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I.  A konfliktusok formái és forrásai 
 

Mi a konfliktus? 

A konfliktus olyan helyzet, ahol látszólag összeférhetetlen elemek ellentétes, vagy 

divergens irányok felé fejtenek ki erőfeszítést. 

Konfliktus lehet tehát, ha két embernek nem összeegyeztethetőek, vagy legalábbis azt 

hiszik, hogy nem érhetők el egy időben az érdekei. A klasszikus tárgyalási gyakorlatban 

például egy narancsszállítmányt szeretnének megszerezni a tárgyalófelek. A látszólagos 

konfliktus akkor oldható fel, ha rájönnek, hogy mögöttes érdekeik összeegyeztethetők, 

mivel az egyik fél a narancs belsejét, a másik a narancs héját akarja megszerezni. 

Az is konfliktus, ha egyszerre akar valaki két dolgot, de választania kell: vagy egyik, 

vagy másik. Csak nehogy úgy járjon, mint Buridan szamara, aki a két egyforma 

fűcsomó között nem tudván választani, éhen halt. 

 

A konfliktus szintjei 

 

A fenti két példa alapján is látható, hogy a konfliktus több szinten megjelenhet.  

1. Intrapszichés konfliktusok: 

    Intrapszichés konfliktus esetén egy személyen belüli alakul ki konfliktus. A 

személynek egymással vagy a valósággal összeegyeztethetetlen, egymást kölcsönösen 

kizáró célok, viselkedésmódok, cselekvések között kell választania.  

2. Interperszonális és konfliktusok: 

    Interperszonálisan, azaz személyek között is kialakulhat konfliktus. A kapcsolatokban 

az értékek, szükségletek, érdekek, célok ütközése lehet konfliktusforrás. A 

szervezeteken belül észlelhető konfliktusok is megjelenhetnek ezen a személyközi 

szinten. 

3. Csoportközi és társadalmi konfliktusok: 

    A személyes kapcsolatban lévő szűkebb csoportok és a társadalom különböző 

csoportjai, illetve nemzetek, népcsoportok között alakulnak ki a csoportközi és 

társadalmi konfliktusok. 
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A konfliktus tehát egyrészt egy sajátos helyzet, ahol összeegyeztethetetlenség 

tapasztalható, másrészt egyfajta „küzdelem” is - a konfliktus szó etimológiai eredete1 is 

utal erre-, amely az érintettek között, vagy a személyen belül zajlik. 

A szakirodalom a konfliktust az interakció során alakuló és abban megnyilvánuló 

folyamatnak tekinti, ahol ellentétes érdekek vannak jelen, azokat felismerik, és a felek 

úgy vélik, hogy a másik veszélyezteti ezen érdekeket. A konfliktushoz tehát el kell érnie 

egy bizonyos észlelési küszöböt az ellentétnek és az észlelt veszélyeztetésnek. Az 

interakció az intrapszichés konfliktusban a személyen belül zajlik, egymással össze nem 

egyeztethető érdekek ütközéséről beszélhetünk. (Például a kognitív disszonancia egyik 

példájában - a személyen belül zajló interakció során - két vonzó árucikk közül történő 

választásnál, az elvetett „vonzó” lehetőség utólagos leértékelése, és a választott opció 

felértékelése csökkenti a lemondással járó feszültséget.) 

 

Rahim (2001) megfogalmazásában a konfliktus egy olyan interakciós folyamat, ahol a 

személyen belül vagy a személyek, csoportok között össze nem egyeztethetőség, egyet 

nem értés vagy disszonancia tapasztalható.  

 

A konfliktus tehát feltételezi, hogy észleljük az összeegyeztethetetlenséget, és 

problémának tekintjük azt. A konfliktus ugyanakkor nem feltétlenül vagy mindenáron 

kiküszöbölhető. Az is feszültséggel jár, ha el akarjuk kerülni, vagy nem veszünk róla 

tudomást. Konfliktus ellenére is lehet stabil egy kapcsolat, ha például sikeres a 

konfliktus feldolgozása. Megfigyelték tárgyalási és párkapcsolati vizsgálatokban, hogy 

gyakran a jó kapcsolat mellett engedhetik meg a felek, hogy több konfliktust vállaljanak 

egymással. 

A konfliktusok azonban nem mindig termékenyek, vannak destruktív (romboló), latens 

(lappangó, azonosítatlan tárgyú) és örvényszerű konfliktusok. Utóbbiak az eszkalálódó 

konfliktusok, amit gyakran meg lehet figyelni a szervezeti kapcsolatokban. Ha egy 

munkatársi kapcsolatban azt észleli valaki, hogy a kollégája becsapta, visszaélt a 

bizalmával, akkor annak hosszútávra kiható negatív következményei vannak a 

kapcsolatra nézve. Ez a bizalmatlansági spirál azzal jár, hogy a becsapó szándékait 

negatívan értelmezi, manipulációt feltételez a becsapott és állandóan ellenőrzi a 

másikat. 

                                                
1 Konfliktus: latin eredetű szó, jelentése: összeütközés, összecsapás 
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Destruktív vagy diszfunkcionális (hatékonyság-gátló) a konfliktus, ha  

• Olyan helyzethez vezet, amely érzelmileg átitatott, például az egyik veszít a 

másik nyer, és harag, frusztráció, személyeskedés, rosszindulat jelenik meg a 

feleknél vagy a csoportban. 

• Védekező vagy blokkoló magatartáshoz vezet. 

• A csoportvéleményt elviszi a szélsőségek irányába. 

• Csökkenti a csoportban az összetartást: csökken a kommunikáció, 

ötletmegosztás, úgy érezheti valaki, hogy véleményét nem veszik figyelembe. 

• A csoport szétesik, mert nem jutalmazó együtt maradniuk. 

 

Konstruktív vagy funkcionális (hatékonyság-fokozó) a konfliktus, ha 

• Segíti a kreativitást, többoldalú megközelítésre ad lehetőséget, az egyet nem 

értés lehetősége mélyebb megértéshez vezet. 

• Tisztázást indít el: megkérdőjelezheti a saját véleményét, illetve leleplezi az 

irracionális érveket. 

• Enyhül a feszültség, nő a csoportban az összetartás. 

• Nő az érdeklődés, motiváció, mivel a konfliktussal való foglalkozás a tanulás, 

változás útja lehet. 

 

Mind a személyen belüli, mind a személyek közötti konfliktus kezelésének sikere, vagy 

sikertelensége azért vizsgálandó, mert hat arra, hogy mennyire érezzük magunkat 

hatékonynak. A konstruktív kezelés növeli az önértékelésünket, ezért lényeges, hogy 

megpróbáljuk megismerni magunkat, stílusunkat a konfliktuskezelés és az ezt kísérő 

kommunikáció szempontjából, és az önismeret alapján változtassunk a kevésbé 

hatékony módszereinken. 

 

A konfliktusok csoportosítása  

A konfliktus típusai 

 

A konfliktusok csoportosításának lehetséges megközelítése, ha a konfliktusok forrását, 

illetve tartalmát vizsgáljuk. Az egyik lehetséges elkülönítés arra vonatkozik, hogy a 

konfliktusban lévő feleknél a helyzethez, egymáshoz kapcsolódó érzelmek 
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összeegyeztethetetlenek, vagy egy adott témával, feladattal kapcsolatos nézetek eltérése 

okozza a feszültséget. 

 Előbbi az érzelmi (más elnevezésben pszichológiai, személyközi, kapcsolati vagy 

személyre orientált) konfliktus. Ez egyének érzelmi ütközése az adott társas 

rendszerben, amely nem feltétlenül vélemény-eltérésen alapul, hanem személyes 

ütközésről beszélhetünk, amely negatív érzelmi reakciókkal társul, mint például a harag, 

frusztráció. Itt a személy nem-kívánatos, nem elfogadott a viselkedése, szerepe. A 

feszültség oka a személyiségnek tulajdonított, gyakori reakció a másik el nem fogadása. 

Ebben a helyzetben tehát elutasított a másik fél, és miután a személynek tulajdonított a 

nem elfogadható tulajdonság, viselkedés, a feleknél távolodással, a kommunikáció 

csökkenésével jár. Úgy érezhetik, hogy nem változtathatnak a másikon, így nem is 

próbálják befolyásolni őt. 

. 

A feladattal kapcsolatos nézeteltérést lényegi (más elnevezésben feladat, kognitív) 

konfliktusnak nevezzük. A nézeteltérés esetén az ötlet, idea, vélemény szintjén jelenik 

meg egyet nem értés. A feladattal kapcsolatos elképzelésekben van intellektuális 

ütközés, ellentét a felek között. Az ilyen konfliktus valószínűleg fokozott interakciót 

vált ki, ahol a felek célja a saját vélemény elfogadtatása. A nézetszintű eltérést nem a 

személyiségnek, hanem a viselkedés részének tekinti a másik félnél, tolerált (néha 

csodált) az eltérő vélemény, hiszen az „egyéniség” kultúránkban elismerést vált ki. 

Természetesen a fenti két konfliktus-típus elkülönítése sok konfliktushelyzetben 

nehézségbe ütközhet, hiszen a véleményeltérés is generálhat érzelmi reakciókat a másik 

fél irányában, és az érzelmi ütközés hozzájárulhat a felmerülő kérdések kapcsán az 

objektivitás hiányához, az egyetértés elutasításához. 

 

Csoportosíthatók a konfliktusok az ütközés tárgya, forrása szerint is. A Moore (1996) 

konfliktus köre megközelítése jól szemlélteti a lehetséges okokat: 
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ÉRTÉKEK

KAPCSOLATOK

KÜLSŐ TÉNYEZŐK/ 
HANGULAT

STRUKTÚRA

TÉNYEK

ÉRDEKEK

 
ábra A konfliktus köre 

 

 

 

 

Érdek-, szükséglet- és célkonfliktusok 

Szükségleteink, vágyaink meghatározzák érdekeink és céljaink tartalmát. A 

munkatársak vagy a szervezeten belüli egyes egységek közti rivalizálás, a jutalmazási és 

előremeneteli rendszer, a munkahely biztonsága, a csoportban elfoglalt hely 

megszerzése és megőrzése, mind lehetnek ilyen érdekütközések okai. Ezeknek a 

konfliktusoknak a kezeléséhez érdemes azonosítani a szükségletek fontossági 

sorrendjét. 

 

Strukturális konfliktusok 

A strukturális konfliktusok abból származhatnak, hogy a szervezeti struktúrából 

következően egyenlőtlenül oszlik meg a hatalom a szervezeten belül és a rendelkezésre 

álló források (pl. idő, pénz) korlátozottak. Szintén konfliktushoz vezethet, ha nem 

egyértelműek a munkaköri feladatok, szabályozások, jogkörök, elvárások, felelősség, 

szerepek. Ugyanakkor a túlzott vagy betarthatatlan szabályozás, és a szabály hiánya is 

vezethet konfliktusokhoz.  

 

Kapcsolati, viszonykonfliktusok   

A kapcsolati vagy viszonykonfliktusoknál a kapcsolati tapasztalatból, kommunikációs 

zavarból, illetve szerepekből, státuszokból ered az ütközés. A kapcsolatok íratlan 

viselkedési szabályai és a kapcsolódó elvárások, a szükségletek – bizalom, elfogadás, 

biztonság -, és az ebből adódó erős érzelmi telítettség játszik szerepet a konfliktus 

kialakulásában.  
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Értékkonfliktusok 

Az egyes személyek, csoportok vagy a szervezet értékei közötti különbségek is 

okozhatnak konfliktust a szervezetben. Eltérés lehet a célok és a céleléréshez 

felhasználható utak, eszközök megítélése, elfogadása vonatkozásában. Eltérhet például 

annak megítélése, hogy mi tekinthető igazságosnak, méltányosnak egy csoportban, 

szervezetben.  Az értékrend azonban nehezen változtatható, így a kezelés lehetséges útja 

a tolerancia, a megértés növelése lehet. 

 

Ténykonfliktusok 

Konfliktus forrása lehet az információ is. Az információ kapcsán az egyértelműség 

hiánya, a félreinformáltság, a túl sok információ vagy az interpretáció (értelmezés) 

zavarai egyaránt probléma és esetlegesen konfliktusforrásokká válhatnak a szervezeti 

életben és a kapcsolatokban. 

 

Külső tényezőkből származó konfliktusok 

A konfliktushoz képest külső tényezőknek tekinthetők a testi és pszichológiai állapotból 

származó, a vitához nem kapcsolódó tényezők, amelyek hozzájárulhatnak, illetve 

bizonyos esetekben okozói is lehetnek konfliktusnak. Ilyen tényező lehet az érzelmi 

állapot, például a negatív hangulat, vagy a krónikus testi fájdalom, amelyek a személyt 

„érzékenyebbé” tehetik, mások számára nem érthető reakciókhoz vezethetnek a 

személyközi kapcsolatokban. 

 

A szervezeti konfliktusok 

 

Az interperszonális konfliktusok értelemszerűen egymással valamilyen kapcsolatban 

lévő személyek között alakulnak ki. A kapcsolatok milyensége, minősége 

meghatározhatja a probléma tartalmát, okát, a várható kimeneteli eredményeket. A 

szervezetben való működés két elkerülhetetlen konfliktusforrása a csoportban való 

működésben gyökerezik. Ez az ember alapvető, a saját csoportját előnyben részesítő 

működése miatt, az azonosuláson keresztül hoz létre egyfajta konfliktusforrást. Azokat a 

csoportokat, amihez viszonyítva meghatározzák magukat a személyek, amelynek a 

normái befolyásolják a viselkedést, referenciacsoportoknak nevezzük. A 
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referenciacsoportok és a társas térben elfoglalt pozíció befolyásolja, megszabja a 

gondolkodási folyamatok (tudás, tapasztalat, attitűdök, ítéletek) alakulását. A 

referenciacsoporttal való azonosulás szelektív észleléshez vezet. Sajátosan szűrhetjük, 

torzíthatjuk ezáltal a kapott információt, ami megszabja a kommunikáció tartalmát, 

fókuszát, a kitűzött célok, értékek irányát. A szervezeti tagok azonosulásában két 

lehetséges típus különíthető el. Amennyiben a szervezeti egysége a személy 

referenciája, szervezeti azonosulás jellemző, míg ha az azonos foglalkozásúakat tekinti 

referenciának, akkor szakmai identifikációról beszélhetünk. Ezt a sajátos torzítást és 

kommunikációs zavart észlelhetjük például, ha ügyintézőként informatikustól kérünk 

segítséget, és azt észleljük, hogy nem értjük, mit beszél a másik, hiszen az informatikus 

a „saját nyelvén” ad nekünk tanácsot, ami az ügyintéző szempontjait nem feltétlenül 

tartalmazza.  

A szervezeti konfliktusok másik gyökere a szervezet felépítéséből származik, mivel a 

munkamegosztásból következően egységekben zajlik a tevékenység, ez szintén létrehoz 

egyfajta konfliktusforrást. Az egységek bizonyos mértékig elhatároltak egymástól, ami 

torzulásokat okozhat, mivel az információszerzés óhatatlanul korlátozott. Részleges, 

kevés személyes interakción alapul az információszerzés és a szervezeti egységek közti 

határok is akadályozzák a közvetlen kapcsolatokat. Hasonló problémával a vezetők is 

találkoznak, hiszen nincs lehetőségük az összes beosztottal napi szintű kapcsolatra, így 

közvetített információk alapján döntenek. Gondoljunk például arra a helyzetre, amikor a 

vezetőnek döntenie kell az ügyfélfogadásra rendelkezésre álló időről. Nyilvánvalóan 

nem fogja mindenkinél megnézni, hogy mennyi idő szükséges az ügyek intézéséhez, 

hanem információt kér az átlagos ügyintézési számról, arról, hogy lehet-e esetleg 

rövidíteni az időt, mert üresjáratok vannak benne, majd döntést hoz ezen kapott 

információk alapján. 

 
Fentiek tehát szinte beépített konfliktusforrások minden szervezetben. Milyen egyéb 

okokra vezethető vissza konfliktus a szervezetben? A szervezetekben egymással 

kölcsönös függési viszonyban lévő csoportok hálózata, a különböző kapcsolati típusok a 

konfliktusok lehetséges színterei. Mastenbroek (1991) az alábbi kapcsolatokat különíti 

el a szervezetben: 

• Az instrumentális kapcsolatok alapja a munkamegosztás és ennek 

koordinálása. A szervezet tagjai bizonyos szempontokból egymásra, egymás 

munkájára vannak utalva, ami függőséget eredményez. Meghatározó elemei 
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ennek a kapcsolatnak a kommunikációs rendszer, a szervezet struktúrája, a 

problémamegoldás és a döntéshozatal módszerei. 

• A társas-érzelmi (szocio-emocionális) kapcsolatok a szervezetben dolgozók 

közötti érzelmi kötelékek, amelyek rokonszenvben vagy ellenszenvben 

megnyilvánuló személyes kapcsolatok. Az összetartozás, a lojalitás, a 

csoportszellem is ennek a megjelenése. 

• A hatalmi-függőségi kapcsolatok által a szervezeten belül az emberek 

megpróbálják befolyásolni egymást, hogy helyzetüket, pozíciójukat minél 

kedvezőbbé tegyék, megerősítsék. A függőség mértéke annál nagyobb, 

minél nagyobb mértékben valaki más – a hatalom képviselője – határozza 

meg az egyén viselkedését, tevékenységét.  

• A tárgyalási kapcsolatok létezésének az az alapja, hogy a szervezetben 

rendelkezésre álló erőforrások korlátozottak. Ezeket az erőforrásokat, 

például a munkaidőt, a költségvetést és a felszerelést el kell osztani, amiben 

az ezzel kapcsolatos döntési jogkörök kapnak szerepet. A tagok azért vannak 

egymással kapcsolatban, hogy a döntéshozatalnak részesei lehessenek, 

érvényesíthessék igényeiket. 

 

Az érdekütközés, feszültség lehetősége mind a négy kapcsolattípusban természetes 

módon megjelenhet, de a konfliktusok mértékétől már függ az, hogy a szervezetre nézve 

destruktív vagy konstruktív-e a konfliktusszint. Mind az egyéni, mind a csoportos 

döntések vizsgálatai rámutatnak, hogy a többféle nézőpont, megoldási alternatíva 

figyelembe vétele támogathatja a hatékonyabb döntést, míg a túlzott konszenzus, vagy a 

kontrollálatlan vita diszfunkcionális lehet. 

Az összefüggést az alábbi ábra szemlélteti (Northcraft, Neale, 1990): 
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A kapcsolattípusok eltérnek abban is, hogy hogyan jelenik meg bennük a versengés és 

az együttműködés: 

kapcsolat típusa együttműködés versengés 

instrumentális együttműködés, konszenzusra 

törekvés 

egyéni preferenciák előtérbe 

helyezése 

társas-érzelmi összetartozás hangsúlya énazonosság hangsúlya 

hatalmi-függőségi egymásra utaltság, az erők 

egyesítése 

az autonómia, függetlenség 

hangsúlyozása 

tárgyalási a közös eredményesség 

hangsúlya, maximalizálása 

a saját részesedés 

maximalizálása 

 

Amennyiben a felek a versengő és együttműködő elemeket is hangsúlyozzák, valószínű 

a tárgyalás, az érdekek ütköztetése vagy a problémamegoldás. Amennyiben a verseny és 

együttműködés kevésbé hangsúlyos, akkor inkább az ütközések elsimítása, elkerülése 

jellemző, ami arra utal, hogy inkább a hatalmi kapcsolatrendszer dominál a konfliktusok 

megoldásánál. 

 

Az együttműködés támogatásában kulcsszerepű a pozitív klíma megteremtése, 

támogatása, ami egyrészt nyílt megbeszélésre bátorít, ahol a felek beszélhetnek a 

központi problémához kapcsolódó érzéseikről, másrészt támogatott a „mi” szemléletű 
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megközelítés, ahol a tagok megpróbálják olyan módon szemlélni a helyzetet, ami a 

közös megoldás keresésének célját tartalmazza. 

 
A konstruktív szemléletmódhoz emellett az egyén oldalának támogatására is szükség 

van. A konfliktus kezelés szakirodalma ezt az „arculat”, a magunkról másoknak 

mutatott kép, védelmének nevezi. Az érzelmeket is keltő vita, konfliktus során 

sebezhetővé válunk abból a szempontból, hogy hogyan jelenünk meg a személyközi 

kapcsolatokban. Mivel a konfliktushelyzetekben véleményt mondunk, képviselünk, így 

kritizálhatóvá tesszük magunkat. Sokan attól félve, hogy „butaságot” mondanak, inkább 

nem is mondanak semmit. Attól is félhet valaki, hogy úgy elragadja őt a szenvedély, 

hogy aztán már nem tudja kezelni, kontrollálni érzelmeit. Mindkét esetben a veszteség 

lehetősége áll fenn: nem fognak bennünket kedvezően értékelni mások. Azt szeretnénk, 

hogy lássanak minket hatékonynak, arra vágyunk, hogy személyes énképünk és az, 

ahogy másokkal láttatni szeretnénk magunkat -azaz, hogy hatékonyak, okosak, 

hozzáértőek vagyunk-,  ne sérüljön. 

Nem véletlen például, hogy az intézmények (sokszor a váló felek is) ódzkodnak a 

bíróságra vinni a vitákat, inkább arra törekszenek, hogy megegyezzenek peren kívül. „A 

szennyes kiteregetésére senkinek sincs szüksége.” 

Milyen technikákkal biztosítható egy vitahelyzetben az „arculat” védelme? 

• A fent már bemutatott megfelelő légkört kell létrehozni, ahol nem érzi 

fenyegetve magát senki, és érzik a felek a támogatást. 

• A védekezés csökkentéséhez a feleknek azt kell jelezniük egymás felé, hogy 

elismerik a másik nézőpontját, és megértik azt, hogy az eltérhet a sajátjuktól. 

• A vádló és megfélemlítő, manipuláló üzeneteket kerülése is segíthet, mivel ezek 

a saját erőt fitogtása mellett a másikat védekezésre kényszerítik.  

 



 14 

A konfliktus szakaszai 

 

A konfliktus kialakulása egy folyamat. A konfliktust megelőző helyzetből indul ki, 

amikor a felek kölcsönös információhiánya a másik céljaira vonatkozóan nem teljesek 

vagy félreértettek. 

• A konfliktus lehetőségéből akkor lesz tényleges konfliktus, ha valamelyik fél 

észleli, tudatosítja az eltérést. A csíraállapotban a feszültség érzékelhető, de 

még nem állapítható meg a lényege vagy a résztvevői, mert kevés az információ 

a különbségekről. Az álláspontok kezdenek elkülönülni, de nem kimondott a 

különbség.  

• A lappangás (látens konfliktus) szakaszában a felismert konfliktust átélik a 

felek, a feszültség érzékelhető, de nem nyilvános. A felek foglalkoznak vele, de 

inkább az elkerülés jellemző. Ebben a szakaszban már megjelenhet az érzelmi 

reagálás a felek részéről. 

• Az érett konfliktus szakaszában az okok, pólusok felderíthetők, megfogalmazott 

a konfliktus, foglalkoznak vele. A felek igyekeznek a kezelési módot, stratégiát 

kialakítani, eldöntik azt, hogy a kedvezőtlen helyzetet hogyan szüntetnék meg. 

A konfliktus megjelenéséhez vagy elnyomásához vezethet a helyzet. Előbbinél a 

szándék tényleges viselkedésbe megy át, ahol már láthatóvá válik a konfliktus, a 

kezdeményezések és a reakciók: 

o Vita: Az álláspontok leszögezése, anélkül, hogy a különbségeket 

megpróbálnák azonosítani. A konfliktus gyújtópontja még nem látható. 

o Nyílt konfliktus: a különbségek világosan megfogalmazottak, állásponttá 

élesedtek. A hatékonyság gátolt, jó-rossz fogalmakban gondolkodnak. 

o Nyílt, nem produktív konfliktus: saját álláspont hangsúlya, az a cél, hogy 

a másik hatalmát aláássák. 

 

A konfliktus természete 

A konfliktusok intenzitása, az ütközések gyakorisága különböző fokozatokban jelenhet 

meg. A konfliktus hiánya a felek kapcsolatában a harmónia. A konfliktus 

legalacsonyabb szintje, amikor kisebb félreértések, valamely kérdésben egyet nem értés 

jelentkezik. A következő fokozatnál már a felek, vagy az egyik fél nyíltan számon kéri, 

felelősségre vonja a másikat. Ezt a szóbeli támadás követi, ami átmehet fenyegetésbe, 
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ultimátumok adásába. Általában az agresszió szóbeli formáján ritkán lépnek túl a felek, 

főként hivatalos kapcsolatokban, de előfordulhat, hogy a következő fokozat az agresszív 

fizikai támadás. Végül a nyílt megsemmisítés is megjelenik egy eszkalálódó konfliktus 

során. 

A konfliktus kezelhetőségében a kapcsolat mellett a téma jelentősége is fontos 

szempont lehet. Amennyiben jó a kapcsolat, akár kritikus téma esetén is vállalható a 

konfliktus, mivel a felek ki tudják fejteni álláspontjukat, és képesek megérteni a 

különbségeket. A megoldásra való törekvés mellett akár erősödhet is a kapcsolat a 

kezelés során. Azonban rossz kapcsolat esetén a lényegtelen téma is eszkalálódó 

konfliktushoz vezethet, a felek szélsőséges álláspontra helyezkedhetnek és akár meg is 

szakadhat a kapcsolat. 

Mindez a konfliktus vállalásának lehetséges kockázatára, nyereségére irányítja a 

figyelmet. Mit kockáztatunk a konfliktus vállalásával? Kapcsolati szinten a konfliktus 

eltávolíthatja feleket, bizalmatlanokká válhatnak és megszakadhat a kapcsolat. Az 

énkép szempontjából is veszélyeket hordoz a konfliktus, hiszen úgy érezhetjük, 

elutasítanak bennünket, nem vagyunk hatékonyak, sőt ellenséges érzelmeket élünk át és 

kapunk a másik féltől. Mit nyerhetünk egy konfliktus vállalásával? Ha konstruktív a 

megoldás, akkor a felek közti összetartozás-érzés, bizalom és a kapcsolat javulása a 

nyereségünk, ráadásul a másik fél által értékeltnek, megbecsültnek érezhetjük 

magunkat, ami önértékelésünk javulását eredményezheti. 

Felmerül a kérdés, hogy mikor nem érdemes egy konfliktust vállalni. Ha úgy látjuk, 

hogy nincs esély a változásra, a másik csak a győzelemben érdekelt, az egyik fél nem 

érdekelt a kapcsolatban vagy teljes az ellentét, akkor felesleges erőfeszítésnek tűnik a 

kezelésre tett kísérlet. 
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II. Az intrapszichés konfliktus és kezelése 
 

A személyen belüli konfliktus esetén a személyen belül vannak jelen össze nem 

egyeztethető kognitív vagy érzelmi elemek, ami kontrollhiányt, bizonytalanságot és 

ennek következtében feszültséget okoz a személynél. Ez a feszültség, stressz olyan 

állapot, amelynek megszüntetésére törekszik a személy. 

 

Lehet-e egészséges a stressz? 

 

Az egészségpszichológia célja az, hogy segítse az embert az egészsége fenntartásában 

és annak megelőzésében, hogy kialakuljanak az alkalmazkodás szempontjából káros 

viselkedések, működések. A megközelítés tehát nem a betegségekkel és azok 

gyógyításával foglalkozik, hanem azzal, hogy az egészséges személyiséget, működését 

mi jellemzi, és ezt hogyan lehet fenntartani.  

 

Mikor tekinthetünk valakit egészségesnek? 

 

Az egészségpszichológia négy, egymást átfedő működést sorol ide: 

1. Az egészséges ember képes a boldogságra, azaz képes célokat állítani maga elé és 

ezeket elérni. 

2. Képes arra, hogy alkosson, hatékonyan elvégezzen feladatokat, és ezzel uralja 

környezetét. 

3. Képes elfogadni önmagát, reális önismerettel rendelkezik és ez érzelmi 

kiegyensúlyozottságot, biztonságérzetet eredményez nála. 

4. Képes arra, hogy kapcsolataiban is hatékony legyen. Meleg, gondoskodó, kölcsönös 

tiszteletet adó kapcsolatokat épít ki és tart fenn. 

