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Milyen sors vár a legyőzöttekre, 
az áldozatokra? Évezredeken 
keresztül nem sok jóra számít-

hattak azok, akik alulmaradtak. A 20. 
század ebből a szempontból jelentős vál-
tozásokat hozott. A korábban soha nem 
tapasztalt mértékű emberi szenvedést 
magával hozó háborúk megváltoztatták 
az addigi értékrendszert. Míg korábban 
a gyengeséget mindenki leplezte, Justin 

Snyder1 rámutatott, hogy a század folya-
mán a nyugati kultúra egyre inkább meg 
merte mutatni a törékenységét. Ez a ten-
dencia részben összefügg a liberalizmus 
értékrendszerének a térnyerésével, mely-
nek fókuszában az emberi jogok védel-
me és érvényre juttatása áll. Az emberi 
jogok megvalósulásának egyik feltétele, 
hogy az elesettek és az áldozatok meg-
felelő bánásmódban részesüljenek, és 
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A jelen tanulmány célja a figyelem felhívása néhány olyan szociálpszichológiai jelenségre 
– elsősorban a kollektív érzelmekre és a kollektív áldozati szerepre –, melyek az elmúlt évek 
vizsgálatainak tükrében fontos szerepet játszanak az esetenként súlyos (akár emberiség elleni) 
bűncselekmények elkövetésével is járó nemzeti/etnikai, valamint nemzetközi konfliktusok di-
namikájában. A megbékéléshez vezető folyamatok sikerének egyik kulcsa a jól megválasztott, 
a csoportközi viszonyokat meghatározó pszichológiai jelenségekre is reflektáló igazságszol-
gáltatási mechanizmus. A tanulmány második fele a felelősség és az igazságszolgáltatás kér-
dést járja körül, konkrét eseteken (a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját nehezítő körülmé-
nyek az afrikai államok ellen indított eljárások tükrében, a békéltető testületek, stb.) keresztül 
világítva rá az egyes eljárások erősségeire és gyengéire.

The aim of the current study is to call the attention to some recent findings of social 
psychology – especially collective emotions and collective victimhood – that might play an 
important role in the dynamics of conflicts of national, ethnic or international character, 
where crimes against humanity might have been committed. A well-chosen justice 
mechanism that builds on findings of social psychology of intergroup relations is one of 
the key elements of a successful reconciliation process. Therefore, in the second half of the 
study, analyzing recent examples (i.e. circumstances that make the work of the International 
Criminal Court difficult in the context of cases against African countries, truth commissions 
etc.), I will try to highlight both the positive and negative aspects of certain procedures 
related to accountability and justice.

* * * 
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megkapják a nekik járó tiszteletet és az 
őket ért trauma feldolgozásához a meg-
felelő segítséget. A vesztes és az áldozat 
fogalma ettől kezdve részben elválik egy-
mástól, mivel az áldozati státusszal olyan 
kiváltságok járnak, amelyek a vesztest 
sok esetben kedvezőbb helyzetbe hozzák 
a legyőzőjénél. Kérdéses ugyanakkor, 
hogy az elhúzódó konfliktusok rendezé-
sét hogyan befolyásolja a saját csoport 
által elszenvedett veszteségek kiemelése 
és az áldozati szerep hangsúlyozása, ho-
gyan alakul a felelősség kérdése, és mi-
lyen módon állítható helyre egy csoport 
sérült identitása.

Csoport, identitás, érzelem

Csoportközi viszonyok és konfliktusok

Napjaink konfliktusainak legtöbbje 
(nemzeti-, etnikai és vallási) csoportok 
közti érdekellentétekre vezethető vissza.

A hatvanas évektől kezdődően a ku-
tatókat intenzíven foglalkoztatta a cso-
portok közti viszonyok dinamikájának 
a megismerése. Henri Tajfel és John C. 
Turner arra a következtetésre jutott, hogy 
az egyén magatartásának és identitá-
sának megértéséhez nélkülözhetetlen a 
csoporttagságára vonatkozó vizsgálat (ez 
a szociális identitás elmélete).2 Az egyén 
annak függvényében válik egy-egy cso-
port részévé, hogy mennyire tartja ma-
gát a kategória tipikus megtestesítőjének 
(szelfkategorizáció).3 Az egyes csopor-
tokhoz való kötődés erősségét belső (pl. a 
csoporthoz való érzelmi kötődés intenzi-
tása) és külső tényezők (pl. a csoportból 

való kilépés lehetősége) is befolyásolják. 
A tagok nemcsak részt vesznek a csopor-
tok életében, hanem az identitásuknak is 
fontos részét képezi a csoporttagság. Mi-
vel egyúttal alapvető igényük a pozitív 
énkép fenntartása, a más csoportokkal 
való összehasonlítás során igyekeznek a 
saját csoportjukat jobb színben feltüntet-
ni, míg a másikról negatív képet festeni. 
Ez a hatás felerősödik, amikor a csopor-
toknak ellentétes érdekeik vannak. A je-
lenség egy szélsőséges megnyilvánulása 
az Urie Bronfenbrenner4 által leírt tükör-
kép-gondolkodás, amely szerint a konf-
liktusban szemben álló csoportok tagja-
iban végletesen negatív kép él a másik 
csoportról.

John Jost rendszerigazolás-elmélete 
(system justification theory, SJT) új meg-
világításba helyezi a csoportközi viszo-
nyokat.5 Az egyén viselkedésének meg-
határozói közé az egyéni érdekeken és a 
csoporttagságon kívül beemeli a tágan 
értelmezett társadalmi rendszerhez fűző-
dő viszonyt is. Meglátása szerint az eg-
zisztenciális biztonság igénye arra indítja 
mind a kiváltságos helyzetben lévőket (el-
követőket), mind az elnyomottakat (áldo-
zatokat), hogy még akkor is támogassák a 
status quo fenntartását, ha az az igazság-
talanságok újratermelődéséhez vezet.

Kérdés, hogy mi történik abban az 
esetben, ha a csoport morálisan elítélen-
dő cselekedeteket hajt végre.

Jost szerint a világ igazságosságába 
vetett hit megőrzése végett szükség van 
az adott társadalmi rendszer racionali-
zálására. Ennek a legegyszerűbb módja, 
ha sztereotip magyarázattal állunk elő, 
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és kimondjuk, hogy a hátrányos helyze-
tű csoportok csak magukat okolhatják a 
kedvezőtlen helyzetükért. A várakozá-
sokkal ellentétben, ez a gondolkodásmód 
éppen a hátrányos helyzetű csoportok 
esetében a legszembetűnőbb. Olyankor 
pedig még inkább felerősödik ez a ten-
dencia, ha veszély fenyegeti a rendszert.

