatok

Reciprok 30%
53%

32%
56%

28%
49%Donor 16% 14% 14%

Recipiens 7% 10% 7%

Nem aktív
kapcsolatok 47% 44%

inaktív 36%
51%

kiilleszkedő 15%

2.6. táblázat: A segítő kapcsolatok típusai és a segítségnyújtási aktivitás a COVID-19-járvány előtt,  
az első három hullám alatt és 2021 decemberében

Forrás: saját szerkesztés „A közösségi reziliencia vizsgálata a COVID-19-járvány idején” című kutatás 
adatbázisa alapján.
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járvány – a segítő kapcsolatok hiánya szempontjából – egy sérülékeny helyzetben érte 
vagy azért, mert ezen kapcsolatai hiányosak, vagy pedig azért, mert nem voltak. Ez a 
társadalmitőke-normák tekintetében is jelentkező megosztottság tovább erősíti Skrabski 
(2003), valamint Kopp és Skrabski (2007) korábban feltárt kapcsolathiányos (anómiás) 
magyar társadalom tételét. 

Ugyanakkor a COVID-19-járvány első három hulláma alatti rekonstruált, segítő kap-
csolati típusok megoszlása már azt jelezte, hogy a járvány mozgósította az aktív segítő 
kapcsolatokat. Ez főként a kölcsönös, reciprok (32 százalék) és a recipiens (csak kapó) 
kapcsolatok aránynövekedésének (10 százalék) volt betudható, míg a donor (csak adó) 
jellegű kapcsolatok aránya csökkent (14 százalék) a járvány előttihez képest.9 Mindezzel 
összefüggésben – a járvány előttihez képest – csökkent (44 százalékra) a nem aktív kap-
csolatokkal rendelkezők aránya. Ezek az eredmények hasonló tendenciákat mutatnak, 
mint amelyeket Sik és Zakariás (2021b:40) leírtak a járvány első hullámában végzett 
online adatfelvétel eredményei alapján.

A COVID-19-járvány alatt az aktív segítségnyújtási kapcsolatok arányának megemel-
kedése azt mutatja, hogy a magyar társadalom jóval több mint a fele reziliensen, a 
segítségnyújtási kapcsolatok aktivizálásával válaszolt a COVID-19-járvány okozta vál-
sághelyzetre. Ezeknek az aktív segítő kapcsolatoknak három jellegzetessége vált kimu-
tathatóvá: egyfelől egy kapcsolati összezárás a kölcsönös típusú segítségekben; másfelől 
egy kapcsolati ráutaltság (a recipiens típusú kapcsolatok arányának emelkedésében); 
valamint egy kapcsolati erőforrás-veszteség (a donor típusú kapcsolatok arányának 
csökkenésében).

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ez az emelkedés alig 3 százalékpontos volt, 
ami arra utalhat, hogy a megkérdezettek – a válság és/vagy katasztrófa narratívák te-
kintetében – inkább „átmeneti” válságként és nem katasztrófaként élték meg a járvány 
első három hullámát.

A 2021 decemberére (a „jelenlegi helyzetre”) vonatkozó adatok jelentősebb átrende-
ződésről adnak számot mind a COVID-19-járvány előtti, mind pedig a járvány alatti 
helyzethez képest: csökkent a kölcsönös (reciprok) kapcsolatokkal rendelkezők aránya 
(28 százalék), valamint a támogatásra szorulóké is visszaesett a járvány előtti szintre 
(7 százalék), míg a donor típusú segítőké a járvány alatti szinten maradt (14 százalék). 
Sőt, a válaszadóknak már több mint a fele (51 százalék) nyilatkozott arról, hogy nem 
volt semmilyen segítő kapcsolata, tehát az aktív–nem aktív segítségnyújtási kapcsolatok 
49–51 százalékos aránya a járvány előttihez képest teljesen megfordult, hiszen többségbe 
kerültek azok, akiknek nem voltak aktív segítő kapcsolataik. 

A kutatás fontos eredményének tartjuk, hogy differenciálni tudtuk ezen nem aktív 
kapcsolatokkal rendelkező csoporton belül az inaktívak (segítő kapcsolataikban hiá-
nyosok) (36 százalék) és kiilleszkedők (segítő kapcsolataikat vesztettek) arányait (15 

9 Ezek az arányok közel megegyeznek azzal, amit Tóth és Hudácskó (2020:556) említenek a TÁRKI 
2020 áprilisában és májusában készült adatfelvételének eredményei alapján, melyek szerint a 
válaszadók közel fele (49%) részesült bevásárlási segítségben (családtagjuktól vagy külön háztar-
tásban élő rokonuktól, ismerősüktől vagy esetleg egy számukra korábban ismeretlen személytől).
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százalék) és altípusait.10 Ezek az eredmények egyrészt arra utalnak, hogy a válaszadók 
valamivel több mint egyharmadánál objektív és perszonális tényezők játszhatnak köz-
re abban, hogy „nincsen szükségük” másokkal való (segítségnyújtási) kapcsolatokra. 
Másrészt arra, hogy körülbelül egyhatoduk az, akik segítő kapcsolataik elvesztésével 
a szociálisan veszélyeztetettek közé kerültek 2021 decemberére. Ezek alkotják azt a 
csoportot, akiknél a rezilienciaképesség is sérült.

Összességében a segítségnyújtási aktivitás 2021 decemberére kialakult csökkenése 
azt mutatja, hogy a magyar társadalom – a segítő kapcsolatok tekintetében – visszatért 
a járvány előtti, a társadalmitőke-normák tekintetében megnyilvánuló megosztottság 
állapotába. Ez a „visszapattanás” véleményünk szerint azonban már egy új és erőfor-
rásszegény állapotba történt. 

A segítségnyújtási aktivitást és a segítő kapcsolatok típusait jellemző 
szociodemográfiai változók a három vizsgált időszakban

A közösségi reziliencia eredménye szempontjából (is) alapvető kérdés, hogy mi tesz 
valakit aktív vagy nem aktív segítségnyújtóvá egy válság- vagy katasztrófahelyzetben. 
Milyen szociodemográfiai és kontextuális változók befolyásolhatják a segítségnyújtás 
aktivizálódását, illetve az egyes segítő kapcsolati típusokba tartozást, aminek alapján 
következtethetünk különleges sajátosságaikra? Mindezen kérdések megválaszolásához 
először regisztrálnunk kell a járvány előtti helyzetet mint kiindulópontot, hiszen a re-
zilienciát vizsgálva meghatározó szempont, hogy honnan történt az „elrugaszkodás” 
az adaptációs folyamatban. Ezzel összevetve tudjuk felmérni a járványhelyzet okozta 
változásokat, de azt is, hogy a „visszatérés” mennyiben és hogyan alakította át a segít-
ségnyújtási aktivitásokat és a segítő kapcsolati típusokba tartozás jellemzőit a különböző 
társadalmi csoportokban.

A segítségnyújtási aktivitást meghatározó szociodemográfiai változók
Az aktív segítő kapcsolatok (reciprok, donor, recipiens) által reprezentált segítségnyújtási 
aktivitás hol erősebben, hol gyengébben, de mindhárom vizsgált időszakban három 
változóval: a nemmel, a családi állapottal, valamint a településtípussal mutatott össze-
függést (2.7. táblázat).

10 Hangsúlyozni kell, hogy ez a segítő kapcsolatokra vonatkoztatható, de nem jelenti azt, hogy más 
kapcsolataikat illetően is ez jellemző ezekre a csoportokra, ahogy majd a közösségi és egyéni re-
ziliencia összefüggéseit vizsgáló fejezetben bemutatjuk.
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Az adatfelvétel idejére (2021 decemberére) egy negyedik változó, az iskolai végzettség 
is releváns tényezőnek mutatkozott a segítségnyújtási aktivitás kialakulásában. Ez a 
viszonylag szűk és „általános” változókészlet azt sugallja, hogy a közösségi szinten 
megnyilvánuló segítő kapcsolati aktivitás mögött alapvető strukturális tényezők állnak, 
amelyeket az egyéni pszichés tényezők befolyásolnak.

Más kép rajzolódott ki a szociodemográfiai változókat tekintve, ha a segítségnyújtási 
aktivitást leszűkítettük csak a reciprok és a donor típusú segítő kapcsolatok együttes 
vizsgálatára, egyrészt abból a meggondolásból, hogy főként az adott segítségnyújtással 
összefüggő tényezőket világosabban lássuk, másrészt azért, mert reflektálni kívántunk 
a hasonló témájú magyar kutatásokra (Sik & Zakariás, 2021a; 2021b), amelyek csak a 
kapott támogatások vizsgálatára tették a hangsúlyt. Ennek alapján egy kevésbé deter-
minisztikus, de differenciáltabbnak is tűnő segítségnyújtási aktivitást meghatározó vál-
tozókészletet kaptunk: a nem, az iskolai végzettség, a településtípus változó erősséggel, 
de mind a három vizsgált időszakban, míg az életkor és az anyagi helyzet szubjektív 
megítélése két-két különböző vizsgált időszakban mutatott összefüggést (online melléklet 
3. táblázat). Az anyagi helyzet szubjektív megítélése a járvány előtti és alatti időszak-
ban mutatott szignifikáns kapcsolatot a segítségnyújtási aktivitással. Gyengén ugyan, 
de a járvány időszakától kezdődően az életkori csoport is differenciálta a dominánsan 
segítséget adók és kapók körét.

2.7. táblázat: Az aktív (reciprok, donor, recipiens) segítségnyújtási kapcsolatokkal összefüggő  
szociodemográfiai változók a vizsgált három időszakban

Forrás: saját szerkesztés „A közösségi reziliencia vizsgálata a COVID-19-járvány idején” c. kutatás 
adatbázisa alapján (*p<0,1, **p<0,05, ***p<0,001)

COVID-19-járvány előtt 
(2020. január) rekonstruált

COVID19járvány  
három hulláma alatt  

(2020. márc. – 2021. szept.) 
rekonstruált

„Jelenleg”
(2021. december)

Nem **  V=0,093 **  V=0,100 **  V=0,071

Életkori csoport – – –

Iskolai végzettség – – **  V=0,100

Családi állapot ***  V=0,137 *  V=0,097 *  V=0,089

Gyermekes/ gyermektelen – – –

Településtípus ***  V=0,227 ***  V=0,192 ***  V=0,171

Munkaerőpiaci státusz – – –

Anyagi helyzet  
szubjektív megítélése – – –
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A segítő kapcsolati típusok mögött álló szociodemográfiai jellemzők
A reciprok (kölcsönös) segítő kapcsolatokkal rendelkezők jellemzői  
a három vizsgált időszakban

A reciprok típusú segítő kapcsolatokban részt vevők általában a társadalmi támogató 
kapcsolatok „aranyszabálya”, a kölcsönösség elve szerint járnak el, bízva abban, hogy 
az adott támogatást visszakapják. 

Már elöljáróban ki kell emelni az ebbe a segítő kapcsolati típusba bekerült válaszadók 
legfontosabb általános jellemzőjét: a viszonylagos szociodemográfiai stabilitást. Ez azt 
jelenti, hogy a három vizsgált időszakban a reciprok típusba tartozók szociodemográfiai 
jellemzői alig változtak a kiindulási helyzethez képest (2.8. táblázat). Stabilitásuk főként 
három változó esetében volt megragadható:
• A nők részvétele mindhárom időszakban magasan felülreprezentáltnak mutatkozott.11

• Noha az életkor nem függött össze szignifikánsan a reciprok segítő kapcsolatok ki-
alakulásával, de több mint egynegyedüket az 50–64 éves korosztály tette ki, akik a 
szüleikkel/barátaikkal/gyerekeikkel segítették egymást. 