 

Ha valaki „saját természete szerint él”, önmagával összhangban, az megelégedettséghez, 

jó közérzethez, összhanghoz vezet, és talán nem vitatható, hogy ez lehet a hosszú élet 

titka is. 

 

Az egészségpszichológiai tehát arra keresi a választ, hogy mi okozhat a személynek 

megterhelést, mi lehet az oka annak például, hogy egy munkahelyen a munkakör 
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megváltoztatását az egyik ember kivételes lehetőségként, kihívásként éli meg, míg a 

másik nagyfokú szorongással reagál, fenyegetésnek észleli a változást, és akár bele is 

betegedhet ebbe. 

A munkahellyel kapcsolatos stressz vizsgálatának számos indoka van, felmérések 

szerint az Európai Unióban a dolgozók 28% észlel stresszt a munkahelyén. A stresszt 

észlelőknél 46%-kal magasabb a megbetegedések száma, ami növeli az egészségügyi 

költségeket, hiányzásokat, és hosszabb távon rokkantsághoz is vezethet. A magas 

munkahelyi stressz olyan foglalkozási ártalom, amely minden munkaterületen és szinten 

jelen van. Az 1992-es ENSZ jelentés és a WHO is a riasztó betegség, járvány 

elnevezésekkel él a munkahelyi stressz kapcsán. Az Európai Bizottság kutatása szerint a 

munkavállalók felénél olyan stressz-tényezőket említ a munkahelyeken, mint az 

időnyomás, a fokozott munkatempó, a monotónia. A munkahelyi pszichés és fizikai 

megterhelést tekintik a kiváltó oknak olyan panaszoknál, mint a hátfájás, amely a 

dolgozók 30%-ánál jelentkezik, vagy az emberek ötödénél jelentkező fáradtság esetén. 

 

 

Azonban a stressz az élet sava-borsa Selye János híres stresszkutató szerint. Ahhoz 

hogy létezhessünk, valamekkora stresszre szükségünk van, de egy ponton túl ezek a 

hatások károssá válhatnak. Ráadásul nemcsak a kellemetlen, de a boldogságot okozó 

élményeket is ide sorolhatjuk. Tág értelemben stressznek a szervezet és a külvilág 

közötti kölcsönhatás folyamatában fellépő, újszerű választ igénylő, a fizikai vagy 

pszichológiai jólétünket veszélyeztető helyzetet nevezzük. Nem mindegy tehát, hogy 

mekkora ennek a stressznek a mennyisége. Az alábbi ábra jól mutatja, hogy a 

teljesítményünk hogyan alakul a stressz mennyiségétől függően: 
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ALACSONY

MAGAS

STRESSZ SZINT

PSZICHOLÓGIAI MEGTERHELÉS

MUNKAVÉGZÉS 

HATÉKONYSÁGA

nagyon 

alacsony
optimális

mérsékelten

magas
extrém 

nagy

nagyon 

alacsony
optimális magas

feladat-stressz félelmi-stressz

A STRESSZ ÉS A MUNKAVÉGZÉS HATÉKONYSÁGA

 

 

Ábra A pszichológiai megterhelés okozta stressz és a munkavégzés hatékonysága közötti 

összefüggés. A görbe pontos alakja a feladattól és a személy adottságaitól, viselkedésétől függően 

változik. Forrás: Ergonómia (szerk.:Hercegfi Károly, Izsó Lajos) Typotext, Budapest 2007 

 

A nagyon alacsony stressz-szintnél a személy fáradékony, figyelmetlen, lassan reagál, 

nehezen aktivizálható, nem kezdeményez. A feladattal, újdonsággal kapcsolatban nem 

befogadó, kevésbé terhelhető. 

Optimális sztressz-szintnél aktív, kezdeményező, kapacitását jól hasznosítja a személy. 

A feladattal és az emberekkel kapcsolatban nyitott, befogadó, motivált. 

A mérsékelten magas stressz-szinten aktív, probléma- és célorientált a személy 

viselkedése. Azonban, ha elhúzódik, vagy nő a megterhelés, csökken a koncentráció, nő 

a hibázás és a feszültséggel negatív érzelmi reakciók kerülhetnek előtérbe (pl. támadás, 

hibáztatás, konfliktusok). 

Az extrém stressz-szint pánikreakciót, korábbi viselkedésmintákhoz való visszatérést, a 

helyzetből való menekülést, agressziót és önagressziót, teljes beszűkülést 

eredményezhet. 

 

Ráadásul ugyanaz a megterhelés nem mindenkiből vált ki ugyanolyan intenzív választ, 

és egy-egy személyen belül is eltérés lehet a mutatott reakcióban, attól függően, hogy 

mikor hat rá az adott helyzet. Vannak olyan napok, amikor munkába menet a reggeli 
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tömeg a buszon, villamoson minket is idegesít, máskor ugyanezt a helyzetet észre sem 

vesszük. 

A stressz számos külső és belső befolyásoló tényező hatására válhat betegségokozóvá, 

patogénné2. Belső befolyásolók az életkor, a nem, örökletes hajlam, élettapasztalatok és 

az hogy a személy hogyan észleli, értékeli a stresszhatást és annak megoldási 

lehetőségeit. A külső befolyásolókhoz olyan tényezőket sorolunk, mint a klíma, 

táplálkozás, családi, társadalmi környezet. Ezen befolyásoló tényezők szabják meg 

tehát, hogy egy adott stresszhatás elviselésére, kezelésére képesek vagyunk-e. 

                                                
2 Patogén= kór-, betegség-okozó 



 21 

Mi a stressz? 

 

A stressz kifejezés élettani, pszichológiai jelentéssel való használatát Selye János 

magyar tudósnak köszönhetjük, aki elsősorban a stresszhelyzetre adott élettani válaszok 

kutatásával foglalkozott. A stressz szó latin jelentése, megsérteni, bántani, szorítani, 

innen származik az eredeti angol jelentése: erő, nyomás, kényszer. A stresszkutatások az 

igénybevétel, feszültség jelentéssel is felruházták a szót. Az elmúlt évtizedek 

kutatásaiban három fő megközelítéssel találkozhatunk: 

 A stresszre adott választ kiemelők - ide tartozik Selye (1979) is - a megterhelő, 

igénybe vevő helyzetekre adott válaszmintázatként írják le a stresszt. A stresszállapot 

intenzív élettani válasz, ami a kiváltó ingertől függetlenül azonos mintázattal fut le. 

 Egy másik megközelítés a személyt ért ingerből indul ki. A stressz olyan 

megterhelő esemény vagy körülmény (például, katasztrófa, betegség, zsúfoltság, zaj, 

megterhelő események halmozódása), amely szokatlan választ tesz szükségessé. 

 Lazarus és Folkman (1984) a személy és környezete közti kölcsönkapcsolatot, 

tranzakciót helyezi a középpontba. A tranzakcionalista felfogása szerint, akkor 

beszélhetünk stresszről, ha a személy saját erőforrásai és a környezete, a helyzet 

követelményei között össze nem illést tapasztal. Úgy értékeli, hogy a követelmények 

túlterhelik erőforrásait, veszélyeztetik jólétét. Ez a felfogás megmagyarázza, hogy 

ugyanazon helyzet miért lehet az egyik személy számára megterhelő, míg a másik 

számára nem az. 

Lazarus (1966) kognitív megközelítése szerint kétlépcsős értékelés zajlik. Elsődlegesen 

arról dönt a személy a helyzettel kapcsolatban - nem feltétlenül tudatos szinten - hogy 

az esemény mennyire fenyegető jóléte szempontjából: jelentős-e, jóindulatú-e. A 

másodlagos kiértékelés arra vonatkozik, hogy kezelhető-e az esemény, mit tehet, mit 

tud tenni adott helyzetben. A másodlagos értékelés alapjául a múltbeli tapasztalatok, a 

saját megküzdő képességével kapcsolatos elképzelések, az elérhető társas támasz, 

valamint a helyzet kezelhetőségéről, kiszámíthatóságáról (kontrollálhatóság) alkotott 

ítélet szolgálnak. 

 

A kontrollálhatóság jelentőségét illusztrálják a Kopp Mária és Skrabski Árpád 

irányításával zajlott Hungarostudy kutatások eredményei. A magyar népesség egészségi 

állapotának előrejelzésében kulcsszerepűnek találták az észlelt koherencia mértékét. A 
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koherencia annak észlelése, hogy a világban helyünk, szerepünk van, a velünk történő 

események kiszámíthatóak, van értelmük, és ezeket képesek vagyunk hatékonyan 

befolyásolni, azaz kontrollálni. 

Az országos vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a magasabb koherencia mutatóval 

rendelkező csoport tízszer jobb egészségi állapotról, jelentősen magasabb 

munkaképességről és életminőségről számolt be, mint az alacsony koherencia mutatójú 

csoport. A koherencia-érzés tehát egészségvédő hatású. (Skrabski és mtsai, 2002) 

* 

A stresszt kiváltó eseményt, helyzetet, amelyhez alkalmazkodnia kell a személynek 

stresszornak nevezzük. A stresszorok többféle csoportosításáról beszélhetünk: 

Selye eustressz (pozitív eseményhez kapcsolódó) és distressz (negatív eseményhez 

kapcsolódó) stresszreakciót különít el.  

Lazarus stresszorokat három csoportba sorolja. Veszteségről beszélünk, amikor kár, 

igazságtalanság éri a személyt. A fenyegetés a kár, veszteség elővételezése, míg a 

kihívás is lehet stresszor, de itt az előnyökért vállalandó kockázatot kerül előtérbe az 

esemény, helyzet személy általi értelmezésénél. 
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A stresszre adott válaszok 

 

A stresszreakció alatt a stresszorra adott élettani, pszichológiai és viselkedéses 

válaszokat, illetve ezek kölcsönhatását értjük. A következő részben ezeket a lehetséges 

válaszokat mutatjuk be. 

 

Élettani válaszok 

 

Az élettani válaszok felsorolásához elég arra gondolnunk, hogy milyen testi 

változásokat észlelünk magunkon, ha például egy szorongást okozó orvosi vizsgálatra 

várunk. Selye az alábbi reakciókat írta le. 

 

Vészreakció: "harcolj vagy menekülj" válasz 

Miután a stressz a személy számára fenyegetést jelent, a szervezet élettani szempontból 

az elérhető energiakészlet mozgósításával reagál. Ez a vészreakció (alarm reakció) 

által mozgósított többletenergia teszi lehetővé, hogy a fenyegető hatással 

szembeszálljon, vagy elmeneküljön előle, ezért "harcolj vagy menekülj" válasznak is 

nevezik ezt a tünetegyüttest. A hipotalamuszból kiinduló idegi-hormonális rendszer 

hatására a szervezet fokozódó energiaigényének megfelelően nő a test anyagcseréje, 

fokozódik a szívritmus, vérnyomás, légzésszám, májból fokozódik a cukorkibocsátás, 

kitágul a pupilla, az emésztés háttérbe szorul, a nyáltermelés, orrnyálkahártya váladék 

csökken (következménye a szájkiszáradás), fájdalomcsökkentő endorfinok szabadulnak 

fel, a fertőzés ellen több fehérvérsejt szabadul fel, nő az oxigénszállító vörösvérsejtek 

száma. 

A felsorolt élettani változásokat 1929-ben először Cannon azonosította a macskák 

veszélyre való reagálását megfigyelve. Selye (1979) a stresszre adott fiziológiai 

válaszok további vizsgálata során megállapította, hogy ez az élettani reakció módosul, 

ha a stresszhelyzet tartósan fennáll. 

 

 

Általános adaptációs szindróma 

Tartós stressz esetén három szakaszra osztható a szervezet reagálásának változása, ezt 

nevezzük általános adaptációs szindrómának. 
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Az általános adaptációs szindróma során az ellenállás változását az alábbi ábra 

szemlélteti.  

 

Stresszel 
kapcsolatos 
ellenállás

Stresszor
megjelenése

I. ALARM

-sokk

-ellensokk

II.ELLENÁLLÁS

megküzdés

III.KIMERÜLÉS

 
Ábra  Az általános adaptációs szindróma három szakasza 

 

I. Vészreakció (Alarm reakció) 

A sokkfázist követően, amikor a stresszorral szembesülve a testhőmérséklet, vérnyomás 

esik, szívverés gyorsul, izomzat ellazul, az ellensokk fázisában a szervezet mozgósítja 

védekezését a fentebb leírtaknak megfelelően, de ez a fokozott energiafelhasználás nem 

tartható fenn sokáig. 

 

II. Ellenállás 

Ebben a szakaszban megnő a specifikus stresszorra az ellenállás, a szervezet látszólag 

alkalmazkodik a helyzethez, az élettani folyamatok szempontjából normál működési 

szintre áll vissza. Ugyanakkor az általános ellenállás kiesik, újabb stresszor esetén 

csökkent a reagálási képesség. 

 

III. Kimerülés 

Állatkísérletek tapasztalatai alapján a tovább fennmaradó stresszornál a szervezet 

tartalékai kimerülnek, csökken az ellenállás, beállhat a halál. Ez az ellenállás változási 

mintázat embernél is megfigyelhető, de a kimerülési szakasz bekövetkezése ellen 

különböző védekező, megküzdő mechanizmusok védhetnek bennünket. 
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A vizsgálatok arra is felhívják a figyelmet, hogy az időnkénti stressz, ha a személy 

erőfeszítéseket tesz a megküzdésre, pozitív hatású lehet a későbbi ellenállás 

szempontjából. 

Pszichológiai válaszok 

 

Pszichológiai válaszok alatt a stresszhelyzetben mutatott kognitív3 és érzelmi válaszokat 

értjük. 

 

Kognitív válaszok 

A kognitív teljesítmény változásáért a szorongás és koncentráció zavara lehet felelős. 

Az arousal4 fokozódásával változik a teljesítmény színvonala. 

Az izgalmi szint növekedésével a teljesítőképesség, motiváció eleinte nő (facilitáló 

szorongás5), de idővel a fokozódó, extrém izgalom csökkenti, majd gátolja a 

teljesítőképességet (debilizáló szorongás6). 

 

Jellegzetes kedvezőtlen változások: 

• A koncentráció és a logikus összeszervezés zavara. 

• Merev gondolkodás, alternatívák figyelembe vételének zavara. 

• Korábbi begyakorlott megoldási-, viselkedési mintákhoz való visszatérés. 

• Emlékezeti, felidézési nehézségek a koncentráció nehézsége miatt. 

• A szorongás következtében önbizalomhiány, kudarc-, illetve negatív 

kimenetel következmények elvárása. (pl. vizsgaszorongásnál a bukás 

anticipálása) 

 

Érzelmi válaszok 

A szorongás 

A stresszhelyzetre való reagálás általános formája a szorongás, amelynek egyéntől és 

helyzettől függően reális és a veszélyt meghaladó mértékéről beszélhetünk. A 

pszichonanalitikus felfogásban a külső veszélyek mellett belső konfliktusok is 

eredményezhetnek szorongást, Ha ezt a személy nem képes reális 

                                                
3 kognitív- megismerő, megismerésre vonatkozó 
4 arousal – aktivációs szint, az agykéreg serkentettségi állapota, éberség, izgalom vagy izgathatóság 
5 facilitáló szorongás –teljesítményt javító, serkentő hatású szorongás 
6 debilizáló szorongás - gátló, teljesítményt rontó szorongás 



 26 

problémamegoldással csökkenteni, akkor elhárító mechanizmusok léphetnek 

működésbe. (Az elhárító mechanizmus nem tudatosan működésbe lépő 

szorongáscsökkentő eljárás, amelynek célja a szorongás elfedése a személy vagy 

környezete elől. A szorongást azonban csak leplezi, de nem szünteti meg, az kerülő 

úton a felszínre jöhet.) Tanuláspszichológiai felfogásban vannak veleszületetten 

szorongáskiváltó helyzetek (fájdalom, erős hang, bizonytalan testhelyzet), míg 

bizonyos helyzetekkel, specifikus ingerekkel tanulás során társul a szorongás érzelmi 

reakciója. Kognitív megközelítésben a helyzethez a korábbi tapasztalatok és a 

helyzethez kapcsolódó információ egyéni értelmezése alapján társított negatív 

következmény elvárása a szorongás alapja. 

 

A szorongás tüneteit Tringer László (2005) az alábbiakban összegzi 

 

A szorongás élettani jelei: 

1. Bőrreakciók: Pirulás, főleg arcpír, de lehet nyak, mellkas területe is. A szorongás 

keltő helyzet kezdetén jelentkezik, illetve érzelmi töltet, konfliktusos tartalmak 

esetén újra megjelenik. Sajátossága, hogy tudatosulva felerősödik. 

2. Nyálkahártyák reakciói: Jellemző szorongás esetén a csökkenő nedvtermelés, 

minőségileg pedig lúgosabb, viszkózusabb lesz az összetétel. Ennek 

következtében kiszárad a száj vagy megváltozik hangképzés, amit mellékzörejek 

(csattogó, cuppanó hangok), tompább hangok jeleznek. Jellemzőek lehetnek a 

nyelési nehézségek, valamint olyan mozgások, amelyek az ajkak nedvesítését 

célozzák. 

3. Az izzadás annak következménye, hogy a szorongás következtében aktívabbak a 

verejtékmirigyek. A hónalj és végtagok izzadása stressz nélkül is észlelhető, alkati 

szorongásjel, míg az aktuális, helyzeti szorongás jele a homlok és a tenyér 

fokozott verejtékezése. 

4. Szemtünetek között a stressz hatására növekvő pillacsapás szám és a 

könnyelválasztás mértékének növekedése jellemző, amit a szemek csillogásából is 

lehet látni. Utóbbi könnyebben észlelhető a szorongó személy részéről is, észlelve 

jellemző lehet a szemhéj zárása, szemdörzsölés. 

5. Légzéstünetek között a frekvencia és a levegővétel mélysége jelzi a szorongást. 

Előbbi erősebb szorongásnál látható a külső szemlélő számára, míg az utóbbi 

általában könnyebben észlelhető – a beszéd levegővétel 
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kiegyensúlyozatlanságában jelenik meg. A légzésritmus szabálytalan változásai 

szintén a szorongási hajlam jelei. 

6. A szívritmus fokozódása szintén nehezebben észlelhető – lüktető artériákból 

látható. 

 

A szorongás viselkedéses jelei: 

1. A viselkedéskészlet beszűkül, merevvé, óvatossá válhat a szorongó személy. 

Visszafogott, gátolt benyomást gyakorol a szemlélőre, csökken a fizikai és érzelmi 

reakciók mértéke.  

2. Szorongáscsökkentést célzó levezető manőverek jelennek meg a viselkedésben, 

például dobol, járkál a személy. 

3. A viselkedés érzelmi oldalának változásait is csoportosíthatjuk: hiány- és 

mínusztüneteknél visszafogott, színtelen, szegényes, merev a gesztikuláció és a 

mimika. A plusztünetek célja a szorongásoldás, megkönnyebbülés, azonban ezek 

az érzelmi megnyilvánulások a szorongó, gátolt egyénből törnek elő, így 

megjelenésük bizarr, indokolatlan lehet, illetve fokozott beszédkésztetésben, 

szélsőséges érzelmekben is jelentkezhet. A disszociációs jelenségek is ide 

sorolhatók, amikor a verbális, vegetatív, valamint viselkedéses megnyilvánulások 

között függetlenséget tapasztal a külső szemlélő. Így például szorongásról számol 

be valaki, de ez vegetatív jelekben nem látszik, vagy magát nyugodtnak mondó 

személynél fokozott szorongásra utaló jeleket észlelünk. 

 

A harag és az agresszió 

Bizonyos stresszorokra, például a frusztrációra, amely valamely cél elérésének 

akadályoztatását jelenti, agresszióval, illetve regresszióval7 válaszolhat a személy. 

Ha az agresszió nem irányulhat a frusztráló forrás ellen, akkor áthelyeződhet más 

tárgyra.  

 

A fásultság, és a depresszió 

A stresszorra adott aktív válasz (például agresszió) mellett, általában a folyamatosan 

fennálló, sikertelenül kezelt stresszre, az emberek egy részénél kialakulhat a 

fásultság, depresszió. Abban az esetben, ha úgy észleli a személy, hogy 

                                                
7 Regresszió – visszaesés, visszafejlődés 



 28 

viselkedésével nem tudja befolyásolni a stresszelő helyzet kimenetelét, akkor 

csökken a motivációja a válaszadási kísérletekre, negatív élmény kapcsolódik a 

helyzethez, mivel gátolt a megkönnyebbülés. Ezt a válaszmintázatot, melynek 

következtében abban az esetben sem tud reagálni a személy, ha kontrollálhatná a 

helyzetet, tanult tehetetlenségnek nevezte Seligman (1971).  

 

 

 
Ábra. A tanult tehetetlenség kísérleti helyzete 

Forrás: http://www.worthpublishers.com/kolb/content/psychquest/05/0504.htm 

 

Kutyákkal végzett kísérleteiben mutatta ki ennek a depresszióhoz hasonló állapot 

kialakulását. A kísérleti helyzetben olyan átugorható zsilippel elválasztott kísérleti 

dobozt használt Seligman, amelynek egyik oldalán a padlóba áramot lehetett vezetni, 

előzetes fényfelvillanás jelezte az áramütést. A tapasztalatok szerint néhány társítás 

után megtanulják az állatok, hogy fényfelvillanáskor átugorva a zsilipet, az 

áramütésmentes padlójú részbe menekülve, elkerülik a fájdalmas áramütést 

(menekülő-elkerülő tanulás). A kísérleti helyzet első részében az egyik csoport 

kutyát lekötözték, hogy ne kerülhessék el ezt az áramütést. A kísérlet második 

felében az ilyen előzetes tapasztalattal nem bíró kutyákkal hasonlították össze, hogy 

a menekülő-elkerülő tanulás milyen gyorsan jön létre, ha nem akadályozzák 

lekötözéssel az állatokat. Az eredmény megdöbbentő volt. Míg az előzetes 

tapasztalattal nem bíró kutyák 95%-a megtanulta az elkerülést, addig az előzetesen 
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lekötözött állatok több mint 60 %-a akkor sem tudta az elkerülést megtanulni, amikor 

lehetősége volt a menekülésre. Azt tanulták meg, hogy viselkedésükkel nem tudják 

befolyásolni a helyzet kimenetelét. 

 

A munkanélkülivé válás is hasonló alapélményhez vezet, úgy érezheti a személy, 

hogy helyzete nem tőle függ, nem tudja azt befolyásolni. A reakciók is hasonlóak, 

mint a tanult tehetetlenség esetén: rövidtávon romlik a kognitív teljesítmény (gátolt a 

tanulás), érzelmi zavarok (félelem, szorongás) jelentkezhetnek, míg hosszú távon 

kialakulhat a depresszió 

A munkanélküliség következményei az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

o Gazdasági következmények, ami elsősorban az elszegényedést jelenti. 

o Életmódváltozás, ami a napi aktivitásszint csökkenésében, céltalanságban és 

az élettér beszűkülésben jelentkezik. Mindennek következtében csökken a  

pszichés teljesítőképesség is. 

o Érzelmi hatások közt a fentebb említett szorongás, apátia, reménytelenség 

mellett az érzelmek hullámzását emelhetjük ki.  

o Az énképre gyakorolt kedvezőtlen hatás a csökkent önbecsülésben, 

bizonytalanságban tükröződik. 

o Ezeken túl súlyosbodó stresszreakciókat, a testi egészség romlását, a családi 

kapcsolatok zavarait, az öngyilkossági kísérletek, a függősség és a bűnözés 

gyakoribbá válását mutatták ki a kutatások. 

A kutatások másik iránya a munkahelyen maradók reakcióit vizsgálja. A kutatási 

eredmények szerint a „túlélőknél” is negatív hatások azonosíthatóak. Érdemes azonban 

kiemelni azt is, hogy a maradók negatív reakciója nagymértékben függ attól, hogy 

mennyire észlelik jogosnak és méltányosnak az elbocsátást.  

Viselkedéses válaszok 

 

A stressz viselkedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban az izgalmi szint változásával 

összefüggő testi, élettani változásokat, teljesítmény-változást értjük. Emellett a helyzet 

elkerülését célzó válaszok is ide sorolhatóak: kilépés, öngyilkosság, kábítószer, alkohol, 

agresszív cselekmények, míg a munkahelyen a munkahelyi erőszak, szabotázs, 

személyközi agresszió, düh jelenhet meg. Ezek a válaszok az adaptív megküzdés 

tanulását gátolhatják.  
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Munkahellyel kapcsolatos stresszreakciók 

 

Speciálisan a munkahelyen megfigyelhető rövid távú stresszreakció a hangulatzavar, a 

fokozott erőfeszítés, a romló teljesítmény, a balesetezés. Valószínűbbek ilyenkor a 

személyközi konfliktusok és mindez kihat a munkahelyen kívüli viselkedésre is. 

Kevésbé képes a személy ellazulni, hazaviszi a feszültségeket, ami hangulatzavarban 

vagy érzelmi kitörésekben jelenhet meg. Ha hosszútávon áll fenn a munkahelyi stressz, 

már komolyabbak a tünetek. Nagyobb az esély a megbetegedésre, a rossz közérzetre, 

gyakoribb a hiányzás, vagy a munkahely változtatás. 

A stresszreakciók fentebb tárgyalt három válaszösszetevője: az élettani, pszichés és 

viselkedéses reakciók együttesen is megjelenhetnek, például a kiégési szindróma, illetve 

a munkamánia esetén.  

 

A kiégés 

A kiégés (burn-out) tünetegyüttest először az úgynevezett segítő szakmákban írták le, 

ma már szinte minden foglalkozási körben beszélünk kiégésről, ahol emberekkel kell 

napi szinten kapcsolatba lépnie a dolgozónak. Egy olyan állapotról van szó, amely 

fokozatosan alakul ki és ciklusosan visszatérhet a megterhelések növekedésével. Három 

személyiségtípus kiemelten hajlamos a kiégésre: az áldozatkész személyiségtípus, a 

túlságosan elkötelezett típus, akinek alig van magánélete és az autoriter, lekezelő 

személyiségtípus. A kiégés krónikus emocionális megterhelés, stressz nyomán kialakuló 

fizikai, érzelmi, mentális kimerülés, ami hozzá nem értés érzésével, célok és ideálok 

elvesztésével jár, s amelyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó 

negatív attitűdök jellemeznek. 

A kiégés kialakulásának első szintjén a személy észleli a stresszt, ami fizikai, érzelmi 

kimerülés formájában jelentkezik. Ez az állapot szorongást vált ki belőle, ami védekező 

állapotot hoz létre. Ez a védekezés lehet a visszahúzódás a munkából, emberektől, lehet 

cinikus hozzáállás és az érzelmi elkülönülés, semlegesség mutatása a munkában. 

A kiégésnek vannak jól észrevehető jelei. Testi tünete a fáradtság, testsúlyváltozás, 

megbetegedési és balesetezési hajlam. Pszichésen lehangoltak vagy nagyon 

ingerlékenyek a kiégett emberek. Úgy érzik, semmihez sem értenek, semmiben sem jók 

és mindennel, mindenkivel, még önmagukkal szemben is elutasítóak. Vannak 
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viselkedéses jelek is: gyakoriak a dühreakciók és ezeket nehezen kontrollálja az illető, a 

kapcsolataitól menekül, visszahúzódóvá válik, nem érdeklődik a szakmája iránt, 

elhanyagolja kötelezettségeit. 

 

Maslach (1982) három fő tünetcsoportot ír le a kiégésnél 

1. Érzelmi kimerülés 

• Fáradtság, alvászavar 

• Diffúz testi panaszok 

• Csökkent szexuális érdeklődés 

• Depresszió, kiábrándultság 

• ingerlékenység 

2. Elszemélytelenedés 

• Cinizmus 

• Negatív érzelmek a kollégák, ügyfelek felé 

• Bűntudat 

• Kapcsolatok beszűkülése 

• A munka hárítása 

3. Egyéni teljesítmény csökkenése 

• Sikertelenség 

• Tehetetlenségérzés 

• Az elismerés hiányának érzése 

• Általános túlterheltség-érzés 

 

A kiégés megelőzhető az egyén vagy a körülmények változtatásával: 

• Kilépés a nem megfelelő munkahelyről. Így például nem véletlenül ajánlott 5-7 

évente a szakmai szerepváltás. 