Amikor túl erős a csoporttal való azo-
nosulás, vagy a szociális mobilitás lehe-
tőségének hiányában nincs mód annak 
elhagyására, működésbe lép a Darío Páez 
és munkatársai6 által leírt „szociális kre-
ativitás”, amelynek célja a saját csoport 
pozitív külső megítélésének a helyreállí-
tása. Elsődleges eszközei: az értékek új-
radefiniálása, új értékelési és összehason-
lítási dimenziók nyitása, valamint olyan 
külső csoportokkal való összehasonlítás, 
amelyekkel szemben a saját csoport ab-
szolút fölényben van.

De működésbe lépnek további kognitív 
folyamatok is, amelyek eredményeként 
csökken a negatív cselekményekért érzett 
felelősség. Ilyen a kettős mérce alkalma-
zása, illetve az alapvető attribúciós hiba 
(megfeleltetési torzítás). Ez utóbbi lénye-
ge, hogy a csoporttagok hajlamosak a sa-
ját társaik által elkövetett negatív cselek-
ményeket külső, szituatív tényezőknek 
tulajdonítani, míg azokat, amelyeket az 
ellenérdekelt csoport tagjai követnek el, 
hajlamosak belső, diszpozitív (pl. a tettes 
személyiségében rejlő) okokra visszave-
zetni. A kognitív torzítások sajátossága, 
hogy mások esetében könnyen felismer-
jük azokat, magunkról ellenben úgy vé-
lekedünk, hogy az ítéleteinket a realitá-
sokra alapozzuk.

Kollektív érzelmek

Ahogy az előzőkben bemutattuk, amikor 
egy személy interakcióba lép másokkal, 
már nemcsak saját értékelési szempon-
tokat alkalmaz, hanem a világlátását, 
magatartását és érzelmeit nagyban befo-
lyásolja a csoportban felhalmozott tudás, 
attitűd és érzelem. A mai napig viszony-
lag kevés figyelem irányult azonban a 
kollektív érzelmekre, amelyek szintén 
hatnak a konfliktusok dinamikájára.

A kollektív érzelmek vizsgálatával elő-
ször Eliot R. Smith foglalkozott.7 Megfi-
gyelte, hogy a csoporttagok hajlamosak 
kollektív érzelmek (pl. harag, düh, szé-
gyen, bűntudat, áldozati szerep) átélé-
sére. Ezek az érzelmek gyakran olyan 
cselekményekhez (is) kötődhetnek, ame-
lyekben az adott csoporttag közvetlenül 
nem vett részt, csak a csoporttársa(i).

A kollektív érzelmek kialakulását je-
lentősen befolyásolja a csoport közös 
története, illetve annak sajátos, a cso-
portra jellemző felfogása, értelmezése.8 
Sok esetben a közösen megélt események 
vagy a hagyomány útján átörökített törté-
nelem morális dilemma elé állítja a cso-
portokat. A kollektív érzelmek ilyenkor 
megfelelő támpontot adhatnak az eliga-
zodáshoz és a pozitív identitás fenntartá-
sához.

A csoport által korábban elkövetett, er-
kölcsileg elítélendő cselekmények gyak-
ran váltanak ki kollektív morális érzel-
meket: bűntudatot és szégyent. Míg az 
előbbit kiváltó tettek felett a csoport ál-
talában nagyfokú kontrollt gyakorolt, ad-
dig az utóbbit általában olyan események 
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váltják ki, amelyekre minimális hatással 
lehettek. Értelemszerűen a szégyenérzet 
kialakulásában jóval nagyobb szerepük 
van a külső faktoroknak, így gyakran az 
áldozatok is átélik azt.

A konfliktusok dinamikájával kapcso-
latos részben megvizsgáljuk, hogy mi-
lyen módon hatnak az önkritikus kollek-
tív morális érzelmek a csoportok identi-
tására és a köztük levő viszonyokra.

Kollektív áldozati szerep

Daniel Bar-Tal9 mutatott rá arra, hogy a 
hosszan elnyúló konfliktusokban részes 
felek bizonyos feltételek fennállása ese-
tén hajlamosak felvenni a kollektív áldo-
zati szerepet. Ez egy olyan általánosan 
osztott nézet, beállítódás, amely a más 
csoport(ok) által a sajátnak okozott sérel-
mek hatására alakul ki, ha azok ok nélkül 
történtek, a jogszerűség híján voltak, és 
a sértett csoportnak nem volt módja ki-
védeni a támadást. A kollektív áldozati 
szerep meghatározza a csoporttagoknak 
a sérelmet okozó csoporthoz kapcsolódó 
érzelmeit, gondolatait és cselekvéseit. Az 
áldozatiság érzése gyakran jár együtt ha-
raggal, félelemmel, valamint önsajnálat-
tal, és sokszor felébreszti az áldozatban a 
bosszúvágyat is.

A kollektív áldozati szerep értelmező 
funkciót tölt be. Magyarázattal szolgál 
a konfliktus okaira, és lehetőséget ad az 
elkövetkező események előrejelzésére, 
valamint az azokra való felkészülésre. 

Ezáltal segíti a stresszel való megküzdést, 
összetartja a csoporttagokat, továbbá ala-
pot szolgáltat a patriotizmus erősödéséhez 
és a mobilizációhoz. Az egyik legfon-
tosabb funkciója, hogy lehetővé teszi, 
hogy a konfliktus kirobbantásáért és az 
annak során elkövetett erőszakos csele-
kedetekért a felelősségnek az ellenfélre 
hárítását. Végezetül pedig, sok esetben 
megkönnyíti a nemzetközi támogatás 
megszerzését.

Az áldozati szerep több rétegből áll.10 
A történeti kontextust a történelem során 
az adott közösséget ért sérelmek adják. 
Nem véletlen, hogy a közös múlt sokszor 
a csoport identitásának az alakítását lehe-
tővé tevő eszközzé válik a hatalmon lévők 
kezében. Nem törvényszerű ugyanakkor, 
hogy a csoporton belül a történelem egy 
egységes, hegemón reprezentációja szi-
lárduljon meg. Konfliktusok jelentkezé-
se, illetve a politikai rendszerek átalaku-
lása esetén azonban, amikor veszélybe 
kerülhet a csoport morális megítélése, 
különösen fontos szerepet kap a csoport 
történelmi „chartája”.11

Az áldozati szerep történeti felfogásá-
tól eltér(het) az egy-egy konfliktushoz 
való viszony (általános áldozati szerep). 
Az említettek mellett folyamatban lévő 
konfliktusok egyes kiemelkedő esemé-
nyeihez (pl. terrorista merénylet, eszka-
lálódás) kapcsolódóan is megjelennek az 
áldozati szerep szempontjából jelentős 
érzelmek és attitűdök.
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A konfliktusok dinamikája

Az áldozati szerep fenntartásának célja 
és következményei

Az elhúzódó konfliktusok egy fontos 
jellemzője, hogy egy ponton túl nehezen 
különíthető el egyértelműen az elkövető 
az áldozattól. Ekkor kezdődik az áldozati 
szerepért való verseny.