• A családi állapot tekintetében mindhárom vizsgált időszakban a házasok tették ki a 
reciprok segítők harmadát (azonban az átlaghoz képest magasabb arányban szere-
peltek az egyedülállók, valamint az özvegyek.)12

A reciprok segítők csoportjának összetételét ugyanakkor színesítette, hogy a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők átlag feletti arányban jelentek meg körükben.13 Településtípus 
alapján a fővárosiak felülreprezentáltak voltak körükben.14 Anyagi helyzetüket jónak 
ítélték meg, kétharmaduk beosztással jól kijött a jövedelméből. A járvány alatti időszak-
ban a gazdasági helyzetük jobb megítélésének aránya már szignifikánsan magasabb 
volt a többi csoporthoz képest.15

A reciprok segítő kapcsolatokkal rendelkezők profilját tehát alapvetően – más kutatá-
sokhoz (Sik & Zakariás, 2021b) hasonlóan – a fővárosi, magasan képzett, főképp egyedül 
élők csoportja adta. A reciprok csoport mind közül a legrobusztusabb csoportnak mutat-
kozott. Összetételük viszonylagos stabilitása arra utal, hogy az ebbe a segítségnyújtási 
típusba tartozók rendelkeztek olyan erőforrásokkal, melyek előmozdították a reziliens 
segítő kapcsolatok kialakítását.

11 COVID-19-járvány előtt: X2(3, N=1001)=12,966, p=0,005, V=0,114; COVID-19-járvány alatt: X2(3, 
N=1000)=13,590, p=0,004, V=0,117; 2021 decemberében: X2(4, N=1000)=12,550, p=0,014, V=0,112

12 COVID-19-járvány előtt: X2(12, N=1001)=56,507, p<0,001, V=0,137; COVID-19-járvány alatt: X2(12, 
N=1001)=42,664, p<0,001, V=0,119; 2021 decemberében: X2(16, N=1000)=55,268, p<0,001, V=0,118

13 COVID-19-járvány előtt: X2(9, N=999)=20,280, p=0,016, V=0,082; COVID-19-járvány alatt: X2(9, 
N=999)=26,700, p=0,002, V=0,094; 2021 decemberében: X2(12, N=1001)=32,525, p=0,001, V=0,104

14 COVID-19-járvány előtt: X2(9, N=1000)=76,534, p<0,001, V=0,160; COVID-19-járvány alatt: X2(9, 
N=998)=67,731, p<0,001, V=0,150; 2021 decemberében: X2(12, N=1000)=52,960, p<0,001, V=0,133

15 COVID-19-járvány alatt: X2(9, N=1000)=26,160, p=0,002, V=0,093
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A donor (segítséget kizárólag adó) segítő kapcsolatokkal rendelkezők sajátosságai 
a három vizsgált időszakban
A nem viszonossági segítő kapcsolatok legjellemzőbb formája az az altruisztikus maga-
tartás, amikor önzetlenül, viszonzást nem várva segítünk valakit. Az általunk definiált 
segítő kapcsolati típusok közül a donor (csak adó) segítségnyújtókra volt ez jellemző. 
Az ebbe a típusba tartozó válaszadók szociodemográfiai összetételét a változékonyság 
jellemezte, ami jól szemléleti a járvány dinamikája nyomán kialakult társadalmi válto-
zásokat. Ezt támasztja alá az is, hogy csak két szociodemográfiai változó tekintetében 
mutatott stabilitást ez a segítségnyújtási típus. Egyfelől a családi állapot vonatkozásá-
ban, ugyanis a házasságban élők mindhárom időszakban felülreprezentáltak voltak a 
mintaátlaghoz képest.16 Másfelől a foglalkoztatási helyzetet illetően, mivel a vállalkozók 
ugyancsak mindhárom időszakban átlagon felüli arányban jelentek meg körükben.17

A kiindulási, a COVID-19-járvány előtti helyzetet nézve alapvetően a nők többsége,  
a gyermekeiket támogató 50–64 éves korcsoport és az érettségizettek határozták meg a 
csoport szociodemográfiai jellegét, továbbá a gyermekesek szignifikáns felülreprezen-
táltsága18 volt jellemző ebben az időszakban. Többségük anyagi viszonyai jók voltak, 
hiszen szubjektív megítélésük szerint beosztással jól kijöttek (2.8. táblázat). 

A COVID-19-járvány kiszélesítette a donorok körét, és a gyermekeiket támogató 50–64 
éves korcsoport mellett mobilizálódott a 30–39 éves, szüleit, nagyszüleit, idős rokonait 
támogató korcsoport, amely mintabeli átlagához képest szignifikánsan magasabb arány-
ban képviseltette magát,19 bár ez a szerepvállalás az adatfelvétel idejére elhalványult. 
Végül ki kell emelni, hogy a járvány idején az átlagnál magasabb arányban voltak jelen 
közöttük az anyagi gondok nélkül élők.20

2021 decemberére, ha nem is számottevően, de ismét átalakult a donor segítők cso-
portjának szociodemográfiai összetétele. Először is – bár szignifikánsan nem igazolható 
módon – már gyönge férfitöbbséggel voltak leírhatók. A 30–39 évesek helyett a 40–49 
éves korosztály került hangsúlyosabb helyzetbe körükben. Feltételezzük, hogy a járvány-
helyzet dinamikájából eredően az idősebb korosztály már kevesebb segítséget igényelt, 
így visszaszorult a fiatalabbak segítői szerepe. Jól illusztrálja ezt a fókusz csoportos vizs-
gálaton feltárt eset: „Hát inkább én segítettem a szüleimnek, meg a megmaradt nagyma-
mámnak. És hát a járvány közben is. Főleg az elején, amikor elindult, akkor meg segítettem 
nekik vásárolni, meg ilyesmi, de aztán így lazábbra vették a dolgot, és akkor utána már 
elkezdtek ők is járkálni mindenfele.” (52 éves, budapesti nő) 

Eredményeink szerint tehát azt, hogy kik váltak donor segítővé a három vizsgált idő-
szakban, leginkább az életkor és ezzel összefüggésben a családi élethelyzet határozta 
meg.

16 COVID-19-járvány előtt: X2(12, N=1001)=56,507, p<0,001, V=0,137; COVID-19-járvány alatt: X2(12, 
N=1001)=42,664, p<0,001, V=0,119; 2021 decemberében: X2(16, N=1000)=55,268, p<0,001, V=0,118

17 COVID-19-járvány előtt: X2(24, N=997)=45,732, p=0,005, V=0,124; COVID-19-járvány alatt: X2(27, 
N=1001)=46,129, p=0,012, V=0,124; 2021 decemberében: X2(9, N=1000)=26,160, p=0,002, V=0,093

18 COVID-19-járvány előtt: X2(3, N=996)=12,748, p=0,005, V=0,113
19 COVID-19-járvány alatt: X2(12, N=1000)=26,995, p=0,008, V=0,095
20 COVID-19-járvány alatt: X2(9, N=1000)=26,160, p=0,002, V=0,093
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A recipiens (kizárólag segítséget kapó) segítő kapcsolatokkal rendelkezők jellemzői 
a három vizsgált időszakban
A nem viszonossági segítő kapcsolatok másik típusa az, amikor az egyén csak fogadója 
a segítő kapcsolatoknak, mert anyagi, fizikális vagy más egyéb okok miatt nem tudja 
vagy nem képes azt viszonozni. A kutatásban definiált segítő kapcsolati típusok közül 
ez a recipiens (csak kapó) segítő kapcsolatokkal rendelkezőkre volt jellemző. Hasonlóan 
a donor segítségnyújtókhoz – csoportjuk szociodemográfiai összetételét illetően – ezt a 
típust is változékonyság és heterogenitás jellemezte a három vizsgált időszakot össze-
vetve. Két olyan szociodemográfiai sajátosság emelhető ki, amely állandóságot mutatott 
mind a három vizsgált időszakban: egyfelől a mintaátlaghoz képest magasabb arányban 
szerepeltek a 18–29 éves korcsoportba tartozók, másfelől (a legfeljebb) alapfokú végzett-
séggel rendelkezők aránya felülreprezentált volt körükben (2.8. táblázat).

A járvány előtt, noha nem szignifikáns módon, a férfiak, a 18–29 évesek, az egyedül-
állók21 és a gyermektelenek22 dominálták a recipiens segítő kapcsolatokkal rendelkezők 
körét. Foglalkoztatási helyzetüket jól jellemezte, hogy az aktív–inaktív foglalkoztatotti 
arány fele-fele volt körükben. Városi lakosok számottevően (41 százalék) voltak köztük. 
Külön ki kell emelni az anyagi helyzetüket rosszabbnak ítélők magasabb arányát,23 akik 
támogatását tehát főként megélhetési gondjaik indokolták.

A járvány alatt jelentősebb átrendeződések zajlottak le a segítettek (recipiensek) szo-
ciodemográfiai jellemzőiben. Egyfelől a férfiak dominanciáját a járvány női többségre 
„cserélte”, a 18–29 évesek aránya a negyedére esett vissza, és megjelent a 65 évesek 
vagy idősebbek korcsoportjának felülreprezentáltsága. Másfelől az egyedülállók aránya 
csökkent, de az özvegyeké a minta átlagához képest megnőtt.24 A csoport csaknem felét a 
házasok tették ki, ebből következően nőtt a gyermekesek aránya is. A járvány előtti városi 
többséget a községben élők felülreprezentáltsága váltotta fel.25 Noha az aktív–inaktív 
foglalkoztatotti arány nem változott, a recipiensek többségének anyagi helyzete romlott, 
és felülreprezentált lett körükben a hónapról hónapra élők csoportja. A járványhelyzet 
tehát növelte ennek a csoportnak a támogatási igényét és támogatásának indokoltságát.

Az adatfelvétel idejére ismét változott a recipiens segítő kapcsolatokkal rendelkezők 
körének szociodemográfiai összetétele, leginkább az életkori csoportok, a települési ille-
tőség és az anyagi helyzet vonatkozásában. A járvány első három hulláma utáni időben 
megmaradt a nők többsége körükben, és nem változott az iskolai végzettség szerinti meg-
oszlásuk, de az alapfokú végzettségűek továbbra is felülreprezentáltnak mutatkoztak. 
Újabb életkori csoport került be a segítséget kapók körébe: a 65 év felettieké, méghozzá 
a mintabeli átlaguknál magasabb arányban. Két változó esetében volt látható még visz-

21 COVID-19-járvány előtt: X2(12, N=1001)=56,507, p<0,001, V=0,137; COVID-19-járvány alatt: X2(12, 
N=1001)=42,664, p<0,001, V=0,119; 2021 decemberében: X2(16, N=1000)=55,268, p<0,001, V=0,118

22 COVID-19-járvány előtt: X2(3, N=996)=12,748, p=0,005, V=0,113
23 COVID-19-járvány előtt: X2(9, N=1003)=29,045, p<0,001, V=0,098; COVID-19-járvány alatt: X2(9, 

N=1000)=26,160, p=0,002, V=0,093; 2021 decemberében: X2(12, N=1000)=21,037, p=0,050, V=0,084
24 COVID-19-járvány előtt: X2(12, N=1001)=56,507, p<0,001, V=0,137; COVID-19-járvány alatt: X2(12, 

N=1001)=42,664, p<0,001, V=0,119; 2021 decemberében: X2(16, N=1000)=55,268, p<0,001, V=0,118
25 COVID-19-járvány alatt: X2(9, N=998)=67,731, p<0,001, V=0,150
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szarendeződés a járvány előtti helyzethez: ismét megnőtt a városiak aránya, és már csak 
harmaduk mondta azt, hogy kijönnek jövedelmükből, illetve hónapról hónapra élnek. 
Anyagi helyzetükben tehát a járvány előtti rászorultsági viszonyaik közé kerültek vissza.