• Olyan szervezeti kultúra kialakítása, amelyben a dolgozók fontosnak érezhetik 

munkájukat, megkapják az eredményes működéshez szükséges önállóságot, 

felelősséget, anyagi és erkölcsi megbecsülést.  

• A munkahelyi megbeszélések, konzultációk, továbbképzések csökkenthetik a 

túlterheltséget és kialakulhatnak, de tudatosan létre is hozhatók 

feszültségcsökkentő segítő kapcsolatok. 
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• A vezetők odafigyelése az alkalmazottaikra, személyes problémáikra, 

szükségleteikre, fejlődési igényekre szintén segítséget adhat. 

• A munkakörülmények megváltoztatása: szabadnapok beiktatása, több lehetőség 

előléptetésre, nagyobb önállóság, rugalmas munkaidő, túlterhelés csökkentése, 

segítségnyújtás a pályatervezésben, a stressz forrásainak feltárása, megfelelő 

munkaeszközök biztosítása hatékony beavatkozás lehet.  

 

A munkamánia 

A munkamánia egy függőségi probléma. Egyre több ember életében válik a munka és a 

hivatás az élet egyetlen örömforrásává, ami elsivárosodáshoz és teljes összeroppanáshoz 

vezethet.  

A munkamánia (workaholizmus) olyan függőség, ahol a munka „drogként” szolgál, az 

egyén legfontosabb tevékenységévé válik. A magánélet, társas kapcsolatok háttérbe 

szorulnak. Az ilyen embereknél a 12-16 órás munkavégzés nem külső, hanem belső 

kényszer hatására következik be.  

A munkamánia nemtől, képzettségtől és hivatástól függetlenül alakul ki, így 

felsővezetők és háziasszonyok egyaránt megbetegedhetnek. Kutatások szerint azonban, 

a hagyományos szerepfelfogás miatt (férfi a családfenntartó) a betegség inkább a 

férfiakat fenyegeti.  

Nehéz pontosan megmondani, hogy hol húzódik a határ túlmunka és munkamánia 

között. Nem munkamániás az, aki képes a munka végeztével élvezni annak eredményét, 

vagy aki a pénzszerzésért, vagy a munka öröméért dolgozik, mert ilyenkor a munka 

még nem kényszer. 

 

A munkamánia tünetei: 

•••• napi 10-14 órákat dolgozik pihenés nélkül, vagy „pihenés” közben is a munkára 

gondol 

•••• szenvedélye a munka, de idővel nem jelent örömöt számára 

•••• képtelen megbízni mások munkájában, mindent magára vállal 

•••• magánéletre nincs ideje, nem fontosak számára a kapcsolatai, családtagjai is 

eltávolodnak tőle 

•••• szabadidejét egyre kevésbé tudja hasznosan eltölteni, nem tud regenerálódni, ezért 

előbb-utóbb fizikailag és szellemileg is teljesen kimerül 



 33 

•••• testi tünetei: fejfájás, fáradtság, szédülés, légszomj és mellkasi fájdalom.  

Pszichés tünetei: a gyakori hangulatváltozások (depresszió, eufória) és indulatkitörések, 

álmatlanság, nyugtalanság, feledékenység és koncentrációs nehézségek 

A függőség leggyakoribb oka, hogy az egyén kizárólag saját munkájára összpontosít, és 

mindent alárendel ennek, tovább erősíti a folyamatot, ha mindezért nagyobb társadalmi 

elismerést, munkahelyi jutalmat kap. 

 

1. A bevezető szakaszban az egyén gondolatai egyre inkább munkájára 

korlátozódnak, elveszíti érdeklődését az élet más területei iránt. Titokban, 

otthonában is munkájával foglalkozik, ezért megromlanak társas kapcsolatai is, 

és emiatt bűntudata lesz. 

2. A kritikus szakaszban már ürügyet keres arra, hogy idejét munkájának 

szentelhesse, életvitele megváltozik. Ha ezt szóvá teszi valaki, akkor agresszív 

vele szemben. 

3. A krónikus szakaszban a beteg egyre több feladatot vállal, amit csak nagy 

erőfeszítések árán képes teljesíteni, és egyre kevésbé képes megfelelni saját 

elvárásainak. 

4. A végső szakaszra az egyén szervezete teljesen kimerül, leromlik teljesítménye, 

és csak ekkor tudatosul benne a probléma, amikor már elkerülhetetlen az 

összeomlás. 

 

A munkamániás alkalmazott hosszú távon nem jó a vállalatnak sem: fáradékony, nem 

hatékony, gyakran hibázik, nem alkalmazkodóképes, rugalmatlan, sok a konfliktusa a 

munkatársakkal. 

A megelőzés útja, ha képesek vagyunk a munka és magánélet szétválasztására, és 

elegendő időt szánunk a kikapcsolódásra. A kialakult munkamánia kezelésénél 

lehetséges beavatkozási pont az életritmus lassítását kell elérni, fontossági sorrendet 

kialakítani a feladatoknál, vagy nemet mondás képességének fejlesztése.  
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A stressz forrásai 

 

A stresszorok származhatnak külső és belső forrásokból, lehetnek akut, hirtelen fellépő 

és krónikus, visszatérő, hosszan fennálló megterhelő események, helyzetek. A 

stresszorok azonosításánál három csoport különíthető el: 

 

A konfliktusok 

Konfliktusról akkor beszélhetünk, ha versengő vagy egymást kizáró célok, motívumok 

közt kell döntenie a személynek, az egyik kielégítése a másik frusztrációjához vezet. A 

konfliktusok érinthetnek külső célokat, belső szükségleteket. 

 

Élethelyzet változások 

Ezek az élethelyzet változások azáltal válnak stresszforrásokká, hogy a személynek egy 

helyzethez, változáshoz alkalmazkodnia kell. Holmes és Rahe (1967) amerikai 

vizsgálata során megítéltették a különböző események stresszkeltőségét - mekkora 

alkalmazkodást igényel a helyzet és mennyi ideig tart ez az igazodás-, majd ez alapján 

úgynevezett  „szociális átállás skálá”-ba rendezték ezeket az eseményeket. Az eljárás 

során megkérték a vizsgált embereket, hogy sorolják fel az elmúlt időszakban milyen 

stresszkeltő események történtek velük. Ezeket az eseményeket összesítették és egy 

másik csoportot arra kértek, hogy a stresszkeltőség szempontjából adjanak számszerű 

értéket (1-100 közötti skálán) ezeknek az életeseményeknek, úgy hogy a házasságot 50 

pontnak tekintik. A kapott paramétereket átlagolták és így született meg az életesemény 

skála. A skála felhasználható egy adott időszak stresszteliségének megítélésére, és 

ennek alapján előre jelezhető a személy egészségi állapota, illetve megbetegedésének 

valószínűsége. A felmérés és sztenderdizálás az USA-ban történt, Ezen a skálán olyan 

életeseményeket soroltak a legmagasabb (50 feletti) szintre, mint a házastárs halála, 

válás, közeli családtag halála, beleset, betegség, míg 20 alatti stresszkeltőségűnek ítélték 

például az étkezési szokások változását, a nyaralást vagy a karácsonyi készülődést. 

A skálát felhasználják az életben tapasztalt stressz és a betegségek kialakulási 

valószínűségének vizsgálatára. A kutatók megállapították, hogy a megbetegedett 

emberek a betegségüket megelőző évben sokkal több stresszt okozó életeseményt éltek 
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át, mint az egészségesek.8 A skálán elért 300 pont feletti érték azt jelzi, hogy a személy 

nagyon sebezhető a megbetegedések szempontjából, 150 – 300 pont között átlagos 

állapotban van, míg 150 pont alatt hatékony a betegségekkel szembeni ellenállása. 

 

Napi súrlódások és lelkesítő események 

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a testi, lelki egészség szempontjából a nagyobb 

életesemények mellett figyelembe veendőek a felhalmozódó napi irritáló vagy lelkesítő 

események mint stresszforrások. Természetesen annak megítélése, hogy egy esemény 

mennyire irritáló szintén egyén-függő. 

A vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a napi bosszúságok és lelkesítő események jobb 

előrejelzői a pszichés és fizikai egészségnek, mint a nagyobb életesemények. 

Ezek a kisebb életesemények a magánéletben is jelen vannak, de a munkahelyi 

környezetben is vizsgálhatóak. Basch és Fisher (2004) vizsgálóeszköze alapján 

bemutatjuk, hogy milyen eseményeket sorolhatunk ezen kisebb események közé a 

munkahelyen, és hogy ezek milyen következményekkel járhatnak. 

A napi súrlódások irritáló, frusztráló igénybevételek a mindennapi környezettel 

megvalósuló tranzakcióban. Például bosszantó gyakorlati problémák, veszekedések, 

viták tartozhatnak ide. Néhány példa szemlélteti a lehetséges munkahelyi 

bosszúságokat: 

 

• „Valaki feleslegesen pocsékolja az időmet a munkahelyen. 

• Hirtelen sok munkám gyűlt össze egyszerre. 

• Nem tudtam elérni valakit, pedig fontos lett volna. 

• Háttérzaj (telefon, beszélgetés) zavart a munkavégzésben.”  

 

A napi lelkesítő események kisebb örömet, boldogságot okoznak, amelyek pozitív, 

kedvező napi tapasztalattal járnak. A munkahelyi lelkesítő eseményeket illusztrálják az 

alábbi állítások: 

 

• „Kreatív voltam, jó ötletekkel álltam elő. 

• Megdicsértem az egyik munkatársamat. 

• Nagyobb felelősséggel ruháztak fel a munkahelyemen. 

                                                
8 Comer: A lélek betegségei 11. fejezet 336. oldal 



 36 

• Vicces dolgot hallottam a munkahelyemen.”  

 

 

Ezek a napi bosszúságok és lelkesítő események összefüggést mutatnak azzal, hogy 

milyen munkát végez a személy, milyen a munkahelyi környezete, kikkel dolgozik 

együtt, illetve a dolgozó személyisége is befolyásolhatja, hogy milyen élmények 

átélésére hajlamos.  

Így például több irritációnak kitettek azok, akiknek a munkaköre magas 

szerepkonfliktussal jár, míg a kihívást jelentő feladatok esetén valószínűbb a lelkesítő 

események megjelenése.  

A vezető és beosztott kapcsolat is befolyással lehet a munkahelyi élményekre. A rossz 

kapcsolat több súrlódást okoz, hiszen kevesebb információ, befolyás, dicséret, döntési 

szabadság illeti meg a beosztottat. Míg a jó vezető-beosztott kapcsolat a vezető részéről 

a döntésekbe való bevonást, az információk megosztását és érdekes feladatokat 

eredményezhet. 

A munkavállaló érzelmi vonásainak hatása is bizonyított. Így például az érzelmi 

labilitás következtében a személy érzékenyebb lesz a negatív tapasztalatokra, és azok 

tartósabban befolyásolják hangulatát, reakcióit is. 

 

Milyen lehetséges következményekkel járnak ezek a napi események? 

Természetesen mind a személy munkához, mind pedig a munkahelyhez való viszonyát 

befolyásolják. Úgy tűnik, hogy a negatív tapasztalatok erősebb, hosszabb hatásúak a 

hangulatra, bár több lelkesítő eseményről számolnak be a megkérdezettek. A 

bosszúságok, súrlódások következményei a személy és a szervezet szempontjából is 

jelentősek. Gyakoribb a dolgozóknál a negatív hangulat, egészségügyi problémák, 

fizikai tünetek léphetnek fel. Romolhat a munka minősége, mivel a súrlódások hatására 

megszakad az aktuális feladatvégzés, a célvezérelt viselkedés, és többlet energiát 

kénytelen befektetni a személy, hogy újra a munkájára koncentrálhasson.  

Ezzel szemben a lelkesítő események emelik az élettel való elégedettséget, támogatják a 

jóllét érzését, és a pozitív hangulatot. 
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Stresszorok a szervezeti életben 

 

A fentebb bemutatott személyközi konfliktusok mellett más konfliktusforrások is 

kötődnek a munkahelyhez. Ezek olyan objektív kiváltó tényezők, amelyek értékelése  

egyénfüggő, az egyén észlelése nyomán válhatnak megterhelővé. 

 

A  fizikai körülmények mint stresszforások 

Bár az egyéni tolerancia nagy változatosságot mutat a kellemetlen fizikai 

munkafeltételeket kapcsán, mégis lényeges azonosítani ezeket a tényezőket, mert 

akadályozhatják a hatékony munkavégzést, vagy esetleg károsítják az egészséget, és 

néha észre sem vesszük, hogy hatnak ránk. Ide tartozik a zaj, ami jelentős élettani és 

pszichés hatást fejt ki, megváltoztatja a vérkeringést és ronthatja a teljesítményt. (Ezért 

vesszük észre néha, hogy milyen jó a csend! – A háttérzene sem feltétlenül kedvező 

hatású.) A meleg, szennyezés, zsúfoltság, elvonulási lehetőség hiánya és a környezeti 

veszélyek, szennyezés hatása szintén káros fizikai munkafeltétel lehet. 

 

A feladat  mint stresszforás 

A fejezet elején az európai munkavállalók kiemelt stresszforrásként említették a 

monotóniát. Gondoljunk bele, mennyire megterhelő ugyanazt a feladatot évekig 

végezni, a munka rutinszerűvé, unalmassá válhat. Természetesen az sem kevésbé 

stresszelő, ha rendszeresen és váratlanul áthelyeznek más munkára valakit. A változások 

kezelése is komoly igénybevételt jelenthet, a munkavégzés lassulhat, a személy és 

mások is kétségbe vonhatják az illető szakértelmét.  

A munkahelyen végzendő feladatainkkal kapcsolatban beszélhetünk mennyiségi vagy 

minőségi túl- vagy alulterhelésről. előbbinél az elvégzendő feladat túl sok az adott időre 

vagy bonyolult, míg alulterhelésnél túl kevés vagy unalmas, monoton. A túlterhelés 

például összefüggést mutat a szívinfarktus előfordulási valószínűségével, míg a 

minőségi terhelésünk az önértékelést csökkentheti. Mint fentebb láttuk a feladatok, 

eszközök és technológia változásai is megterhelést jelentenek, mivel csökken a 

hozzáértésérzetünk, alkalmazkodni kell a változásokhoz. Szintén megterhelést 

jelentenek a határidők, túlmunka és a fizikai igénybevétel okozta elfáradás. 
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A szervezetben betöltött szerephez kapcsolódó stresszorok 

Annak érdekében, hogy a szervezet elérje céljait, a kapcsolatait és a viselkedéseket 

rendszerbe kell szerveznie. Ezt a szervezeti szerep-struktúra által éri el. A szerep egy 

elvárt viselkedésminta, amely a szervezeti struktúra egy adott pozíciójában 

elhelyezkedő taghoz kapcsolódik. A szerepeket befolyásolják (a.) helyzeti tényezők: a 

feladat követelményei, a vezetői stílus és (b.) személyes tényezők: értékek, attitűdök, 

motiváció, képességek (kapacitás), személyiség. Az inadekvát vagy nem megfelelő 

szerepdefiniálásnál szerep-konfliktus jöhet létre, ez azonban nem azonos a személyek 

konfliktusával.  

 

Milyen szerepkonfliktusok jöhetnek létre? Mire kell felkészülni egy munkavállalónak? 

• szerep-össsze-nem-illésnél a személy olyan helyzetbe kerül, ahol egyszerre 

különböző, vagy ellentétes elvárások miatt össze nem illést észlel, egyik elvárást 

teljesítve, a másiknak nem tud megfelelni.  

• szerep-kétértelműségnél nem világosak a szerepkövetelmények, a személy nem 

tudja, mit tegyen. Ő nem úgy észleli a szerepét, ahogy mások elvárják, nem 

elégséges az információ az adekvát szerepteljesítéshez.  

• szerep-túlterhelésnél túl sok különböző szerepe van egyszerre, vagy sokféle 

elvárással szembesül a személy. Képtelen mindet kielégítően teljesíteni, néhányat 

nem tud figyelembe venni, hogy a többit teljesítse. Ide tartozik a túl nagy felelősség, 

önállóság (autonómia) is a munkában, például döntenie kell olyan területen, ahol 

nem igazán érzi hozzáértőnek magát. 

• szerep-alulterhelés: a személy kevésnek észleli a követelményeket az előírt 

szerepelvárásban, úgy érzi, képes lenne több, változatosabb szerepeket teljesíteni. 

Ide tartozik a túl alacsony autonómia is, amikor semmilyen döntési felelősséget nem 

kap a dolgozó, mindenben a feletteséhez kell fordulnia, aki valószínűleg túlterhelt, 

ha nem ad át döntéseket a beosztottaknak. 

 

A szerepkonfliktusok egy másik csoportosításában külső és belső szerepkonfliktust 

különítenek el. Előbbi a szerepküldők elvárásai közt fellépő konfliktusokat (pl. szerep-

össze-nem-illés), utóbbi a szerepelvárások és a személyiség ütközését jelentik. Utóbbira 

példa, ha valaki olyan feladatot vállal munkája során, ami erkölcsi elveivel nem 

összeegyeztethető. 
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A szerep-konfliktus következménye a szerep-stressz.  

Hogyan csökkenthető a szerepkonfliktus és szerep-stressz? 

• Pontos, világos szerepelőírásokkal. 

• Gondos toborzással és kiválasztással, amikor az adott szerep követelményeihez 

illeszkedő személyiségű, adottságú, motivációjú embereket vesznek fel. 

• A potenciális stressz-problémák feltárásához elvégzett egészségügyi vizsgálatokkal. 

• Olyan új szerepek kialakításával vagy a meglévő szerepek változtatásával, ami 

megszünteti a konfliktusokat: ez lehet a feladatok, felelősségek újrafelosztása vagy 

prioritások meghatározása a szerepeknél. 

 

Szociális stresszorok 

Olyan stresszorokat sorolunk ide, amelyek a személyközi érintkezésekből vagy a 

csoportos együttműködésből származnak. Származhat hierarchikus és egyenrangú 

szervezeti kapcsolatokból, valamint az ügyfélkapcsolatokból.  

 

Szociális stressz a hierarchikus kapcsolatokban 

A felettessel vagy beosztottal való kapcsolat alapvetően befolyásolja munkahely 

közérzetünket. Vizsgálatok bizonyítják például, hogy ha a vezető jó hangulatú, akkor a 

beosztottak lelkesebbek, elégedettebbek, sokkal kedvesebbek az ügyfelekkel, míg a 

szomorú vezető a beosztottakból passzivitást vált ki. A haragos vezető a beosztottakat 

akár aktivizálhatja, motiválhatja is. Speciális csoportot alkotnak a középvezetők, akik 

egyben beosztottak és vezetők is. A helyzetük sajátossága, hogy nagy felelősség mellett 

kevés a valódi hatalmuk, és mindkét irányból elvárások, követelmények érik őket. 

Azok a stresszorok is ide sorolhatók, ahol az ügyfelekkel való érintkezés is része a 

munkának. Itt a stressz forrása lehet, hogy bizonyos típusú érzelmek kifejezését várják 

el a munkakörben, míg számos érzést el kell nyomnia magában a dolgozónak. Ezt a 

kettős elvárást, amelyben a munkahely részéről az érzelmek kimutatásának kezelése a 

követelmény, érzelmi kontrollnak nevezik. A munkahelyeken, elsősorban a 

szolgáltatásban sajátos, az érzelmek kezelésére vonatkozó elvárásokkal szembesülnek a 

dolgozók, ami fokozott igénybevétellel járhat együtt, így stresszforrásnak tekinthető. 

Hochschild (1983), aki az érzelmek döntően szociális eredetét vallja, „emotional labor”-

nek nevezte az érzelemmenedzsment azon esetét, amikor azt fizetésért, a munka 

részeként tesszük. Érzelemmenedzsment alatt érzelmeink (mimika és testbeszéd) 
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szabályozását érti azon célból, hogy azok nyilvánosan megmutathatóak legyenek, illetve 

a szándékolt hatást keltsék a másik személyben. 

Az érzelemszabályozásnak egy adott szervezetben kimondott és kimondatlan szabályai 

vannak, amelyek egy adott pozíció betöltéséhez kapcsolódnak, így a munkavállalói 

szerep részének tekinthetőek. Az érzelemszabályozás ezen speciális, szervezeti esetét, 

érzelmi kontrollnak is nevezi a szakirodalom. Az érzelmi kontroll „erőfeszítés, tervezés 

és kontroll, hogy a szervezeti elvárásoknak megfelelően fejezzük ki érzelmeinket a 

személyközi tranzakciók során.” (Glinow, McShane, 2000, 211.o. ) 

 

Szociális stressz az egyenrangú kapcsolatokban 

Munkatársi kapcsolatokban, csoportszinten is lehetnek stresszforrások, ilyen az 

összetartás - bizalom hiánya, a személyközi konfliktusok. Utóbbinak egy sajátos esete a 

munkahelyi pszichoterror (mobbing), amikor egy adott személyt kollégái vagy felettese 

hosszabb időn keresztül inzultál, zaklat. Például gúnyolás, gyanúsítgatás, kiközösítés, 

fizikai fenyegetés áldozata az illető, amelynek súlyos testi, lelki kihatásai vannak. A 

becslések szerint a magyar munkahelyeken a dolgozók 5-6 %–a szenved el 

pszichoterrort. Az áldozattá válásban szerepe van egyéni személyiségjegyeknek (pl. 

konfliktuskezelési problémák, védekező, paranoid hajlam) és a diszkrimináció, előítélet 

által érintett csoporthoz való tartozásnak (pl. nők, etnikai csoportok, korcsoportok, 

foglalkozási csoportok – oktatás, fegyveres erők). A jelenség kialakulásában többféle 

tényező szerepet játszhat, így a munkahelyi vezetés, a munkatársi csoportok 

dinamikájának romlása és a társadalmi szintű problémák (frusztráció, bizonytalanság). 

 

A szociális stressz egyéb forrásai a szervezetekben 

A munkahelyi szexuális zaklatás is szociális stresszornak tekinthető. Ebben az esetben a 

stressz forrása az akaratellenes, viszonzatlan, gyakran kitartó magatartás, amelynek 

szexuális mellékértelme van, és ami nyugtalanítja a célzott személyt. Ide tartozik a 

javaslat-, ajánlattétel, a kétértelmű megjegyzések, a bántó vicc, a bámulás, az érintés, a 

szexuálisan felhívó tárgyak elhelyezése a munkahelyen. Ezen panaszok kezelése a 

munkahely feladata, a megelőzés asszertivitási (magabiztossági) tréningekkel, 

tanácsadással lehetséges. 

Szervezeti szinten a munkahelyi légkör (szervezethez tartozás, szervezeti 

kommunikáció, döntésben való részvétel, előírások, igazságos elosztás és bánásmód), a 

vezetési stílus, a szervezeti ellenőrzés kedvezőtlen hatásokkal járhat és stresszt okozhat. 
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Vizsgálatok bizonyítják például, hogy az ellenőrző rendszerek bevezetése kedvezőtlen 

hatású a dolgozókra, megnő a visszaélések, csalások száma, ahogy a nyilvánvaló 

bizalmatlanságot észlelik a dolgozók. 

Időbeosztás, változás mint stresszforrások 

Az időbeosztáshoz kapcsolódóan a már említett időnyomás, túlterhelés, a munkában 

átélt bizonytalanság, valamint az előmeneteli, karrierlehetőségek sajátságai tartoznak. 

Utóbbinál nemcsak az stresszkeltő, ha nincs előmeneteli lehetőség, hanem a túl gyors 

előmenetel, hirtelen megnövekedett felelősség, kompetencia-elvárás is terheli a 

dolgozót. 

A változásoktól is idegenkedünk, hiszen bizonytalanságot okoznak. Ilyen változás a 

leépítés, összevonás, új technológia bevezetése, amelyek lehetséges következménye a 

túlóra, konfliktusok, nem egyértelmű felelősségi körök. 

 

Szervezeten kívüli stresszorok 

Család és munka egyaránt lehet stresszforrás. A vizsgálatok szerint kölcsönösen 

fokozhatják egymást az otthoni és munkahelyi stresszhatások és konfliktusok. Azonban 

a nőknél a munkahely csökkentheti is az egyéb szerepekből származó stressz hatását. 

Ugyanakkor vannak veszélyeztetettebb csoportok, így a 3, vagy több gyerekes anyák 

veszélyeztetettebbek szívkoszorúér megbetegedésre. A stresszforrás csökkentésének 

egyik útja a „családbarát munkahelyek” létrehozása, ami például a rugalmas munkaidő 

beosztással, különböző szolgáltatásokkal (pl. gyerekek elhelyezése) segítheti a 

munkavállalókat. 
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A stresszkezelést befolyásoló tényezők 

 

A stresszkezelést befolyásoló legfontosabb tényezők közé a stresszhelyzettel 

kapcsolatos kontrollérzetet és a személyiségben valamint a környezetében általa 

mozgósítható, igénybe vehető forrásokat, vagy éppen az ebben gátló tényezőket értjük.   

A kontrollérzetnél a stresszel kapcsolatos befolyásolhatóság, bejósolhatóság szerepe 

emelhető ki. A személyiségnél befolyásol az életkor és nem mellett a megküzdő-

képesség (lásd a Megküzdés alfejezetben), valamint bizonyos kedvezőtlen hatású 

érzelmi reakciómódok is, például az A típusú személyiség, vagy a korábban említett 

negatív affektivitás. 

 

A kontrollérzet: befolyásolhatóság, bejósolhatóság 

 

A munkával kapcsolatban érzett kontroll, azaz annak a lehetősége, hogy az ember képes 

befolyásolni a saját tevékenységét, kedvező hatású a jólét és az egészség szempontjából. 

A kontroll a munka kapcsán például az időbeosztásra és a munkamódszer 

megválasztására vonatkozhat. 

A kontroll egyik formája a bejósolhatóság. Előnye az, hogy tudjuk, meddig vagyunk 

biztonságban, illetve az, hogy felkészülhetünk a megterhelő eseményre. A 

bejósolhatóság kedvező hatását mutatták ki például halálos betegek házastársainál. A 

bejósolhatóság arra vonatkozott, hogy közlik-e a társ várható halálának idejét. Ha tudták 

ezt, összehasonlítva az információval nem rendelkező házastársak állapotával, kevésbé 

mély stresszt éltek át az érintettek. Hasonlóan azok az amerikai feleségek, akik tudták 

férjükről, hogy elestek, vagy hadifogságban vannak, kisebb stresszt éltek át, mint az 

eltűntek feleségei. 

A helyzet befolyásolhatósága szintén kedvező hatású, ilyenkor kisebb szorongást élnek 

át az érintettek, míg befolyásolhatóság hiányában tehetetlennek, reménytelennek érzik 

magukat. Két kísérleti helyzet jól illusztrálja a befolyásolás hatását. Az egyikben 

gyilkosság áldozatainak fényképét nézték a résztvevők. Az egyik csoportnak lehetősége 

volt „kiszállni” egy jelzéssel, de megkérték őket, hogy lehetőség szerint nézzék végig a 

képeket. A másik csoport nem kapott ilyen lehetőséget. Nem meglepő módon az előbbi 

csoport, amelyik bármikor abbahagyhatta volna a kísérletet alacsonyabb szorongást 

mutatott, pedig a kérés szerint végignézték az összes képet. Egy másik helyzet azt is 
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demonstrálta, hogy hogyan hat a teljesítményre a befolyásolhatóság. Itt kellemetlen 

zajhatás mellett kellett egyszerű feladatokat végezni. A csoport egyik felének itt is 

lehetősége volt a zavaró hatás kiiktatására egy gombnyomással, de kérték őket, ha lehet, 

ne nyomják le a gombot. Az eredmények azt mutatták, hogy kontroll lehetősége mellett 

jobb teljesítményt mutatnak ugyanannyi zajhatás mellett a vizsgált személyek. 

 

Az életkor és nem jelentősége a stressz szempontjából 

 

A nők úgy tűnik, hogy gyermekkortól többet fektetnek be a személyközi kapcsolatokba, 

fontosabbak is azok számukra, mint a fiúk számára. Ennek eredményeként serdülőkori 

gyökerekkel, a felnőtt nők fogékonyabbak a kapcsolati hálóból származó kedvezőtlen 

hatásokra. Ezen túl a vizsgálatok azt mutatják, hogy a nők több kapcsolati stresszt élnek 

át, többféle és olyan megküzdési módot alkalmaznak, amelyekben a személyközi 

kapcsolatoknak nagy szerep jut, azaz társaikhoz fordulnak segítségért, támaszért. A 

férfiak inkább magukban küzdenek meg a stresszhatással, hajlamosabbak a helyzet 

elfogadására, fizikai gyakorlatozásra. 

