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`csoportnyomásnak`, de elég 
kellemetlenül érezték magukat.] 

Nem volt véletlen az sem, hogy 
az a Hitler nevű elkövető annyira 
szeretett nagy létszámú, heterogén 
tömegnek beszélni. Mert azok a 
kevesek, akik esetleg az elmondottak 
logikai összetevőit, az egymásnak 
ellentmondó, nem kellően 
megindokolt, vagy egyszerűen 
demagóg állításokat kiszűrhették 
volna, kisebbségben maradtak a tömeg 
egészéhez viszonyítva. Vérszomjas 
közgazdászok alkotta tömegben már 
sokkal kevésbé lett volna meggyőző, 
például.  

[És azt se higgye ám senki, hogy 
a német nép sajátosságaiból fakad a 
második világháborúban tanúsított 
szereplésük. Valamikor a `60-as évek 
környékén az amerikaiak is végeztek 
egy jó kis kísérletet. A kísérletvezető 
azt a parancsot adta a vizsgált 
személynek, hogy oktassa társát, 
mégpedig oly módon, hogy a 
tesztkérdésekre adott hibás választ 
először 5, majd 10, majd 15, stb. 
voltos feszültséggel büntesse. 

(Valójában a fülkében lévő 
személy beépített ember volt, aki a 
növekvő feszültségre - a testére 
kapcsolt elektródák persze nem voltak 
bekötve először csak rándulásokkal, 
kiáltásokkal, később könyörgéssel, 
zokogással reagált.) A vizsgált 
személy audiokapcsolatban állt a 
kísérlet vezetővel. A kérdésekre, 
melyek azt firtattak, szabad-e folytatni 
a kísérletet, 

A M* listán arról folyt a vita, hogy 
egy tömeg mikor és hogyan lincsel meg 
egy feketemágust… 

 
Üdvözlet! 
 
„Ha megölsz, ezrek állnak a 

helyemre!” 
„De nem ez a lényeg, hát nem? A 

lényeg az, hogy te halott leszel.” 
/Terry Pratchett – A mágia fénye/ 

 
(Megvan valahol bizonyos 

Forgács József A társas érintkezés 
pszichológiája c. könyve, az tárgyalja is 
azt a témát, de ha már a vizsgák 
kedvéért sem keresem meg… amit 
írtam, fejből írtam… látszik…  

A tömegben csak egyvalami 
bizonyos: az egyen szerepe 
nagymertekben lecsökken. Még a kis 
csoportban is vannak olyan jelenségek, 
amelyek arra utalnak, hogy bizonytalan 
helyzetben az egyén a csoport többi 
tagjához fordul `segítségért`, 
megoldásért. Pláne a tömegben! 

[Kísérlet: Asch kísérletében a 
személyeknek egy igen egyszerű 
feladatot kellett megoldaniuk: egy vonal 
hosszúságát kellett egy `szabványhoz` 
viszonyítaniuk. Az eredmény igen 
érdekes volt, ha a csoport többi tagjának 
véleménye részben vagy teljesen eltért a 
kísérleti személyétől: a vizsgálatban 
résztvevő személyek 1/3-a alárendelte 
véleményét a csoporténak, a maradék 
2/3 ellenállt ugyan a  
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azt a választ kapta, hogy a felelősség a 
kísérletvezetőé, és hogy a kísérlet célja, hogy `jobbá 
tegye` embertársát, azaz merő humánus célokból 
nyomattak az illetőbe akar 240V-os feszültséget is. 
Az eredmény: a kísérleti alanyok jó része, de 
minimum 40%-a a halálos feszültség fölé emelte a 
büntetést! Na, ennyit az egyéni önkontrollról, ha 
leveszik a válladról a felelősséget.] 

Visszatérve a felvetésre: egy igazi, jó 
lincseléshez legalább százas nagyságrendű tömeg 
kell, de meg jobb, ha legálabb ezren vannak. A 
reakciók végigfutnak a tömegen. (Ha egy nagy 
társaságban hirtelen mindenki felemeli a jobb kezet, 
akkor hidd el, először csak meglepetten nézel, de 
biztos, ami biztos, felemeled te is. `Miért tapsolunk? 
– Biztos véget ért az előadás` – effektus… 

Ha a tömeg eléri azt a pontot, amikor az egyén 
élete is olyan lényegtelen aprósággá válik, mint a 
gondolatai vagy érzelmei, akkor már csak úgy lehet 
megállítani, ha tömegpusztító varázslatokkal szabály 
szerint ledarálják – vagy ha ezt a hitet keltjük benne 
(jól konstruált illúziók, ugyebár). Jó ideig fog 
rohamozni, csak amikor már tömegként sincs esélye, 
és ez nyilvánvalóvá válik, akkor fut meg. 