Összességében a segítő kapcsolatok kedvezményezettjei (recipiensek) között mind a 
járvány előtt, mind a járvány alatt felülreprezentáltak voltak a még jellemzően tanuló, 
egyedülálló fiatalok, valamint a munkaerőpiaci vagy szociális szempontból hátrányos 
helyzetűek, akiknek főként anyagi rászorultsága indokolta a segítő kapcsolatokban 
megnyilvánuló támogatásukat. A járvány alatt nagyobb figyelmet kaptak a 65 évnél 
idősebbek, a jellemzően vidéken élő, idős szülők, nagyszülők, rokonok. 2021 decembe-
rére visszarendeződés figyelhető meg a pandémia előtti állapotokhoz: az idős szülők 
támogatása kevésbé hangsúlyos módon jelenik meg a járvány alatti időszakhoz képest, 
és a még tanuló fiatalok támogatása sem tér vissza a járvány előtti intenzitáshoz. Va-
lamelyest javul a recipiensek körébe tartozók anyagi helyzete, de többségük a járvány 
előtti szűkös megélhetés szintjére tud csak visszakapaszkodni. 

Kiknek nem voltak segítő kapcsolataik? – a nem aktív típus jellemzői a 
három vizsgált időszakban

Ahogy a kutatás konceptualizálásánál már említettük, a közösségi reziliencia szempont-
jából legalább olyan fontos, hogy kik maradnak kívül a segítő kapcsolatok hálózatán, 
mint az, hogy kik tudtak és akartak ebben benne maradni. 

A járvány előtt a nem aktív típusban, ha nem is számottevő mértékben, de szignifi-
kánsan a férfiak voltak többségben.26 Jellemző volt, hogy harmaduk az 50–64 éves kor-
csoportba tartozott. Az iskolai végzettség szerinti megoszlásukat tekintve ki kell emel-
ni, hogy a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya felülreprezentáltnak 
mutatkozott.27 Ugyancsak szignifikánsan magasabb volt közöttük a házasok aránya,28 és 
60 százalékuk legalább két gyermeket nevelt. Közel 40 százalékuk városban, harmaduk 
pedig községben lakott.29 A csoport többsége jó anyagi helyzetben élt, de negyedük–har-
maduk éppen hogy kijött a jövedelméből (2.8. táblázat).

A járvány alatt a nem aktív segítő kapcsolatokkal rendelkezők megtartották járvány 
előtti szociodemográfiai jellemzőiket a nemi, az életkori, a családi állapottal kapcsolatos, 
a foglalkoztatási és a települési változók tekintetében. Egyetlen változóban mutattak 
eltérést a korábbiakhoz képest, ez pedig az anyagi helyzet volt, ugyanis csökkent körük-
ben a jobb megélhetési körülmények között élők, és nőtt a szűkösebb anyagi helyzetben 
élők aránya.

26 COVID-19-járvány előtt: X2(3, N=1001)=12,966, p=0,005, V=0,114; COVID-19-járvány alatt: X2(3, 
N=1000)=13,590, p=0,004, V=0,117

27 COVID-19-járvány előtt: X2(9, N=999)=20,280, p=0,016, V=0,082
28 COVID-19-járvány előtt: X2(12, N=1001)=56,507, p<0,001, V=0,137; COVID-19-járvány alatt: X2(12, 

N=1001)=42,664, p<0,001, V=0,119
29 COVID-19-járvány előtt: X2(9, N=1000)=76,534, p<0,001, V=0,160; COVID-19-járvány alatt: X2(9, 

N=998)=67,731, p<0,001, V=0,150
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A legnagyobb létszámú, nem aktív típust – mint fentebb látható – mind a járvány 
előtti, mind a járvány alatti időszakra vonatkozólag egységes halmazként vizsgáltuk. 
Ugyanakkor éppen a szociodemográfiai elemzés mutatott rá, hogy ez nem egy homogén 
csoport, ezért szükségesnek láttuk differenciálásukat. Így további változókat elemeztünk 
az adatbázisban, amelyek alapján megállapítható volt, hogy a segítségnyújtás szempont-
jából nem aktívak halmazán belül kik azok, akiknek azért nem voltak segítő kapcsola-
taik, mert e tekintetben izolálódtak, és így a segítő kapcsolatok terén inaktívak voltak. 
Továbbá az is feltárult, kik azok, akik elvesztették segítő kapcsolataikat, azaz – anyagi, 
szociális és társas helyzetük miatt – „kiilleszkedtek” a segítő kapcsolatok hálózatából. A 
harmadik vizsgált időszakra alkalmazott Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás 
(MSPSS, Zimet et al. 1988; Papp-Zipernovszky, Kékesi & Jámbori, 2017) kérdőívének 10 
iteme alapján sikerült differenciálni a két csoportot.30 Ennek eredményeként az adat-
felvétel idejére vonatkozó szociodemográfiai jellemzést már egy segítő kapcsolataiban 
hiányos (inaktív) és egy azokat elvesztett (kiilleszkedő) csoport figyelembevételével 
tesszük meg. Ugyan a két csoport egyike sem rendelkezett aktív segítő kapcsolatokkal a 
vizsgált időszakban, az észlelt társas támogatás szempontjából jelentősen különböztek 
egymástól. Amíg az inaktív csoport a látszólagos izoláltság ellenére elégedett volt a társas 
támogatással, addig a kiilleszkedő csoport észlelt társas támogatása a legalacsonyabb 
volt az összes vizsgált típus közül.31

Az adatfelvétel idején, 2021 decemberében az inaktív típus szociodemográfiai sajátos-
ságai alig tértek el a minta átlagától (bár a házasok és a községben, illetve megyeszék-
helyen élők felülreprezentáltak körükben). Az inaktívak szociodemográfiai jellemzőik 
alapján leginkább a donor segítő kapcsolatokkal rendelkezőkhöz álltak közel, azzal a 
különbséggel, hogy míg a donorok körében többségben voltak a 40–49 éves házasok, 
addig a kapcsolathiányosak között magasabb volt a 18–29 éves egyedülállók, illetve az 
50–64 éves házasok aránya (2.8. táblázat). Noha nem szignifikáns az eltérés, adataink 
arra utalnak, hogy a donorokhoz képest az inaktív típusban alacsonyabbnak mutatkozott 
a gyermekesek, illetve az eltartottakkal együtt élők aránya. Kétharmaduk jónak ítélte 
meg az anyagi helyzetét, sőt az átlagnál magasabb arányban voltak közöttük anyagi 
gondok nélkül élők.32 Feltevésünk szerint részben ez utóbbi tényezők állnak az inaktív 
típus „izoláltsága” mögött, hiszen nincsenek ráutalva a segítő kapcsolatokra, és ezért 
nem is „érzik” annak szükségét, hogy segítséget nyújtsanak. Szemléletes megfogalma-
zást adott erről az egyik fókuszcsoport résztvevője: „Itt az a menő, hogy nincs kapcsolat. 

30 Első lépésként főkomponens-elemzést végeztünk, amely két látens dimenziót eredményezett 
(egyikbe a közelebbi támogató kapcsolatok, jellemzően a családtagok jelentette társas közeg; a 
másikba pedig a távolabbinak tekinthető, például baráti jellegű kapcsolatok sorolódtak). Ezt 
követően hierarchikus klaszterelemzést alkalmaztunk, a dendrogram alapján pedig az ideális 
klaszterszámot kettőben határoztuk meg. Így jött létre az eredeti, segítségnyújtás szempontjából 
nem aktív csoport két alcsoportja; egyrészt az inaktívak (akik a társas támogatás szempontjából 
kevésbé kiszolgáltatottak), másrészt pedig a kiilleszkedők csoportja. Utóbbiak azok, akik a har-
madik vizsgált időszakban (2021 decemberében) nemcsak nem adtak és nem kaptak segítséget, de 
a társas támogatás kérdéssorára adott válaszaik alapján aktiválható kapcsolati erőforrások terén 
is sérülékenyebbek, legalábbis szűkebbek azok a lehetőségek, amelyeket szubjektíve érzékelnek.

31 Lásd Az egyéni és a közösségi reziliencia összefüggései c. fejezetet.
32 X2(3, N=510)=13,147 p=0,004, V=0,161
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Pont azt hiszem, hogy itt ez a lényeg. Ez nem egy lakóközösség, ennek az a lényege, hogy 
automata kapuba jönnek, és kinyitódik az automata akkor, és beszippantja az embereket, 
és onnantól nem is tudom elmondani, hogy meg tudnám-e ismerni az arcokat. Nagyon 
privát életet élnek az emberek. Úgyhogy ez nem az a tér, ez nem az a közönség. Ez nem az 
a kerület, ahol ilyen szomszédok…, kialakult szomszédok között bármilyen kapcsolódás. 
Sőt, ez a békében hagyni a másikat.” (47 éves, budapesti nő)

Ugyanakkor ennek a csoportnak nem csak a gazdasági helyzete magyarázza a segítő 
kapcsolatok hiányát, hiszen a csoportba tartozók között a – szubjektív megítélés szerint 
– jobb anyagi helyzetben lévők aránya alig tér el a reciprok, illetve donor csoportétól. 
Eredményeink tehát nem igazolják, hogy a jobb anyagi helyzet egyúttal többféle segít-
séget, nagyobb társadalmitőke-konverziót eredményez (Sik & Zakariás, 2021a). Inkább 
úgy látjuk, hogy élethelyzetükből (egyéni jellemzőikből) adódóan vonódnak be kevésbé 
a segítségnyújtás helyzeteibe (Sik & Zakariás, 2021b). Ők azok, akik úgy vélik, hogy „csak 
magukra” számíthatnak, bármilyen helyzetben. Erre mutatott rá a fókuszcsoport egyik 
résztvevője is: „Azt kellett megtanulni, hogy egy emberre sem számíthatsz, csak saját ma-
gadra. Igazából akkor is, ha ilyen családi, baráti szövetségről van szó, akkor is, hogyha a 
mélyen megbecsült államról, mert egyszerűen tényleg csak saját magadra, és ez így elég 
szomorú szerintem, de így volt.” (53 éves, Pest megyei nő)

2021 decemberében a kiilleszkedő 33 típust a szociálpolitikai szempontból klasszikusnak 
mondható változók definiálták. A csoportban a mintaátlaghoz képest felülreprezentált 
a férfiak aránya.34 Negyedük az 50–64 éves korcsoportból került ki, harmaduk pedig 
csak legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik (2.8. táblázat). A házasok aránya 43 
százalék, és valamivel kevesebb mint kétharmaduk gyermekes. Az egy-, illetve háromfős 
háztartások a mintaátlaghoz képest magasabb arányban szerepelnek a csoportban.35 
Legnagyobb többségük városi, de harmaduk községben él. A kiilleszkedők fele beosztás-
sal jól kijön jövedelméből, harmaduk azonban csak éppen hogy megél a jövedelméből, 
11 százalékuk pedig hónapról hónapra anyagi gondokkal küzd, és nélkülözések között 
él36  (ez utóbbi arány háromszorosa a mintaátlagnak). 