 

Rizikószemélyiség: Az A típusú személyiség  

 

A személyiség és az érzelmi reakciók kezelésének kapcsolatát illusztrálják az A-típusú 

személyiség vizsgálatával kapcsolatos eredmények. Már az ötvenes években 

felfigyeltek a kutatók bizonyos személyiségjellemezők és a szívbetegségekre való 

hajlam közti összefüggésre. A további vizsgálatok (Friedman és Rosenman, 1974) 

árnyalták a képet, rámutattak, hogy mely jellemezők kritikusak a betegség 

előidézőiként, és hogy bizonyos hatások fokozzák a probléma megjelenésének 

valószínűségét.  

 

Az A típusú személyiséget indokolatlanul felfokozott és elhúzódó reagálás jellemzi, ami 

tartós vegetatív energiamozgósítással jár együtt. Ránézésre is felismerhető élettani jelek 

a feszült tartás, gyors járás, ismétlődő végtagmozgás, sóhajtó levegővétel. 

A személy állandó időnyomást él át, teljesítményorientált, munkamániás, versengő, 

agresszív, ambiciózus, valamint fokozottan ellenséges beállítottság (hosztilitás) 

jellemzi. Utóbbi azt jelenti, hogy fokozottan védekező a figyelmi beállítottság, kiélezett 
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és kritikus a hibákkal kapcsolatban, bizalmatlan, gyanakvó és érzékeny a kritika 

kapcsán. Fokozott és tartós izomfeszültséggel, aktivitásszinttel jár ez az állapot. A 

vizsgálatok igazolják, hogy az ellenséges beállítódás a kulcstényező a betegséghajlam 

szempontjából.  

Úgy tűnik, ez a szindróma a nyugati kultúra terméke: elvárt és értékelt a siker, a 

fokozatosan emelt cél elérése, ami versengéssel jár. Ugyanakkor a versengés 

antiszociális jellege miatt kedvezőtlen megítélést is kap a környezettől. 

A társas támasz  

 

A társas támogatás egyéni vagy csoportos formában valósulhat meg. Úgy tűnik, a 

támogatás közvetlenül segít az egészségtámogató magatartás felvételében, például 

könnyebb azoknak leszokni a dohányzásról, akiket házastársa is támogat. Emellett 

közvetett hatása is van a támasznak: növeli az endorfin (fájdalomcsillapító úgynevezett 

„örömhormon”) szintjét, fokozza az immunrendszer védekező képességét.  

 

* 

Egy vizsgálatban hétköznapi kérdések megbeszélésére kértek fel házaspárokat. Az 

eredmények szerint a vitahelyzetben felvett szerep befolyásolta az immunműködést: a 

domináns, támadó félnél csökkent immunműködést figyeltek meg közvetlenül a vitát 

követően, míg annál, aki nem mutatott ellenségességet fokozott volt a 

védekezőképesség.  

* 

 

A társas támasz hatása is lehet kedvező és kedvezőtlen. Kedvező hatású a társas háló, 

eltereli a problémákról a figyelmet, a barátaink megerősíthetnek abban, hogy képesek 

vagyunk a helyzet kezelésére, így támogatják az önértékelésünket. Ezen túl 

kézzelfogható „forrásként” is szolgálhatnak – társaink segítséget, információt nyújtanak, 

együtt könnyebb a problémát kezelni. Munkahelyen például a vizsgálatok szerint jobb 

egészségi állapotban vannak az egyedül dolgozóknál a csoportban dolgozók. 

Néhány helyzetben azonban a társak indokolatlan, nagymértékű, esetleg elvakult 

bíztatása, támogatása elmélyítheti a csökkentértékűség-érzetet („Én egyedül nem 

vagyok képes megküzdeni a helyzettel!”), vagy növelheti a felelősséget azzal, hogy még 

a társak elvárásainak is meg kell felelnie a személynek.
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Stressz-kezelési utak, technikák 

 

Az alábbiakban összefoglalóan bemutatunk néhány streszkezelési technikát, amelyek az 

egyén és a munkahely szintjén is lehetséges beavatkozási módoknak tekinthetők. 

 

A stresszforrások csökkentése 

• Tudni kell nemet mondani: a stressz elkerülése 

• Hatékonyabb időgazdálkodás, prioritások tisztázása 

• Figyelemelterelés: más aktivitások, kikapcsolódás, a gondolkodás leállítása 

• Tudatos önjutalmazás 

• Környezetváltoztatás, hogy a személy stresszforrástól eltávolodjon 

 

A stresszre adott testi reakciók befolyásolása 

• Relaxációs technikák alkalmazása: autogén tréning, meditáció, masszázs, 

szauna. Ezek a technikák azon alapulnak, hogy a testi és pszichés 

feszültségmentesség együtt járnak. Bármelyik oldalon beavatkozunk, az 

jótékony hatású a másik oldalon is. Például az autogén tréningnél a testi 

ellazulás elérése a cél, melynek következménye a pszichés 

feszültségmentesség is. Ez a technika akkor igazán hatásos, ha rendszeresen 

gyakoroljuk! 

• Pihenés, alvás megfelelő rendje, a szabályok betartásával. 

• Zenehallgatás, éneklés szintén kedvező hatású, eltereli a figyelmet, illetve az 

éneklés a légzés befolyásolásával csökkenti a testi feszültséget. 

• A táplálkozási szabályok betartása is segít. Bár a stressz és táplálkozás 

kapcsolata vonatkozásában tudjuk, hogy az éhség, koffein stresszfokozó 

hatású, ugyanakkor a stressz következtében étvágytalanság is létrejöhet. 

 

Stresszkezelő programok 

 

Ezek a programok többféle technika együttes alkalmazásán alapulnak: 

• Pszichoedukációs elemek segítenek a stresszhatás tudatosításában, a 

stresszhelyzet felismerésében, bemutatják a stresszkezelő stratégiákat, 

rámutatnak a társas támasz jelentőségére. 
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• Kognitív terápiás elemek célja a gondolkodási hibák felismertetése és 

korrigálása, valamint az asszertív viselkedés, indulatkezelési technikák 

bemutatása. 

• Viselkedésterápiás elemek feszültség-levezető technikák tanulásával és a 

kommunikációs készségek fejlesztésével segítik a stresszhelyzetek kezelését. 

Stresszkezelés a munkahelyen 

 

Az egyik lehetséges elvárás a munkahely részéről, hogy a munkavállaló rendelkezzen 

olyan képességekkel, készségekkel, amelyek segítik őt a felmerülő munkahelyi stressz 

kezelésében. Az alábbiakban néhány ilyen megoldást mutatunk be, hangsúlyozva itt is, 

hogy az elsődleges lépés a megküzdéssel kapcsolatos önismeret kialakítása, majd ennek 

nyomán a helyzetnek és az egyénnek megfelelő eljárás alkalmazása. 

A stresszforrások csökkentése szervezeti szinten is megvalósulhat, ennek útja a 

munkakörülmények megváltoztatása, a problémák megszüntetése által (például a 

zajhatások csökkentése, a megszakítások kiiktatása vagy a feladatok világos 

meghatározásával). 

A forrásnövelés szintén egy lehetséges út, ami az egyéneknél a különböző kompetencia 

tréningekkel történhet, míg szervezeti szinten például a dolgozók döntéshozatalba 

történő bevonása lehet ilyen forrás. 

A terheléscsökkentés a pihenés megfelelő rendjének biztosításával lehetséges. Tudjuk, 

hogy a hatékony munkához a munka közben megfelelő, 5%-nyi szünetre van szükség. 

Ez akkor a leghatékonyabb, ha előre ismert ennek időpontja, és biztosított a 

zavartalanság. A szünet első percei a legfontosabbak a helyreállás szempontjából. A 

munkán túl is fontos a pihenés. A munkamániás problémája is erre figyelmeztet 

bennünket. Ahhoz, hogy a munkaidőben a leghatékonyabban tudjunk dolgozni, „le kell 

válnunk” a munkáról, nem szabad folytatnunk a munkát otthon, más típusú aktivitásra 

kell áttérnünk. 

Végül szervezeti szinten javasolhatók különböző életmódprogramok, amelyek hasznát 

néhány adat is igazolja. Például a New York Telephone Company a 90-es években 

bevezetett wellness programjával 2,7 millió dolláros megtakarításra tett szert az 

egészségügyi költségek és a hiányzások csökkenésével. Lehet azonban saját 

életmódprogramunk: ha naponta legalább háromemeletnyi lépcsőt megmászunk, már 

tettünk valamit az egészségünkért. 
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A munkahelyi stresszkezelés fenti négy módszeréhez kapcsolódóan kiemelhető az 

időgazdálkodás képességének javítása. Az időgazdálkodás kapcsán érdemes abból 

kiindulni, hogy milyen az aktuális időgazdálkodásunk. Az önelemzést követően néhány 

módszert mutatunk be, hogy hogyan javítható az időgazdálkodás a munkahelyen. 

 

Milyen az időgazdálkodási stílusa? 

Mancini (2003) az időgazdálkodási stílus azonosításához az alábbi kérdések 

megválaszolását javasolja: 

• „Van-e bármilyen határidőnaplója (nyomtatott vagy elektronikus), amit 

munkahelyére magával visz? 

• Minden ön által aláírt dokumentumot lemásol? 

• Vannak-e térképek az autójában, vagy ha lenne autója, tartana-e benne térképet? 

• Általában jellemző Önre, hogy a találkozói időpontját újra megerősíti? (pl. 

felhívja az illetőt) 

• Igyekszik 24 órán belül visszahívni azokat, akik telefonon keresték? 

• Van-e a lakásában egy külön hely, ahol a kulcsait tartja? 

• Megtartja a vásárolt eszközök használati útmutatóit, hogy bármikor gyorsan 

elővehesse? 

• Van-e mindig toll és ceruza a keze ügyében a telefonja mellett? 

• Van-e olyan hivatalos fogadóórája, amikor biztosan megtalálják a helyén? 

• Ha hirtelen megbetegszik, van olyan ember, aki át tudja venni és hatékonyan 

elvégzi az Ön munkáját? 

• Van a személyes iratainak megfelelő tárolási rendszere az otthonában? 

•  Van tartalék égője, ha a nappalijában kiégne a villany? 

• Visz-e magával olvasnivalót, ha orvoshoz megy?” (Mancini, 2003,6-7o.)) 

 

Ha legalább 8 kérdésre igennel válaszolt, már igen jó időgazdálkodónak tekintheti 

magát. 11 felett némi kényszeres, túlzott szervezettséget is tulajdoníthatunk önnek 

Mancini szerint, míg 8 alatt jó lenne némi fejlődés ezen a területen. 

 

Az időgazdálkodás kapcsán érdemes azon elgondolkodni, hogy mivel és mennyi időt 

töltünk a különböző életterületeken. Mi az, ami a legtöbb időt igényli a munkahelyén, a 

privát életében. Érdemes átgondolni, mi az a egy-két tevékenység, amire a legtöbb időt 
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fordítja ezen területeken. Van-e olyan tevékenység, amire meglepően sok, vagy 

meglepően kevés időt fordít, és mi az, amire kevesebbet vagy többet kellene fordítania. 

Ha őszintén megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, már van kiindulópontunk az 

időgazdálkodás javításához. 

 

Milyen módszerekkel javítható az időgazdálkodás? Az alábbiakban néhány gyakran 

használt módszer került kiemelésre: a fontossági sorrend állítása, a halogatás okainak 

feltárása, a tudatos célállítás és az előre tervezés használata. 

A fontossági sorrend megállapításának néhány eljárása 

• Az ABC rendszer lényege, hogy a feladatokat három csoportba sorolva 

állapítjuk meg a végrehajtási sorrendet. A csoportba kerülnek azok a feladatok, 

amelyek azonnali megoldást követelnek, B csoportba, amiket hamarosan meg el 

kell végezni, és C csoportba azok, amelyek várhatnak. Persze emellett lehetnek 

olyan feladatok, amelyeket el nem végzendőnek tekintünk. Ilyen rendszert 

működtethetünk úgy, hogy a megfelelő betűvel jelöljük a felírt feladatokat 

(A,B,C), de „fülecskékkel” vagy Post-It-tel is jól látható jeleket tehetünk a 

mappákra. 

• A fontosság mint „költség” rendszernél a  dolgokat magas, közepes és alacsony 

költségű csoportokba sorolhatjuk. A költség és haszon itt nemcsak pénzügyi, 

hanem bármilyen, többek között érzelmi, praktikus, szociális, élvezeti érték 

szempontból is értendő. Az egyes tevékenységeknél a rendszer figyelembe veszi 

azt, hogy milyen befektetést és hasznot hoz egy tevékenység, de természetesen a 

végrehajtási (logikai) sorrendet is mérlegeli, mely tevékenység feltétele egy 

másiknak. Ezen kombináció alapján állapítható meg az egyes feladatok 

prioritása. 

A halogatás elkerülése  

A halogatás a rossz időgazdálkodás egyik oka lehet. Felismerése segíthet a hatékony 

időfelhasználásban, illetve az okok kezelésében. A halogatásnak belső, 

pszichológiai és külső okai lehetnek. A pszichológiai okok a személyiségben 

keresendőek, ilyen a kudarctól való félelem (pl. inkább nem vállalja a feladatot, csak 

kudarcot ne szenvedjen), a változás miatti fokozott szorongási hajlam, ami miatt 

nehezen tud új feladatba kezdeni a személy, vagy a fokozott elköteleződési, 

feladatvállalási hajlam (lásd munkamánia). A pszichológiai okok nemcsak egy 

feladat kapcsán okoznak problémát, általános hatókörűek. A külső okok általában 
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egy adott feladathoz, feladattípushoz köthetőek, gyakran a szervezeti környezetből 

származnak. Ilyen például a feladat- és szerepkörök tisztázatlansága, ami 

túlterhelést, nem világos feladat-megoldási utat vagy bizonytalan célkijelölést 

eredményezhet, így vezet halogatáshoz. Szintén külső oknak tekinthető, ha a 

személy számára a feladat nem-kívánatos, kellemetlen, aminek forrása lehet a 

megfelelő kompetencia hiánya vagy a személy és munkakör össze nem illése. Ezen 

okok például a feladatok, a célok tisztázásával, a feladatkörök megváltoztatásával, 

vagy a személyek képzésével, orvosolhatóak. 

A megfelelő célállítás 

Az előzőekben a halogatás egyik okaként a nem világos célok is megjelentek, és a 

fontossági sorrend kapcsán is kiemelésre kerültek a célok mint az elsődlegesség 

megállapításának alapjai. Hogyan és milyen célok segítik a megfelelő időkezelést? 

A célállítási elmélet szerint mind az önmagunk, mind a mások számára felállított 

célok akkor működnek hatékonyan, ha (1.) reálisak, elérhetőek a személy számára, 

(2.) mérhető azok elérése, (3.) írásba foglaltak, (4.) számon kérhetőek és (5.) 

határidőhöz kötöttek. Az ilyen célok lehetővé teszik a tevékenységek ütemezését és 

ellenőrizhető végrehajtását. 

Az előre tervezés 

Szintén segíti az időgazdálkodást, ha megpróbáljuk tudatosan elkerülni, hogy 

„összecsapjanak fejünk felett a hullámok” egy-egy feladat elvégzése kapcsán. A 

szakirodalom ajánlott eszközei: a kellőnél több idő adása egy-egy feladat 

elvégzésére vagy  a hamis határidő stratégia, azaz a feladatok elvégzése kapcsán 

önmagunk vagy a munkánkat meglapozó másik személy munkája kapcsán olyan 

határidő állítása, ami lehetővé teszi a késés esetén is a megfelelő időben való 

befejezést. Szintén segíthet, ha az olyan tevékenységek kapcsán, ahol nehezen 

kontrollálható az időfelhasználás, tudatosan figyeljük az idő múlását, például a 

telefon-beszélgetéseknél időkijelzőt használunk. Ezek már kontrollált, manipulatív 

eszközök, melyek tudatos kontrollt feltételeznek a személy részéről. 
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A megküzdés 

 

A stresszkeltő eseményekre adott válaszok, alkalmazkodás természetesen energia-

befektetést kíván a személy, szervezet részéről. A kimerülő erőforrások csökkentik a 

szervezet fertőzésekkel szembeni ellenálló képességét, a pszichés igénybevétel miatt 

kialakulhatnak pszichoszomatikus megbetegedések.  

 

A stressz eredményezte kellemetlen élettani és pszichés állapot megszüntetésére tett 

kísérlet a megküzdés (angol kifejezéssel coping). Itt a Lazarus és Folkman nevéhez 

köthető kognitív megközelítést emeljük ki. 

A kognitív tranzakcionalista modell 

 

Lazarus és  Folkman (1984) kognitív tranzakcionalista modellje szerint a viselkedés a 

személy és környezete közti tranzakció eredménye. A megküzdés (coping) mint 

központi változó, a nehezített alkalmazkodási feltételeknél moderálja ezt a tranzakciót. 

Az adott személy-környezet interakcióban mind az érzelmek, mind a megküzdés a 

személy kognitív kiértékelésétől függ. 

 

Lazarus meghatározása szerint "a megküzdés gondolkodás (kognitív folyamat)- és 

viselkedésváltás a személy által, hogy a külső és belső követelményeket kezelni tudja 

egy olyan személy-környezet tranzakcióban, amit stressztelinek ítél." (Folkman, 1991) 

Célja a probléma kezelése és a fellépő érzelmek szabályozás. Ez történhet egyrészt 

viselkedéses úton, a konfrontálódás vagy annak elkerülése, illetve az érzelmi reakció 

közvetlen változtatásával. Másrészt kognitív úton a helyzet vagy az érzelmi reakció 

jelentésének megváltoztatása útján. Lazarus a megküzdés, stresszkezelésre tett 

próbálkozás két fő formáját írja le: 

 

Probléma-központú megküzdés 

A probléma-központú megküzdés a problémára irányul, a személy kiértékeli a 

stresszhelyzetet, és lépéseket tesz annak megváltoztatására, elkerülésére. Elsősorban 

mérsékelt stressz szinten működhet, ahol kezelhetőnek tűnik a helyzet, az alábbi 

lépésekben: 
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• a stressz forrásainak, hatásainak értékelése 

• cél állítása: mely stresszor változtatható, melyik nem 

• lépések tervezése 

• az akció végrehajtása 

• az akció nyomán elért változás értékelése 

• hozzáigazítás (amennyiben szükséges az eredményességhez) 

 

Az érzelem-központú megküzdés 

Az érzelem-központú megküzdés az érzelmi válaszra irányul, a szorongás csökkentését 

eredményezi anélkül, hogy közvetlenül foglalkoznának a szorongáskeltő szituációval. 

Elsősorban akkor működik, amikor a fenyegető helyzet ellen nem tud tenni a személy, 

pl. betegség, szeretett személy elvesztése. Ilyenkor rendkívül magas a stressz-szint, de 

tehetetlen a személy, ezért olyan szintre próbálja a megküzdéssel csökkenteni az érzelmi 

stresszt, hogy szembenézhessen a helyzettel. 

A valóság bizonyos fokú torzításával védi a személyt a szorongástól, de a 

stresszhelyzetet nem változtatja meg. Ha domináns probléma-megoldási forma lesz, 

akkor személyiségzavarrá válhat. 
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III. A személyközi konfliktusok és kezelésük 
 

A személyközi konfliktusnál két vagy több személy céljai, elképzelései, érzései, 

viselkedése, működése nem egyeztethető össze. Ilyenkor gyakori a vesztessel és 

nyertessel végződő megoldás. A vesztes-vesztes megközelítésnél senki nem kapja meg, 

amit akar. Ide vezethet a kompromisszum, amikor mindenki lemond az eredeti vágyáról 

vagy a konfliktus tagadása, amikor nincs megoldás, kezelés, ami végül elmélyíti a 

problémákat. Nyertes-vesztes megoldásnál az erősebb fél akarata érvényesül, a vesztes 

azonban sokszor szabotázzsal, ellenállással bosszulja meg az elszenvedett sérelmeket. A 

nyertes-nyertes megközelítés mindkét félnek egyaránt előnyös lehet, ehhez mindkét fél 

részvételére és megegyezési törekvésére szükség van. 

A személyközi konfliktus kezelésével kapcsolatban több megközelítéssel találkozunk. 

Deutsch (1949) és a játékelméleti megközelítések a konfliktusok kapcsán az 

együttműködés, versengés motívumait emelik ki. Emellett beszélhetünk három- és 

öttényezős modellekről is, aszerint, hogy a konfliktus kezelése kapcsán hányféle 

megoldási stílust különböztetnek meg a szerzők.  

 

Az interperszonális konfliktus megközelítései 

Játékelméleti megközelítés: a fogolydilemma helyzet 

 
Ahogy a szervezeti kapcsolatokban láttuk a résztvevők általában kölcsönösen egymásra 

utaltak, függenek egymástól. Egy ilyen helyzetet mutat be a fogoly dilemma helyzet, 

amit annak modellezésére használnak, hogy milyen kimeneti lehetőségei, döntési 

alternatívái vannak az egymásra utalt embereknek. 

 A helyzet két elkülönített fogolyról szól, akiket egy bűn elkövetésével vádolnak. 

Mindkét fogoly számára a bűn bevallása vagy tagadása, mint választási lehetőség áll 

rendelkezésre. A saját és a másik választásától függ a büntetésük nagysága. Ha 

mindketten vallanak, 5-5 évet kapnak, ha egyikük sem vall, bizonyítékok hiányában, 

csak egy-egy év börtönt kapnak. Ha azonban egyik vall, a másik nem vall, akkor aki 

„beköpi” a másikat, elmehet, míg a nem valló 10 évet kap. Ha áttesszük mindezt a nyer, 

veszít megfogalmazására, akkor az utóbbinál egyik nyer, másik veszít. Mindketten 

nyernek, ha nem vallanak, és veszítenek, ha nem bíznak a másikban, és mindketten a 

saját érdek szerint inkább vallanak. 
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A két lehetséges megközelítés tehát a versengés és az együttműködés, amit a 

személyközi  konfliktusoknál önérvényesítő és a másokkal törődő dimenzióként 

értelmez Thomas és Kilmann öttényezős konfliktusmodellje. A háromtényezős 

modelleket külön nem részletezzük, ezekben az öttényezős modellek elemei 

szerepelnek, például az elkerülés/ enyhítés, konfrontáció/megoldás-orientáció és 

kényszerítés/kontrollálás elnevezésekben. 

 

Thomas és Kilmann öttényezős modellje 

 
Az ötféle megoldási módot feltételező modellek nem előzmény nélküliek a 

szervezetekkel kapcsolatos szakirodalomban. Blake és Mouton (1964) az 

interperszonális konfliktuskezelésnek öt típusát különítették el: vetélkedés, 

együttműködés, alkalmazkodás, elkerülés, kompromisszum. 

Kenneth W. Thomas és Ralph Kilmann (1974) a saját és mások érdekeivel való törődés 

dimenzióján értelmezve a személy magatartását, szintén öt stílust írtak le. Mindkét 

dimenziónál alacsony, közepes, magas szintet különítenek el, ennek megfelelően öt 

kiemelt konfliktusmegközelítési módot írnak le.  Az öt megoldásmód értelmezhető a 

fent említett játékelmélet kereteiben a felek veszteségét, nyereségét figyelembe véve a 

módszer használatának kimeneteinél. 

A modell előnye, hogy lehetőséget ad az egyéni konfliktuskezelési stílus-mintázat 

mérésére, valamint arra, hogy azonosítható legyen, hogy mely megközelítési mód 

milyen helyzetekben tekinthető hatékonynak. Képet kapunk arról, hogy a személy öt 

konfliktuskezelési módozatból melyeket és milyen súllyal használja interperszonális 

kapcsolataiban. Nincs „jó”megoldás, hiszen a „megfelelő” kezelési mód személyiség-, 

kapcsolat-, partner-, cél-függő, azonban van preferált kezelési mód, amelynek ismerete 

segíthet bennünket abban, hogy mely terület használata jellemez minket és mi az, amit 

nem használunk, esetleg fejleszteni kellene. A szerzők szerint a konfliktuskezelési 

módok rugalmas használata a kívánatos, természetesen helyzethez alkalmazkodva. Itt 

bizonyos kontingenciákat jelölnek ki, mely szerint bizonyos helyzetekben indokolt, 

hatékonyabb egy adott megoldásmód használata.  
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Az egyes típusok jellemzőit és azokat a helyzeteket, amikor hatékonynak tekinthető az 

adott konfliktuskezelési mód használata az alábbiakban mutatjuk be: 

 

VETÉLKEDŐ/ VERSENGŐ  

Ebben az aszimmetrikus helyzetben a saját érdek erőteljes érvényesítésére kerül sor 

anélkül, hogy a másik fél céljára, szempontjaira tekintettel lenne a személy. Mivel ez 

mindenképpen a másik fél egyértelmű kárára, rovására történik, nyertes - vesztes 

helyzetnek tekinthető. Gyakori a megközelítés nyílt használata hatalmi pozícióban, míg 

alacsonyabb formális hatalomnál „rejtett” utak kerülhetnek előtérbe, például a blöff, 

csalás. 

Indokolt lehet ez a megközelítés, ha a kérdés egyértelmű, vagy nagyon fontos a személy 

számára, illetve ha a helyzet komoly, és gyors megoldásra van szükség. Ilyenkor a 

versengő „kézbe veszi” a dolgokat. Ha kompetens a területen, és a másik nem ért a 

témához, akkor az irányítás a hatékony. Szintén a domináns megközelítést támogatja, ha 

fontos, de népszerűtlen intézkedésre van szükség, vagy ha a személy felismeri a 

szervezet érdekeit, és ezt érvényesíteni akarja. Ha nagy lehet a személy vesztesége, 

például ha önvédelemről van szó, együttműködését kihasználhatják, ellene fordíthatják, 

vagy ez a szándékuk, akkor is előtérbe helyezendő ez a megoldás. 
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Veszélye az, hogy rombolja a vesztes fél önértékelését, illetve újabb feszültségeket 

eredményezhet. 

Nem előnyös a kényszerítés, ha komplex a kérdés és van idő azt megoldani, a másik 

kompetensebb, vagy hatalommal bír. 

 

ELKERÜLŐ, VISSZAHÚZÓDÓ 

Ilyenkor a konfliktust hárítja, elfojtja, elkerüli a személy úgy, hogy saját célját, érdekét 

nem érvényesíti, ugyanakkor nem működik együtt a másik céljának elérése érdekében 

sem, így ez vesztes – vesztes megoldásnak tekinthető. Gyakran a probléma megoldása 

későbbre halasztott, jellemző a halogatás a személyre. Mások szemében úgy tűnhet, 

hogy az illetőnek nem fontos a téma vagy a kapcsolat, nem felvállalt a konfliktus. 

Indokolt ez a megoldás, ha jelentéktelen a téma és más sürgősebb feladatok vannak, ha 

a másik fél nincs jelen, vagy nincs esély a célt elérni. Az is előtérbe helyezi ezt a 

megoldást, ha a konfrontáció kára nagyobb, például a kapcsolatra nézve, vagy ha más 

jobban el tudja rendezni a helyzetet. Magas érzelmi töltetnél szintén veszélyeztetné a 

konfrontáció a kapcsolatot, így ha előbb le kell higgadnia a feleknek szintén előnyös az 

elkerülő megoldás. A témával kapcsolatos kompetencia hiánya (például 

alulinformáltság, hirtelen, nem várt változás esetén) is indokolja az elkerülést a 

felkészülésig. 

Ha azonban a kérdést meg kell oldani, ha felelős a személy és fontos a kérdés, akkor 

kerülendő ez a kezelési mód. 

 
ALKALMAZKODÓ, BÉKÜLÉKENY 

A személy lemond saját érdeke érvényesítéséről, viszont együttműködik a másik fél 

céljának elérése érdekében, így vesztes – nyertes stratégiáról beszélhetünk. Az 

alkalmazkodó fél megpróbálja csökkenteni az eltéréseket és hangsúlyozza a 

hasonlóságokat, hogy a másik fél érezze érdekei érvényesülését, így egyfajta igazolás is 

szerepet kap ebben a stílusban. Magatartás szintjén nagylelkűségben, gondoskodásban, 

vagy a másiknak való engedelmességben jelenhet meg ez a megoldási mód. A másik 

támadására alacsony ellenségességgel vagy éppen barátságossággal reagál ez a személy.  