Snyder12 úgy véli, hogy a győzteseknek 
járó tisztelet az egyéni és a csoportszin-
ten elkövetett, erkölcsileg elítélhető tet-
tektől való egyfajta megtisztulást jelen-
tett korábban, míg a mai, kevésbé egyér-
telmű helyzetekben nincs lehetőség ilyen 
katarzis átélésére, így hosszú távon csak 
az a „menekülési útvonal” marad nyitva, 
hogy az agresszor is áldozatnak érzi ma-
gát. Jie-Hyun Lim13 a 20. és 21. századi 
kelet-ázsiai konfliktusokat tanulmányoz-
va azt találta, hogy a múlttal való szem-
besülés egyöntetűen a versengő áldozati 
szerepet ébresztette fel a részes felekben. 
Az attitűd, melyet Lim „áldozati nacio-
nalizmusként” aposztrofál, olyan visel-
kedéses reakciókat vált ki, amelyek célja 
a saját történelmi szenvedés felnagyítása 
és a mások szenvedésével való összeha-
sonlíthatatlanságának a hangsúlyozása.

Diane Enns14 „a patkány és a macs-
ka” hasonlatával példázza azt, hogy az 
áldozat és az elkövető szerepe a hosz-
szan elnyúló konfliktusokban gyakran 
felcserélődik. Daniel Sullivan és mun-
katársai15 azt találták, hogy a magas 
társadalmi ranggal rendelkező csopor-
tok is hajlamosak magukat áldozatnak 
tekinteni, amennyiben úgy érzik, hogy 

veszélybe került az erkölcsi megítélésük. 
Vizsgálatuk kiinduló pontjának Lewis 
Killiannek a stigma visszafordítására 
vonatkozó elméletét tekintették, amely 
szerint a korábban elnyomott csoportok 
emancipálásával a magas státuszt élvező 
csoportok abba a helyzetbe kerülhetnek, 
hogy stigmával illetik, vagyis elnyomó-
ként bélyegzik meg őket. Az eredmények 
azt mutatták, hogy azokban az esetek-
ben, amikor a másik felet ért sérelemért 
vagy diszkriminációért a tagok a saját 
csoportjukat találták felelősnek, nagyobb 
valószínűséggel érezték magukat is va-
lamiféle megkülönböztetés áldozatának, 
mint azok, akik szerint a csoportjuk ma-
gatartásának nem volt köze a másikat 
ért sérelemhez. Az áldozatiság érzése 
kollektív szinten jelentkezett – függet-
len volt az egyén saját negatív magatar-
tásától, a kilátásba helyezett materiális 
előnyöktől, valamint a csoport társadalmi 
státuszától is.

Bar-Tal16 a következőkben foglalta ösz-
sze a kollektív áldozati szerep felvál-
lalásának a következményeit. Hatására 
megváltozik a világnézet, sajátos infor-
mációfeldolgozási módok alakulnak ki. 
Nő az egocentrizmus, csökken az empá-
tia és a felelősségérzés, továbbá az érin-
tettek a csoportérdeket szolgáló tettek 
végrehajtására morális felhatalmazást 
éreznek. A gyakorlatban ez úgy mutatko-
zik meg, hogy a saját csoportjuk céljait 
jogszerűnek tekintik, így olyan, mások 
ellen irányuló cselekményeket is jogos-
nak tekintenek, amelyeket fordított eset-
ben elítélnek. A külső csoportokba vetett 
bizalom csökken. Az ellenfelet lenézik, 
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ami szélsőséges esetben annak tagjai 
dehumanizálásáig fajulhat.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy az 
áldozati szerepet mint (szükséges rossz) 
eszközt a saját csoport jobb helyzetbe ke-
rülésének a célja szentesíti. Az is körvo-
nalazódott, hogy sok esetben az áldozati 
szerep hosszú távú fenntartása nem vezet 
a csoport számára pozitív kimenethez, 
csak újratermeli a konfliktust.

A megbékélésre való hajlandóság

Milyen hatással vannak a konfliktu-
sok békés lezárására a kollektív érzel-
mek? Mind a kollektív bűntudat, mind 
a szégyen megalapozhatja a jövőbeli 
proszociális folyamatokat. A bűntudat-
ból eredő jóvátétel, valamint a másik 
helyzetének a megértése és a saját fele-
lősség elfogadása Snyder17 szerint új szo-
lidaritások forrása lehet. A szégyen pe-
dig a saját csoport pozitív identitásának 
a visszaállítására irányuló törekvéseket 
eredményezhet.18 Az egyes kollektív ér-
zelmek átélésének az intenzitása ugyan-
akkor eltérő lehet a kiváltó eseménytől 
való távolság, illetve a csoporthoz tarto-
zás jellege alapján. A csoporttal azono-
sulás döntően kétféle dimenzió mentén 
lehetséges: míg a kötődés a csoport fon-
tosságát mutatja meg az egyén számá-
ra, addig a glorifikáció a saját csoport 
értékeinek és sikereinek a fontosságát 
hangsúlyozza. Sonia Roccas, Yechiel 
Klar és Ido Liviatan19 vizsgálata arra mu-
tatott rá, hogy a glorifikációra hajlamos 
személyek kisebb intenzitással élik át a 
kollektív bűntudatot. Lars Rensman20 

pedig – meglepő módon – azt találta, 
hogy a bűntudatra okot adó eseményben 
közreműködők ritkábban számoltak be a 
cselekménnyel kapcsolatos negatív érzel-
mekről, mint a későbbi generációk.

Szabó Zsolt Péter21 magyar mintán 
vizsgálta a kollektív érzelmek és a nem-
zeti csoporttal való azonosulás emlí-
tett dimenzióinak (érzelmi kötődés és 
glorifikáció) a kapcsolatát. Arra volt kí-
váncsi, hogy az egyes dimenziók elkülö-
nítése feloldja-e az azonosulás/bűntudat 
paradoxont, amelynek értelmében a cso-
porthoz legszorosabban kötődő egyének-
nek kellene a legmélyebben átélniük az 
önkritikus morális kollektív érzelmeket 
a saját csoport által elkövetett, morálisan 
negatív cselekmények kapcsán. Ugyan-
akkor ők a leginkább motiváltak arra is, 
hogy a csoport pozitív megítélését mie-
lőbb visszaállítsák, pl. felmentő stratégi-
ák alkalmazásával. Az eredmények azt 
mutatták, hogy a glorifikáló személyek 
a saját csoportjuk tettei kapcsán gyak-
ran alkalmaztak felmentő stratégiákat, és 
kevés önkritikus érzelmet éltek át. Ezzel 
szemben a mások által ellenük elköve-
tett cselekmények kapcsán az elkövető 
csoporttól mély megbánást és az azzal 
járó jóvátételt várták el. A csoporthoz ér-
zelmileg kötődő személyek gyakrabban 
adták jelét a kritikus lojalitásnak, vagyis 
éltek meg a saját cselekményeikhez kap-
csolódó önkritikus morális érzelmeket.