A kiilleszkedő, kapcsolatvesztett típus összességében a férfiak, a legfeljebb alapfokú 
iskolai végzettségűek és a rosszabb anyagi helyzetűek magasabb arányával tért el a min-
taátlagtól. A magyar társadalom szolidaritási jellemzőit vizsgáló, közelmúltban végzett 
kutatás ugyanezen változók mentén azonosította a leginkább rászoruló csoportot (Sik 
& Zakariás, 2021b). A kiilleszkedők tehát kulturális és gazdasági tőke szempontjából 
is a legkiszolgáltatottabb csoportból kerültek ki. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy 
a kiilleszkedők szociodemográfiai háttere nem különbözött statisztikailag igazolható 
módon a recipiens segítő kapcsolatokkal rendelkezőkétől. Mi több, a munkaerőpiaci 
státuszt tekintve a kiilleszkedők nagyobb hányada állt alkalmazásban, mint a segítséget 

33 A kiilleszkedés kifejezés alatt Robert Castel (1998) nyomán a „társadalmi kötelékek fellazulásának 
egy sajátos módját” értjük, amikor „a társadalmi kötelékek elpattannak és sebezhetővé válnak”.

34 X2(4, N=1000)=12,550, p=0,014, V=0,112
35 X2(12, N=1002)=57,827, p<0,001, V=0,139
36 X2(12, N=1000)=21,037, p=0,050, V=0,084
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kapóké.37 Eredményeink tehát azt mutatják, hogy a segítséget kapók köre nem pusztán a 
rászorultság mentén alakul ki, hanem a segítő kapcsolatokban megmutatkozó társadalmi 
beágyazottság legalább annyira determinálja, hogy kit segít a környezete. 

A részletesebb elemzés alapján a kiilleszkedők között további két alcsoport is azo-
nosítható lett: az egyedül élő idősek, valamint a rossz anyagi helyzetben lévő családok. 
Véleményünk szerint e két alcsoport rezilienciája sérült, hiszen hátrányos helyzetüket 
nem kompenzálták a kapcsolataikon keresztül elérhető erőforrások. 

Az egyes segítő kapcsolati típusba tartozók rezilienciastratégiái,  
valamint a „változó” csoportok jellemzése

A rezilienciával foglalkozó szakirodalom egyik alapvetése, hogy a rezilienciát nem lehet 
és nem is szabad lineáris folyamatként értelmezni, hiszen a stresszorok hatásainak 
„rugalmasan ellenálló” egyének helyzetében, erőforrásaiban számos változás állhat be 
magának a folyamatnak a következményeként is. 

A teljes minta vonatkozásában – a szociodemográfiai jellemzők tekintetében – a várt-
nál elenyészőbb változásukat tudtunk regisztrálni (ami eredhet a rekonstruált „emlékek” 
alapján megvalósuló válaszadásból is). Ezzel együtt a legmagasabb arányú változást 
egyrészt a szubjektív anyagi jóllét megítélésében tudtuk kimutatni: a válaszadók 11 
százaléka 2021. decemberi helyzetét rosszabbnak, 5 százaléka pedig jobbnak ítélte a 
COVID-19-járvány előttihez képest. A másik jelentősebb (7,4 százalékpontos) változást a 
válaszadók munkaerőpiaci helyzetében találtuk. A járvány alatt hozott munkaerőpiaci 
intézkedéseknek tudtuk be, hogy a foglalkoztatás jellegének (teljes vagy részmunkaidős) 
változása jellemzőbb volt, mint a munkanélkülivé válás (ez alig 2 százalékot tett ki). 

Fontos és nem figyelmen kívül hagyható kérdés, hogy a COVID-fertőzöttség mennyire 
érintette a vizsgált mintát. A válaszadók bevallása szerint 22 százalékuk az adatfelvétel 
időpontjáig (2021. december) volt már fertőzött, ahogy a minta 20 százalékának valamely 
közeli hozzátartozója is.38 Érdekes eredménye a kutatásunknak, hogy a teljes mintában 
megfigyelhető arányokhoz képest a megfertőződöttek csoportjában 5,8 százalékponttal 
kisebb a kiilleszkedők, 5,3-mal a reciprokok és 2,7-tel a donorok aránya. Ezzel szemben 
az inaktívak hányada 14,6 százalékponttal nagyobb volt.39 Ebből az összefüggésből felvet-
hető, hogy a koronavírussal való megfertőződés önmagában eredményezhet segítő kap-
csolati inaktivitást, de legalábbis hozzájárulhat az inaktív magatartás választásához.40  

Rátérve a segítő kapcsolati típusok rezilienciastratégiájára, először is azt találtuk, hogy 
az aktív segítségnyújtási kapcsolatokkal rendelkezők nagy csoportján belül – a kiindu-

37 X2(7, N=224)=13,968, p=0,052, V=0,250
38 Ezen a körön belül a válaszadók nagyjából fele-fele arányban mondták, hogy kezelték (47,3 száza-

lék), illetve nem kezelték (52,7%) őket „COVID-megbetegedéssel”.
39 A recipiensek arányainak különbsége nem éri el az 1 százalékot.
40 A koronavírussal való fertőzöttség – legalábbis egyes kutatási eredmények, illetve értelmezések 

szerint – egyfajta „stigmatizáltságot” is jelenthet(ett) (különösen a világjárvány kezdeti idősza-
kában, amikor még viszonylag kevesen fertőződtek meg), ami abba az irányba befolyásolhatta 
az érintetteket, hogy ne kérjenek segítséget, illetve hagyjanak fel korábbi segítő kapcsolataik 
fenntartásával (vö. Asril et al., 2021).
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lási helyzetben, 2020 januárjában – reciprok segítő kapcsolatai a minta 30 százalékának 
voltak. Már említettük, hogy az ebbe a segítségnyújtási típusba tartozók alkották a vizs-
gálati minta legrobusztusabb csoportját, hiszen a COVID-19-járvány három hulláma alatt  
93 százalékuk, míg 2021 decemberére 84 százalékuk őrizte meg kölcsönös segítő kapcso-
latait. Véleményünk szerint ennek a segítségnyújtási típusnak a magas arányú változat-
lansága arra utal, hogy a kölcsönös segítségben lévő erőforrások hozzájárultak adaptáló-
dásukhoz, és visszatérésük (2021 decemberére) magas „hatásfokkal” történt (2.5. ábra).

A járvány előtti helyzethez képest a donor segítő kapcsolatokkal rendelkezőknek 
csak 62 százaléka tartotta meg altruista magatartását, míg ez az arány 2021 decembe-
rére már 57 százalék volt. Ennek a csökkenésnek a jelentősebb mértékű átrendeződési 
iránya a reciprok típusba csak a járvány alatt, míg a kapcsolatvesztett típusba mindkét 
időszakban jellemző volt. Így rezilienciastratégiájuk kettős volt: vagy megőrizték segí-
tő kapcsolataikat, illetve nyertek hozzá erőforrásokat a kölcsönös kapcsolatok révén; 
vagy pedig kiüresedtek kapcsolataik, mert erőforrásaik vesztek el, illetve a támogatási 
kapcsolatok váltak „okafogyottá” (például az adatfelvétel időpontjára).

A recipiens segítségnyújtási típusba tartozók alapvető stratégiája az, hogy ezt a tá-
mogatotti helyzetüket meg tudják tartani. A 2.5. ábrán jól látható, hogy egyrészt ez a 
típus szenvedte el a legnagyobb (35–54 százalékos) veszteségeket a segítő kapcsolatok 
terén, noha a kiindulási helyzet idején (2020 januárjában) csak 7 százalékot tett ki az 
ide tartozók aránya. Másrészt egy nagyon reflexív típusról van szó, ezért a csoportba 
tartozók bizonytalan és kiszolgáltatott helyzetűnek mutatkoztak.

2.5. ábra: Az egyes segítő kapcsolati típusokba tartozók változása a három vizsgált időszakban  

Forrás: saját szerkesztés „A közösségi reziliencia vizsgálata a COVID-19-járvány idején” c. kutatás 
adatbázisa alapján
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Végezetül, a másik legstabilabb, legrobusztusabb csoportnak a nem aktív típus mutat-
kozott. A kiindulási helyzethez képest a járvány 15 százalékuk helyzetében okozott 
változást, míg az adatfelvétel időpontjára (az előző időszakhoz képest) 92 százalékuk 
visszatért ebbe a típusba. Esetükben egy „kényszer szülte” stratégiáról beszélhetünk, 
hiszen a járvány lekorlátozta, hogy kapcsolatnélküliségükből esetleg kilépjenek, és 
szükség esetén segítő kapcsolatokat építsenek ki.

Adataink alapján négy nagyobb arányú (20 százalék feletti) „mozgékony” csoportot 
tudtunk azonosítani, amelyek közül kettő a kiindulási helyzethez képest a járványhely-
zet alatti, míg a másik kettő a járványhelyzet és 2021 decembere közötti mozgásokat 
reprezentálja.

• Változás: a járvány előtti donor segítő kapcsolati típusból a járványhelyzet alatti 
reciprok segítő kapcsolati típusba

A segítségnyújtási típust váltók egyik csoportját azok alkották, akik korábban donor 
segítő kapcsolati típusba tartoztak (21 százalék, 33 eset). Ennek a csoportnak az egyik 
főbb szociodemográfiai jellegzetessége, hogy kétharmada a nők közül és az 50 feletti kor-
osztályból (akik itt a minta átlagához képest másfélszeresen voltak felülreprezentálva) 
került ki. A donor típusúak váltása reciprok típusú kapcsolatokra valószínűsíthetően 
azzal magyarázható, hogy a járványhelyzet alatt változtak kapcsolati viszonyaik, hiszen 
jellemzően egyedülállók alkották a csoportot (akik között az özvegyek aránya jóval 
magasabb volt a minta átlagánál), és közel kétötödük együtt élő családtag volt (nem 
mellékesen 35 százalékuk átesett a COVID-fertőzésen).

• Változás: a járványhelyzet alatti donor segítő kapcsolati típusból az adatfelvétel 
idején kiilleszkedő és inaktív típusokba

A járvány előtti helyzethez képest a donor segítő kapcsolatokkal rendelkezők jelentő-
sebb arányú átrendeződése mindkét időszakban a nem aktív csoport felé történt. Ezek 
közül számottevőbb az a mozgás (23 százalék, 31 eset), ami a járvány alatti helyzetből a 
„jelenlegi” helyzetbe történt elmozdulást mutatja. A donor típusban a nők aránya 58, a 
férfiaké 42 százalék volt. Minden más szociodemográfiai jellemzőben két jól elkülönít-
hető csoport látható körükben. Az egyik az 50 év feletti, középfokú vagy alacsony iskolai 
végzettségű, városokban vagy községekben élőké, akiknek kétötöde jó, míg közel egy-
harmada kevésbé jó anyagi körülmények között élt. Az ő esetükben azt feltételezhetjük, 
hogy 2021 decemberére elfogytak szűkös erőforrásaik, amivel támogatni tudtak, és ezért 
illeszkedtek ki a segítő kapcsolatokból. A másik a 30–39 éves, többségükben nőtlenek, 
illetve hajadonok csoportja, akik főként budapestiek voltak, és bevallásuk szerint nagy 
többségük gondok nélkül élt. Ebben a csoportban a támogató kapcsolatok inaktivitásáról 
beszélhetünk, mivel már nem volt szükség segítő magatartásukra 2021 decemberében.