Indokolhatja ezt a megközelítést a kapcsolat fontossága. A kapcsolat érdekében feladja 

saját álláspontját az alkalmazkodó. Kérdés, hogy ennek mi a mögöttes indoka: félelem, 

kényszer, vagy racionális megfontolás. Indokolt lehet az alkalmazkodás, ha jóindulatot 

akar kiváltani, későbbi viszonzást remél, vagy azért enged a másiknak, hogy az tanuljon 



 58 

a hibájából. Szintén célravezető az engedékenység, ha a vitatott kérdés, téma a 

másiknak fontosabb, vagy a vita elmérgesedik, a személy vesztésre áll, és a vita növelné 

a károkat. Természetesen akkor is engedhetünk, ha tudjuk, hogy tévedtünk. 

Lehetséges veszélye az ilyen működésnek, hogy az alkalmazkodó nem tudja megtartani 

személyisége integritását, egyediségét. Ha azonban a kérdés fontos, tudja a személy, 

hogy igaza van, és a másik téved, vagy nem etikus, akkor nem célravezető ez a 

megközelítés. 

 

EGYÜTTMŰKÖDŐ, PROBLÉMAMEGOLDÓ 

A nyertes - nyertes megoldásban a saját és a másik fél érdekei is érvényre jutnak, és a 

felek elfogadják a megoldást. Akkor hasznos, ez ha egyetértés van a célokban, és a 

megoldás szándékában, de a megvalósítás módjában már nem. A felek 

együttműködőek, nyitottak, hajlandóak információcserére, meg akarják érteni a másikat, 

a felmerülő eltérések elfogadhatóak a felek számára. Ez a konfliktus-megoldási mód 

egyrészt konfrontációt (nyitott, tisztázó, mögöttes okokat elemző megközelítést) 

feltételez, másrészt problémamegoldást igényel. Mivel a felek érdekeltek a tartós, 

mindkét oldal részéről elköteleződéssel járó megoldásban, a problémával azonosulniuk 

kell, olyan megoldást kell keresni, ami mindkét félnek kielégítő. Mindez aktív részvételt 

és erőfeszítést, valamint időt igényel. 

Mikor előnyös ez a megközelítés: Ha a kérdés összetett és jobb megoldást eredményez a 

nézőpontok integrálása, illetve egymagában egyik fél nem tudja a kérdést egyedül 

megoldani, vagy nem rendelkezik elég forrással erre. Szintén ez a megoldás a 

megfelelő, ha a sikeres bevezetéshez kell a másik fél elköteleződése. 

A problémamegoldás feltétele, hogy elég idő és a felek részéről megfelelő 

problémamegoldó készségek legyenek a megoldáshoz. 

 

KOMPROMISSZUMKERESŐ  

A kompromisszumkeresés kielégítő, közbülső megoldáshoz vezet, de vesztes – vesztes 

helyzet, mert egyik fél érdeke sem érvényesül igazán, mindkét fél kölcsönösen enged a 

saját érdekéből a megegyezés, béke érdekében.  

Indokolt megközelítés, ha mérsékelten fontosak a célok, egyenlően erős felek vannak, 

és egymást kizáróak a célok. Komplex problémát időlegesen lehet ezzel a megoldással 

kezelni, például időnyomás alatt és úgy, hogy konszenzus hiányában elfogadható legyen 
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a feleknek a megoldás. A problémamegoldó és a versengő stílus sikertelensége is 

előtérbe helyezheti ezt a megoldást. 

Előnye a kompromisszumnak, hogy nem rombolja a kapcsolatot. 

 

A konfliktus kezelésére használt stratégiák szervezeti szinten 

 

A szervezeti kapcsolatok Mastenbroek általi tipizálásánál láthattuk, hogy ezen 

kapcsolatokban is az együttműködés és versengés elemei alapján határozható meg, hogy 

milyen lehetséges magatartás jelenik meg a kapcsolatokban. 

 

Az elsimítás, elkerülés – Jelszó: „Kerüld a konfliktust” 

Ilyenkor a konfliktusban álló felek kerülik a konfrontációt, céljuk a harmónia,vagy 

legalább a látszat fenntartása. A konfliktust a szervezeti élet szempontjából károsnak, 

rombolónak tekintik, a résztvevők konfliktuskerülők vagy alkalmazkodók, akik saját 

pozíciójukat meg akarják őrizni, és óvakodnak a másik helyzetének fenyegetésétől. A 

cél és eredmény a stabilitás, jelenlegi rend, helyzet fenntartása, ehhez ha támadnak, a 

sértett visszavonulással reagál. Olyan szervezetekben jellemző, ahol nincs külső 

kényszer a változtatásra, a jelenlegi, intézményesült rend átalakítására. 

 

Tárgyalás, kényszerítés – Jelszó: „Használd ki, ha előnyre tehetsz szert! Ha nem lehet 

előnyt szerezni, köss kompromisszumot! ” 

A feleknek ebben az esetben érdekeik vannak, amit érvényesíteni szeretnének, ezért 

ellenfélként tekintenek egymásra, mindenki a lehető legnagyobb nyereséget akarja 

elérni. A konfliktust van, aki a változás előfeltételének, van, aki rombolónak tartja. Az 

hozza létre az ilyen szervezeti helyzetet, ha a környezet a hatalmi viszonyok, az 

erőforrások újbóli elosztását kényszeríti ki. Különböző technikák alkalmazhatóak ebben 

a konfliktus-helyzetben: 

• Szembesítésnél a felek kinyilvánítják, hogy a konfliktust szemtől-szemben, 

konstruktív módon akarják megoldani. 

• Harmadik fél bevonásánál úgy észlelik, hogy az elmérgesedett konfliktus 

konstruktív irányba tereléséhez kívülálló bevonására van szükségük. 

• Fölérendelt célok kitűzésével is együttműködés alakítható ki. 
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A tárgyalás kommunikáció és döntés eltérő preferenciájú, érdekű független felek között. 

A felek induló álláspontja a pozíció, amiben a preferenciáikat kinyilvánítják. Miután 

ezek nem esnek egybe, megindul a tárgyalás, melynek célja a pozíciók közelítése. 

 

Ütköztetés, problémamegoldás – Jelszó: „Mindenki nyer, ha a szervezet nyer!” 

Ilyenkor a feleket az együttműködési készség jellemzi, a saját céljaikat a szervezeti 

egység és a közös szervezeti célok függvényében határozzák meg. A konfliktust 

egészségesnek, előremutatónak tartják, partnernek tekintik egymást. Az 

együttműködésüktől függ a saját és a közös célok megvalósítása, ehhez meg kell 

minden erőforrást szerezniük. Ehhez nyíltan ütköztetik az álláspontjaikat, mert az egész 

szervezet fennmaradása függ attól, hogy reagálni tudjanak a környezeti kihívásokra, és 

ehhez a leghatékonyabb megoldást együtt keresik. 
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Az értékek szerepe, hatása a konfliktusok kezelésére 

 

Mint a konfliktus lehetséges forrására, a korábbiakban már utaltunk az értékekre, azok 

ütközésére. Az érték szubjektív, elvont kategória, egyén vagy közösség vallhatja, a 

dolgoknak tulajdonított minőséget fejezi ki. Azt, hogy mi kívánatos, jó vagy rossz, 

megfelelő, vágyott, különleges fontossággal bíró cél, állapot az egyén, a csoport 

számára.  

Az értékekben tehát az fejeződik ki, hogy mit tartunk elérendőnek, helyesnek, ezek a 

célértékek, illetve a célelérés hogyanjára is vonatkoznak értékek, ezeket eszközértéknek 

nevezik. Az eszközértékek az életvitelre vonatkoznak, egyrészt az fejeződik ki bennük, 

hogy mi a társadalmilag elfogadható, másrészt az, hogy önbecsülésünk szempontjából, 

annak fenntartásához hogyan kell viselkednünk. 

Az értékek rendszerbe szerveződnek. A szubjektív fontosság hierarchiába szervezi az 

értékeket, amelynek kialakulásában a kultúra, a nevelés, a foglalkozás is szerepet 

játszik. Relatív fontosságuktól függően befolyásolják életvitelünket, viselkedésünket, 

ítéleteinket, döntésünket, motiválnak bennünket a vágyott célok elérésére. 

Az értékek három összetevőjüket különíthetjük el: 

1. Kognitív összetevője az a tudás, hogy mit tartunk helyesnek. 

2. Érzelmi összetevője kifejezi, hogy az értékelt vagy elutasított dolog milyen érzelmi 

viszonyulást vált ki, illetve befolyásolja mások elfogadását is az, hogy mennyire vall 

hasonló értékeket hozzánk. 

3. Viselkedéses összetevője a viselkedést irányító szerepéből következik. 

Az értékek tehát szabályozzák magatartásunkat, meghatározzák helyünket, 

mozgásunkat a társas közegben. 

 

A vallott és követett értékek 

 

Az értékek rendszerének vizsgálatánál fel kell hívnunk a figyelmet egy alapvető 

problémára. Ha embereket megkérdezünk arról, hogy melyek számukra a legfontosabb 

értékek, akkor lehet, hogy sorrendbe tudják azokat az értékeket állítani. Ez a vallott 

értékek rendszere, amiben elsősorban az értékek kognitív összetevője nyilvánul meg, 

ugyanakkor a valós viselkedést irányító, úgynevezett követett értékeket olyan hatások is 

alakítják, amelyek nem feltétlenül tudatosak. Az értékeket tehát nehéz mérni, akkor 
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hatnak inkább a viselkedésre, akkor válnak tudatosabbá, ha értékkonfliktus merül fel. 

Értékkonfliktus hiányában kevésbé figyelünk rájuk, viselkedésünket a megszokás 

irányítja.  

 

Változnak-e az értékeink? 

 

Az értékek, az értékelt dolgok alapján arra is következtetünk, hogy milyenek vagyunk. 

Alapjai az ön- és mások megítélésének, stabilitásuk biztosítja az énazonosság érzését: az 

élet vezérlő elveként szolgálhatnak.  

Vannak azonban olyan megközelítések, amelyek szerint helyzettől, témától függ az 

értékrendszer. Jól példázza a kontextus befolyásoló hatását például az „élet 

szentségének” sarkított kérdése. Elgondolkozhatunk a kérdéssel kapcsolatos 

értékeinkről a halálbüntetés kontextusában, azonban áthelyezhetjük a kérdést az 

abortusszal kapcsolatos vélekedésünk kontextusába is. Ugyanaz-e a végeredmény? 

Nem törvényszerűen, de tapasztalhatunk eltéréseket az értékek fontosságában, ha 

figyelembe vesszük azok kialakulását. Az értékek tanulásában, alakításában a nevelés, a 

kultúra, a kapcsolatok (például kortárskapcsolatok) jelentős szerepet kapnak: mi történik 

akkor, ha ezen hatások eltérő prioritásokat jelölnek ki? Másképp gondolkoznak 

szüleink, mint a számunkra szintén fontos barátaink egy kérdésről, mást tartanak 

fontosnak a munkatársaink, mint barátaink, a sajátunktól eltérő értékrendszerrel érkező 

ügyfél problémáját kell megoldanunk. Ezek azok a helyzetek, amikor az értékek 

bennünk, vagy köztünk ütköznek, és átéljük az értékkonfliktust, tudatosulnak az 

eltérések. 

Ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket kezelni tudjuk, lényeges, hogy tisztázzuk az adott 

kontextusban saját és a másik általunk észlelt értékrendszerét. Megértsük a saját, illetve 

a másik konfliktuskezeléssel kapcsolatos működését. Tisztázandó, hogy 

• mely értékek a legfontosabbak és legkevésbé fontosak a számunkra, a másik 

számára. 

• a feltárt értékstruktúra hogyan hathat az adott konfliktus kezelése során.  

 

Segíti az értékrendszer megértését, ha megpróbáljuk az azonosításhoz szempontokat adó 

elméleti keretbe helyezni azt. Egy ilyen a korábbi szempontokat szintetizáló 

megközelítés S. H. Schwartz nevéhez fűződik. 
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Schwartz szerint az értékek különböző fontosságú (fontostól jelentéktelenig), vágyott 

célok, amelyek motiválják a viselkedést és az életben vezérlő elvként működnek. 

Három alapvető, egyetemes követelmény találunk az értékek mögött:  

• a biológiai szükségleteket, 

• a társas interakciók összehangolását, koordinációját, 

• a csoport boldogulását és fennmaradását szolgáló társadalmi elvárásokat. 

Ezek a követelmények 10 eltérő motivációs területet határoznak meg, amelyek mögött 

eltérő érdekek és célok húzódnak meg. Az értékek lehetnek egyéniek vagy kollektívek, 

míg a célok lehetnek közbülsők vagy végsők. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közbülső célok esetén a változásra való nyitottságon, a saját független akción, 

gondolkodáson van a hangsúly, míg a végső céloknál a megőrzés, az önkorlátozás, a 

hagyományos eljárások és a stabilitás fenntartása preferált. 

Az értékek feloszthatók aszerint, hogy végső vagy közbülső célok (a célelérés hogyanja, 

eszköze hangsúlyával) találhatók mögöttük: 
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tradíció

konformitás

biztonság

hatalom

teljesítmény 

hedonizmus

stimuláció

önirányítás

egyetemesség
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végső cél közbülső cél 

társas rend 
szívességek viszonzása 
hagyománytisztelet 
családi biztonság 
higgadtság 
szerénység 
saját sors elfogadása 
vallásosság 

szabadság 
udvariasság 
merészség 
saját út választása 
kíváncsiság 
 

 

Az egyéni érdekeknél a saját siker, a mások feletti dominancia hangsúlyos, míg ha a 

kollektív érdekek kerülnek előtérbe, akkor másokat egyenlőnek tekint a személy, 

törődik a jólétükkel. 

Az értékek felosztásának tehát történhet aszerint, hogy személyes, egyéni vagy 

szociális, társas érdékek húzódnak-e meg mögöttük: 

személyes értékek társas értékek 

társas/szociális hatalom 
gazdagság 
kreativitás 
hatalom 
függetlenség 
ambíció 
befolyás 
hozzáértés 
másokban rólam élő kép megőrzése 
sikeresség 
 

egyenlőség  
társas rend 
önfegyelem 
bölcsesség 
szociális igazságosság 
lojalitás 
szellemi nyitottság 
szülők, öregek megbecsülése 
becsületesség 
engedelmesség 
segítőkészség 
felelősség 

 

Jól látható, hogy az érdekdimenzió megfeleltethető a fentebb bemutatott Thomas-

Kilmann-féle konfliktuskezelési modellnek, így a mögöttes érdekek azonosítása 

tájékoztatási keretet nyújthat arról, hogy a személy várhatóan hogyan viselkedik egy 

konfliktusszituációban. 

Lássunk néhány példát: 

Ha például egy ügyintéző számára nem preferált a hatalom, akkor tudnia kell magáról, 

hogy egy konfliktushelyzetben nehézséget okozhat számára az önérdekérvényesítő vagy 

asszertív viselkedés gyakorlása. Ez főleg abban az esetben jelenthet problémát, ha 

ügyfele viszont előnyben részesíti a dominanciát. 
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Mi segítheti az értékek közül az együttműködést? Például a kollektív érdekek 

preferenciája: jóindulat, egyetemesség, konformitás, míg ellene hat az egyéni érdek 

hangsúlya: a hatalom, teljesítmény vagy a hedonizmus előnyben részesítése. 

Mi befolyásolja azt, hogy egy más, eltérő kultúra, szubkultúra tagjaival képesek 

legyünk könnyen kapcsolatba lépni? Ha például a kollektív érdekek fontosak számunkra 

(jóindulat, egyetemesség), illetve ha nyitottak vagyunk a változásra, és előnyben 

részesítjük a független gondolkodást és akciókat (önirányítás, stimuláció), akkor 

várhatóan hajlamosabbak leszünk arra, hogy ne a saját csoportunk elvárásai szerint 

cselekedjünk, és kapcsolatba lépjünk a nem a saját csoporthoz tartozó személlyel. Míg 

ha preferáltak a tradicionális eljárások, szabályok és a stabilitás fenntartása (végső 

célok: biztonság, konformitás, tradíció), akkor kevésbé várható, hogy egy másik csoport 

tagjára nyitottak legyünk. 
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IV. A konfliktuskezelés egy útja: a tárgyalás 
 
A tárgyalási, alku folyamat megértéséhez elengedhetetlen a jelenség definiálása és a 

kapcsolódó elméletek áttekintése. A definiáláshoz a témakör kiemelkedő elméleti, 

illetve gyakorlati képviselőinek meghatározásából indulunk ki: 

• Snyder (1977) a játékelméleti alkufolyamatnál két aktivitást emel ki: az információ 

keresését a személy részéről, hogy megértse a másik választását és önmagának 

kedvező irányba befolyásolja, illetve a befolyásolást, ami arra történő kísérlet, hogy 

saját valószínű választásáról tudósítson. 

• Breslin és Rubin (1995) különbséget tesz a konfliktus megoldása és elrendezése 

között. Az előbbinél feltételezi az attitűdváltozást a konfliktus befejezéséhez, míg az 

utóbbinál csak a nyílt konfliktus megszüntetése és ebből következően a 

viselkedésváltozás jellemző. Ez utóbbi folyamatot tartja a tárgyalásnak, azaz egy 

problémaelrendező módszernek, melynek célja megegyezni a viselkedésváltozásról. 

Alapja a belátott önérdek (mit akar, mi a szükséges, lényeges számára), illetve 

ennek felismerése a másiknál, és az érdekek tisztázását követően a kölcsönösen 

előnyös megegyezés lehetőségének szem előtt tartása. 

• Fisher (1995) meghatározásában a tárgyalás a másik fél döntését befolyásoló 

kommunikáció. A megegyezésen túl lényegesnek tartja a tárgyalás során a felek 

érdekeinek tisztázását, a köztük lévő kapcsolatot és a kommunikáció hatékonyságát. 

Az érdekek kapcsán kiemeli, hogy a tárgyalófelek szervezeteket képviselnek, ebből 

következően egyrészt azok pozícióját védik, másrészt befolyásolja őket a tárgyalás 

során a felhatalmazás mértéke is. A megegyezésnél figyelembe kell venni, hogy 

van-e a tárgyalásnál jobb alternatívája valamelyik félnek, ha nincs, akkor 

vizsgálandóak a lehetséges megegyezések, a megszületett megegyezésnek való 

elkötelezettség, illetve annak külső legitimizációja. Tehát a probléma megértése, 

alapos elemzése előzze meg valamely megegyezés melletti elköteleződést. Minél 

hatékonyabb ebben az adott fél, annál nagyobb hatóerővel, tárgyalói hatalommal bír. 

 

Látható a meghatározások hangsúlyváltása, árnyaltabbá válása a kapcsolati szemlélet 

megjelenésével.  

• Rubin szerint ennek a következő értelmezései lehetségesek, (és ez kijelöli napjaink 

tárgyalás vizsgálatainak kulcsfogalmait is): 
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- A felek pozícióharca helyett a mögöttes érdekek, szükségletek megértése 

segíti a megegyezést ("inside out" – bentről kifelé). 

- A tárgyalási környezet észlelése, a felek önmagukról és a másikról alkotott 

képe ("arculat" védelme) befolyásolhatja a tárgyalás kimenetelét. 

- A tárgyalási folyamat idői kontextusában a megelőző és a követő időszak a 

jelen tárgyalás részének tekinthető ("prenegotiation" – tárgyalást megelőző, 

"postnegotiation" – tárgyalást követő szakaszok). 

- A harmadik, külső fél szerepe (mediáció). 

 

A fenti definíciók áttekintésével, figyelembe véve a hangsúlyos pontokat, kialakíthatunk 

egy, a továbbiakban felhasználható meghatározást: 

A tárgyalás olyan asszertív, hatékony kommunikáció, melynek célja egy közös 

probléma megoldása, elrendezése. A munkakapcsolat hosszú távú szemlélete és ebből 

következően a hatékonyság feltételezi, hogy a felek egymás érdekeinek megértésével a 

kölcsönösen előnyös (nyer - nyer) megegyezésre törekszenek. 
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Tárgyalási modellek 

 

 Ökonomikus/hasznosság szemlélet és a Stratégiai interakció megközelítés 

 

A tárgyalás ezen megközelítése a játékelmélet megjelenéséhez köthető, az elmúlt 30 

évet jellemzi. Azt a döntési folyamatot elemzi, ahogy a felek felosztják a javakat a 

tárgyalás során, milyen előnyök, hátrányok köthetőek az egyes kimenetelekhez, hogyan 

magyarázhatóak ez alapján a felek választásai. A szemléletmódot behatárolja, hogy 

olyan helyzetekre alkalmazható, és így inkább elméleti, elemző jelentőséggel bír, ahol a 

nem-megegyezés alternatívája kizárt, illetve a felek alternatívái kölcsönösen függenek 

egymástól. 

Az utilitarista megközelítés szerint az alku konfliktusos érdekek felett zajlik, a felek 

felosztási javaslatokat tesznek. A folyamatot behatárolja, hogy kölcsönös közös érdek 

keretén belül zajlik, mivel a minimum cél a megegyezés elérése. Az ajánlatok kezdetben 

az egyes felek minimumon túli hasznát részesítik előnyben, később valószínűleg 

közelítenek az alkutartományhoz, illetve a megegyezéshez. (Snyder, Diesing, 1977) A 

modell kiterjesztése az idő mint harmadik dimenzió felvétele. Feltételezve egyrészt, 

hogy a lehetséges megegyezés haszna időben csökken, ami ösztönöz a megegyezésre, 

másrészt a felek további tárgyalásainak lehetősége is fennáll, ami a párhuzamos vagy 

időben egymást követő alkufolyamatok egymásra hatását eredményezheti. 

A stratégiai interakció megközelítés bővíti a fentebb jellemzett hasznosságmodellt. 

Itt a játékosok/felek stratégiája áll a középpontban, céljuk a haszon maximalizálása és a 

veszteség minimalizálása, miközben a kimenetel a kölcsönösen függő stratégiák által 

meghatározott. Az alku folyamán az információszerzés útján igyekeznek megérteni, 

hogy a másik fél választására milyen tényezők hatnak, illetve arra törekszenek, hogy a 

másik választását önmaguk számára kedvező irányba befolyásolják. Ennek lehetséges 

útja például, hogy információt adnak saját valószínű választásukról, a lehetséges 

kimenetelek értékéről. 

A stratégiák két dimenzió mentén helyezhetőek el, 

� Engedékeny- kényszerítő. A szélsőségesen engedékeny a mielőbbi beleegyezés 

végett engedmények sorát teszi a másik beleegyezéséig, míg az uralkodó, 

kényszerítő startégiájú nem ad engedményt és a „háború” felé mozog, amíg a másik 

nem enged,vagy fel nem veszi a harcot. 
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� Kidolgozottság- befejezetlenség. A kidolgozott stratégiánál legfeljebb néhány 

kevésbé lényeges részlet nem tervezett, míg a befejezetlen stratégiánál a taktikai 

részleteknél teret enged a rögtönzésnek, vagy nincs előre tervezett stratégia. 

(Snyder, Diesing, 1977) 

 

A megközelítés alap/stratégiai helyzete kétszemélyes és kétválasztásos, a kooperáció/ 

enged és versengés/ nem enged a felek választható stratégiája. A négy lehetséges 

kimenetel "kellemességi" sorrendje a két félnél 78 lehetséges kombinációt eredményez, 

ahol a játékelmélet 12, a játékosok szempontjából szimmetrikus helyzetből 4 

csapdahelyzetet vizsgál. (Mérő, 1996) 

� Nemek harca 

� Vezérürü 

� Fogolydilemma 

� Gyáva nyúl 

Az első két helyzetnél ha engednek a másik nyomásának, akkor jobban járnak, mintha 

együttműködnének vagy versengenének. A Vezérürüben az utóbbiak közül a 

legrosszabb eredményt a kölcsönös versengés, míg a Nemek harcánál a kölcsönös 

együttműködés hozza. 

A második két helyzetben az érdekek még inkább ellentétesek. A Gyáva nyúlnál a 

másik kényszerének engedni kifizetődőbb, mint a versengés, míg a Fogolydilemmában 

a kölcsönös kényszer a rentábilisabb, és a kényszerre tett engedmény a legvégzetesebb 

alternatíva. Mindkettőnél valószínű a kompromisszum, az együttműködés.  

A szimmetrikus játékokon túl kiterjeszthető a modell egyrészt az asszimetrikus 

játékokra, ahol keveredhetnek a feleknél a stratégiák, másrészt a stratégiák választását 

befolyásoló az időbeli szekvenciára, illetve az alternatívák számára is.  

 

Kapcsolati szemlélet 

 

A kapcsolati szemlélet már a játékelmélet alaphelyzetének kiterjesztésénél megjelenik. 

A tárgyalás mint egyszeri csere felfogást felváltja a jövőbeli következmények 

mérlegelése, az időbeli kontextus hangsúlyozása. Szintén a kapcsolati hangsúlyt növeli 

a "bentről kifelé tárgyalási módszer", mely a pozíció helyett az érdekek feltárásának 

fontosságát hangsúlyozza.  
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A múlt (pre) és a jövő (post) a jelen tárgyalás részei 

Számos szerző hangsúlyozza a tárgyalást megelőző szakasz jelentőségét. Egyrészt 

elhárítandóak az akadályok a tárgyalás megindítása elől, másrészt a tárgyalás 

előkészítése befolyásolja a tárgyalás sikerességét is. Az előbbihez tartozik a probléma 

meghatározása, a tárgyalásos rendezés melletti elkötelezettség létrehozása, a tárgyalás 

szervezése, maga a tárgyalás és az implementáció. Utóbbi során kiemelhető a nyomon 

követés, illetve ajánlott a "megegyezést követő megegyezés" módszer szerepe.  (A 

tárgyalás szakaszait it nem részletezzük, lásd Kulikné, 2003.) 

 

"Bentről kifelé" szemlélet, az elvi alapokon történő tárgyalás  

Fisher és Ury (1981) dolgozta ki a pozícionális tárgyalás alternatíváját, ahol bizonyos 

alapelvek betartása segíti a megegyezést. A korábbi szemlélet középpontjában a pozíció 

áll, amit el szeretnének érni, majd a felek lépésenként engedve alkusznak a 

megegyezésig. A szerzők szerint ehelyett azonosítandóak a nézőpontok és a mögöttes 

érdekek, szükségletek, majd innen kell elfogadható megegyezést létrehozni.  

Négy alapelvet rögzítenek: 

� A személy és a probléma különválasztandó. Lényeges, hogy megértjük-e a másik 

gondolkodását, érzéseit. Ebben kritikus tényező a kommunikáció, megértem-e a 

másikat és meg tudom-e értetni magamat. A megfelelő munkakapcsolat a 

problémára összpontosít, nem a másik féllel, személlyel kerül szembe. 

� Pozíció helyett az érdekekre összpontosítsunk, mivel a problémát ezek ütközése 

hordozza. Az érdekek sokfélesége lehetőséget ad kiegészítő vagy közös pontok 

feltárására, illetve a fontosság és erő meghatározása. 

� Döntés előtt választási lehetőségek sora állítandó elő, ezek értékelése később 

történhet. 

� Ragaszkodni kell ahhoz, hogy az eredmény objektív, fair kritériumokon alapuljon. 

 

Fisher a tárgyalás kapcsán az alábbi problémapontokat emeli ki: 

� A tárgyalás nemcsak a megegyezésből áll. Figyelembe veendő a felek 

elkötelezettsége, a különböző megegyezési lehetőségek, a kimenetel legitimizációja, 

a kapcsolat a tárgyaló és a megbízó közt, valamint a tárgyalásos megegyezés 

legjobb alternatívája (BATNA= Best Alternatives to a Negotiated Agreement) a 

felek számára. 
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� A tárgyaló funkciója változik a folyamat során. 

� A megbízó és tárgyaló közti interakció befolyásolhatja a folyamatot. 

� A tárgyaló szerepe kettős: saját fél érdekeit képviseli és megegyezésre törekszik.  