Johanna Ray Vollhardt22 arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a sérelmek és az 
áldozati szerep az esetek egy részében 
fogékonyabbá tesz más csoportok szen-
vedésének az átérzésére, s ez a hatás akár 
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még a konfliktusban részes, szemben álló 
fél vonatkozásában is érvényesülhet. Ez 
az empátia az agresszió tilalmára vonat-
kozó normák betartására való fokozott fi-
gyelmet eredményezhet a jövőre nézve.23

Ezzel szemben Bar-Tal és munkatár-
sai24 úgy találták, hogy minél erősebb 
az áldozati szerep érzése (mind a törté-
nelmi, mind az adott konfliktusra vonat-
kozó), annál kisebb a megbékélésre való 
hajlandóság. A kompromisszumkészség 
„megjósolására” az áldozati szerep ér-
zése pedig még a politikai attitűdnél is 
hatékonyabbnak bizonyult. Érdekes és a 
fentiekkel összefüggő eredményt hozott 
a Kristin M. Bakke, John O’Loughlin és 
Michael D. Ward25 által a Kaukázus tér-
ségének konfliktusaival kapcsolatosan 
végzett vizsgálata, melynek során azt ta-
lálták, hogy a személyesen átélt erőszak, 
a külső csoportok iránt érzett bizalom ál-
talános szintje és a feszült helyzetnek a 
megkérdezettek életére gyakorolt hatása 
befolyásolta a megbocsátásra való kész-
séget, míg az etnikai hovatartozásnak 
nem volt rá hatása.

A hatékony megoldás megtalálásá-
hoz a kollektív érzelmek vizsgálatán túl 
elengedhetetlen az egyes csoportok és 
csoporttagok igényeinek a realisztiku-
sabb felmérése is. Nurit Shnabel és Arie 
Nadler26 több hosszan tartó konfliktust 
(elsősorban az izraeli–palesztin relációt) 
vizsgálva arra a következtetésre jutott, 
hogy a megbékéléshez eltérő pszichés 
szükségletek kielégítésére van szüksége 
az áldozatnak és az elkövetőnek. Az ál-
dozatot elsősorban az tartja vissza attól, 
hogy a későbbiekben bosszút álljon, és 

esetleg maga váljon elkövetővé, ha úgy 
érzi, hogy helyreállt az ágenciája, vagyis 
a képessége és készsége arra, hogy hatni 
tudjon a környezetére. Az elkövetőnek 
viszont elsősorban morális dilemmái 
vannak, és a továbblépését az segíti, ha 
a kedvezőtlen erkölcsi megítélése pozitív 
irányba változik.

A konfliktuskezelést nehezítheti, hogy 
míg a felszínen jelen lévő célokat és kö-
veteléseket viszonylag könnyű azonosí-
tani, addig a mélyben rejlő, generációról 
generációra átadott attitűdök felismeré-
se és adaptív átformálása nehézségekbe 
ütközhet. A szocializáció és az oktatás, 
valamint a közösségi és a kulturális ese-
mények közvetíthetnek olyan tartalma-
kat, amelyek a konfliktusok fenntartását 
és újratermelését segítik elő. Bar-Tal27 az 
áldozati szerep történelmi síkja kapcsán 
említést tesz egy sajátos jelenségről, ame-
lyet örökös áldozat szerepként (perpetual 
ingroup victimhood orientation, PIVO) 
nevez. Ez alapjaiban határozza meg az 
adott csoportnak az új helyzethez fűződő 
attitűdjét, és alapvetően defenzív maga-
tartásra ösztönöz.

Felelősség és felelősségre vonás

A felelősségre vonás fontossága

A megbékélés Herbert C. Kelman28 ér-
telmezésében egy hosszabb folyamat, 
amelynek célja a hosszú távú békés 
együttélés biztosítása. Kérdés, hogy ho-
gyan járulhat hozzá az előzőekben be-
mutatott jelenségek, pszichés működések 
alaposabb megértése a megbékéléshez.
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Snyder29 amellett érvel, hogy míg a múlt-
hoz és az áldozati szerep elismertetéséhez 
való túlzott ragaszkodás megrekeszti a 
megbékélést azáltal, hogy az áldozatot és 
az elkövetőt továbbra is egymáshoz lán-
colja, addig az elkövetők célzott felelős-
ségre vonása elősegítheti a megbékélést. 
Kelman30 véleménye szerint is a megbé-
kélés legfontosabb feltételei közé tartozik 
a történelemmel való szembesülés és a 
felelősségvállalás. Meggyőződése szerint 
a megbékélés szempontjából az igazság-
érzet legalább olyan fontos kérdés, mint 
az eljárás során érvényesülő igazságos-
ság vagy az igazság jövőbeli érvényesü-
lésének az intézményes biztosítása.

A fentiek tükrében érdemes megvizs-
gálni, hogy miben rejlik az egyes konf-
liktusokat követő felelősségre vonási 
eljárás sikere vagy kudarca, különös 
tekintettel az alábbi kérdésekre. Milyen 
elképzelések, előítéletek élnek az érintett 
személyek, csoportok tudatában egy-egy 
eljárással kapcsolatban? Mekkora rész-
vételt enged az áldozatoknak, segíti-e 
az ágenciájuk megerősítését? Hogyan 
alakítják a csoporton belüli dinamikát, a 
csoport identitását, valamint a külső cso-
portokhoz való viszonyt?

A mai napig viszonylag kevés össze-
hasonlító elemzés látott napvilágot az 
egyes felelősségre vonási eljárások hosz-
szú távú hatásait illetően. Kétségtelen, 
hogy az esetek zömében a konfliktusok 
aktív fázisának a lezárását követően sem 
a politikai, sem a logisztikai feltételek 
nem ideálisak a teljes körű és mindenki 
számára kielégítő igazságszolgáltatásra. 
A hatalmon lévőknek ugyanakkor mód-

jukban áll akár a „győztes igazának” 
érvényt szerezni – vagyis biztosítani a 
saját büntetlenségüket –, akár a „túlélők 
igazát” előmozdítani új intézmények és 
egy integrált társadalom felépítésével. 
Az adott helyzetnek leginkább megfelelő 
felelősségre vonási eljárás megtalálását 
megkönnyítheti a konfliktusban érintett 
csoportok pszichés szükségleteinek az 
alaposabb felmérése, valamint az egyes 
eljárások társadalmi hatásának az előre-
jelzése, értékelése.

A felelősségre vonás lehetőségei

- A felelősség elismerése, jóvátétel
A békeszerződések klasszikus, máig 
népszerű eleme az amnesztia, amely sok 
esetben az egyedüli lehetőség a konflik-
tus lezárására. Habár nem jelenti az el-
követett bűncselekmények tagadását, a 
sértettek szemében mégis sok esetben 
elégtelen megoldást jelent, és nem szol-
gálja a háborúk és az emberiesség elleni 
bűncselekmények generális prevencióját 
sem.