• Változás: a járvány előtti recipiens segítő kapcsolati típusból a járványhelyzet 
alatti nem aktív típusba

A recipiens típusú segítő kapcsolatokkal rendelkezők esetében az első nagyobb arányú 
mozgás (24%, 18 eset) a járvány alatt a nem aktív típus felé történt, egy olyan csoport 
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körében, amelynek 84 százalékát férfiak alkották, és tagjai életkorilag főként a 18–29 
évesek és a 65 év felettiek közül kerültek ki. További jellegzetességük, hogy 77 százalékuk 
egyedülálló (nőtlen, illetve elvált vagy özvegy), és valamivel több mint felük az „éppen 
hogy kijött” szubjektív jövedelmi kategóriába sorolta önmagát. Támogatási kapcsolataik 
elvesztése és a kiilleszkedő csoportba kerülésük leginkább a gyenge társas támogatási 
kapcsolataikkal magyarázható. 

• Változás: a járványhelyzet alatti recipiens segítő kapcsolati típusból az adatfel-
vétel idején kiilleszkedők közé. 

2021 decemberére – a járvány alatti – recipiens segítő kapcsolatoknak már csak a 46 
százaléka maradt meg. Erre az időszakra esik, hogy a recipiens csoportba tartozók 35 
százaléka (40 eset) átkerült a nem aktívak, kiilleszkedők közé. Ez a csoport 59 százalék-
ban nőkből állt. További szociodemográfiai jellemzőiket tekintve sokban hasonlítanak 
az előbbi csoporthoz, azzal a különbséggel, hogy itt nagyobb az 50 év felettiek aránya 
(52 százalék), és némileg kisebb a 18–29 éveseké (30 százalék). A csoport egyik fele há-
zas/élettársi kapcsolatban él, a másik fele egyedül élő. Többségük (40 százalék) községi 
lakos, és közel azonos arányban vannak köztük jó (42 százalék) és rosszabb (41 százalék) 
anyagi helyzetben lévők. Az ő társas támogatási kapcsolataik is gyengébbek, és külön-
leges jellegzetességük, hogy 50 százalékuk átesett a COVID-fertőzésen.

Kapcsolati erőforrások az adott és kapott támogatások tükrében a három vizsgált 
időszakban

A kapcsolati viszonyok közelségük szerint erős (szülők, gyerekek) és gyenge (barátok, 
rokonok szomszédok) kötésekre oszthatók. Ezek azt tárják fel a társadalmi támogató, 
segítő kapcsolatok viszonylatában, hogy mennyire (össze)zártak vagy tágak a segítő 
kapcsolatok, aminek jelentősége különösen felértékelődik egy válság- vagy katasztró-
fahelyzetben. Más kutatásokkal (Sik & Zakariás, 2021a; 2021b) ellentétben fontosnak 
tartottuk, hogy ne csak a kapott, hanem az adott támogatások41 kapcsolati viszonyait is 
feltárjuk, mert véleményünk szerint e kettő együttes elemzése mutatja meg a társadal-
mi támogatások, illetve a segítő kapcsolatok erejét a COVID-19-járvány hatásaival való 
megküzdés folyamatában.42

Előzetesen meg kell jegyezni, hogy kutatásunk érdekes eredményének tartjuk, hogy 
a válaszadók nagyobb arányban számoltak be adott segítségekről, mint kapottról. Ez 
alátámasztja azt a már ismert tényt, hogy az emberek inkább számontartják az álta-
luk adott segítségeket, mint a kapottakat (online melléklet 1. ábra). A következőkben 
azt elemezzük, hogy a COVID-19-járvány okozta válság-, illetve katasztrófahelyzetben 
melyek voltak azok a társadalmi csoportok, amelyeknek segítő kapcsolatai csak az erős 
kapcsolatok felé irányultak, és kik voltak azok, akik segítő kapcsolati viszonyaikat szé-
lesítették, erősítve ezzel a társadalmi szolidaritás érzését.

41 Az adatfelvétel során bináris kérdés irányult minden kapcsolatra, mind a kapott, mind pedig az 
adott támogatások vonatkozásában.

42 A civil, karitatív, önkormányzati szervezetektől kapott támogatásokat az alacsony említések miatt 
nem elemeztük. A civil, karitatív szervezetek említése a kapott támogatások körében 3-5%-os, az 
önkormányzatoké pedig 6-8%-os volt, míg az adott támogatások aránya alig érte el az 1%-ot.
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• Az adott és kapott támogatások a szülők viszonylatában a három vizsgált időszak-
ban

Az erős kapcsolatok körében az első, hogy kik kaptak a szüleiktől és kik adtak a szüle-
iknek támogatást (azzal a megszorítással kezelve a kérdés elemzését, hogy az életkori 
jellemzők leszűkítik a kapcsolati lehetőségeket). 

A COVID-19-járvány előtt szüleiktől – a mintabeli arányukhoz képest jóval nagyobb 
arányban – kaptak segítséget a férfiak (50 százalék), a 18–29 évesek (40 százalék), az 
egyedül élők (53 százalék) és a fővárosiak (32 százalék), míg a 30–49 éves korosztály 
mintabeli átlagánál csak valamivel nagyobb arányban (24 százalék) szerepelt a kapott 
támogatásokban részesülők között. A COVID-19-járvány alatt azonban leginkább már a 
nők váltak a szülői támogatások kedvezményezettjeivé. Az életkori csoportok közül ekkor 
is a legfiatalabbak emelkedtek ki, a többi korosztály és az egyedül élők támogatottsága 
a korábbi szinten maradt. 2021 decemberére a nők támogatottsága tovább emelkedett, 
míg az egyedül élőké valamelyest csökkent. A korcsoportok tekintetében annyi változás 
történt, hogy néhány százalékkal visszaesett a fiatalok támogatása, de még mindig ők 
maradtak a szülői támogatások kiemelt célcsoportja.

Figyelemre méltó, hogy adataink szerint a járvány előtt szüleiknek a mintabeli része-
sedésüknél nagyobb arányban adtak támogatást a férfiak, mint a nők. A korcsoportos 
eredmények erős reciprocitásra utalnak mind a három vizsgált időszakban. Azaz a 
18–49 éves korosztályhoz tartozók, akik – bár eltérő arányban – a szülői támogatásokat 
kapták, viszonozták is azokat. Hasonló, erős reciprocitásra utaló eredményeket találtunk 
a fővárosiak körében, amit sem a városokban, sem a községekben élők körében nem le-
hetett kimutatni egyik időszakban sem. Ezt illusztrálta egy fókuszcsoportos megszólalás 
is: „Rám is nagyobb szüksége volt a családomnak és a barátaimnak. Úgyhogy ez nálunk 
eléggé kölcsönösen, hogy is mondjam, harmonikusan működött és alakult. Tehát valahogy 
sikerült jól adaptálni a kapcsolatainkat az új helyzethez. Úgyhogy ilyen szempontból én 
szerencsés vagyok.” (24 éves, budapesti nő)

A szülőknek adott támogatásokban a házasságban, élettársi viszonyban élők a do-
minánsabbak, mind a három vizsgált időszakban. Kiemelendő, hogy szüleiket azok 
támogatták inkább, akik jó anyagi helyzetűnek vallották magukat. Ez a támogatási kép 
szerkezetében nem változott sem a járvány alatt, sem 2021 decemberében, de intenzi-
tásában némi csökkenés tapasztalható.

• Az adott és kapott támogatások a gyermekek viszonylatában a három vizsgált 
időszakban

A gyermekektől kapott és nekik adott támogatásokat tekintve jóval mintabeli átlagukat 
meghaladóan látjuk a nők arányát, míg a férfiak alig egyharmada vett részt az ilyen 
típusú támogatási kapcsolatokban. A gyermekektől kapott támogatások kitüntetett cím-
zettjei mind a három vizsgált időszakban a 65 év felettiek, az egyedül élők, míg a járvány 
első három hulláma alatt a községi lakosok voltak. Az 50 év feletti korosztály mintabeli 
átlagánál jóval nagyobb arányban támogatta gyermekeit. Azt találtuk, hogy az 50–64 
évesek inkább donorok, míg az idősebb korosztályhoz tartozóknak fele-fele arányban 
reciprok és recipiens típusú volt a gyerekeikkel való segítő kapcsolata. Az adott támo-
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gatásokat tekintve – különösen a járványhelyzet idején és utána is – a városiak, a jobb 
gazdasági helyzetben lévők voltak nagyobb arányban. 

Összességében elmondható, hogy a magyar társadalmat – a szülők és gyerekeik vi-
szonylatában megmutatkozó – szoros intergenerációs segítő kapcsolatok kötik össze, 
amelyek erősebben reciprok és viszonylag gyengébben donor, illetve recipiens típusúak. 
Külön ki kell emelni, hogy a támogatásokat olyan szülői, gyermeki csoportok kapták, 
akik sérülékenységüknél fogva jobban ki voltak téve a járvány hatásainak, illetve ezek 
a támogatások segítették őket a járvány hatásaival való megküzdésben.

• Az adott és kapott támogatások a rokonok viszonylatában a három vizsgált idő-
szakban

A rokonoktól kapott és a nekik adott támogatási kapcsolatok érdekes jellegzetessége 
mutatkozott meg a vizsgálat során: a COVID-19-járvány idején többen számoltak be adott, 
mint kapott támogatásokról, ami a minta egészére nem volt jellemző. A rokoni segítő 
kapcsolatokat – ha nem is olyan erősen, mint a gyermek felé irányulókat – alapvetően 
a nők szervezték (különösen az adott támogatások terén). A kapott rokoni támogatások 
két fő kedvezményezettje mindhárom vizsgálati időszakban a 18–29 évesek és a 65 év 
felettiek köre volt. Ez utóbbiak az adott támogatások terén is felülreprezentáltnak mutat-
koztak, tehát esetükben reciprok segítő kapcsolatról volt szó, míg a 18–29 évesek inkább 
csak recipiensei voltak a rokoni támogatásoknak. Rokonoktól leginkább az egyedül élők 
(különösen az özvegyek), a gyerekek, illetve a fővárosiak kaptak támogatást. A kutatás 
nem várt eredménye, hogy adataink szerint mind a kapott, mind pedig – és különösen – 
az adott rokoni támogatások aránya messze nagyobb volt a városiak körében, mintha ez 
„tipikus” városi támogatási forma lenne. A jobb anyagi helyzetűek rokoni támogatásai 
reciprok jelleget mutattak mind a három vizsgált időszakban. Ezzel szemben a legjobb 
anyagi helyzetben lévők felülreprezentáltnak mutatkoztak a kapott rokoni támogatá-
sokat tekintve a járvány előtti és alatti időszakban.