Fisher vizsgálja, hogy melyek a hatékony tárgyaló ismérvei. Az alábbi tárgyalási 

hatalom kategóriákat azonosítja: tárgyalási képesség és a másik féllel kapcsolatos 

ismeretek; a jó kapcsolat: bizalom, kommunikáció; a jó tárgyalási alternatívák 

kidolgozásának képessége; az elegáns megoldás ereje; a legitimitás ereje (elfogadható, 

mert fair); az elkötelezettség ereje. A ”tárgyaló erő”, kontroll további forrásai az 

önbizalmat befolyásoló büntetés, illetve jutalom, a verseny, a bizonytalanság, vagy 

kockázat és az idő- korlátok. 

 

 

Információfeldolgozási modell 

 
Coddington (1968) elmélete az információfeldolgozási szempontokat is figyelembe 

veszi.  Feltételezi, hogy a felek egymásra vonatkozó véleménnyel, ítélettel 

rendelkeznek, amelyet a tárgyalás során szerzett információ alapján folyamatosan 

módosítanak. A tárgyalás előrehaladtával megítélésük egyre inkább közelít a realitáshoz 

és az ajánlataik a megegyezés irányába módosulnak.  

Kezdetben a felek elvárásokkal rendelkeznek a másik válaszaira vonatkozóan, illetve 

vannak preferenciáik a lehetséges megegyezés szempontjából. Ezek alapján döntenek az 

alkustratégiáról, ajánlatot adnak, amire kapott válasz (elutasítás vagy üzenet) alapján 

tesztelhető az előzetes elvárás. Ha megerősítést nyernek, akkor folytatják a stratégiát, ha 

nem, akkor az új információhoz igazítják a várakozásaikat. 

 

Snyder, Diesing (1977) az alábbi területeken finomítják az információfeldolgozáson 

alapuló modellt: 

� Az elvárások alakulásában az új információ mellett a hitrendszerek is szerepet 

játszanak. A hitrendszer részei: elméletek a kapcsolatokról, folyamatokról, illetve 

kép önmagáról és másokról, amelyben érdekek, szándékok, célok és a valószínűleg 

követett stratégia szerepelnek. Tapasztalaton, ismereteken alapulnak, de nem 

feltétlenül tudatosak. 

� Az információ nem közvetlenül, hanem a hitrendszer, elvárások, korábbi stratégiai 

döntések által befolyásolt interpretáció nyomán hat a várakozásokra. 
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� Az üzenetátvitel nem eseménytelen, szűrők, visszacsatolások, torzítások 

módosíthatják. 

� A visszacsatoló körök nyomán az igazítás nem automatikus vagy lépcsőzetes, 

hanem konvergáló. 

 

A szerzők az információfeldolgozás vizsgálatához tehát a kezdeti nézetek, elvárások 

vizsgálatát végezték el különböző tárgyalási helyzetben lévő feleknél. Két szintet 

különítettek el. A másikról alkotott kép, elvárások hátterét adó, hosszú távú 

összetevőket, melyek a jelen helyzettől függetlenek (például, általában milyenek a 

céljaik, milyen szövetségesei vannak, általános potenciális ereje stb.), illetve a közvetlen 

összetevőket, amelyek az adott helyzetet jellemzik (specifikus, adott helyzetben 

tulajdonított célok, érdekek intenzitása, esetleges szövetségesek lojalitása, adott 

helyzetben mozgósítható ereje). Feltételezik, hogy a felek önmagáról alkotott képe és a 

másik róla alkotott képe között kezdetben eltérés tapasztalható. 

 

A nézetek vizsgálata alapján, az önmagáról és a másikról alkotott kép illetve a preferált 

tárgyalási stratégia figyelembe vételével, két szélsőséges nézetrendszer-típust 

különítettek e. Ezek a Hardline /héja/ és Softline/galamb/ hitrendszer típusok.(Az 

amerikai politikai zsargonban ennek megfelelően különül el a háború-párti héják és a 

háborúellenes galambok elnevezés) Az átmenet folytonos (létezik middle line), és 

témától függően variábilis lehet az elhelyezkedés. A szerzők azonban kiemelik, hogy a 

tipológia a tárgyaló személyiségét jellemzi, és ezeket a tapasztalat, a gyakorlottság és a 

képzés is befolyásolja. A két típus nézeteit az alábbi táblázat mutatja be. 

 

 
HARDLINE 

 
SOFTLINE 

VILÁGNÉZET 
  

Konfliktus-hangsúly 
 

  

Harmónia-hangsúlya 

MÁSIKRÓL ALKOTOTT KÉP 
  

Expanzió, illegitim 
helyzet védelme 

 

 

 

Célok 

 
Valószínűleg jogos 
expanzió vagy 
érdekek védelme 
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Túlértékelt egyoldalú 
kooperációs 
próbálkozás 

 

 
PREFERÁLT 

FUNKCIÓK 

 
Együttműködő, 
alulbecsült a 
győzelemvágy 

  

EGYHANGÚ 

 

 
MEGBÍZÓK 

 

MEGOSZTOTT 

  
Hideg, kalkuláló 
 

 
TÁRGYALÁSI 

STÍLUS 

 
Provokálható, de 
ésszerű 
 

  

Ellentétes a sajáttal 

 

VALÓSZÍNŰ 

STRATÉGIA 
 
A sajáttal reciprok 

ÖNKÉP 
  

A legitim helyzet,  
törekvés védelme 
 

 

Célok 

 
Védekezés 

  
Rendszerint kölcsönös 
kényszer 
 

PREFERÁLT 

FUNKCIÓK 
 
Rendszerint enged a 
kényszernek 

 

Snyder, Glenn H.; Diesing, Paul Conflict among Nations, 4. fej.  Princeton, 1977 
alapján. 
 

A fentebb vázolt elmélet tehát a játékelmélet és információfeldolgozás folyamatainak 

összekapcsolása. Elméleti keretként lehetőséget ad a tárgyalófelek egymásról alkotott 

nézeteinek, képének azonosításával a tárgyalási folyamat alakulásának elemzésére, a 

stratégiaválasztás valószínűsítésére. 

 

A tárgyalás vizsgálati, elemzési módszerei 

 

A tárgyalás elméleti megközelítéseihez különböző vizsgálati módszerek kapcsolódnak.  

• A strukturális analízis elemekre (eszköz vagy hatalom) osztja a folyamatot, a felek 

kimenetel felé vezető lépései állnak a középpontban. 

� A stratégiai analízis a célt hangsúlyozza, feltételezve a racionális választást, illetve 

vizsgálja a kimenetelek értékét. 
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� Folyamatelemzésnél a kimenetel engedmények sorozata, ahol a felek költségeiket 

hasonlítják egymáshoz, illetve az elfogadhatónak tartotthoz. 

� A viselkedés-elemzés a tárgyalók prediszpozíciójára (szükséglettől attitűdökig) 

összpontosít. Rubin alacsony, illetve magas (ezen belül elkülönítenek együttműködő 

és versengő típust) interperszonális orientációt azonosít. A tárgyalás kimenetelét 

személyiségjellemzőkön alapuló csoportok szerint próbálják értelmezni. Így a 

magas interperszonális orientáción belüli két csoport egymással eredményes 

tárgyaló lehet, míg a kereszttalálkozás improduktív. Snyder és Diesing (1977) 

Softlinereket és Hardlinereket különít el, a Softlinerek illeszkedő viselkedésűek: 

engedményre engedménnyel, versengésre versengéssel reagálnak, a Hardlinerek 

azonban nem-illeszkedő viselkedéssel jellemezhetőek. 

� Az integratív analízis szerint a felek „fejében” érdek össze-nem-illés van. A 

mindkét félnek elfogadható legjobb megegyezéshez vezető elveket hangsúlyozzák 

(pl. Fisher, Ury, 1981). 

A tárgyaló személyisége 

 

Az eddig bemutatott tárgyalással kapcsolatos elméletekben túlnyomó többségben voltak 

a folyamat orientációjú megközelítések. Elsősorban döntéshozatali folyamatként vagy a 

tárgyalók taktikai lépéseként interpretálták a jelenséget. További áttekintésünk a 

tárgyaló személyiségére vonatkozó vizsgálatokat érinti. Egyik felfogás szerint a 

tárgyalási, döntési helyzetet nyitott problémahelyzetként foghatjuk fel, ahol a 

személyiséget jellemző probléma-, konfliktus-megoldási módok jelennek meg.  

Azonosítható néhány alapvető tárgyalói működésmódot, amelyek rácsengenek a 

Thomas és Kilmann-féle konfliktuskezelési módokra (versengő, alkalmazkodó, 

kompromisszumkereső, együttműködő, konfliktuskerülő). Számos szerző (pl. Pruitt, 

1995; Shell, 2001) vizsgálta az öt konfliktuskezelési stratégia tárgyalási helyzetben 

történő alkalmazásának előnyeit és hátrányait. Kiindulópontjuk, hogy a személyiségtől 

is függ, hogy az egyének egy alkuhelyzetet hogyan kezelnek, és ez meghatározza a 

tárgyalási stratégiáikat.  

 

Az alkalmazkodás 

Az alkalmazkodást előnyben részesítő tárgyalók nagy hangsúlyt fektetnek mások 

problémáinak megoldására, az örömet okoz számukra. Jó kapcsolatépítő képességgel 
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rendelkeznek, másokkal empatikusak. Előfordul, hogy a tárgyalási folyamatban 

nagyobb hangsúlyt fektetnek a kapcsolati tényezőre, mint az érdekekre. Az ilyen 

tárgyalók a versengő stratégiával fellépő másik féllel szemben azonban sebezhetőek.  

Előnyös lehet ez a megoldás, ha kevésbé fontos a kérdés, ha időnyomás alatt gyors 

befejezés a cél, vagy ha a túlzott vágyakból kisebb engedményeket téve hatékonyabb 

közös megoldáskeresésre nyílik lehetőség. Veszélyt hordoz, ha a túlzott engedményt 

tesz a személy, és elmarad a kreatív megoldás, vagy egyoldalú marad az engedmény. 

 

A kompromisszumkeresés 

A kompromisszumkereső tárgyalók méltányos megoldásra törekszenek, ugyanakkor 

előfordul, hogy siettetik a lezárást, túlságosan készek a megegyezésre, és ez hibázáshoz 

vezet. Ha rövid az idő, kicsi a kockázat, akkor eredményes lehet ez a működésmód a 

tárgyalás során is.  Az „elvek emberei”, és akik mindenből ügyet csinálnak, kevésbé 

készek erre a megoldási módra alkuhelyzetben. 

 

A konfliktuskerülés 

A konfliktuskerülő tárgyalók inkább halasztják, elfojtják a konfrontációkat a tárgyalás 

során. Taktikusnak, diplomatikusnak látszanak, ami segíthet kiküszöbölni a személyes 

ütközést. Preferálják az olyan szervezeteket, ahol szigorú, kiszámítható hierarchikus 

rend uralkodik. Fentiek alapján, ha a személyközi konfliktus a szervezeti működésben 

lényeges elem, az elkerülő akadályozhatja az információáramlást, negatív hatással lehet 

a kimenetelre. Az elkerülést nem preferáló személyek, nem félnek a konfliktusoktól, 

esetleg élvezik is azt, gyakran önző, asszertív tárgyalók. Előfordulhat, hogy a másik 

konfrontatívnak, bajkeverőnek tartják őket.  

 

Az együttműködés 

Az együttműködő tárgyaló élvezi a tárgyalást, mivel örömét leli az interaktív, 

elkötelezett problémamegoldásban. Hajlandó a kérdés alapos, mély vizsgálatára, 

előfordulhat, hogy egy egyszerű helyzetet is túlbonyolít, „érdekessé tesz”. Abban az 

esetben hatékony a közös problémamegoldás, ha felkészültek a felek, kialakul a bizalom 

és megfelelő (nem túlzott) az elkötelezettség. Mindez nagy integratív potenciált hoz 

létre, ami kreativitásban és határozott, de rugalmas érdekképviseletben nyilvánul meg. 
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Aki kevésbé preferálja az együttműködést a tárgyalási helyzetben, az elvárja, hogy a 

probléma pontosan tisztázott legyen, és ragaszkodik az előre kigondolt stratégiájához, 

mindez lelassíthatja az alkufolyamatot.  

 

 A versengés 

A versengő tárgyaló is élvezi a tárgyalás folyamatát, nyerési lehetőséget lát a 

helyzetben. Általában olyan témákra fókuszál, ahol a legnagyobb a győzelem esélye, az 

általa jelentéktelennek ítélt részleteket elhanyagolhatja. A nyomásgyakorlás lehetséges 

útjait hatékonyan használja, így az elfogadhatót jóval meghaladó követelések állhat elő; 

elköteleződést mutat egy "megváltoztathatatlan" pozíció mellett; visszalépéssel 

fenyegethet; időnyomást alkalmazhat. Ezekhez a taktikákhoz információt keres a 

másikról, érdekeiről, míg önmagáról rejti azt.  

A tárgyalás kimenetele kérdéses, ha mindkét fél így lép fel, végül legfeljebb alacsony 

szintű, nem kreatív kompromisszum, rosszabb esetben eszkaláció következik be. Ha 

azonban csak az egyik versengő, nagy hasznot arathat. Elképzelhető, hogy a magas 

vágyszint miatt először mindkettő verseng, majd a közös problémamegoldás szintjére 

jutnak el.  

A versengést kerülő tárgyalók úgy vélik, egy tárgyalási folyamat többről szól, mint 

győzelem és vereség, a megfelelő légkör és megoldás kialakítására törekszenek. Ha a 

tárgyalás során kulcsszerepű a bizalom kialakítása, előnyben vannak, de ha nagy a tét, 

hátrányba kerülhetnek.  

 

A fentiekből is látható, hogy a különböző konfliktuskezelési stratégiák követői eltérő 

munkakörökben lesznek sikeresek. (Shell, 2001) Az alkalmazkodó stratégia hasznosnak 

bizonyul olyan munkakörökben, ahol fontos a kapcsolatok alakulása: csapatban kell 

dolgozni, vagy ügyfelekkel, vásárlókkal kell kapcsolatot tartani. Az elkerülők a 

szabályozottság miatt preferálják a hierarchikus rendszereket, de taktikai céllal is 

alkalmazzák ezt a módszert, például a diplomaták, a politikusok. 
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V. A konfliktus interakciós megközelítése  
 

 

A konfliktusok nagyon sokfélék lehetnek. Beszélhetünk egy konfliktusról egy házaspár 

esetében, a szülők és a gyerekek között, de konfliktusnak tekinthetjük a rendvédelmi 

dolgozók és a kormány közötti heves indulatoktól fűtött viszonyt a 2011-es év 

folyamán, súlyos társadalmi konfliktusokat jelentenek az etnikai csoportok közötti 

ellenséges viszonyok, mint például a népirtással végződő hutu—tuszi viszály Afrikában, 

vagy a szerbek srebrenyicai mészárlása a délszláv háborúban, vagy, hogy még közelebb 

jöjjünk Magyarországhoz, a 2010-es romagyilkosságok.  

A különbségek ellenére a konfliktusoknak vannak közös vonásaik: mindkét fél olyan 

kimenetelt szeretne elérni, amelyet a másik nyilvánvalóan nem akar nyújtani. Ez a 

kimenetel lehet idő, pénz, a tervezés könnyű volta, föld, biztonság, egy személyes 

vagyontárgy, vagy bármi megszámlálhatatlanul sok egyéb lehetőség közül. A 

konfliktusokat jellegzetes lépések kísérik. Bár látszólag nagyon különböznek egymástól 

ezek a lépések, mégis elég jól kategorizálhatók öt fő stratégiaként. 

Versengés: megpróbáljuk rákényszeríteni az általunk preferált megoldást a másik félre. 

Engedés: visszaveszünk a törekvéseinkből, és kevesebbel beérjük, mint szerettük volna. 

Problémamegoldás: olyan alternatívát keresünk, amely kielégíti mindkét fél törekvéseit. 

Visszavonulás: elhagyjuk a konfliktus színterét akár fizikailag, akár lélektanilag. 

Tétlenség: nem teszünk semmit. 

Ne felejtsük el azonban, hogy  

• A legtöbb valóságos konfliktusban a fenti stratégiák valamilyen kombinációjával 

találkozunk.  

• A másik dolog, amit nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az egyes 

stratégiákat számtalan taktikára építve hajthatjuk végre. 

• Harmadik szem előtt tartandó szempont, hogy egy stratégia a helyzet 

megoldására irányul-e, vagy a helyzetből való kimenekülésre. Ebből a 

szempontból a versengés, az engedés és a problémamegoldás az előbbi, a 

visszavonulás és a tétlenség az utóbbi felfogást képviseli. 

• A visszavonulás és a tétlenség jelentése nagymértékben a kontextus függvénye. 

A versengés kompetitív hozzáállást tükröz, az engedés azt a vágyat, hogy 
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megadjuk magunkat, míg a problémamegoldás az együttműködést célozza. A 

visszavonulás és a tétlenség motivációja kevésbé nyilvánvaló. 

• Végül az engedés a visszavonuláshoz és tétlenséghez hasonlóan alapjában véve 

egyoldalú stratégia. A versengés és a problémamegoldás ezzel szemben csak 

akkor működik a szándékoknak megfelelően, ha hatékony társas befolyás kíséri. 

A továbbiakban egy viszonylag egyszerű definícióját adjuk a konfliktusnak: „A 

konfliktus az érdekek észlelt eltérését jelenti, vagy azt a vélekedést, hogy a felek 

jelenlegi törekvései nem érhetők el egyidejűleg.” (Pruitt & Rubin 1986, 4.o.). Ezt az 

egyszerű definíciót azonban érdemes tovább finomítani. 

Azt mondtuk tehát, hogy a konfliktus az érdekek észlelt eltérése. Ez rendben is van, de 

mit értünk érdeken? Lényegében olyasmit, amit mások „értékeken” vagy 

„szükségleteken” szoktak érteni. Az érdek azt az érzésünket testesíti meg, hogy mi az, 

amire alapvetően vágyunk. Ezek az emberek gondolkodásának és tetteinek 

középpontjában állnak, az attitűdjeik, céljaik és szándékaik magját alkotják (Raven & 

Rubin 1983). 

Vannak érdekek, amelyek jószerint univerzálisak: biztonság, identitás, társadalmi 

elismerés, boldogság, világunkról alkotott világos kép, a testi jóllét adott szintje. Más 

érdekek bizonyos aktorokra nézve specifikusak: a rendészeti dolgozók 

korkedvezményes nyugdíjazása. Bizonyos érdekek magasabb prioritást élveznek, mint 

mások, s ezek a prioritások emberenként változhatnak. Vannak érdekek, amelyek más 

érdekek alapját képezik: Amerika biztonságának érdeke az alapja a NATO 

fenntartásának. 

Mielőtt az egyik fél érdekei ütköznének a másik fél érdekeivel, le kell őket fordítani 

törekvésekre, amin célokat és összehasonlítási alapokat értünk. A cél többé-kevésbé 

pontos kifejlet, amire az ember törekszik, pl. havi 20.000 forintos fizetésemelés. Az 

összehasonlítási alap a teljesítménynek az a minimális szintje, ami alatt az ember a 

kimenetelt nem tartja megfelelőnek: pl. legalább a minimálbér fölötti havi jövedelem. A 

konfliktushoz az szükséges, hogy ezeket a törekvéseket összeegyezhetetlennek lássuk a 

Másik törekvéseivel. Azaz, az Én úgy kell, hogy lássa, hogy a saját törekvéseinek 

kielégítése kizárja a Másik törekvéseinek kielégítését, és vice versa. Mennél nagyobb ez 

a látszólagos összeegyeztethetetlenség, annál nagyobb az észlelt érdekellentét. 

Az ilyen összeegyeztethetetlenség három módon állhat elő: az Én törekvései túl nagyra 

törőek, a Másikat túl nagyra törőnek látjuk, és/vagy nem látunk kölcsönösen kielégítő 
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alternatívákat. Például a rendvédelmi dolgozók 25%-os béremelést követelnek, de úgy 

gondolják, hogy a kormány nem akar nekik bért emelni, és a jelen gazdasági helyzetben 

nem látják igazán lehetségesnek az elvárt béremelés elérését. 

Lássuk ezt ábrázolva! 

 

 

A vízszintes tengely az Én néhány értékdimenzióját, vagy azok valamilyen 

kombinációját ábrázolja, a függőleges tengely pedig ugyanezeket a Másikra nézve. A 

szaggatott vonalak az észlelt törekvéseket ábrázolják: egyfelől az Én saját törekvéseit, 

másfelől azt, hogy miként észleli a Másik törekvéseit. A pontok különböző ismert 

alternatívákat reprezentálnak. Ezek vonatkozhatnak az Én saját magatartására, a Másik 

magatartására, vagy az Én és a Másik együttes cselekvésére. A és B pártos 

alternatívákat képviselnek, amelyek csak az egyik fél számára nyújtanak értéket; C 

valamelyest kedvező mindkét fél számára; D pedig integratív megegyezés, amely 

mindkét fél számára nagyon kedvező. 
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Ezen az ábrán az észlelt törekvések négy alternatíváját láthatjuk. A bal felső ábrán nincs 

észlelt érdekkonfliktus, mert van egy ismert alternatíva, amely mindkét fél törekvéseit 

kielégíti. A másik három ábra azokat a különböző módokat mutatja meg, ahogyan az 

észlelt érdekütközés kialakulhat. A jobb felső ábrán az Én saját törekvései olyan szintet 

érnek el, ahol nincs működőképes alternatíva (ezt mutatja a szaggatott vonalhelyzete). A 

bal alsó ábrán ugyanez a helyzet a Másik törekvéseivel. A jobb alsó ábrán pedig az 

integratív, kölcsönösen elfogadható alternatíva hiányzik. 

A másik aspektus, amit tekintetbe vesznek a felek, hogy a törekvések mennyire 

merevek. Ha a törekvések nem egyeztethetők össze, a konfliktus annál mélyebb, mennél 

merevebbek és megváltoztathatatlanabbak a törekvések a felek részéről. A merevségnek 

két fő forrását különböztethetjük meg: 

1. A törekvéseket nagyon fontos értékek támasztják alá. Például a biztonság, az 

identitás és az elismerés ilyenek, legyen szó egyénekről, csoportokról, vagy 

nemzetekről. 

2. A törekvések alapját képező értékek egymást kizáró jellegűek: vagy elérjük, 

vagy nem. Az ilyen értékek merev törekvéseket eredményeznek, mert bármilyen 

engedmény az érték teljes feladását vonja maga után. 

Fontos, hogy az észlelt érdekütközésre fókuszáljunk, és ne a valódira, mert ebből jobban 

meg tudjuk jósolni az emberek jövőbeni viselkedését. Ennek az az oka, hogy az észlelés 

képes közvetlenül hatással lenni a magatartásra. Éppen ezért nagyon fontos tisztában 
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lennünk azokkal a tényezőkkel, amelyek a törekvéseket meghatározzák, s így az egyes 

törekvések ütközésének is alapjai lehetnek. 

 

A törekvések szintjének meghatározói 

A törekvések két okból kifolyólag erősödhetnek olyan mértékben, hogy konfliktust 

idézzenek elő: 

• realista felfogás: joggal gondoljuk úgy, hogy képesek vagyunk elérni egy 

számunkra értékes dolgot 

• idealista felfogás: arra a meggyőződésre jutunk, hogy rászolgáltunk a számunkra 

értékes dologra 

Ezek a megfontolások különböző módokon juthatnak kifejezésre. 

 

Múltbeli teljesítmény 

A realista felfogás számára fontos támpont, hogy mit ért ez a múltban. Ha ez a 

teljesítmény emelkedő tendenciát mutatott, akkor a törekvések is megnőnek. Ez addig 

egészséges, amíg a törekvések és várakozások nem távolodnak nagyon el a 

teljesítménytől. Ám elő tud állni a „forradalmi szakadék”: a törekvések és várakozások 

olyan gyorsan növekednek, hogy kielégítésükhöz nem áll rendelkezésre reális 

alternatíva. Az eredmény: konfliktus. 

Jó társadalmi példával szolgálnak az 1960-as évek Amerikájának erőteljes fekete 

mozgalmai. A polgári jogok érvényesülése terén az előző évtizedben jelentős 

előrehaladás történt, aminek csúcspontját jelentette a Legfelső Bíróság döntése, 

amellyel törvénytelennek és alkotmányellenesnek ítélte az iskolai szegregációt. Ez az új 

törvényi környezet jelentős változáshoz vezetett a fehérek attitűdjében. Némiképp 

paradox módon éppen ez a korszak vezetett jóval erősebb elégedetlenséghez a feketék 

körében. Valószínűleg az történt, hogy a polgári jogok terén elért jelentős javulás gyors 

további változások várakozását keltette, és ez irreális törekvéseket eredményezett. Ezek 

lehettek akár jogosak is, csak éppen erős összeütközésbe kerültek mások törekvéseivel, 

s ennél fogva konfliktusra vezettek. 

Számos kutató gyűjtött össze jelentős mennyiségű bizonyítékot a mellett, hogy a 

forradalmak inkább alakulnak ki olyan időszakok után, amelyek során erőteljesen 

fejlődik a gazdaság és a társadalom. E felfogás szerint a törekvések gyorsan nőnek az 
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ilyen periódusok alatt, és gyakran messze előre szaladnak a teljesítőképességhez képest. 

Amikor a teljesítmény növekedése óhatatlanul lelassul, a szakadék a törekvések és 

várakozások, valamint a teljesítmény között olyan mértékben megnő, hogy az erőszakos 

reakciók elkerülhetetlenné válnak. A várakozások és a valóság közötti szakadék 

érzésére ráépül, hogy a növekvő várakozások a társadalom bizonyos részei részéről 

összeütközésbe kerülnek a társadalom más részeinek törekvéseivel. Ez a konfliktus 

igazi gyökere. 

A fent elemzett társadalmi mechanizmus lehet részben felelős azokért a konfliktusokért, 

amelyek a mai Magyarországot (és a hozzá hasonlóan két évtizede demokráciává vált 

többi volt szovjet csatlós országot) jellemzik. A drámai változások a politikai szabadság 

terén, amely a korábban irigykedve szemlélt Nyugathoz hasonlóvá tett bennünket, a 

kínálatnak a korábbi hiányból egy csapásra nyugati szintű árubőséggé változása, stb. 

olyan várakozásokat keltett, amelyeknek a gazdasági teljesítmény oldaláról nem volt 

meg az alapjuk. A nagy várakozásokra a politika azzal válaszolt, hogy a tényleges 

teljesítmény híján hitelekből igyekezett azokat a politikai támogatásért cserébe 

kielégíteni, aminek a vége súlyos eladósodás lett.  

 

Észlelt hatalom 

A konfliktus különösen valószínű akkor, ha nem egyértelműek a hatalmi viszonyok. Ha 

pl. mindkét fél arra a következtetésre juthat – akár vágyvezérelt gondolkodás nyomán --, 

hogy erősebb, mint a másik. 

Szabályok és normák 

Fölfoghatók olyan eszközökként, amelyek szabályozzák a jogos törekvéseket, s ez által 

megelőzik a konfliktusokat. Amikor az egyik fél jogos törekvései 

összeegyeztethetetlenek a másik fél céljaival, nagy a súlyos konfliktus veszélye. Ebből 

az is következik, hogy a konfliktusok különösen gyakoriak olyan időkben, amikor a 

társadalmi normák gyengék és változóban vannak. Ilyenkor az emberek vagy csoportok 

könnyen alakítanak ki egyéni nézeteket a jogaikról, amelyek nem illeszkednek mások 

felfogásához. 

 

Összehasonlítás másokkal 

A bántó összehasonlítás jelensége (invidious comparison) lényeges itt számunkra. Az 

ilyen összehasonlítás ösztönzi a törekvések és várakozások fokozását akár realista 
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okokból (ésszerűnek látszik, hogy mi is lehetünk olyan jó körülmények között, mint 

azok, akikhez hasonlítjuk magunkat), akár idealista okokból (az emberek úgy 

gondolják, hogy az ő számukra a kimeneteleknek ugyanolyan jóknak kellene lenni, mint 

azok számára, akikkel összehasonlítják magukat). A bántó összehasonlítás különösen 

valószínű akkor, ha azok az emberek, akik jobban jönnek ki, mint mi, alapértékeiket 

tekintve (az értéket itt a „hozzájárulás” értelmében használjuk) hozzánk hasonlóak, 

vagy amikor azok, akik ugyanolyan jól jönnek ki, mint mi, kevesebb hozzájárulást 

tudnak felmutatni, mint mi. A rendszerváltást követő várakozásokat pl. az osztrákokkal 

való ilyen összehasonlítás is gerjesztette, hiszen a demokratikus kapitalista 

társadalmunkkal mi is ugyanolyan kimeneteleket érdemlünk, és mi sem járulunk hozzá 

kevésbé, mi sem dolgozunk kevesebbet. 