A konfliktusok lezárásának és az új-
rakezdésnek egy kézenfekvő lehetősége 
az állami szinten megvalósuló bocsá-
natkérés, valamint az ahhoz kapcsolódó 
jóvátétel. Bár a rendszerigazolás elmélete 
arra enged következtetni – és a tapaszta-
lat is azt mutatja –, hogy amennyiben az 
állam bocsánatot kér az áldozatoktól, az 
aktussal később a lakosság is azonosul, a 
hasonló jellegű aktusokra mégis gyakran 
csak évtizedekkel később kerül sor.

Craig W. Blatz31 konkrét nyilatkozatok 
elemzésével tíz olyan elemet azonosított, 
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amelyek a leggyakrabban szerepelnek az 
államok nyilvános bocsánatkérésében. 
Míg sok elem – pl. a felelősség elismeré-
se, megbánás, kártérítés stb. – a személy-
közi viszonyokban is megjelenik, vannak 
olyanok is, amelyek csak a csoportközi 
viszonyokban mutatkoznak meg. Ilyen a 
korábbi rendszer által elkövetett jogsér-
tésektől való elhatárolódás, valamint az 
egyes csoportok értékeiről történő meg-
emlékezés. Érdekes módon ez utóbbi 
elem – elsősorban a kisebbséget alkotó 
vagy a szemben álló csoport értékeinek a 
hangsúlyozása – kisebb valószínűséggel 
képezi a nyilatkozatok részét, pedig az 
elismerésre és a pozitív kép kialakítására 
irányuló igényeket jobban kielégíti, mint 
pl. a rendszer jövőbeli igazságosságára 
vonatkozó ígéret. A jelenség magyaráza-
tául szolgálhat a Jost32 által leírt követke-
ző összefüggés. A rendszert érő fenyege-
tés esetén az áldozatok státuszát csorbító 
tendenciák mellett megfigyelhetőek a 
felemelésüket, kompenzálásukat szolgá-
ló attitűdök is. Lényeges különbség van 
ugyanakkor abban a tekintetben, hogy 
milyen körülmények között kerül sor az 
elítélésre, illetve feljogosításra. Ameny-
nyiben az áldozat csoport a kedvezőtlen 
kimenettel összefüggést mutató jellemzői 
kapnak hangsúlyt, hibáztatásra kerül sor, 
míg ha az eseményektől független tulaj-
donságok dominálnak a diskurzusban, a 
csoport helyzetének javítására irányuló 
erőfeszítések nőnek.

Kérdéses, hogy a bocsánatkérés ha-
tására nő-e a megbocsátásra való haj-
landóság. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a két dolog nem minden esetben jár 

együtt. A kedvező kimenethez – vagyis 
a megbocsátáshoz – a jóvátétel fizetésén 
kívül az is szükséges, hogy az áldozatok 
ne érezzék úgy, hogy egyedülálló az őket 
ért sérelem.

- Dialógus
Lim33 érdekes felvetése – hogy a törté-
nelmi (vagy a történelemért vállalt) fele-
lősség nem más, mint nyitottság és „vá-
laszkészség meghallgatni mások hangját 
és fájdalmát”, valamint „felelősség a je-
lenlegi múltképért” – arra enged követ-
keztetni, hogy a konfliktusoldás kulcsa a 
dialógusban rejlik.

A sérelmek és a hozzájuk kapcsolódó 
negatív érzelmek megosztása sok esetben 
hasznos lehet, akár egyéni, akár kollektív 
szinten. A sikerét többek között annak is 
köszönheti, hogy a másik féllel létesített 
közvetlen kapcsolat hozzájárul a sztereo-
típiák hatásának csökkentéséhez és a kö-
zös kulturális alapok feltárásához.

Mindezek ellenére sok kritika éri a dia-
lógus módszerét. Az első és legfontosabb, 
hogy nem jár a status quo megváltozásá-
val, vagyis megtartja a konfliktus kezde-
tén fennállt identitásokat és csoportközi 
viszonyokat. Ezzel függ össze az is, hogy 
míg a kiszolgáltatottabb helyzetben lé-
vők a motiváltabbak a dialógusban való 
részvételre, addig valójában abból azok 
profitálnak, akik hatalmon vannak, és 
felelősek a másik csoport ellen elköve-
tett cselekményekért. Ez a jelenség arra 
vezethető vissza, hogy a dialógusban 
való részvétel csökkenti a saját csoport 
által elkövetett tettek miatt érzett bűntu-
datot.34 A gyakorlat továbbá azt mutatja, 
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hogy a bizottságokban való részvétel 
keltette katarzis, valamint a közös mun-
ka eredményeként levont tanulságok vi-
szonylag hamar feledésbe merülnek.35

A dialógus egy komplex módja a meg-
békélést szolgáló bizottságok alakítása. 
A Dél-afrikai Igazság és Megbékélés Bi-
zottság mellett közel 20 hasonló alakult 
az elmúlt negyven évben. A megoldás 
mellett szól, hogy az eljárás közel áll az 
érintettekhez, sokkal inkább maguké-
nak érzik a folyamatot, mint egy távoli, 
a közvetlen részvételt lehetővé nem tevő 
eljárást. Kevesebb esély van a források 
lekicsinylésére, és azzal az események 
bagatellizálására.36 Hosszú távú cél lehet 
a közös történelmi emlékezet formálása, 
illetve alternatív narratívák meghallgatá-
sa és elfogadása.

Amennyiben az események feltárásá-
hoz nem kapcsolódik közvetlen felelős-
ségre vonás vagy társadalmi változás, a 
dialóguson alapuló módszerek önmaguk-
ban elégtelenek a korábban ellenséges 
csoportok zavartalan együttélésének biz-
tosításához.

A Srí Lanka-i nemzeti megbéké-
lési bizottság (Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission, LLRC) 
munkája jól tükrözi, hogy milyen buk-
tatói lehetnek a megbékélést szolgáló bi-
zottságok munkájának. Az LLRC 2011. 
november 15-én közzétett jelentése37 
megerősítette, hogy a polgárháborúban 
(1983–2009) mind az állami erők, mind 
a tamil felszabadító front (Liberation 
Tigers of Tamil Eelam, LTTE) tagjai kö-
vettek el atrocitásokat, azonban az áldo-
zatok száma abban az egyéb nemzetközi 

becsléseknél lényegesen kisebbek voltak. 
További hiányossága a bizottsági jelen-
tésnek – és egyben a megbékélési folya-
matnak is –, hogy csupán megállapította 
a kormányzat politikai, illetve az egyes 
tamil vezetők egyéni felelősségét, azon-
ban hallgatott a kormányzati döntések-
ben résztvevők egyéni felelősségéről. Az 
LLRC munkáját jelentősen befolyásolta, 
hogy tagjait az elnök nevezte ki, és nem 
volt kiegyensúlyozott az összeállítása. 
Az általa megfogalmazott ajánlások jó 
részének a végrehajtásával is késlekedett 
az állam.