• Az adott és kapott támogatások a barátok viszonylatában a három vizsgált idő-
szakban

A baráti támogatások egyik fontos jellegzetessége, hogy mindhárom időszakban a nők 
a kapott támogatásokban, míg a férfiak az adott támogatásokban mutatkoztak felülrep-
rezentált csoportnak. A kapott baráti támogatások a 18–29 évesek körében – a járvány 
előtt – az összes korcsoporthoz képest messze nagyobb arányt mutattak. Mellettük a 
járvány első három hulláma alatt, illetve 2021 decemberében a baráti támogatások ki-
emelt kedvezményezettjeivé a 30–39 évesek váltak. A kapott baráti támogatás az egyedül 
élők és a fővárosiak körében ugyancsak magas arányt mutatott mindhárom vizsgálati 
időszakban. Érdekes eredmény, hogy a nagyon jó anyagi helyzetűek ebben a támogatási 
kapcsolatban voltak egyedül felülreprezentáltak. Kapott baráti támogatásaik aránya 
azonban jóval magasabb volt a járvány előtt, mint a járvány alatt (azaz jellemző volt 
körükben az segítő kapcsolatok inaktívvá válása). 2021 decemberében azonban barátok 
által nyújtott támogatások még nem érte el a járvány előtti szintet.
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Az adott baráti támogatásokat megvizsgálva az látható, hogy a 18–39 évesek – különö-
sen a járvány első három hulláma alatt és utána – segítő kapcsolatainak jó része reciprok 
jellegű volt. A 40–49 évesek az adott baráti támogatások terén mutattak felülreprezen-
táltságot, tehát ők inkább donorok voltak az ilyen jellegű kapcsolatokban. Szinten tartott 
reciprok segítő kapcsolatok jellemezték az egyedül élőket és a fővárosiakat, mindhárom 
időszakban. A nagyon jó helyzetben lévők pedig jóval nagyobb arányban számoltak be 
barátaiknak adott támogatásokról, mint amennyit visszakaptak, tehát ennek a csoport-
nak egy szűk rétege donorként is megjelent a támogatási kapcsolatokban. Összegezve: a 
baráti támogatás a fiatalok és a fiatal felnőttek, az egyedül élők, a fővárosiak és a nagyon 
jó anyagi helyzetben élők körében jelentősebb volt, mint más társadalmi csoportokban, 
minthogy a jellemzően fiatalabb, képzettebb, munkaerőpiaci szempontból aktív csopor-
tokhoz tartozóknak van több barátjuk (Albert, Dávid & Tóth, 2020).

• Az adott és kapott támogatások a szomszédok viszonylatában a három vizsgált 
időszakban

A jószomszédi magatartás egyik megnyilvánulása a segítőkészség, amit a szomszédsági 
kapcsolatok alapelvének tartanak. Kusenbach (2006) ezen túlmenően hangsúlyozza a 
szomszédság „proaktív beavatkozás” jellemzőjét, miszerint a szomszédok nem egyszerű-
en válaszolnak a segélykérésre vagy fellépnek vészhelyzet esetén, hanem ezt önként te-
szik meg. A szomszédsági segítő kapcsolatok vizsgálatára különösen a városi közösségek 
rezilienciáját feltáró kutatásokban (Cheshire, 2015; Blokland, 2003) került sor. Adataink 
visszaigazolják ezen kutatások eredményeit, mert a szomszédoktól kapott támogatások 
tekintetében mind a három vizsgálati időszakban jelentősen felülreprezentáltak voltak a 
városlakók, míg az adott támogatásokban a minta átlagának megfelelő volt részvételük. 
Külön kiemelendő, hogy a lakótelepeken élők felülreprezentáltnak mutatkoztak a kapott 
és az adott támogatások terén, tehát ezek a szomszédsági segítő kapcsolatok reciprok 
jellegűek voltak. Ezt erősítette meg a fókuszcsoport egyik résztvevője is: „Mondjuk egy 
jó szomszéd aranyat ér. Tehát nekem például jó szomszédjaim vannak, oda-vissza tudunk 
segíteni.” (56 éves, budapesti férfi)

Mind a kapott, mind pedig az adott szomszédsági támogatásokat – különösen a járvány 
első hulláma idején – a nők organizálták a kölcsönös segítés formájában. A szomszéd-
sági segítő kapcsolatok a kapott és az adott támogatások terén ugyancsak kölcsönösek 
voltak az 50 év feletti korosztályban, akik mind a három vizsgált időszakban mintabeli 
részesedésüknél jóval magasabb arányban vettek részt ezekben a kapcsolatokban. Az, 
hogy több szociodemográfiai jellemző mentén csak kölcsönös segítségnyújtási kapcso-
latokat találtunk a szomszédok között, alátámasztja Kusenbach (2006) megállapításait, 
hogy a szomszédsági segítő magatartásokat jól kidolgozott normák befolyásolják, a 
kötelezettségek és a kölcsönösség szabályai alakítják. 

Összegezve a fentieket, a kapcsolati erőforrások támogatói szerepét, négyfajta segít-
ségnyújtási mintázatot tudtunk azonosítani (2.6. ábra).
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Az első mintázat szerint a segítő kapcsolatok intenzitása mindhárom vizsgálati idő-
szakban közel ugyanolyan erős volt, azaz szinten maradt. Ennek példái a szülőknek, 
szomszédoknak adott, illetve a barátoktól kapott támogatások. A második mintázat 
jellemzője, hogy a járvány alatti időszakban – a kiindulási helyzethez képest – megnőtt 
a segítő kapcsolatok intenzitása, és ez a „jelenlegi” (2021. decemberi) helyzetben is ezen 
a szinten marad, például a szülőktől kapott, valamint a barátoknak, rokonoknak adott 
segítségek esetében. A harmadik eset az, amikor a járvány alatt – a kiindulási helyzethez 
képest – lecsökkent a segítő kapcsolatok intenzitása, és a „jelenlegi” helyzetben is ezen 
a csökkent szinten marad. Ez főként a gyerekektől, a rokonoktól és a szomszédoktól 
kapott támogatásokra volt jellemző, a járványhelyzet előtt. Végezetül egyetlen eset volt, 
amikor a segítő kapcsolatok intenzitása a járvány alatti növekedés után visszaállt a 
járvány előtti szintre, ez pedig a gyerekeknek adott támogatások esetében fordult elő.

Mindezek alapján elmondható, hogy a járvány hatásaival való megküzdésben a kap-
csolati erőforrások szerepe nagyon differenciáltan alakult. Tágabban ennek alapján a 
rezilienciafolyamat komplexitására következtethetünk, és arra, hogy az a szociodemo-
gráfiai és kapcsolati erőforrások által differenciált részfolyamatokból áll össze.

Az immateriális és materiális segítségfajták a kapott és adott  
támogatások, valamint a kapcsolati erőforrások viszonylatában  
a három vizsgált időszakban

A beavatkozási célkitűzések megfogalmazása szempontjából fontos látni azt is, hogy 
milyen segítségfajtákkal támogatják egymást az emberek általában és egy válsághely-
zet idején, illetve ez hogyan differenciálódik az adott és kapott támogatások, valamint 

2.6. ábra: A segítő kapcsolatok mintázatai a kapcsolati erőforrásoktól kapott és nekik adott  
támogatások alapján a három vizsgált időszakban

Forrás: saját szerkesztés „A közösségi reziliencia vizsgálata a COVID-19-járvány idején” c. kutatás 
adatbázisa alapján
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erős és gyenge kapcsolataik mentén. Az immateriális támogatások körében a kapott 
és adott érzelmi-lelki támogatásokra kérdeztünk rá, amelyek alatt a beszélgetésekben, 
telefonhívásokban, látogatásokban, vigasztalásban megnyilvánuló segítségeket értettük. 
A materiális támogatások körén belül egyfelől a tranzakcionális segítségeket soroltuk 
fel, úgymint házi-, ház körüli munka, bevásárlás, tárgyi kölcsönök, betegápolás, gyer-
mekvigyázás, gyógyszerkiváltás, ügyintézés, kutyasétáltatás. Másfelől, a támogatások 
harmadik fajtájaként, az anyagi támogatásokat, a konkrét pénzbeli és egyéb érték jellegű 
materiális támogatásokat vizsgáltuk.

Az érzelmi támogatások fő jellemzőjeként azt találtuk, hogy ezek legnagyobb arány-
ban a baráti kapcsolatokban realizálódtak mind a három vizsgált időszakban. Mind a 
rokonoktól, mind pedig a szomszédoktól kapott és a nekik adott érzelmi támogatások 
aránya magasabb volt, mint amit szülő-gyermek viszonylatban mérni tudtunk (online 
melléklet 4–6. táblázat). Folyamatában nézve a járvány idejére a szülőktől, gyerekektől 
kapott, valamint a barátoknak és rokonoknak adott érzelmi támogatások intenzitása 
nőtt meg (nem változott a szülőknek, gyerekeknek adott, míg a szomszédok esetében 
mindkét támogatási irányban csökkent). Érdemes megfigyelni, hogy az adatfelvétel ide-
jére az érzelmi támogatások intenzitása tovább nőtt minden kapcsolat viszonylatában. 
Külön ki kell emelni e tekintetben a szomszédoktól kapott érzelmi támogatások magas 
arányát, ami vetekedett a baráti támogatásokéval. 

A tranzakcionális támogatási formák közül a szülő-gyerek kapcsolatok esetében a 
házi-, házkörüli munkák, a bevásárlás és az ügyintézés voltak a legjellemzőbb segít-
ségnyújtások, mind a három vizsgálati időszakban. A bevásárlás, a gyógyszerkiváltás 
intenzitásában alacsonyabb szinten, de ugyancsak meghatározó segítségnyújtási forma 
volt a rokoni, baráti és szomszédi kapcsolatokban is.

A tranzakcionális támogatási formák egyik kiemelkedő jellemzője, hogy alapvetően 
a szülők és gyerekeik közötti – azaz intergenerációs – viszonylatban működtek a legin-
tenzívebb formában, és ahogy nőtt a kapcsolati távolság, úgy csökkent jelentőségük. A 
másik jellemzőjük az, hogy a járvány három hulláma alatt intenzívebbé váltak szinte 
minden kapcsolat viszonylatában, ugyanakkor 2021 decemberére erősen lecsökkent az 
arányuk, mégpedig oly mértékben, hogy nem érte el a járvány előtti szintet. Ez alól csak 
a szülők és gyerekek közötti tranzakcionális támogatási formák a kivételek, melyek 2021 
decemberében is megtartották járvány előtti szintjüket.

Ahogy várható volt, a legalacsonyabb arányban az anyagi támogatások játszottak 
szerepet a járvány hatásaival való megküzdési folyamatban. Leginkább a szülőktől 
kapott és a gyerekeknek adott anyagi támogatások emelhetők ki, míg a többi kapcsolat 
esetében az egyébként is alacsony intenzitású támogatási típus aránya a járvány alatt 
lecsökkent, 2021 decemberére pedig alig közelítette meg a járvány előtti szintet.

