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A bolllbazasok 32. napja
Lelektani is politikai reflexiok

Bagoly mondja
verebnek

A Magyar Sz6 keretes
cikkben kozol egy igen ft-
gyelemre melt6 nyiJatko-
zatot a Tanjugt61.A Jugo-
szh'tv Baloldal egyik kiva-
l6saga, a part igazgat6sa-
ganak a titkara MiJo~evic
esaladi rezidenciajanak le-
rombolasat ugy ertekeli,

bogy az a legszegyenteljesebb fegyveres ta-
madas a haboruzas torteneteben. Velemenye
szerint a NATO-er6k azert t6ttek az elnokre
es esaladjara, "merl meg akariak semmisileni
azl, aki a szabadsagol, a (uggel/ensegel, a
szabad lis (uggel/en Jugosz/aviat szimbo-
hza/ia". Am az ityen merenylet, teszi hozza,
eleve sikertelensegre van itelve.

Ivan Markovic a tovabbiakban hangsu-
lyozza: "ha nem ludiuk (e/(ogni, akkor be/e
kell nyugodnunk abba, hogy Amerika elfin
egy ba/and ember all, az emberiseg minden
kalaszlr6(ajal a b%ndok, a (rusztra/I lis de-
vians szeme/yek idhlek e/a. Ce/jaik e/e-
resehez hason/6 b%ndokattala/nak, vagy
megveszlegetnek egyes nyomorultakat, de azl
mar nem tudjuk megerleni es igazolni sem,
hogy egyes nepek ezl llink"

Nos, ez a megnyilatkozas onmagaert be-
szel, aligha kivan kommentart.

De mcgis. Ha eltekinttink a szavakban
megnyilvanul6 nyers brutalitast61cs a froes-
kola gyulolettal, az ember alig tud szabadul-
ni att61az erzcst61,bogy mind ez csak ravasz
eselfogas. Az az allitas ugyanis, bogy "az
emberiseg minden kataszlr6(ajal a b%ndok,
a (rusztrci/tes devicinsszemelyek idhlek ela, "
akik ccljaik eh~resehez"hasonl6 bolondokat
tata/nak", vagy "megvesztegetnek egyes nyo-
morultakat ", sz6r61-sz6ra stimmel, csak
eppen a cimzessel van a baj.

"A /anyomnak mondom, hogy a menyem
is erlsen be/ale" esetevel allnank szemben?

Az ember szinte hajland6 Icnnc mcges-
kiidni n\, bogy igen, bizonyara erre megy ki a
jatek, de en azert ketlcm. Sokkal val6szi-
nubb, bogy inkabb a "bagoly mondja vereb-
nek" esetc forog fenn. Beleertve a zar6mon-
datal is: "nem tudjuk megerteni es igazolni
sem, hpgy egyes nepek ezt turik".

HOdi Stindor
irtisa

Az onmagat beteljesito j6slat
A tarsadalomlelektan egyik j61 ismcrt

jelensege az onmagat beteljesit6 j6slat. Ez a
jelenseg azon a viselkcdesi szabalyszeruse-
gen alapszik, bogy egy helyzet meghata-
rozasa - fUggetleniilannak helytall6sagat61 -
segit a meghatarozas val6ra valtasaban.
Megfigyelesek es kiserletek sokasaga igazol-
ja, bogy azok a diakok, akiket tanaraik (vak-
taban) okosnak nyilvanitanak, vagy a sziilok
csodagyereknek tartanak, esakugyan szorgal-
massa valnak, okosabbnak bizonyulnak azu-
tan, mint azok a gyerekek, akiket lehiilyez-
nek, ostobanak tekintenek, a cimkezesnek
mcgfelel6en fognak viselkedni. Az el6zetes
relieves ut6bb val6sagga valik. Ilyen vonat-
kozasban a szavaknak rendkiviil nagy jelen-
tosegiik van. Azok a nok, akikrol azt mond-
jak, bogy gyonyoruek, ettol szinte kivirulnak
es megszepiilnek, mig azok, akiket csunya-
nak tartanak, es ezt szemiikbe is mondjak,
elhanyagoljak magukat, noiessegiik elher-
vad.

Ne fesd az ordogot a falra, mert megje-
lenik - tartja a kozmondas. Ki hinne, bogy
ennek a felismeresnek komoly val6sagalapja
van. A veszely megidezese az els6 lepes
annak megval6sulasa fele. Amikor a szerbek
tiz evvel ezel6tt a nagy kelet-eur6pai tar-

sadalmi atalakulasok idejen rendszervaltas
helyett a szocialista-nacoinalista vonalra
szavaztak, a politikusok azzal a beszeddel
gyujtottlik langra a tOmegeket es allitottak
maguk melle, bogy a szerbeknek ossze kell
tartaniuk, mert a vilag osszeeskiidott elleniik.
Ejt nappa teve soroltak, fodroztak, ki min-
denki eskiidott ellensege a szerbeknek, mig-
Hem xenof6biassa (idegengyuloI6kke) n~m
valtak. .

Ez a romantikus hazugsag olyan melyen
fititatta a szerbek lelket, bogy a kes6bbiek
soran kizar61ag ez a helyzet-meghatarozas
valt viselkedesiik es politikai strategiajuk
alapjava. Ennek az idegengyuloletnek az
eredmerryekent csakugyan szcmbekeriiltek'it
vilaggal. A j6slat beteljesUlt.A teves helyzet~
meghatarozas olyan viselkedest valtott ki,
amely elkeriilhetetlenne tette a mas nepekkel
val6 konfrontal6dast. Es ez az ellenseges
erziilet a legf6bb akadaIya ma is a kij6zan-
odasnak. Tartani lehet aMI. bogy amig a
szerbeknek ez a teves helyzetmegitelese meg
Hem valtozik, addig viselkedesi politikajuk
sem valtozik meg. A hamis erziilet tiikreben
minden igazsag hatastalanna valik. Sokan,i
tevesenazt hittek,bogya bombazasazonnal
befolyassal lesz a .szerbek tudatara es erzU-
letere, holott esak itbban.er6sitette meg 6ket,
amit tevesen elOfelteteleztek, nevezetesen,i
bogy a vilag osszeesktidott dllentik. Es egyre
nehezcbb meg&y6zni'6ket' ennek az ellen-
kez6jer61.
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