- Büntető igazságszolgáltatás
Az igazságszolgáltatás klasszikus módja 
a legsúlyosabb bűncselekményeket elkö-
vetők egyéni felelősségének a megállapí-
tása.

Célszerű megvizsgálni, hogy hogyan 
hat a közösség egészére és az adott sze-
mélyre az egyéni felelősség megálla-
pítása. A múltban elkövetett, negatív 
megítélésű kollektív cselekmények miatt 
érzett bűntudat csökkentését szolgálja a 
csoporton belüli radikálisok („fekete bá-
rányok”) hibáztatása, a csoportból való 
kizárása és esetleges felelősségre vonása. 
Ilyenkor a csoport tagjai elhatárolódnak 
a szélsőséges nézeteket valló társaiktól, 
és az válik a meggyőződésükké, hogy 
ők maguk nem felelősek. Az egyének 
számára ugyanakkor előnyösebb lehet a 
csoportra hárítani a felelősséget, és egy 
dialóguson alapuló eljárásban részt ven-
ni. Annyssa Bellal a nem állami fegy-
veres csoportoknak a konfliktust követő 
rendezés során megnyilvánuló attitűdjét 
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vizsgálva azt találta, hogy a tagok min-
den, a nemzetközi büntetőjogon alapuló 
eljárást elfogultnak tekintenek.38

További kérdés, hogy a felelősségről 
nemzeti szinten vagy egy nemzetközi 
fórum keretében érdemes-e dönteni. Ál-
talánosan elfogadott elv a komplementa-
ritás, amelynek értelmében a bűncselek-
ményekért történő felelősségre vonás el-
sődlegesen a konfliktussal érintett ország 
feladata, míg a nemzetközi fórumok vagy 
más országok (pl. az univerzális jogható-
ság alapján) csak akkor járhatnak el, ha 
az nem tud, vagy nem akar megfelelő 
eljárást lefolytatni. A nemzeti eljárások 
mellett szól, hogy rengeteg bizonyíték áll 
rendelkezésre, ugyanakkor hihetetlenül 
nehéz biztosítani a pártatlanságot, illetve 
hatékony intézkedéseket hozni a végre-
hajtásra.

A nemzetközi bírói fórumok (kezdve 
a nürnbergi Nemzetközi Katonai Tör-
vényszékkel, amelyet az ENSZ által a 
kilencvenes években felállított ad hoc 
törvényszékek követtek, majd 2002-ben 
a Nemzetközi Büntetőbíróság) alapvető 
feladata, hogy a konfliktusok során tör-
tént legsúlyosabb cselekmények elköve-
tőit felelősségre vonják. A törvényszékek 
mellett szól, hogy a működésük nyilvá-
nos volta egyfajta biztosítékot is jelent a 
pártatlanságra – mindazonáltal nem je-
lentenek garanciát a megbékélésre.

Kérdéses ugyanakkor, hogy a konflik-
tusban részes felek hogyan viszonyulnak 
az adott fórumhoz. Stuart Ford39 úgy véli, 
hogy a nemzetközi bíróságok legitimáci-
óját meghatározó klasszikus elemek (pl. 
hogyan hozták létre a bíróságot, hol van 

a székhelye, kik a tagjai, milyen a felépí-
tése, az eljárásrendje és a kommunikáci-
ója) önmagukban nem adnak teljes körű 
magyarázatot egyes fórumoknak a részes 
felek általi elfogadottságára. Ennek az 
egyik magyarázata, hogy sok esetben 
olyan bonyolult a szervezet működése, 
hogy amiatt sokan nem is értik, nem is 
látják át annak működését. További fon-
tos momentum, hogy amikor a törvény-
székek a saját csoport tagjai ellen folytat-
nak eljárást, kognitív disszonancia lép fel 
(vagyis ütközik a csoportnak a saját ma-
gáról kialakított képe a bírói fórum által 
felvázolttal), melynek hatására a törvény-
széknek tagok által érzett (azaz az észlelt) 
legitimitása csökken.

Az ENSZ-nek a volt Jugoszlávia terü-
letén elkövetett háborús bűncselekmé-
nyeket vizsgáló törvényszéke (Interna-
tional Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia, ICTY) 2011-ben tette közzé 
a Gotovina-ügyben hozott ítéletét. Az 
ICTY-nek az ítélettel lezárt addigi 36 
ügye közül ez volt az egyetlen, amely 
horvát elkövető ellen irányult. Az Ante 
Gotovina tábornokra – aki a horvátok 
szemében továbbra is hős – kiszabott 24 
évi börtönbüntetés a horvátokban nagy 
felháborodást keltett, és magas szintű po-
litikai vezetők is kifejezték a nemtetszé-
süket. Az ügynek a horvát részről történt 
fogadtatása jól példázza, hogy milyen 
törékeny a nemzetközi fórumok legitimi-
tása.

Ford40 továbbmegy: szerinte minden 
működési aktus az észlelt legitimitás 
csökkenéséhez vezet, függetlenül attól, 
hogy mely csoport ellen irányul, hiszen 
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a bíróságok az esetek zömében képtele-
nek mindenki (az ellenérdekű csoportok, 
a nemzetközi közösség, az áldozatok stb.) 
elvárásának megfelelni. Értekezésében 
arra is rávilágít, hogy a legitimáció csök-
kenése nem korlátozódik a nemzetközi 
bírói fórumokra, hanem szinte az összes 
olyan konfliktusrendezési folyamatra ér-
vényes, amelyekben eltérő csoportérde-
kek ütköznek. Jost ezzel szemben a kon-
zervatív értékrendű személyek esetében 
úgy találta, hogy az igazságszolgáltatás-
sal való elégedettségük mértéke kevéssé 
függ annak az észlelt igazságosságától.41

Érdekes példája a bírói fórumokkal 
kapcsolatos attitűd alakulásának az, 
ahogyan az afrikai országoknak a Nem-
zetközi Büntetőbíróságot (International 
Criminal Court, ICC) támogató kezdeti 
attitűdje a kontinens államai ellen indított 
ügyek számának növekedésével folyama-
tosan negatív irányba változott. Szudán 
kapcsán az Omar el-Basír elnök ellen 
2009-ben kiadott elfogató parancs, Ke-
nya esetében a Jomo Kenyatta elnök és 
William Ruto alelnök ellen 2010-ben in-
dult eljárás jelentette a fordulatot. A lépé-
seket követően megerősödött az a nézet, 
hogy amennyiben az ICC nem változtat 
az „Afrika-ellenes” attitűdjén (a bíróság 
szerintük egyfajta új kolonializmust tes-
tesít meg), az afrikai részes államoknak 
meg kell fontolniuk az abból való töme-
ges kilépést.42

Az ICC-be vetett bizalom 2016-ra oly-
annyira megrendült, hogy három afri-
kai ország (Burundi, a Dél-afrikai Köz-
társág, valamint a bíróság főügyészét 
adó Gambia) is kilépett a szervezetből, 

Oroszország pedig – a nemzetközi jog-
ban szokatlan módon – visszavonta az azt 
létrehozó római statútum aláírását. Az 
események hátterében az említettek mel-
lett még az áll, hogy a statútum a hivatal-
ban lévő állam- és kormányfők, valamint 
más magas rangú állami tisztviselők szá-
mára sem biztosít mentességet a bírósági 
eljárás alól. Az állami vezetőknek tehát 
kiemelt érdekük, hogy az ICC-t lejárató 
retorikát folytassanak, amennyiben fenn-
áll az esélye, hogy az őket akarja valami-
lyen ügyben felelősségre vonni.