Összességében úgy látjuk, hogy 2021 decemberére, a materiális (tranzakcionális 
és anyagi) támogatások kimerülésével, az érzelmi támogatások vették át a domináns 
támogatási forma szerepét, illetve „már csak” ez maradt, amivel az emberek segíteni 
tudták egymást a megküzdési folyamatban.
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A tanulmány főbb megállapításai 

A következőkben összefoglaljuk a tanulmány főbb megállapításait, amelyekre alapozva 
megfogalmaztuk közpolitikai javaslatainkat a vezetői összefoglalóban.
• Amíg a magyar társadalom reprezentatív mintája alapján – a foglalkoztatási és a szub-

jektív anyagi helyzet megítélését vizsgálva – egy kétharmados versus egyharmados 
társadalom képe rajzolódik ki, addig a társadalmi tőke normáját mérő segítségnyújtási 
kapcsolati aktivitás terén egy majdnem arányosan megosztott, duális szerkezetű kép 
látszik. A járványhelyzet előtt még a megkérdezettek kevesebb mint felének, 2021 
decemberére azonban már több mint a felüknek nem voltak aktív segítségnyújtási 
kapcsolatai. Mindezek alapján úgy látjuk, hogy a COVID-19-járvány hatásaira a se-
gítségnyújtási kapcsolatok aktivizálásával reziliensen reagáltak, de a visszapattanás 
(bounce back) ebből a helyzetből egy kapcsolat- és egy erőforrásszegény állapotba 
történt. Ez pedig egy új „minőséget” jelent a járvány előtti helyzethez képest, ami 
szükségessé teszi a társadalmi, közösségi beavatkozást – különösképpen – a sérülé-
keny társadalmi csoportok helyzetének javítása, valamint a közösségi kapcsolatok 
erősítése terén, amire szakirodalmi adatok (Penkler et al., 2020; Rippon et al., 2020; 
South et al., 2020) is utalnak. Ez utóbbit támasztja alá, hogy a járvány alatt megjelent 
adaptív magatartások leginkább a reciprok és a donor segítségnyújtási kapcsolatokkal 
rendelkezők körében voltak kimutathatók. 

• Az adaptív rezilienciafolyamat egyik fő társadalmi kérdése, hogy a rezilienciastratégia 
a társadalmi-gazdasági lejtő minden szintjén érvényesül-e. E tekintetben eredménye-
ink azt mutatják, hogy a legsérülékenyebb csoportot a recipiens (segítséget csak kapó) 
és a kiilleszkedett (kapcsolatvesztett) típusba tartozók jelenítették meg, akik szocio-
demográfiai jellemzőikben alig különböztek egymástól. Amivel azonban a recipiens 
csoport „túl tudta élni” a járványt, illetve meg tudott küzdeni a pandémia okozta – 
különösen anyagi helyzetét érintő – nehézségekkel, az a segítő kapcsolatokban meg-
mutatkozó társadalmi beágyazottság volt. Ezekkel a lehetőségekkel a kapcsolatvesztett 
típusba tartozók, akik szociodemográfiai jellemzőik tekintetében a szociálpolitikai 
támogatások direkt célcsoportjait jelenítették meg, nem rendelkeztek. Így megküzdési 
stratégiáik során, már eleve sérülékeny helyzetükből eredő hátrányokkal indulva, 
nem tudtak a járvány hatásaira reziliens válaszokat adni. Ebben nagy szerepet játszott 
elégtelen vagy gyönge társadalmi beágyazottságuk, ami kapcsolataik hiányában vagy 
elvesztésében nyilvánult meg. 

A szociodemográfiai elemzés egyik indirekt eredményére kell még felhívni a fi-
gyelmet, amely több „mítoszt” is lerombolni látszik. A mintában a községi lakosok a 
válaszadók egyharmadát tették ki. Sem a segítségnyújtási aktivitások, sem a kapcso-
lati erőforrásokkal (rokonság, barátok, szomszédok) való „gazdálkodás”, sem pedig 
a segítségnyújtási formák terén nem találtunk körükben pozitív megküzdési straté-
giákra utaló jeleket. Sokkal inkább kapcsolatvesztett, kiszolgáltatott közösségek képe 
rajzolódik ki körükben, ami kitettségüket hatványozottan növeli bármely válság vagy 
katasztrófa idején.
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• Közösségi aktivitás, társadalmi részvétel szempontjából kifejezetten érdekes a kapcso-
lathiányos (inaktív) csoport, amely 2021 decemberére a teljes minta valamivel több 
mint egyharmadát tette ki. „Izolációjuk” a segítő kapcsolatok terén részben szociode-
mográfiai sajátosságaikkal magyarázható, de úgy véljük, ebben személyiség- és pszi-
chés jellemzők is szerepet játszhattak.43 A jobb anyagi helyzet eredményeink szerint 
nem jelentett többféle segítséget, nagyobb társadalmitőke-konverziót. Inkább úgy 
látjuk, hogy a kapcsolathiányos típusba tartozók élethelyzetükből (egyéni jellemzőik-
ből) adódóan vonódtak be kevésbé a segítségnyújtás helyzeteibe. Esetükben ráadásul 
egy „kényszer szülte” stratégiáról is beszélhetünk, hiszen a járvány lekorlátozta annak 
lehetőségét, hogy kapcsolatnélküliségükből esetleg kilépjenek, és szükség esetén segítő 
kapcsolatokat építsenek ki.

• A rezilienciafolyamat komplexitására utal, hogy négy különböző rezilienciastratégiát 
tudtunk azonosítani nem csak a segítő kapcsolati típusok, hanem a kapcsolati erőfor-
rásoktól kapott és nekik adott támogatások alapján. Először is ki kell emelni, hogy az 
aktív segítő kapcsolatokkal rendelkezők körében nagyon erős – intergenerációs – csa-
ládi összezárást figyelhettünk meg, különösen a járvány idején, amely főként recip-
rok, kisebb arányban donor és recipiens kapcsolatokban, és inkább tranzakcionális, 
mint érzelmi segítségnyújtási formákban realizálódott. Úgy találtuk, hogy a baráti 
segítségnyújtás leginkább a budapesti, fiatal középkorúak, a jobb anyagi helyzetben 
lévők sajátossága, ami kiemelkedően az érzelmi támogatásban nyilvánult meg mind 
a három vizsgálati időszakban, míg a rokoni kapcsolatokon keresztül megnyilvánuló 
támogatások kifejezetten városi jelenségeknek látszanak. Noha a válaszadók alacsony 
arányban jelöltek meg aktív szomszédsági kapcsolatokat, akik erről beszámoltak, 
azok esetében nagyon intenzívek voltak ezek, különösen a segítségnyújtási formákat 
illetően, amelyek leginkább a lakótelepeken élők és az 50 év felettiek körében volt 
kiemelkedők.

43 Lásd Az egyéni és a közösségi reziliencia összefüggései c. fejezetet.
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2.3. Az egyéni és a közösségi reziliencia összefüggései
Kövesdi Andrea, Bartal Anna Mária,  

Lukács J. Ágnes, László Tamás

A segítségnyújtás típusait a pszichés jellemzőkkel összefüggésben vizsgálva a következő 
megállapításokat tettük, az adatfelvétel időpontjára (2021 decemberére) vonatkozólag: 
az inaktív (segítőkapcsolat-hiányos) és donor (jellemzően adó) személyek rezilienciaér-
téke a legmagasabb, a legalacsonyabb pedig a recipiens és a kiilleszkedő személyeké. A 
különböző segítő típusú csoportokba sorolt személyek protektív tényezőinek mértéke 
szintén szignifikáns eltérést mutat, miként az észlelt stressz is, mindkét időszakban: 
a kiilleszkedő és a reciprok személyek észlelt stressz-szintje a legmagasabb mindkét 
járványhullámban (bár a recipiens személyek sem maradnak el tőlük jelentős mérték-
ben). A legalacsonyabb pedig a donorok stressz-szintje az első hullámban, az inaktív 
személyeké pedig a második hullámban. A reciprok, a recipiens és a donor személyeket 
hasonlóan jellemzi a társas támasz, az inaktívak pontértéke a legmagasabb, és jelentős 
eltérést mutat a negatív irányba a kiilleszkedő személyek pontértéke. A legnagyobb vál-
tozás (csökkenés) a stressz mértékében a két hullámot összevetve az inaktív és a reciprok 
személyek esetén volt mérhető. A kiilleszkedők stressz-pontértéke meghaladja az átlagos 
szintet (2.9. táblázat). A segítségnyújtás szempontjából inaktív (segítőkapcsolat-hiányos) 
személyek társas támogatási pontértéke a legmagasabb. Ez a csoport a társas támogatást 
más módját gyakorolja (például gondoskodást).

Reziliencia Társas  
támogatás

Észlelt stressz
1. hullám

Észlelt stressz
4. hullám (adat 
felvétel ideje, 

2021. december)

Stressz  
változásmértéke

Reciprok 28,41 34,84 18,54 17,29 -1,26
Donor 30,01 34,95 16,06 15,25 -0,66
Recipiens 25,56 34,79 18,38 17,26 -0,47
Nem aktív – – 16,47 – –
Inaktív 30,35 37,69 – 14,72 –
Kiilleszkedő 24,00 23,62 – 19,18 –

Összes 28,48 34,26 17,26 16,35 -0,94

Kategóriák közti 
különbség szignifi
kanciaértékei  
és F értékei (anova)

F= 25,587;  
p<0,001, parc.
eta-négyzet=  

0,08

F= 191,385; 
p<0,001, parc.
eta-négyzet= 

0,395

F= 9,606;  
p<0,001, parc.
eta-négyzet= 

0,028

F= 17,576;  
p<0,001, parc.
eta-négyzet= 

0,057

F= 2,92;  
p<0,001, parc.
eta-négyzet=  

0,01

2.9. táblázat: Az egyes pszichés jellemzők pontértékei és a stressz változásmértéke  
a segítés függvényében és az egyes kategóriák közötti különbség értékei

Megjegyzés: A táblázatban az egyes pszichés jellemzők pontértékeinek átlagai láthatók, valamint a 
szignifikancia szintje (anova)
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Hosszan elhúzódó megterhelő életkörülmény – mint a pandémia – hatására az emberek 
egymás iránti empátiája, nyitottsága, segítségre való hajlama felerősödik. A megszokott 
kapcsolatok (például családi, rokoni) mellett az addig inaktív vagy nem is létező kap-
csolódások aktiválódnak vagy kialakulnak, például a szomszédokkal, a barátokkal, a 
kollégákkal. Vagyis a kapcsolatok támogató jellege mind érzelmi, mind fizikai, illetve 
anyagi erőforrásként megjelenik. A segítésnyújtás formáiról bővebben a 2010-es vörösi-
szap-katasztrófa idején végzett vizsgálat beszámolójában olvashatunk (Bartal–Ferencz, 
2015). A segítő kapcsolatok típusait (donor, recipiens, reciprok és inaktív/kiilleszkedő) 
az említett vizsgálat alapján alakítottuk ki kutatásunkban, és elemeztük az erőforrások 
és a veszélyeztető tényezők szerint. 