 

Küzdő csoportok kialakulása 

Amikor több látens (fel nem ismert) érdekű ember olyan helyzetbe kerül, hogy 

beszélnek egymással, az érdekeik tudatossá válhatnak. Ebből erőt merítve új 

törekvéseket kezdhetnek el követni, s ezek összeütközésbe kerülhetnek mások 

törekvéseivel. A közös törekvések azután csoportnormákká válhatnak, s a törekvések 

kifejezése a csoport iránti hűség jelévé válhat.  

Dahrendorf (1959) három feltételt talált, amelyek elősegítik a küzdő csoportok 

kialakulását: 

1. folyamatos kommunikáció a szóban forgó emberek között 

2. vezetés, amely artikulálja az ideológiát, megszervezi a csoportot, és programot 

dolgoz ki a csoport cselekvése számára 

3. a csoport legitim a tágabb közösség szemében – vagy legalábbis nincs hatékony 

közösségi fellépés a csoporttal szemben 

 

 

 

Mikor nincs konfliktus? 

Ha 

• az anyagi erőforrások stabilak és elegendőek, így az emberek törekvései nem 

haladják meg azt, amit egymásnak nyújtani tudnak.  
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• egyik fél sem érzi magát erősebbnek a másiknál.  

• konszenzus van a normák fontos körében, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

közösség különböző szegmensei összhangba tudják hozni a törekvéseiket.  

• ritkán hoznak bántó összehasonlításokat.  

• a küzdő csoportok alakítása tilos.  

• a potenciális ellenfelek bíznak egymásban.  

• integratív alternatívák állnak rendelkezésre.  

 

A konfliktus hiányának veszélyei 

A konfliktusnak számos pozitív funkciója van. Ennél fogva nem biztos, hogy segítenek 

azok a feltételek, amelyek a konfliktus elhárítása révén teremtenek stabilitást. A 

konfliktus kerülésével az egyik probléma abban áll, hogy fennmaradhat olyan archaikus 

politika, amely kevés ember érdekeit mozdítja elő. A konfliktuskerülő közösségek 

jellemző módon elmulasztják végrehajtani a szükséges változtatásokat, mivel mindig 

vannak, akik védelmezik a status quo-t, bármennyire kedvezőtlen is az, az emberek 

többsége számára. A konfliktus megakadályozza a társadalmi rendszer megmerevedését 

azáltal, hogy nyomást fejt ki az innováció és a kreativitás irányában.  

A konfliktus elfojtásának másik veszélye, hogy idő előtti döntésre bátorít. Az olyan 

csoport, amely fél a tagjai közötti konfliktustól, hajlamos elfogadni az első ésszerűnek 

látszó alternatívát annak érdekében, hogy lezárja a tagok közötti vitát. Harmadik 

veszély, hogy jóhiszemű félreértések keletkezhetnek, jóllehet azok senkinek az érdekeit 

nem szolgálják. Ilyen félreértésekkel találkoztak kutatók például az udvarlás során. 

Mindkét fél annyira fél szembeszállni a másikkal, hogy egyikük sem fogalmazza meg 

eléggé egyértelműen az álláspontját ahhoz, hogy a másik megértse. 

A konfliktusra gyakran ahhoz is szükség van, hogy igazságot tegyünk. Egy látszólag 

nyugodt társadalmi helyzet szolgálhatja azt a célt, hogy elfedje a súlyos 

egyenlőtlenségeket és embernek ember általi kizsákmányolását. 

 

Stratégiai választás 

Fentebb már láttuk, milyen tipikus stratégiákkal lehet dolgunk egy konfliktus során: 

versengés, engedés, problémamegoldás, visszavonulás és tétlenség. A konfliktusban 

álló feleknek választaniuk kell, mely stratégiát kövessék. 
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Férj minden álma, hogy a szabadságát a Tisza tavon töltse horgászással. Feleség erről 

hallani sem akar. Évek óta tervezi, hogy a horvát tengerpartra mennek nyaralni. Már 

minden ismerősük volt, kimondottan szégyelli, hogy ők még nem voltak, még azt 

hihetik a barátaik, hogy nem engedhetik meg maguknak. Vegyük sorra azokat a 

stratégiákat, amelyek közül Férj és Feleség választhatnak ennek a konfliktusnak a 

megoldása érdekében! Először nézzük azt a három stratégiát, amelyeket „megküzdési 

stratégiáknak” is szokás nevezni, mert a felek aktív erőfeszítésével járnak: versengés, 

engedés és problémamegoldás. 

A versengés a konfliktus megoldásának olyan módját jelenti, amikor a saját feltételeink 

szerint próbálunk megoldást találni tekintet nélkül a másik fél érdekeire. Szép példája 

ennek az a házaspár, akik vendégségbe hivatalosak, de az asszony panaszkodik a 

férjének, hogy nincs kedve menni. Erre a férj: Akkor jössz kedvetlenül! Akik ezt a 

stratégiát választják, fenntartják saját törekvéseiket, és megpróbálják rábeszélni a másik 

felet, hogy engedjen. Ennek a stratégiának a keretén belül különböző taktikákhoz 

folyamodhatnak a felek. Az ilyen taktikák részletes taxonómiáját dolgozta ki Marwell és 

Schmidt (1967). Ezeket a taktikákat a fenti nyaralási konfliktus példáján illusztrálom: 

1. Ígéret. Férj megígéri Feleségnek, hogy megveszi az által vágyott estélyi ruhát, 

ha enged. 

2. Fenyegetés. Férj azzal fenyegeti Feleséget, hogy lecsökkenti a fizetésének 

hazaadott arányát. 

3. Szakértelem (pozitív). Férj azzal kecsegteti Feleséget, hogy ha enged, akkor a 

dolgok természetéből adódóan számos előnyre fog szert tenni a Tisza tavon 

szerzett tapasztalatok révén. 

4. Szakértelem (negatív). Férj arra inti Feleséget, hogy ha nem enged, akkor a 

dolgok természetéből adódóan számos hátrány fogja érni abból, hogy nem jut 

hozzá a Tisza tavon megszerezhető tapasztalatokhoz. 

5. Kedvesség. Férj barátságos és segítőkész Feleség iránt azzal a céllal, hogy 

megfelelő hangulatba hozza, és ezzel elérje, hogy engedjen. 

6. Megelőlegezés. Férj meglepi Feleséget egy drága ékszerrel, mielőtt arra kérné, 

hogy engedjen a konfliktusban. 

7. Elkerülésre késztetés. Férj nem beszél Feleséggel és nem adja haza a fizetését. 

Jelzi, hogy ezzel a magatartásával abban az esetben hagy fel, ha Feleség enged a 

nyaralás kérdésében. 
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8. Adósság. Férj rámutat, hogy Feleség mennyivel tartozik neki, amiért olyan jó 

körülményeket biztosít számára, ezért engednie kell a nyaralás kérdésében. 

9. Hivatkozás az erkölcsre. Férj emlékezteti Feleséget, hogy az asszonynak erkölcsi 

kötelessége a férje jogos igényeit kielégíteni. 

10. Közérzet (pozitív). Férj elmagyarázza Feleségnek, hogy jobb lesz a közérzete, ha 

felhagy a dacoskodással és enged a férje óhajának. 

11. Közérzet (negatív). Férj elmagyarázza Feleségnek, hogy rossz lesz a közérzete, 

szégyenérzet fogja gyötörni, ha nem enged férje óhajának. 

12. Hasonlítás (pozitív). Férj emlékezteti Feleséget, hogy a barátaik és rokonaik 

körében minden rendes asszony ilyen esetekben enged a férjének. 

13. Hasonlítás (negatív). Férj emlékezteti Feleséget, hogy a barátaik és rokonaik 

körében csak a mihaszna asszonyok nem engednek a férjüknek vitás 

kérdésekben. 

14. Önzetlenség. Férj bevallja, hogy számára élet-halál kérdése ez a Tisza tavi 

horgászás, nélküle ismét mély depresszióba esne, amit Feleség nem akarhat. 

15. Megbecsülés (pozitív). Férj arra hívja fel Feleség figyelmét, hogy barátaik 

nagyra fogják becsülni lelkierejét, amivel képes engedni férje kérésének. 

16. Megbecsülés (negatív). Férj arra hívja fel Feleség figyelmét, hogy barátaik 

megvetéssel fognak rá gondolni, amiért nem hajlandó engedni férje kérésének. 

A versengéssel szemben a problémamegoldás erőfeszítést jelent, hogy meghatározzák a 

feleket megosztó kérdéseket, és kidolgozzanak egy olyan megoldást, amely mindkét fél 

számára vonzó, vagy legalábbis elfogadható. A felek, amikor ehhez a stratégiához 

folyamodnak, fenntartják saját törekvésüket, és megpróbálják összebékíteni a másik fél 

törekvéseivel. A problémamegoldó stratégia segítségével kidolgozott megegyezés lehet 

kompromisszum, amikor a választott alternatíva a két fél által preferált megoldás között 

félúton található, és lehet valamilyen integratív megoldás, amely a felek legjobb 

érdekeinek összebékítésével hoz létre alternatívát. A két típusra jó példával szolgál az 

Izrael és Egyiptom között létrejött Camp David-i megállapodás. Az egyik alternatíva 

kompromisszumot ajánlott: a két fél osztozzon fele-fele arányban a Sinai félszigeten. Ez 

egyik fél számára sem volt elfogadható. Az integratív megoldás az volt, hogy Egyiptom 

fennhatósága alá kerül a Sinai, Izrael cserébe diplomáciai elismerést és katonai 

garanciákat kap. 
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A problémamegoldás stratégiáját is különféle taktikák alkalmazásával valósíthatjuk 

meg. Így folyamodhatunk ahhoz a kockázatos lépéshez, hogy engedményt teszünk 

annak reményében, hogy a másik fél ezt viszonozni fogja. Szóbahozhatunk 

beszédtémaként lehetséges kompromisszumokat. Feltárhatjuk a bennünket mozgató 

érdekeket. Folyamodhatunk óvatosabb lépésekhez is, pl. célzást tehetünk lehetséges 

kompromisszumokra, megtagadható közbenső megoldásokkal állhatunk elő a kérdések 

megtárgyalása érdekében, kommunikálhatunk hátsó csatornákon, folyamodhatunk 

közvetítőkhöz. 

Az engedés nem jelent szükségképpen teljes kapitulációt, csupán azt, hogy lejjebb adjuk 

igényeinket. A visszavonulás és a tétlenség abban hasonlítanak egymásra, hogy a vita 

megoldására tett erőfeszítésekről mindkét esetben leteszünk. Abban különböznek, hogy 

a visszavonulás tartós lezárása a vitának, a tétlenség inkább csak átmeneti időnyerés. 

Ennek megfelelően a tétlenség nem is mindig külön stratégia, társulhat más 

stratégiákhoz is. 
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VI. A konfliktus kognitív szociálpszichológiai alapjai 
 

Társas kapcsolatainkban, a társas helyzetekben, így a személyes vagy csoportok közötti 

konfliktusokban is nagymértékben megszabja a magatartásunkat az, hogy milyen a 

társas énünk, azaz, milyen – részben tudatos, részben tudattalan – fogalmunk van 

önmagunkról. Az énképünk pedig nagyon szoros kapcsolatban áll azzal a csoporttal, 

amellyel azonosulunk, s ez a csoport identitás az alapja a saját csoport, külső csoport 

megkülönböztetésének, sőt szembeállításának, ami a csoportok közötti konfliktusok 

melegágya.  

 

Az énfogalom 

 

Az önmagunkról alkotott képünk egyik alapvető összetevője a tudatos reflexió nélkül, 

automatikusan működő kép, amit spontán énképnek nevezünk. A spontán énkép azokat 

a tulajdonságainkat foglalja magába, amelyek a legszembetűnőbbek számunkra: a 

nyilvánvaló fizikai tulajdonságainkat, azokat a tulajdonságainkat, amelyek jellegzetesen 

megkülönböztetnek másoktól, amelyek másokkal összehasonlítva különlegesnek 

számítanak (pl. lángvörös hajzuhatag, abszolút hallás, rendkívüli névmemória, stb.). 

Ahogy általában a társas viselkedésünk és tulajdonságaink, a spontán énképünk is 

nagyban függ az aktuális szituációtól, azon belül az aktuális viszonyítási csoporttól. Ha 

magunk a test/tömeg index tekintetében az átlag fölöttiek vagyunk, akkor egy anorexiás 

klubban ez a körülmény markáns része lesz spontán énképünknek, ugyanakkor a 

túlsúlyosak klubjában a háttérben marad. 

 

Ha most a már tudatosabb, kevésbé spontán énfogalmunkat vesszük szemügyre, 

érdemes visszanyúlnunk a pszichológia egyik klasszikusához, William James-hez 

(1890). Ő az énfogalmat három alegységre osztja. Egyrészt beszélhetünk az anyagi 

énképről (material self), amely jelenti mindenek előtt a testünket, de jelenti mindazokat 

a dolgokat is, amik hozzánk tartoznak, amiket birtokolunk, s amelyek egyben a 

társadalom szempontjából jelentőséggel bírnak (pl. a házunk, az autónk, a férjünk vagy 

feleségünk, a karóránk, a tollunk, a mobiltelefonunk, stb.). Ettől jelentős mértékben 

eltér énfogalmunknak az a része, amit James spirituális énképnek nevez, s amely 

magában foglalja a személyiségünkről, személyiségvonásainkról alkotott képünket, az 
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attitűdjeinket, az általunk vallott értékeket, a társadalmi viszonyokra vonatkozó 

felfogásunkat (családcentrikus, altruista, a közösségért áldozatot hozó, stb.). Végül a 

harmadik, igen színes és változatos része az énfogalmunknak a társas énképünk (social 

self), amit annak alapján alakítunk ki, hogy a környezetünk meghatározó tagjai 

(szüleink, barátaink, tanáraink, szeretőink, stb.) hogyan látnak bennünket. Az 

énfogalmunk ezen részének változatossága abból fakad, hogy annyiféle nézet 

keletkezhet, ahány osztályt, kategóriába tartoznak azok az emberek, akik számunkra 

fontos képet alkotnak rólunk.  

 

Az énfogalom alakulását befolyásoló kognitív mechanizmusok 

 

Fontos számba venni azokat a kognitív mechanizmusokat, amelyek működése nyomán 

alakul az énfogalmunk. Az alábbiakban ezek közül vesszük sorra a legfontosabbakat.  

 

Az önészlelési elmélet 

 

Először nézzük a hétköznapi gondolkodásunk számára nem magától értetődő 

összefüggést, amit az önészlelési elmélet néven ismerünk. A józan hétköznapi 

felfogásunk olyan oksági viszonyt tart értelmesnek az énünk, a tulajdonságaink, és a 

viselkedésünk között, hogy azért tanúsítunk egy bizonyos magatartást, mert az ennek 

megfelelő tulajdonságokkal rendelkezünk. Ám nem vagyunk felkészülve arra, hogy 

bármely vonásunkkal kapcsolatban kiforrott álláspontunk legyen. Tegyük fel például, 

hogy hozzánk lép egy közvéleménykutató, és megkérdezi, mennyire tartjuk magunkat 

jótékonykodásra hajlamos embernek. Feltételezhető, hogy sokan vannak úgy, hogy ezen 

még nem gondolkoztak el, nincs szilárd meggyőződésük erről. Ilyenkor a tipikus 

reakciónk az, hogy megvizsgáljuk, hogyan szoktunk viselkedni (pl. adunk-e olykor a 

koldusnak, vásárolunk-e a piros lámpánál Fedél Nélkül-t, hogyan reagálunk, ha felhív 

az ilyen vagy olyan gyermekekért alapítvány, hogy járuljunk hozzá X kórház új vese-

dialízis készülékének megvásárlásához, stb.), s ennek alapján, mintegy visszafelé, az 

adott helyzetekben tanúsított magatartásunkból következtetve alakítjuk ki az adott 

aspektus tekintetében az énfogalmunkat. Általánosabban ezt úgy definiálhatjuk, hogy 

„amikor a viselkedésünk magyarázatára vonatkoztatható belső érzelmi vagy kognitív 

jelzések gyengék vagy kétértelműek, akkor a nyílt viselkedésünk alapján vonunk le 
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következtetéseket a személyes tulajdonságainkra vonatkozóan” (Smith és Mackie 

2001).  

Az énfogalom és az önészlelési elmélet összefüggésére szép példával szolgál egy 

klasszikus kísérlet, amelyet óvodások körében végeztek el. A kutatók felkerestek egy 

óvodát, magukkal vittek egy marék színes filctollat, és megengedték a gyerekeknek, 

hogy húsz percig rajzolgassanak a filctollakkal. Az egyik csoportnak előre szóltak, hogy 

ha szépen fognak ebben a húsz percben rajzolni, akkor jutalmat fognak kapni. A másik 

csoportnak nem szóltak előre semmit, de aki szépen rajzolt a húsz perc alatt, az jutalmat 

kapott. A harmadik csoportnak nem mondtak semmit előre, és utólag sem kapott 

jutalmat az, aki szépen rajzolt a húsz perc alatt. Néhány hét múlva a kutatók újra 

meglátogatták az óvodásokat, és szabad foglalkozás keretében lehetővé tették, hogy 

húsz percig rajzolhassanak a filctollakkal. Arra voltak kíváncsiak, hogy a három csoport 

viselkedésében lesz-e különbség. Hát lett. Azok az óvodások, akik a korábbi 

alkalommal annak tudatában rajzoltak, hogy jutalmat fognak kapni, fele olyan arányban 

sem töltötték rajzolással a húsz percet, mint azok, akik vagy nem tudták előre, hogy 

jutalmat fognak kapni, vagy egyáltalán nem is kaptak jutalmat. Az önészleléssel és az 

énfogalommal ez az eredmény úgy függ össze, hogy azok a gyerekek, akik a várható 

jutalom tudata nélkül tanúsítottak érdeklődést a rajzolás iránt, ezt a körülményt 

beépítették az énfogalmukba, hiszen mi másért rajzoltak volna, ha nem azért, mert 

szeretnek rajzolni. Azok a gyerekek ezzel szemben, akik abban a tudatban rajzoltak, 

hogy ezért megjutalmazzák őket, nem a saját énjüknek, hanem a külső jutalomnak 

tulajdonították a viselkedésüket, s így a rajzolás szeretete nem vált énfogalmuk részévé. 

 

Helyzet A 20 percet önként rajzolással töltők aránya 

Előre várt jutalom után 8,6% 

Előre nem várt jutalom után 18,1% 

Jutalom nélkül 16,7% 

 

A reflektív énfogalom 

 

Az énfogalmunk másik fontos forrását Cooley (1902) fogalmazta meg és reflektív 

énfogalomnak vagy tükörkép énnek nevezte. Ennek az elgondolásnak az a lényege, 

hogy a viselkedésünkre másoktól származó visszajelzéseket felhasználjuk arra, hogy 
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kialakítsuk énfogalmunkat. Ezt a fontos mechanizmust jól példázza egy terepkísérlet. 

Egy bentlakásos kollégiumban inkognitó, résztvevő megfigyeléssel a kutatók felmérték 

egy hét alatt az emeleteken a szemetelés mértékét. Ezt követően két héten át eltérő 

kommunikációt folytattak a diákokkal a kollégium két különböző emeletén az oktatók 

és felügyelők. Az egyik emeleten folyamatosan olyan megállapításokat tettek a diákok 

viselkedésére, amelyek azt az állítást tartalmazták, hogy ezek a srácok rendesek, 

rendszeretők, rendet tartanak maguk körül. A másik emeleten ugyanilyen 

következetességgel sulykolták számukra, hogy rendet kell tartani, nem szabad 

szemetelni. A két hét eltelte után tartottak egy hét szünetet, hagyták leülepedni a 

visszajelzés hatását, majd egy újabb hétig inkognitó résztvevő megfigyeléssel felmérték 

a két emeleten a szemetelés mértékét. Azon az emeleten, ahol a nevelők visszajelzése 

arról szólt, hogy a diákok rendszeretők, szignifikánsan csökkent a szemetelés mértéke 

az eredeti felméréshez képest, ahol a sulykolás volt a nevelők stratégiája, ott nem 

következett be változás. Sarkítva úgy fogalmazhatnánk, hogy amilyennek a számodra 

fontos emberek a környezetedben látnak és mondanak téged, az épül be az 

énfogalmadba, és az fogja meghatározni a tényleges magatartásodat, tulajdonságaidat. 

 

A társas összehasonlítás  

 

Végül a harmadik fontos énfogalom alkotó mechanizmus a társas összehasonlítás: úgy 

ismerjük meg és értékeljük saját képességeinket, hogy magunkkal összemérhető mások 

képességeivel hasonlítjuk össze. Ha pl. az anyagi énképem szempontjából fontos, hogy 

milyen autón járok, akkor ehhez jó támpontul szolgálnak az én társadalmi 

kategóriámhoz tartozó más emberek, de nyilvánvaló, hogy nem egy olajmilliárdos 

emírhez viszonyítva próbálom magamat elhelyezni. Az értelmesen összehasonlítható 

másokkal való egybevetés ugyanakkor lehetővé teszi, hogy olyan énfogalomra tegyünk 

szert, amely az egyediség és a különbözőség érzését teremti meg számunkra az által, 

hogy összegezzük azokat a dimenziókat, amelyek tekintetében a többiektől 

különbözünk. 

 

Az énfogalom veszélyeztetettsége mint a konfliktusok forrása 
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Talán nem szükséges bizonygatni, hogy az énfogalom rendkívül becses jószág a 

számunkra, és erős érzelmek is fűznek bennünket hozzá. Éppen ezért a konfliktusok 

kialakulásában és dinamikájában igen nagy szerepük van. A konfliktusok egyik 

legfontosabb forrása, hogy az énfogalmunk veszélybe kerül. Ez a veszély származhat 

abból, hogy elbizonytalanodunk felőle, ami a kontroll érzését alááshatja, hiszen ha nem 

lehetek teljesen biztos a felől, hogy milyen ember is vagyok én, akkor nehezemre eshet 

kiszámítani, hogy milyen következményekkel jár rám nézve egy döntésem, egy 

bizonyos magatartásom. A veszély másik forrása az önértékelésünk, mivel az 

énfogalmunk nem semleges, előjel nélküli dolog, hanem lehet pozitív vagy negatív – 

alapértelmezésben pozitív – és adott esetben foggal-körömmel ragaszkodhatunk hozzá, 

harcolhatunk a megóvásáért.  

 

Az énfogalom komplexitása és koherenciája 

 

Az énfogalmunknak számos olyan aspektusa van, amelyek a veszélybe kerülésének és 

az ebből fakadó konfliktushelyzeteknek a szempontjából fontosak lehetnek. Ilyen 

például az énfogalmunk komplexitása. Mivel az énfogalmunk erősen kapcsolódik a 

számunkra fontos társas helyzetekhez, sokféle társas énfogalmunk van, ahogy azt már 

William James-nél is láttuk. Az énfogalom komplexitása azoknak az énrészeknek a 

számát és változatosságát jelenti, amelyeket a különböző társas szituációkra 

kialakítottunk és használunk. Ennek ott van jelentősége, hogy egy komplex 

énfogalommal rendelkező ember önértékelése jobban védve van a kudarcokkal 

szemben, hiszen az egyik énrész kudarcát módja van ellensúlyozni más énrészek 

sikerével, szemben egy alacsony komplexitású énfogalommal rendelkező emberrel, 

akinek a kudarc a teljes önértékelésére kihat. Egy kísérletben megmérték a résztvevők 

önértékelését, majd intelligencia tesztet végeztettek velük. Az intelligenciateszt 

eredményéről hamis, önkényes visszajelzéssel szolgáltak: a résztvevők egyik csoportja 

úgy tudta, hogy kiválóan sikerült a teszt, a másik csoport pedig azt a visszajelzést kapta, 

hogy igen gyenge eredményt ért el. Ezt követően azt mérték meg, milyen mértékben 

pozitív a résztvevők hangulata a sikerélményt vagy a kudarcélményt követően. Az 

eredmények azt mutatták, hogy az alacsony komplexitású énfogalommal rendelkező 

résztvevők hangulatát sokkal jobban befolyásolta a siker ill. kudarc, mint a komplexebb 

énfogalommal rendelkezőkét. 
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Az énfogalmunk stabilitása, s így a konfliktustűrésünk szempontjából az is 

kiemelkedően fontos, hogy következetesnek, koherensnek éljük át énfogalmunkat, ne 

érezzük úgy, hogy ellentmondásba kerülünk önmagunkkal, akár a mai, akár a múltbeli 

önmagunkkal is. Az énfogalmunk koherenciájának megteremtéséhez számos 

pszichológiai mechanizmus áll rendelkezésünkre. Az egyik kézenfekvő segítség ehhez 

abból a körülményből származik, amit más összefüggésben már érintettünk, 

nevezetesen hogy az énfogalmunk szituatív: az az énrészünk van előtérben és irányítja 

magatartásunkat, amely az adott szituációhoz kapcsolódik, így aktuálisan a 

magatartásunk ellentmondásmentes lehet.  

De nem csupán a jelenben törekszünk ellentmondásmentes énfogalomra, hanem a múlt 

és jelen viszonylatában is. Ebben nagy segítségünkre van az a körülmény, hogy 

emlékezésünk igen szelektív, a memóriánk önkéntelenül is úgy módosul, hogy az 

emlékeink összhangba kerüljenek a jelenlegi énfogalmunkkal. Vaillant (1977) ezt azzal 

a szellemes hasonlattal érzékeltette, hogy a lepkék, amikor gyerekkorukra gondolnak, 

úgy emlékeznek, hogy aranyos pici pillangók voltak. Másként ezt „az eredmény 

határozza meg a bizonyítékot” (hindsight bias) jelenségének is nevezzük. Kiváló 

irodalmi példával szolgál erre George Orwell 1984 c. regénye, ahol a párt múltbeli és 
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jelenlegi tettei és kijelentései közötti konfliktust feloldandó folyamatosan újraírják a 

régi napilapokat, hogy a történelem összhangba kerüljön a jelen érdekeivel. 

A társas viselkedésünk egy több területen is érvényesülő jelenségét, az okok 

tulajdonítását, az attribúciót is felhasználjuk az énfogalmunk koherenciájának 

megteremtésére. Másutt részletesebben foglakozunk majd az attribúcióelmélettel, itt 

elégedjünk meg annyival, hogy a saját aktuális magatartásunknak, ha nem magától 

értetődő vagy automatikus, valamilyen okot tulajdonítunk, mégpedig alkalmi külső okot 

találunk rá, vagy tartós belső, a személyiségünkből fakadó okot. Ebben az 

oktulajdonításban pedig önkéntelenül is részrehajlók vagyunk az énfogalmunk 

koherenciája érdekében: az énfogalmunkkal összhangban álló viselkedést a tartós belső 

diszpozícióinkkal, az azzal ellenkezőt pedig átmeneti, pillanatnyi külső kényszerekkel 

magyarázzuk, s ez által elkerüljük az énfogalmunk gyengítését az ellentmondó 

információ által, viszont megerősítjük az egybehangzó információra támaszkodva. 