Ez a hangulat szép lassan épülget az 
emberekben, és ha nincsen külső autoritás (pl. egy 
felbukkanó pap, vagy a hatalmat demonstráló 
varázstudó) a közelben, akkor el is juthat a manifeszt 
lincselésig. Ebbe a folyamatba addig kell 
beavatkozni, amíg az egyéni jól felfogott gyávaság 
fontosabb a tömegharagnál. 

A varázslóakkor van komoly bajban, ha 
mondjuk egy kiemelkedő talapzatra húzódik, de 
mögötte is vannak jócskán… valamelyik 
merénylőjelölt bizonyára összeszedi a bátorságát, és 
odanyom egy kődarabot – bízván abban, hogy a 
`vajákos` nem fogja tudni őt magát beazonosítani. A 
rossz példa pedig különösen a tömegben ragadós, ha 
nem kap azonnali és elrettentő megtorlást. (Hatásos 
például, ha egy fájdalomvarázslatot alkalmazunk az 
inkriminált területre. 

Akkor van esélye elűzni a jónépet, ha valami 
olyasmit mutat be, ami nagyon látványos, és az sem 
árt, ha veszélyes – egy marokra fogott tűzgolyó tuti 
biztos módszer, ha a hangadók felé lengetik. Van rá 
esély, hogy elveszítik a bátorságukat. (Ahogy Te se 
ugrálnál nagyon, kedves Olvasó, ha valaki egy 
gyorstüzelő gépkarabélyt fogna Rád… de megteszi 

egy egészen porias `maroklő`fegyver is`. 
Tudod… a lényeg az, hogy _te_ halott leszel…) 

Ha valaki cafatokra robban melletted, az 
valószínűleg agyonvágja a morálodat, meg 
azokét, akik a közelben vannak és látják. (Az 
elszálló karok és lábak látványa 
demoralizálóbb, mintha ezüstösen pilinckező 
hamufelhőt látnál eloszlani… mert arról nem 
tudod halálbiztosan, hogy az ott egy ember volt, 
éppolyan, mint te magad. A karok és lábak 
pedig elég egyértelmű utalások. Hihi, mekkora 
aljadékság lenne `piros festek teremtése` 
varázslatot alkalmazni, úgy, hogy az beterítse a 
közelben állókat…) De ha mondjuk egy egész 
sor kezd el dőlni, akkor is valószínű, hogy a 
tömeg testületileg elszalad. 

Röviden, ha a népségek már mindenképp 
lincselni akarnak, addig kell az orcájukba verni, 
amíg még nem határozták el magukat. Vannak 
határok, amiket csak a nagyon kétségbeesett 
emberek mernek átlépni, talán mert a saját 
egyéni életüket olyan kevésre becsülik, hogy 
minden további nélkül fel merik tenni tétnek. 
Az ilyen emberek dobálják égő olajoshordókkal 
a lovagokat. (A paradicsom már kiment a 
divatból. :-)) Azért őket is meg lehet hatni, ha 
rádöbbented őket az idézetben említett tényre. 

A hősiességgel viszont már nincs mit 
tenni – az olyat le kell nyomni, gyorsan és 
kíméletlenül, meg mielőtt elol járna a rossz 
példával, vagy a körülötte lévő kevésbé hülye 
embereket kell lebeszélni a követéséről. 

„ – Ezrek állnak a helyemre! 
– Ó, igen? Meg tudnád mutatni őket? 
– Humm… izéé… „ 
 
Azért arra nem árt figyelni, hogy minél 

kevesebb `feketemágiát` alkalmazzunk 
tömegszalasztásnál. A `piros festék teremtése` 
varázslatért még Shadonban sem küldenek 
máglyára – egy ember darált hús állagúvá 
tételéért már inkább… 
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