Paranoiasok
kezeben
a tomegkommunikaci6

Varak oz as i feszw ts e gbena Vajdasag
.

H6di Sander, a pszichol6giai tudomanyok dokfora, a Vajdasagi Magyarok Demokratikus Kozossegenek (VMDK) alelnoke Taj esle!ekcfmu konyveben lObbek kozott arra kereste a valaszt: "...szores osszefilggesben a Vajdasag tlirsadalmi:gazdasagi-politikai viszonyaival, lOrtenelmi multjaval,
etnikai es kultutalis tarkasagaval milyen pszicho16giai sajatossagok jellemzik az itt e16'embereket."
-- Az ut6bbi napok ujabb mozg6sftasaitovabb
nove!tek a vajdasagimagyarsagra nehezedanyomast.. Hogyanlatja a pszicho!6gus.az itt e!ak
kozerzetet?
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A helyzet

rendkiviil

nyomaszt6

--kezdte
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Sandor.- Szinte mindenki .. pszicho16giai szak.
kifejezessel elve -varakozasi feszii!tsegben el, telve balj6slatu erzelmekkel.es gondolatokkal. Terhelt
fesziiltseg ez, amely egy id6 utan elvisellietetlenne
vlilik az emberek szamara, es kiilonooz6 magatartasformlikat vaIt ki benniik. Egyeseknel ugynevezett mege!azoteakci6khoz
vezet: menekillnek a
veszj6s16 helyzetek, esemenyek e16l, mielott azok
bekovetkeznenek. Az elmult h6napokban tobb
szliz ezer ember hagyta el otthonat a hajdani Jugoszlavia terlileten, kozottiik sajnos mintegy 25-30
ezer vajdasagimagyar. Meg tell mondani,hogy az
emlftett veszelyerzetre es a varhat6 reakci6kra
mintegy rajatszott a sajt6 es a' televfzi6, ugyanis
pszicho16giai ertelemben a MborU paranoilis megszaIlottai kezebe kerlilt a tomegkommunikaci6.
Akik tarsada!om-pato!6giashelyzetetidezteke16.
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- Hogyan'reaga!takmasokazelObbi jelensegekre?

--Az emberek jelentos

reszenel a bizonytalan-

sag, a tart6s fesziiltseg;a gyotr6 fenyegetettsegerz6s"cselekvesi benultsagot" valtott ki.Napjainkban milli6kra' tehet6 azoknak a szama, akik
ilyen m6don sodr6dnak az esernenyekkel akarat
nelkiil, szanalmasan,tehetetlenillkiszolgaItatvaa
hatalomkenye-kedvenek;H6napok6tamagatehefelleD'varakozasban elnek -sajnosaz emberek

-, mfg a frontra

noseD erkolcsi es politikaiertelemben.Termeszeresell att61 fUgg6en, hogykit rneIinyire "fertozott
"

meg" a korabbirendszer

szelleme. Masreszt,

bogy

kozben mennyi "ellenanyaga" termel6dott a polgarijogfosztottsa$gal es kisebbsegi nyomorUsagunkkalszemben. Igy az e!etfenntart6 oszton'mas es
mlls magatartasforrnaban olt regret.
hajdani vajdasagi bacska-banati
--magyar kisebbseg korabbanis haj!ottaz onpusztf.
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.-Ezt erosltettek megaz ut6bbiket .evtizedben
hurcoljlik6ketNagyon "ekoriy'az a,reteg,amely
v€gzett szociol6giai-pszichol6giai kutatasaini. A
az idegek'hOborujabannem vesztette el a 'fejet, gyokertelenseg, az identitaszavar, a tarsadalmi
meg6rizteftel6~escselekv6kepesseget.Err61a ka- deklasszal6dases a tOrtenelmi mvlatvesztes ,miatt
tonai zendiilesek.ahaboroelleni tilntetesek,a kil- sokan menekiiltek alkoholmamo(ba, betegsegeklonfele segelyakci6kesai onvedelmijellegupolibe, ongyilkossagba. Ma isa menekiiteskenyszerea
tikaitevekenysegektanuskodnak.Barcsak lObbeD legnagyobb gondjaaz itt el6 magyarsagnak;,amelennenek,maskentalakultvolnaa helyzet. .
Iyet elsosorban,a polgarhaboms' viszonyok os.zlO--Hogyanlrintimindezakisebbsegben e!ama- noznek. Orvosaink; memokeink, kozgazdaszaink
gyarsagot?
cs human ertelmisegiink szlizai koltOznek-mene--Nemzeti kisebbsegi tlirsadalmunk --akarcsak killnek el Magyarorszagras tavolabbi 'aUamokba.
atobbseginepeke~ nem homogen, kiilonboz6 tar(A menekiilcs kenyszere velemenyem szerint.nem
sadalmi retegek; csoportok"kozossegek jellemzik
a behfv6k elol bujdos6kra vonatkozik els6sorban.)
Laklisaikba, aIllisaikbamar ezekben a /hetekben
azitt e16 magyarsagoL Ahajdani "boldogbekeid6kben" az egyeniranyftlisu tfuadalom megalazmasok kertilnek,az 6j telepesek.tJgYilatom, bogy
kod6nak, gyavanak, tartlis nelkillinek igyekezett
az eletlemek ekollektiy feladasa nincsaranyban a
formalnibennilnket. Eztszerencsere igazab61 nem
veszelyekkekEz azut6bbi; amely a haborUspuszsikerlilt elemie,.de a mostanhpolitikai es tfuadaltftasnal is sokkal jobban visszaveL esaggaszl
mi valsag~ az ol'Szag szetesese, apolgarhaborU re.!- bennilnkeL
,BotlikJ9%Sef
szInre hozta es feler6sftette"akiilonbsegeket,kiilotobbsegeilyen
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