Az eddigieket figyelembe véve felme-
rül, hogy létezik-e olyan megoldás, amely 
szintetizálni tudja a nemzeti és a nemzet-
közi bírói fórumok előnyeit. Pozitív példa 
ebből a szempontból a szenegáli Külön-
leges Afrikai Bíróság, amely a 2016. má-
jus 30-i ítéletében életfogytiglani börtön-
büntetésre ítélte Hissène Habré volt csádi 
elnököt az elnöksége idején (1982–1990) 
elkövetett cselekményeiért. Az eljárás 
sikere nagy valószínűséggel a bíróság 
hibrid jellegének köszönhető.43 Az afri-
kaiak ágencia iránti igényét kielégítette, 
hogy afrikai fórum döntött az őket érintő 
ügyekről, az Afrikai Unió ugyanakkor 
megfelelő forrásokat és szakértelmet biz-
tosított a bíróság működéséhez.

Az Afrikai Unió – a Különleges Afrikai 
Bíróság sikerén felbuzdulva, valamint az 
ICC iránt táplált ellenérzésre alapozva – 
egy új afrikai regionális emberi jogi bíró-
ság felállítását tűzte célul. A leendő afrikai 
nemzetközi és emberi jogi bíróságnak a 
joghatósága a malabói jegyzőkönyv44 sze-
rint számos nemzetközi bűncselekményre, 
többek között (az ICC joghatósága alá is 
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tartozó) népirtásra, háborús és emberies-
ség elleni bűncselekményekre is kiterjed-
ne, ugyanakkor a hivatalban lévő állam- 
és kormányfők mentességet élveznének. 
Az új fórum sikere többek között azon 
múlik majd, hogy mennyiben felel meg 
a függetlenség, pártatlanság és hatékony-
ság követelményeinek, és milyen ügyeket 
tűz a napirendjére.

Az ENSZ Közgyűlése a 2016. decem-
ber 21-én elfogadott 71/248. számú hatá-
rozatában döntött a Szíriai Arab Köztár-
saságban 2011 márciusa óta elkövetett, a 
nemzetközi jogot sértő legsúlyosabb bűn-
cselekmények felderítését és a későbbi fe-
lelősségre vonást előmozdító Nemzetkö-
zi, Pártatlan és Független Mechanizmus 
(International, Impartial and Indepen-
dent Mechanism, IIIM) létrehozásáról. 
A határozat elfogadására amiatt került 
sor, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsá-
ban több alkalommal is – elsősorban az 
orosz vétó miatt – sikertelenül tárgyalták 
a szíriai események ICC elé utalását elő-
író határozattervezetet. Az IIIM elnöke, 
Catherine Marchi-Uhelt 2017. július 3-án 
nevezték ki, ugyanakkor továbbra is bi-
zonytalan, hogy a maga nemében egyedi 
szervezet mennyire tud majd együttmű-
ködni az érintett államok hatóságaival, 
és az általa összegyűjtött adatok hogyan 
és milyen fórumok számára lesznek fel-
használhatóak.

Felelősség, történelem és megbékélés

A felelősség kérdését rendező, fent bemu-
tatott módszerek önmagukban nem elég-
ségesek a fenntartható megoldásokhoz. 

Az egyes fórumok működése során nem 
lehet minden bűnöst felelősségre vonni és 
minden sértettet kárpótolni, ugyanakkor 
közvetetten – pl. az események feltárásá-
val és a közvélemény formálásával – az 
igazságszolgáltatás is hozzájárulhat a 
megbékélés hosszabb folyamatához.

A nemzetközi fórumok (tényfeltáró 
bizottságok, nemzetközi törvényszékek 
stb.) és az általuk alkalmazott szakértők 
kiemelt szerepet játszhatnak az esemé-
nyek objektív módon történő dokumen-
tálásában, amely lehetővé teszi az erővi-
szonyok és a lehetőségek realisztikusabb 
felmérését, valamint a történelem kriti-
kusabb (a másik szempontját is figyelem-
be vevő) szemléletét is megalapozhatja.

James H. Liu és Denis J. Hilton,45 vala-
mint Ford46 is úgy véli, hogy a felelősség-
re vonási eljárások egyik kiemelt célja, 
hogy a konfliktus történetéhez tartozó 
eseményeket elemző és értékelő diskur-
zusok közeledjenek egymáshoz. A kog-
nitív torzítások és a politikai propaganda 
korrekciója legkönnyebben úgy valósít-
ható meg, ha az adott fórum a munkáját 
érintő, közérdeklődésre számot tartó kér-
désekről közérthető, releváns és aktuális 
tájékoztatást nyújt.47

Mindemellett fontos az áldozatok meg-
szólítása és a kétirányú kommunikáció 
biztosítása is, hiszen a legjobban működő 
fórum sem tud hatékonyan hozzájárul-
ni az említett célok megvalósulásához, 
amennyiben nem tart megfelelő kapcso-
latot az érintettekkel. A kapcsolattartás-
ban és az információk közvetítésében 
nagy segítséget jelenthet a jól működő 
civil szféra és számos NGO. Az egyes 
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eljárásokban az áldozatok számára biz-
tosított részvételi lehetőség előremutató 
megoldás, ugyanakkor veszélyeket is rejt 
(pl. a tanúskodó áldozatok megfenyege-
tése), és önmagában nem elégséges a sé-
relem orvoslásához.