Egyéni és közösségi reziliencia a segítségnyújtás aspektusából
A magas rezilienciaszinttel rendelkező inaktív (segítőkapcsolat-hiányos) és donor (csak 
adó) segítségnyújtási típusba tartozó személyekről elmondható, hogy a legkevésbé él-
ték át a járványhelyzet okozta stressz negatív hatását, és képesek voltak rugalmasan 
alkalmazkodni a COVID-19-járvány hatásaihoz, optimális (átlagos) stressz-szint mellett. 
Ebbe a pandémia hatásaival szemben legvédettebb két típusba jellemzően családosok 
tartoznak, akik anyagi szempontból heterogén csoportot alkotnak. Az inaktívak magas 
társas támogatási értéke a kapcsolódás egyéb formáival magyarázható, melyeket a ku-
tatásban nem kontrolláltunk (például gondoskodás, üzleti kapcsolat). Az adás képessége 
és a társas támogatás együtt jár a reziliencia-potenciállal és az alacsony stressz-szinttel, 
a mentális egészség megőrzésével.

A reciprok személyekre (az adás és a kapás is jellemezi a segítségnyújtási viselkedést) 
leginkább jellemző a társas támasz magasabb szintje a magasabb stresszértékek mellett. 
Ők sok interperszonális helyzetben vesznek részt, a kapcsolatokkal járó aktív lelki élet-
tel, és nagyobb stresszt élnek át. A csoportot jellemzően nők (50–64, illetve 65 évesek és 
idősebbek) alkotják, felsőfokú végzettségűek, házasok, azonban felülreprezentált volt 
körükben az egyedülállók és a fővárosiak aránya. Az első hullám magas stressz-szintje 
után a negyedik hullámban a legnagyobb mértékű stresszcsökkenés volt mérhető ebben 
a csoportban. A reciprok típusú személyek erőforrásukat jellemzően a társas támoga-
tásból is merítik, azonban a magasabb stresszérték azt jelzi, hogy lélektani értelemben 
leterheltek, a társas támogatás a stressz okozta feszültséget nem tudja teljes mértékben 
ellensúlyozni, sőt egy idő után megterhelő is lehet. A kifáradás, kimerülés veszélye 
áll fenn körükben. A járvány okozta negatív hatáshoz hozzáadódik a fejlődést kísérő 
változás stresszhatása. Érdemes figyelembe venni a csoportba tartozók idősebb korát 
és az életkörülményeiket. Olyan tényezőket, mint a kiürülő családi fészek jelensége, a 
fiatalok instabil érzelmi és egzisztenciális állapota, melyek a normatív krízis velejárói. 
A kapcsolati leterheltség mellett a rugalmas alkalmazkodási tendencia kevésbé jellemzi 
őket, ami védő és/vagy támogató faktorként szolgálna. Ez a kimerülés által leginkább 
veszélyeztetett, a pszichés problémák megjelenésének leginkább kitett csoport.

A jellemzően recipiens (segítségnyújtást csak kapó) személyek rezilienciája a legala-
csonyabb, magas stresszérték mellett. A protektív faktorok alacsony értéke, az észlelt 
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stressz magas szintje mellett elmondható, hogy az adatfelvétel idejére a csoport tagjainak 
nincs hatékony védelmi eszközük a COVID-19-járvány hatásával szemben. A csoport 
elemszáma a legalacsonyabb (72 fő), jellemzően nők, heterogén életkori megoszlásban 
(50–64 évesek és kisebb mértékben 18–29 évesek, valamint 65 évesek és idősebbek), 
házasok és egyedülállók közel azonos aranyában, többségben gyermekesek, alkalma-
zottak vagy nyugdíjasok, anyagi körülményeik szegényesek. Az életkori megoszlást 
tekintve vélhetően kiszolgáltatottak, ez magyarázza a magas stresszértéket. Lélektani 
értelemben veszélyeztetettebb csoport a pandémia idején; támogatásuk több irányból 
(biopszicho-szociális-spirituális) szükséges, hogy mentális egészségük ne sérüljön. Hely-
zetük komplex kezelést igényel.

A kiilleszkedők csoportjára (sem nem ad, sem nem kap segítséget) a legmagasabb 
stressz érték mellett a legalacsonyabb szintű reziliencia és társas támasz jellemző, ebben 
a csoportban a mentális egészség problémája is felmerül. Az izolált állapot megértéséhez 
további részleteket feltáró kutatásra van szükség. Egzisztenciális, szociális és pszichés szem-
pontból a legveszélyeztetettebb csoport, célzott segítségre szorul. A pszichés tényezők jel-
lemzőit a segítségnyújtó viselkedés aspektusából az alábbi ábrán szemléltetjük (2.7. ábra).

Következtetések és intervenciós javaslatok
A COVID-19-járvány globális hatása sokként hatott az emberekre, a stressz emelkedett 
és hosszú időn keresztül fennáll. Pszichológiai értelemben a COVID-19-járvány pszichés 
hatásának következtében a lélektani tartalékok, melyek az első hullámban még mérhe-
tőek voltak (Csikós és mtsai., 2020; Törő és mtsai., 2020; Kövesdi és mtsai., 2020), fogytán 
vannak, és a kimerülés veszélye fenyeget. A nők kitettebbek a járvány és a korlátozások 
okozta stressz negatív hatásaival szemben.
• A nőkre vonatkozó intervenciókat szükséges megfogalmazni és érvényesíteni, érzel-

mi kifáradásuk a személyes szint mellett jelentősen befolyásolja a családok életét, 
beleértve a párkapcsolatok minőségét, és a gyermekneveléshez szükséges érzelmi 
biztonságot szintén veszélyezteti. A nők lelki kimerülése az egész család érzelmi életét 
alapjaiban érinti, a probléma nem egy, hanem két vagy három (akár több) személy 
lelki stabilitására, jóllétére is kihat.  

2.7. ábra: Pszichés tényezők a segítségnyújtás formái szerint a negyedik hullámban (2021. december)
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• Technikai és életviteli szinten a stresszkezelést rendszeres tömegsporttal, relaxációs és 
meditatív technikákkal lehet támogatni. A „mókuskerék” jellegű munkavégzés megtö-
rése kisebb szünetekkel, rugalmas munkaidővel szintén hozzájárulhat a napközbeni 
kisebb feltöltődéshez vagy az elfáradás megelőzéséhez. Egy szervezett, kiszámítható 
rendszer, mely segít megoldani a gyermekek napközbeni ellátását, szintén csökkenti 
az aktuális stresszt. Komplex szervezett programok kidolgozása javasolt hétköznapi 
és problémás helyzetek kezelésére.

• A protektív faktorok közül a férfiak inkább a reziliens megoldásokat, míg a nők a társas 
támogatást alkalmazzák. Mindkét támogató faktor jól alkalmazható a stressz negatív 
hatásaival szemben. Ugyanakkor pszichológiai szempontból a társas támogatás – a 
rezilienciával összefüggésben – csökkenti a stressz negatív hatását, míg a reziliens 
személyek kevesebb stresszt élnek át. Mentális egészség szempontjából kisebb a lelki 
igénybevétel a jelentősebb rezilienciapotenciállal élő személyek esetében. 

• A rezilienciapotenciál növelése hozzájárul a mentális egészség megtartásához, ezért 
javasolt rezilienciafókuszú többlépcsős program kidolgozása. Első lépésben a téma 
edukációja, második lépésben programok kidolgozása, melyek érzékenyítenek a rezi-
liencia témájára, harmadik lépésben konkrét instrukciók. Fontos megjegyezni, hogy 
a COVID-19-járvány olyan sokkhatást okozott, mely teher, de egyben lehetőséget is 
nyújt a reziliens működést támogató szemlélet és program kidolgozására.

• A donor és inaktív segítségnyújtással jellemzett személyek rezilienciapotenciálja a 
legmagasabb. Helyzettől függően ők valósítják meg leginkább a lelki ellenállást, illetve 
a rugalmas alkalmazkodást. A donor személyek jellemzően családi kapcsolatban élnek. 

2.8. ábra: A COVID-19-járvány hatásai kezelésének dimenziói
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Ez önmagában védőfaktor krízisben vagy katasztrófahelyzetben, hiszen a terhet nem 
egy személy viseli, hanem a családi rendszer, mely hozzájárul a reziliens működéshez. 
A donor csoporton belüli elmozdulás az inaktív segítő viselkedés felé azzal magyaráz-
ható, hogy felismerték és megértették, hogy a vírusfenyegetettség nem fog rövid időn 
belül megszűnni, vagyis hosszú távú terhelésre kell számítani. Adaptívnak tekinthető 
személyes szempontból, hogy tartalékolják az energiákat, csak a legszükségesebb te-
vékenységeket, kapcsolatokat tartják fent ezek a személyek, családok. Az összefüggés 
pontosabb megértéséhez további vizsgálatra van szükség. Ez az említett két csoport 
a leginkább védett a pandémia okozta stressz hatásaival szemben. A védettség azon-
ban két eltérő segítő viselkedésből adódik: míg a donorok az adási viselkedéssel érik 
el ezt az állapotot, az inaktívak a segítő kapcsolatokból visszahúzódva, mégis társas 
támogatással (például gondoskodás, üzleti kapcsolatok stb.). Az ember jólléte és az 
adás, adakozás összefüggése már a cedákákban is olvasható.

• A segítségnyújtás, az adás viselkedésének facilitálása beépíthető a rezilienciapotenciál 
növelését célzó beavatkozásokba. Pandémiás időszakban a segítés hozzájárul a reziliens 
válaszreakciók kidolgozásához, az adaptív működéshez. A családi rendszer megerő-
sítése a stressz kezelésében megtartó erő, a családok több szempontú támogatása, a 
közösségi élet lehetőségeinek megteremtése és facilitálása javasolt. A családi rendszert 
megtartó szélesebb támogatórendszer felépítése szükséges. A segítés típusának elem-
zése új szempontokat hozott a reziliencia kutatásába.

• A recipiensen viselkedő személyek a legveszélyeztetettebbek abból a szempontból, 
hogy ők tudnak legkevésbé adaptívan viszonyulni a változásokhoz. A reciprok segítők 
számos oda-vissza ható interperszonális kapcsolatban aktívak, azonban rugalmassá-
guk átlagos szintű. Esetükben ki kell dolgozni a kimerülés és a kiégés kezelését!

• A kiilleszkedőknél számolni kell a mentális sérülékenység lehetőségével, ami a pszi-
chiátriai és pszichológiai ellátórendszert terheli.

• A recipiens és kiilleszkedő módon segítő személyek komplex (pszichoszociális) segítése 
szükséges. A reciprok módon segítő személyeknek elsősorban pszichés segítség javasolt 
(például relaxáció, autogén tréning stb.). 

Mentálhigiénés rendszer kiépítése a gyermek és serdülő, valamint felnőtt korosztály 
részére (fókuszban a rezilienciapotenciál növelése):

•  az általánosan megemelkedett stressz-szint kezelésére a rendszeres sportolás lehető-
ségét biztosítani (edzőhelyek, rugalmas munkaidő, szakemberek, finanszírozás stb.), 
ezzel megelőzve a kiégést,

• fiatal felnőttek és egyedülállók (recipiensek) számára megtartó közösség építése,
• a családi rendszer megerősítő és rezilienciafókuszú támogatása,
• a közösségépítésben, a többszintű támogatórendszer kialakításában nagy segítséget 

nyújthatnak az egyházak és a civil szervezetek,
• Az adás-odafordulás, a segítési attitűd-és viselkedés facilitálása egyéni, családi és 

társadalmi szinten (paradigmaváltás!),
• A munkáltatók és munkavállalók edukálása a mentális egészség témában (érzékenyítő 

alkalmak).