A saját csoportra nézve szégyenletes 
események tudatosításában és elfogadásá-
ban további fontos szerepet játszik az érin-
tett tagok nyilvános beismerő vallomása. 
A magukat is áldozatnak tekintő csoport 
tagjai kisebb valószínűséggel vállalják 
fel az általuk elkövetett cselekményekért 
a felelősséget. A megbékélést támogató 
politikai légkör ugyanakkor elősegítheti 
a csoportérzelmek olyan irányú megvál-
tozását, amely az események realisztiku-
sabb felfogását eredményezi, és azzal az 
együttműködés alapjainak a megterem-
tését szolgálja. A 2015-ös Srí Lanka-i vá-
lasztások – a tamil közösség által is támo-
gatott – győztesének üzenetei között szere-
pelt a megbékélési folyamat megerősítése. 
A siker hosszabb távon várhatóan azon fog 
múlni, hogy az alkalmazott eljárás meny-
nyire felel meg egyfelől a tamil közösség 
részéről fennálló, a kormányerők felelős-
ségre vonására irányuló elvárásnak, más-
felől a szingaléz többségnek a helyreállító 
igazságszolgáltatást preferáló és a tamilok 
fokozottabb felelősségvállalását elváró 
álláspontjának.48 Kedvező fejleménynek 
tekinthető, hogy a Srí Lanka-i Miniszter-
tanács 2017 májusában elfogadta a Nem-
zeti megbékélési terv gyakorlatba való 
átültetésére vonatkozó javaslatot, melynek 
kidolgozásában a kormányzati szerveken 
túl részt vettek civil szervezetek, valamint 
a tudományos élet képviselői is.49

A közelmúltnak és a történelemnek 
a fent leírt módon történő prezentálása 
rövid távon nem jelent megoldást, azon-
ban hosszú távon beépül a csoport közös 
gondolkodásába, és részben felülírhatja 
a konfliktushoz kapcsolódó események-
nek a kizárólag a saját csoport számára 
kedvező módon történő feltüntetésére 
irányuló narratívákat.

Megvitatás

Az emberiség történetét végigkísérték a 
konfliktusok. A huszadik század máso-
dik felében egyre több, elsősorban nem-
zetiségi és etnikai alapú konfrontáció tör-
tént, melyek hosszú távon elhúzódtak, és 
a megoldásukra irányuló kísérletek rend-
szeresen kudarcba fulladtak. A feszült-
ségek eszkalálódása és országhatárokon 
történt átterjedése egész régiók destabi-
lizálásához vezetett.50 Az emberi jogok 
felértékelődése és a globalizáció egyre 
nagyobb nyomást gyakorol a nemzetközi 
közösségre, hogy sikeresen előzze meg 
és kezelje az ilyen helyzeteket. Minden 
konfliktus sajátos a maga nemében, így 
nincs univerzális megoldás; ugyanakkor 
érdemes megvizsgálni egyes konfliktus-
kezelési módszereket a pszichológiai ha-
tásmechanizmusuk tekintetében is.

A szociálpszichológia több elmélettel 
is hozzájárul ahhoz, hogy jobban meg-
értsük a modern konfliktusok létrejötté-
ért és fenntartásáért felelős pszichológi-
ai folyamatokat. A selfkategorizáció és 
a szociális identitás elmélete, valamint 
a csoportközi és a kollektív érzelmek 
tanulmányozása rávilágít arra, hogy a 
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hosszan elnyúló konfliktusokban milyen 
szerepet játszik a csoporthoz tartozás 
érzése, a csoport identitása és pozitív 
megítélésének a veszélybe kerülése. Jost 
ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, 
hogy milyen erősen ragaszkodunk a sta-
tus quóhoz még akkor is, ha az a konflik-
tus fenntartását eredményezi.

A konfliktusok tanulmányozása so-
rán egyre gyakrabban találkozhatunk 
a kollektív áldozati szereppel. Annak 
felvétele magyarázatot ad a csoportot 
ért sérelmekre, és a szemben álló felet 
teszi az egyedüli felelőssé, ezen túlme-
nően pedig megalapozhatja a nemzetkö-
zi támogatást, valamint mentesít a saját 
csoport által a másik ellen elkövetett, sé-
relmet okozó cselekmények miatt érzett 
felelősség és bűntudat alól. Az áldozati 
szereppel járó előnyök következtében a 
szemben álló felek mindegyike – egy-
mással versengve – az áldozati státusz 
elismertetésére törekszik. A hosszú távú 
fenntartása ugyanakkor nehezíti a konf-
liktusok sikeres lezárását, hiszen rögzíti 
a csoportok egymáshoz való viszonyát, 
és a jövőbeli helyzetekre vonatkozóan 
meghatározó attitűdöt alakít ki. A szerep 
fenntartásában különleges jelentőséggel 
bír a saját csoport története, amely a cso-
portidentitás fontos összetevőjét képezi. 
A csoport által megélt események sajátos 
értelmezése és az eseményekről szóló, a 
csoport sajátos látásmódját tükröző nar-
ratíva hozzájárul az áldozati szerep fenn-
tartásához.

A konfliktusok megoldása során elsőd-
legesen tehát arra kell törekedni, hogy a 
csoportidentitást befolyásoló narratívák 

minél közelebb kerüljenek az „objek-
tív” valósághoz. A konfliktusrendezés 
történhet nemzeti és nemzetközi szinten; 
előtérbe kerülhet az érintett csoportok 
közötti dialógus segítése, illetve a bün-
tető igazságszolgáltatás is. Eddig azok 
a módszerek bizonyultak sikeresnek, 
amelyek mind a büntetőjogi felelősségre 
vonást, mind a szemben álló felek egy-
máshoz közelebb kerülését – dialógus 
útján vagy egyéb módon – megvalósítot-
ták. A megbékélési folyamatok, melyek 
a saját csoport értékeinek és látásmód-
jának a fokozatos átalakulásával jár-
nak, sok esetben hosszabb időt vesznek 
igénybe. Elképzelhető, hogy az egyes 
megoldási módok a kezdeti kudarcok és 
legitimitáshiány ellenére hosszabb távon 
– esetleg generációk múltával – pozitív 
hatást fejtenek ki. A fentiekre tekintettel 
fontos lenne az egyes igazságszolgáltatá-
si megoldások hosszú távú – elsősorban 
társadalmi és csoportközi viszonyokra 
gyakorolt – hatásainak az összehasonlító 
elemzése.

A konfliktusrendezés további feltéte-
le, hogy a feszültséget kiváltó, sokszor a 
mélyben rejlő okok is a felszínre kerülje-
nek, és azokat a hatalmon lévők megfele-
lően kezeljék. Célra vezető lehet minden 
olyan megoldás, amely az együttélést 
segíti azáltal, hogy egy magasabb szin-
tű, integratív, értékekkel teli identitást 
teremt.

Összegzésként elmondható, hogy a cso-
porthoz tartozás és az azzal járó követ-
kezmények figyelembe vétele nélkül nem 
lehet sikeres egyetlen konfliktusrendezés 
sem. Ideális esetben a jog uralmának a 



2017. tél 103

A kollektív érzelmek, felelősség és megbékélés szerepe

visszaállítása és megerősítése, az igazság 
megállapítása, az átláthatóság (mind az 
igazságszolgáltatás, mind az állami mű-
ködés tekintetében) és a közügyekben és 
a megbékélést segítő folyamatokban való 
részvétel megteremtése, valamint a jóvá-
tételhez való jog elismerése együttesen 
képezi a konfliktusok sikeres lezárásá-
nak az alapját. E feltételek megvalósulása 
esetén a konfliktusban részt vevő csopor-
tok kellő garanciát találhatnak a kollektív 
áldozati szerepről való lemondásra.
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