 

Az énfogalom kulturális meghatározottsága 

 

Az énkoherencia fenntartásának igényéből eredő konfliktusok eltérhetnek annak 

függvényében, hogy inkább individualista, az egyéni függetlenséget hangsúlyozó 

kultúrát veszünk alapul, vagy inkább kollektivista, a társadalmat alkotó egyének 

kölcsönös függőségét hangsúlyozó kultúráról van szó. Az individualista kultúrában az 

énfogalom koherenciája mint pozitív tulajdonság azt jelenti, hogy valaki egyedi, külön 

egyéniség, a különböző szituációkban is mindig önmagát adja („kinek se nap, se szél” – 

Morus Tamás), az egyéni képességek adják a súlyát, a másokkal való viszonyában pedig 

nyílt, szókimondó, egyenes, önmagához hű („Légy hű magadhoz, s így, mint napra éj, 

következik, hogy ál máshoz se léssz – Hamlet). A kollektivista kultúrában az énfogalom 

koherenciáját az adja meg, hogy milyen kapcsolatokba ágyazódik a többiekkel, milyen 

szerepháló része. Az ilyen én akkor koherens, ha érzékenyen reagál a szituáció 

változásaira és mindig pontosan alkalmazkodik annak elvárásaihoz, súlyát a társadalmi 

nyilvánosságtól nyeri – társadalmi státus, szerep, kapcsolatok, s akkor érvényesíti jól a 

koherens énjét, ha tartozik valahová, ha elfogadják a közösségben, megfelel a közösség 

elvárásainak, és a másokkal való érintkezésében indirekt, szőrmentén fogalmaz, nagy 

gondot fordít arra, hogy mások szimbolikus tekintélyét, méltóságát megóvja. A két 

jelentősen eltérő énfogalom eltérő helyzetekben eltérő konfliktusokra vezet. 
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A fenti kétféle felfogással is összefügg az énünk nyilvános kifejezésének kétféle 

stratégiája. Az egyiket énkifejezésnek (self-expression) nevezzük, s azt a motivációt 

jelenti, hogy olyan magatartást válasszunk, amely híven kifejezi, tükrözi az 

énfogalmunkat. Az énkifejezés dicséretes viselkedés lehet egy individualista kultúrában, 

de visszatetsző önelégültségnek minősülhet egy kollektivista kultúrában. A másik mód 

az énfogalom kifejezésére az énbemutatás (self-presentation), amikor olyan viselkedésre 

törekszünk, amely a várakozásunk szerint a külső megfigyelőkben számukra kívánatos 

képet alakít ki rólunk. Ez a pozitív elvárás egy kollektivista kultúrában, míg adott 

esetben, különösen, ha lelepleződik, őszintétlenségnek, alakoskodásnak minősül egy 

individualista kultúrában. 

 

Az önértékelés fenyegetettsége 

 

Gyakori konfliktusforrás, hogy valakinek az énképét, annak koherenciáját valamilyen 

irányból fenyegetés éri. Mivel az önértékelés alapértelmezésben pozitív, a legtöbben 

ennek elérésére és fenntartására törekszünk, tipikus fenyegetést jelentenek a kudarcok. 

Ám a pozitív énfogalom fenntartásánál fontosabb a koherens énfogalom fenntartása, 

mert a kontroll érzése, a kiszámíthatóság mindenek felett áll. Ha tehát valakinek stabil 

negatív önértékelése van, akkor az ő koherens énképét éppen a siker, a pozitív 

visszajelzés fenyegeti, s ez válhat konfliktus forrásává. Egy longitudinális vizsgálatban 

például olyan házaspárokat figyeltek meg, amelyekben a férjnek negatív énképe volt. A 

feleségek erre kétféleképpen reagáltak. Az egyik típusú asszony próbálta enyhíteni a férj 

negatív önértékelését, megragadott minden alkalmat arra, hogy dicsérje. A másik típusú 

asszony folyamatosan erősítette a férj negatív önértékelését. A kutatók arra az 

eredményre jutottak, hogy hosszú távon sokkal stabilabbak voltak azok a házasságok, 

ahol az asszony a férj negatív önértékelésével összhangban viselkedett, s gyakrabban 

bomlottak fel azok a házasságok, ahol az asszony „segíteni próbált”, igyekezett 

pozitívra változtatni a férj önértékelését. 

Az énfogalmunkat ért fenyegetésekre két általános stratégia egyikével reagálunk, 

amelyek egyben a konfliktus megoldását is szolgálhatják. Vagy a fenyegető szituációval 

együtt járó negatív érzelemmel próbálunk megküzdeni, vagy a fenyegetést előidéző 

problémára irányul a védekezésünk. A fenyegetéssel járó negatív érzelemtől 

legegyszerűbben úgy szabadulhatunk meg, ha elmenekülünk a szituációból. Ezt tehetjük 
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oly módon, hogy a figyelmünket tereljük el a helyzetről, a tudatos reflexiót távolítjuk, 

aminek hagyományos módját kínálják a tudatmódosító szerek, pl. alkohol. Vagy 

fizikailag elmenekülünk a szituáció elől. Például egy kísérletben a szokásos 

paradigmával befolyásolták az önértékelést: intelligencia tesztre az egyik csoport hamis 

pozitív, a másik hamis negatív visszajelzést kapott. Ez után várakozniuk kellett egy 

helységben, ahol megint csak a résztvevők felénél fokozták az éntudatosságot (egy 

tükör vagy egy kamera volt elhelyezve), vagy nem avatkoztak be ily módon a várakozás 

körülményeibe. Kis idő múlva azt mondták a résztvevőknek, hogy meghibásodott az a 

készülék, amire szükség van ahhoz a vizsgálathoz, amire vártak, és megbeszéltek egy 

újabb időpontot. Azok a résztvevők, akiknek az önértékelését fenyegetés érte a negatív 

visszajelzéssel, és ráadásul éntudatos helyzetben várakoztak, igen nagy arányban 

szegték meg ígéretüket és maradtak el a megbeszélt második időpontról – azaz, 

menekültek el az énjüket fenyegető helyzetből. 

Az önértékelés fenyegetésével járó negatív érzelmeket úgy is csökkenthetjük, ha 

magának a fenyegetésnek a jelentőségét csökkentjük, bagatellizáljuk. Az afrikai 

amerikaiak, mint társadalmi csoport pozitív önértékelésére komoly fenyegetést jelenthet 

az a tény, hogy róluk az a sztereotípia, hogy a fehéreknél vagy az ázsiaiaknál rosszabb 

teljesítményt nyújtanak az iskolában. Erre jellegzetes védekező reakció a részükről, 

hogy önértékelésük megvédése érdekében lekicsinylik az iskolai teljesítmény 

jelentőségét, ami természetesen hosszabb távon súlyos társadalmi konfliktusok forrása. 

Amikor a figyelem és az elhárító stratégia a problémára irányul, akkor ismét felbukkan 

a már említett attribúció az elfogult torzítás (self-serving bias) formájában. Itt nagyon 

leegyszerűsítve az a stratégia lényege, hogy ha a pozitív önértékelésemet veszély 

fenyegeti, akkor a szóban forgó problémát valami átmeneti külső tényezőnek 

tulajdonítom, s így tagadom, hogy diagnosztikus volna a személyiségem, az 

énfogalmam szempontjából; ha viszont pozitív visszajelzést kapok az adott probléma 

helyzetben a magatartásomról, akkor azt a tartós személyiségemnek, az énfogalmamnak 

a javára írom. Éppen fordítva járok el, ha a szituációban valaki mással történik ugyanez. 

Ha valaki másnak a magatartása vív ki pozitív visszajelzést, akkor azt csak valami 

átmeneti külső tényezővel magyarázom, ha viszont a másik viselkedése negatív hatással 

jár, akkor abból a tartós személyiségvonásaira következtetek. Ezzel a kétirányú 

elfogultsággal pedig elérem, hogy minden körülmények között pozitívan jöjjek ki a 

társas összehasonlításból, s így a problémát okozó veszélyek ne árthassanak pozitív 

önértékelésemnek. 
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Ennek az attribúciós stratégiának van egy proaktív, preventív változata is, ami hosszú 

távon súlyos veszélyeket hordoz az énre nézve. Ez az önmagunk eleve hátrányba 

hozásának (self-handicapping) stratégiája. A lényege az, hogy ha attól tartok, hogy a 

pozitív önértékelésemet negatív hatás éri (pl. szorongok, hogy egy vizsgán, fellépésen, 

versenyen leszerepelek), akkor jó előre olyan helyzetet teremtek, ami akadályt jelent a 

jó teljesítmény számára. Ezzel elérem, hogy ha kudarc ér, akkor azt az akadálynak 

tulajdoníthatom, nem kell a saját képességeimnek, énemnek a gyengeségével 

magyaráznom, ha pedig sikerrel járok, akkor fokozott elismerést arathatok, hogy még 

ilyen nehézségek ellenére is jól teljesítettem. A kockázata nyilvánvalóan abban áll, hogy 

az indokoltnál többször kell kudarcot elszenvednem, ami hosszú távon nem kifizetődő. 

Valóban segíthet alkalmanként az ént ért fenyegetések kikerülésében, ám hosszú távon 

azt eredményezheti, hogy – jól megmagyarázott – kudarcsorozat lesz az életünk, ami az 

önsorsrontás néven ismert jelenségre vezet (ld. „Faláb játszma”, Berne 1986). 

 

A társadalmi azonosulás 

 

Az énfogalmunk talán legerősebb összetevőjét azon csoportok képezik, amelyekkel 

azonosulunk, s az ilyen azonosulás egyben a konfliktusok egyik legáltalánosabb 

forrásául is szolgál. A társadalmi azonosulás, vagy társadalmi vagy társas identitás 

fogalmáról van szó, amelyet az énfogalmunk azon aspektusaiként határozhatunk meg, 

amelyek abból táplálkoznak, hogy milyen ismereteink vannak arról a csoportról, vagy 

azokról a csoportokról, amelynek vagy amelyeknek tagja vagyunk, valamint nagy 

jelentősége van az ezen csoport vagy csoportok iránt táplált érzelmeinknek is. Az ilyen 

azonosulás konfliktust magában hordozó következményeire már elég régen felfigyeltek 

a kutatók, először talán a kiváló amerikai antropológus és szociológus, William Graham 

Sumner, aki az 1906-ban megjelent „Folkways” című művében ír részletesen  arról a 

fogalomról, amit azóta is használunk: az etnocentrizmusról. Ez a jelenség a saját és a 

külső csoport (ingroup és outgroup) megkülönböztetésén, sőt, szembeállításán alapul. 

Jellemzője a saját csoport iránti lojalitás, az elfogultság a saját csoport javára, s egyben 

a kívülállók, különösen a külső csoport iránti gyűlölet, megvetés, lenézés, a külső 

csoport tagjainak semmibe vétele. 
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William Graham Sumner 

Példák az etnocentrizmusra. (Sumner 1906 14. o.) A zsidók az emberiséget önmagukra 

és „gentilékre”, azaz, nem zsidókra osztják föl. Ők voltak a „választott nép.” A görögök 

és rómaiak a kívülállókat „barbároknak” nevezték [ami arra utalt, hogy csak 

artikulátlan vartyogásra képesek, nincs értelmes nyelvük – S.I.]. Euripidész Iphigenia 

Aulisban című tragédiájában Iphigenia azt mondja, hogy az úgy való, hogy a görögök 

uralkodjanak a barbárok fölött, és nem fordítva, mert a görögök szabadok, a barbárok 

pedig rabszolgák. Az arabok magukat a legnemesebb nemzetnek tartják, és minden más 

nép többé vagy kevésbé barbár hozzájuk képest.1896-ban a kínai oktatási miniszter és 

államtitkárai kiadtak egy tankönyvet, amelyben az a kijelentés olvasható: „Mily nagy és 

dicső a Kinai Birodalom, a középső királyság! A legnagyobb és leggazdagabb a 

világon. A legnagyobb emberek a világon mind a középső birodalomból származtak.” 

Egy egyén lényegében kétféleképpen válhat egy csoport tagjává. Az egyik esetben a 

társadalom tagjai sorolják be egy adott társadalmi kategóriába – akár akarja vagy egyet 

ért vele, akár nem. Ezt nevezzük társadalmi kategorizációnak. A másik mód az, amikor 

valaki önmagát sorolja egy adott csoport tagjai közé, ez az önkategorizáció. A 

társadalmi identitás szempontjából az utóbbi a lényeges, hiszen valaki azzal a csoporttal 

azonosul, amelyet maga választ. Már ez a kategorizáció önmagában is számos 

konfliktus forrása. Gondoljunk csak azokra az érzelmektől fűtött vitákra, amelyek a 

magyar történelmet immár emberöltők óta kísérik, s amelyek a jelenkori politikában is 

fontos szerepet kapnak: ki az igazi magyar. Az egyik, ma éppen parlamenti párt az 

önnön elnevezését is erre a kategorizálásra építi, mondván, hogy ők alkotják a jobbik 

Magyarországot, akik nem közéjük tartoznak, azok alantasabbak. A társadalmi 

kategorizációra tragikus példával szolgált a nácik gyakorlata, amivel a saját kritériumaik 
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szerint eldöntötték, hogy ki a zsidó, ennek a kategorizációnak összes konzekvenciájával. 

Mind a társadalmi, mind az önkategorizáció járhat nehézségekkel, ellentmondásokkal, 

konfliktusokkal az egyén számára. Híresen mulatságos példája ennek a neves amerikai 

humorista, Graucho Marx egy paradoxonra építő aranyköpése. Amikor egy újságíró 

megkérdezte tőle, hogy tagja-e valamilyen klubnak, tettetett megrökönyödéssel így 

válaszolt: „Csak nem képzeli, hogy belépnék egy olyan klubba, amely hajlandó engem a 

tagjai közé fogadni!” 

A társadalmi identitás, a saját csoporttal való azonosulás tehát gyakori forrása a 

konfliktusnak, ám ahhoz, hogy hatását kifejtse, látható jelei kell, hogy legyenek, hiszen 

ezek vezetnek oda, hogy a gondolkodásmódunk, az észlelésünk a saját csoport/külső 

csoport viszonyrendszerben működik. Talán a leginkább nyilvánvaló és hagyományos 

eszköz a címkézés, amikor különféle szimbolikus eszközökkel teszik láthatóvá és 

explicitté a csoporthoz tartozást. Amikor a futballszurkoló a klubjának a színeibe 

öltözik, a klubzászlót tekeri megára, akkor az adott helyzetben nem egyénként, hanem a 

saját csoportjának tagjaként mutatja magát, s egyben ezzel azt kommunikálja az ellenfél 

hasonlóan azonosított szurkolóinak, hogy most a klubbal azonosulás és az ennek 

mentén működő konfliktus a társas helyzet domináns aspektusa. Ez önkéntes 

önkategorizáció, de a címkézés mechanizmusával éltek (vissza) a nácik, amikor 

kötelezték az általuk zsidónak kategorizált embereket a megkülönböztető sárga csillag 

nyilvános viselésére (és ennek látványos és bátor megtagadásáról szól az a –sajnos csak 

-- legenda, miszerint a dánok, királyuk példáját követve, mindannyian kitűzték a sárga 

csillagot). 

Kevésbé nyilvánvaló, sőt, gyakran nem is tudatos tényező a kategorizálásban és a 

csoportnak megfelelő, arra jellemző viselkedésben a külső csoport egy vagy több 

tagjának a jelenléte. Hétköznapi megfigyelés, hogy egy csak nőkből álló csoport 

magatartása jól érzékelhetően megváltozik, amint egy külső csoporttag, egy férfi 

csatlakozik hozzájuk, és ugyanez fordítva, a tisztán férfiakból álló csoportra is igaz. A 

saját csoport percepciójára gyakorolt hatásra szép példa egy Belgiumban végzett 

vizsgálat. Belgiumban jelentős társadalmi csoportot alkotnak a Magreb övezetből, 

Észak-Afrikából bevándorolt (akár többedik generációs) belga állampolgárok. A 

vizsgálatban egyetemi hallgatók vettek részt, és az volt a feladatuk, hogy jellemezzék a 

belga embert. A résztvevők „bennszülött” belgák voltak, tehát nem Észak-Afrikai 

bevándorló múltjuk volt. Az egyik csoportnak ezt a feladatot olyan kísérletvezető adta, 

aki maga is „bennszülött” belga volt, a másik csoportnak viszont olyan ember, aki jól 



 103 

láthatóan észak-afrikai származású volt. Az önjellemzések elemzése markáns eltérést 

mutatott a két csoport között abban a tekintetben, hogy azok a „bennszülött” belgák, 

akiket a bevándorló gyökerű kísérletvezető kért az önjellemzésre, sokkal markánsabb, 

szélsőségesebb, szinte karikaturisztikusan felerősített nemzeti jegyekkel jellemezték a 

„belga embert” azokhoz a társaikhoz képest, akiknek a feladatot egy „közülük való”, 

egy „bennszülött” belga adta. 

Mindkét imént bemutatott jelenség mögött azt az általánosabb kognitív mechanizmust 

érhetjük tetten, hogy számunkra az adott szituációban szem előtt lévő, jól hozzáférhető 

információ igen erős hatást gyakorol az aktuális magatartásunkra, például észlelésünkre 

is. Ha valaki egy kisebbségi csoport tagja, akkor ez a körülmény krónikusan a szeme 

előtt lebeg, majdnem minden társas helyzetben hozzáférhető a számára. Ezért azután 

jellegzetes következményei is vannak az önészlelésre is. Egy kísérletben a kisebbségi 

csoporthoz tartozást az által vették számításba, hogy a résztvevő férfiak és nők (arányuk 

fele-fele volt) vagy olyan családban nőttek föl, ahol a nemük tekintetében kisebbségben 

voltak (nők, akiknek csupa fiútestvérük volt, illetve férfiak, akiknek csupa nőtestvérük 

volt), vagy olyanban, ahol a nemek aránya kiegyenlített volt. Az volt a feladatuk, hogy 

írják le tanulmányi és munka karrierjük történetét. Az így kapott történeteket abból a 

szempontból elemezték, hogy a résztvevők milyen arányban említik meg a 

karriertörténetben a nemüket. Az eredmények szerint azok, akik kisebbségben voltak, 

nagyobb arányban említették nő vagy férfi mivoltukat, mint azok, akiknél ez nem volt 

téma, hiszen kiegyenlített volt a családban a nemek aránya. 
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Ha számunkra jól hozzáférhetővé válik a csoporttagságunk, akkor láttuk, hogy ez 

befolyással van a magatartásunkra, és különösen markánssá válik akkor, ha a külső 

csoporttal konfliktusba keveredünk. A konfliktus békés és szabályozott formája a 

versengés, a verseny, épp ezért ilyenkor is hangsúlyozottan előtérbe kerül 

azonosulásunk a csoportunkkal. Az ilyen folyamatokat nem kis részben az énfogalmunk 

közvetíti, tehát a percepciónk és a viselkedésünk az által változik meg, hogy másként 

tekintünk önmagunkra. Például ilyenkor az autosztereotípiák, a saját csoportunkkal 

kapcsolatos sztereotípiák jóval nagyobb hangsúlyt kapnak aktuális énfogalmunkban, 

ahogy azt a belga kísérletben láttuk. De ilyen összefüggést mutat az is, amikor egy saját 

csoportunkhoz tartozó ember vagy emberek sikerének vagyunk tanúi. Ezt a jelenséget 

Robert Cialdini vizsgálta, és a BIRG betűszóval írta le, ami a „bask in reflected glory” 

rövidítése, és arra utal, hogy szeretünk sütkérezni a saját csoportunk tagja által kivívott 

dicsőség visszfényében. Számos kísérlettel igazolta ezt a jelenséget, az egyik álljon itt 

illusztrációként.  

 

Az amerikai egyetemek marketingje szempontjából fontos dolog az amerikai 

futballbajnokságban elért eredmény. Cialdini azt feltételezte, hogy ez a csoporttal való 

azonosulásnak az énfogalom közvetítésével tudattalanul, automatikusan tetten érhető 

megnyilvánulása. A vizsgálat a következőképpen zajlott. Munkatársai minden hétfőn 

délelőtt bejárták a Kaliforniai Egyetem Berkeley kampuszát, lajstromozták, hogy hány 

egyetemista visel aznap olyan pólót, amelyen a Berkely kampusz szitanyomott címere 

van. Ezt folytatták egy őszi szemeszteren keresztül, majd a szemeszter végeztével 

megnézték, hogy a címeres pólók hétfő délelőtti viselésének aránya mutat-e korrelációt 

azzal, hogy az egyetemi futballcsapat a megelőző vasárnap győzött vagy kikapott. Az 
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eredmény magáért beszélt: 0,85 szintű korrelációt mértek a győzelem és a pólóviselési 

arány között. Tudni kell, hogy a futball nem örvend túlságosan nagy presztízsnek, no 

meg a „sporthallgató” futballisták sem az egyetemisták körében. Mégis, amikor valahol 

a tudatuk mélyén ott lapult az információ, hogy győzött a csapat, akkor önkéntelenül is 

nagyobb hajlandóságot mutattak az egyetemmel való azonosulás nyilvános 

kimutatására, mint akkor, ha kikapott. Ha most belegondolunk, milyen hazafiúi vagy 

honleányi büszkeség dagasztja keblünket egy-egy magyar olimpiai érem nyomán – 

amihez a saját hozzájárulásunk nyilván kb. nulla – akkor azt hiszem értjük, mit is jelent 

a BIRG. Természetesen megvan ennek a fordítottja is, ha kudarcot vall a csoportunkhoz 

tartozó, akkor önkéntelenül távolítjuk magunktól az azonosságunkat, igyekszünk kevés 

jól látható jelét adni hovatartozásunknak. 

Ha ilyen szoros kapcsolat van az énfogalmunk és a saját csoportunkkal való 

azonosulásunk között, akkor nem meglepő, hogy – megint csak önkéntelenül, 

automatikusan, tudtunkon és tudatunkon kívül – hajlamosak vagyunk részrehajlók lenni 

a saját csoportunk javára. Hogy ez a részrehajlás mennyire nem merő jellemhiba, hanem 

csakugyan tudattalan megnyilvánulás, arra a nyelv használata – mint alapjában véve 

tudattalan automatizmusokon alapuló kognitív működés – szép példákkal szolgál. Alább 

két illusztrációt szeretnék bemutatni. Az első egyszerűbb, a második némiképp 

bonyolult, viszont eléggé általános mechanizmusokat mutat be a társadalmi 

konfliktusok és a tömegkommunikáció területéről. 

Egy látszólag bugyuta páros asszociációs memória kísérlet keretében értelmetlen 

szótagokat kellett társítani a „mi” és az „ők” névmásokkal. A tanulási feladat után a 

résztvevőknek azt mondták, hogy most egy egészen más vizsgálat következik: az 

értelmetlen szótagokkal kapcsolatos önkéntelen, ösztönös érzelmi attitűdöt fogják 

vizsgálni. A tanulási feladatban szereplő értelmetlen szótagokat egymás után 

bemutatták, és a résztvevőknek az érzelmi attitűdöt mérő Szemantikus Differenciál 

skálákon értékelniük kellett őket. Ahogyan sejthetjük, azokat az értelmetlen szótagokat, 

amelyeket a tanulási szakaszban a „mi” névmással asszociáltak a résztvevők, jelentős 

mértékben rokonszenvesebbeknek ítélték, mint azokat, amelyeket az „ők” névmással 

tanultak meg társítani. 

A másik jelenségkör azzal kapcsolatos, hogy a csoportok közötti elfogultság, amit olyan 

plasztikusan írt le Sumner, miként tükröződik a nyelvhasználat automatikus 

jelenségeiben. Ennek megértéséhez a társadalmi identitásról, a társadalmi 

kategorizációról és az önkategorizációról már megismerteken túl röviden át kell 
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tekintenünk azokat az attribúcióelméleti alapfogalmakat, amelyek a csoportok iránti 

elfogultsággal is összefüggnek. Az attribúcióelmélet (Heider, 2003; Kelley, 1967, 1972; 

Finchem–Hewstone, 2007) eredetileg arra igyekezett választ adni, hogy egy megfigyelt 

viselkedésnek (akár másvalaki, akár önmagunk magatartásáról van szó) milyen oki 

magyarázatát adjuk, illetve hogy ezek az oki magyarázatok miként jönnek létre. Milyen 

szempontok alapján döntjük el, hogy a megfigyelt magatartás okát a cselekvő 

emberben, annak hosszú távú hajlamaiban, jellemében keressük-e, vagy abban a másik 

emberben, akire a magatartásával reagál, vagy a konkrét szituációban, a körülmények 

hatalmában. Kelley (1967) ANOVA-modellje szerint három tényező együttváltozása, 

kovarianciája alakítja ki fenti döntésünket a megfigyelt viselkedés okáról. 

Tulajdonképpen három információforrásról beszélhetünk. Az egyik az előzetes 

ismereteink arról, hogy az illető ember más helyzetekben, más hasonló alkalmakkor 

miként viselkedik, azaz mennyire következetes önmagához (konzisztenciára vonatkozó 

információ). A másik forrás azokból az előzetes ismereteinkből származik, hogy a 

magatartás szempontjából lényeges tágabb csoportban a megfigyelt viselkedés mennyire 

általánosan elterjedt (konszenzusra vonatkozó információ). A harmadik forrás pedig az 

előzetes tudásunk arról, hogy a mostani helyzetben mutatott magatartás mennyire tér el, 

mennyire jól megkülönböztethető más helyzetekben mutatott magatartástól 

(disztinktivitásra vonatkozó információ). 

Illusztráljuk ezt egy egyszerű példával! A megfigyelt magatartás legyen az, hogy János 

a piros lámpánál vásárol egy Fedél Nélkül című újságot egy hajléktalantól. Ezt a 

viselkedését magyarázhatom a tartós hajlamaival, a jellemével: János jótékonyságra 

hajlamos ember. Magyarázhatom azzal az emberrel, akire reagál: a körülményekhez 

képest ápolt, megnyerő modorú hölgy az illető. És magyarázhatom a pillanatnyi 

szituáció hatásaival: a szociológia szemináriumhoz illusztrációra van szüksége. A 

konzisztenciára, konszenzusra és disztinktivitásra vonatkozó információ 

együttváltozásával leírható János konkrét viselkedésének magyarázata. Például ha 

magas a konzisztencia (rendszeresen szokott Fedél Nélkül című lapot vásárolni), 

alacsony a konszenzus (a hozzá hasonló autósok ritkán tesznek ilyet), és alacsony a 

disztinktivitás (János a legkülönbözőbb jótékonysági akciókra kapható, nem csupán a 

hajléktalanok támogatására), akkor automatikusan János jellemével magyarázom a 

viselkedését. 

Ezt a magyarázó keretet alkalmazva leírhatunk egy tipikus attribúciós torzítást, 

elfogultságot. Ha valaki mást látok valamilyen pozitív dolgot cselekedni (például 



 107 

jótékonykodni), akkor az objektíven indokoltnál nagyobb hajlamot mutatok arra, hogy 

ezt a viselkedését valamilyen külső, nem a személyiségéből fakadó, alkalmi okkal 

magyarázzam. Ezzel szemben, ha valaki mást negatívan értékelhető cselekedet közben 

figyelek meg (például elveszi a Fedél Nélkül című újságot, és fizetés nélkül elhajt), 

akkor viszont az objektíven indokoltnál nagyobb hajlamot mutatok arra, hogy ezt a 

viselkedését valamilyen belső, az illető jellemében, tartós hajlamában rejlő okkal 

magyarázzam. Éppen ellenkező elfogultság jellemez akkor, ha a saját magatartásom 

okáról kell magyarázattal szolgálnom – akár másoknak, akár saját magamnak. Ebben az 

esetben a pozitívan értékelt viselkedést tulajdonítom a tartós hajlamaimnak, a 

jellememnek, s a negatív magatartást magyarázom valamilyen, a pillanatnyi szituáció 

nyomásából eredő okkal. Ezt az elfogult ítéletalkotást nevezi a szociálpszichológia 

önkiszolgáló torzításnak (self-serving bias).  

Per analogiam, ugyanez az elfogultság csoportkategóriák esetében is érvényesül. Ha 

egy saját csoportomhoz tartozó embert látok valamilyen társadalmi szempontból 

pozitívan megítélt magatartást tanúsítani, akkor ezt az illető s ennél fogva a csoport 

tartós hajlamának, diszpozíciójának tulajdonítom, míg ha a saját csoport tagja negatív 

viselkedést mutat, akkor ezt a pillanatnyi szituáció kényszereivel magyarázom. Egy 

külső csoporttag esetében éppen fordítva működik az ítéletem. Ha a külső csoport tagját 

látom társadalmi szempontból pozitívan megítélt magatartást tanúsítani, akkor ezt a 

pillanatnyi szituáció kényszereivel magyarázom, míg ha valamilyen negatív magatartás 

közepette látom, akkor azt az ő és     ennélfogva a külső csoport tartós hajlamainak, 

diszpozíciójának tulajdonítom. A társas identitás elmélete alapján ezt az elfogultságot 

azzal magyarázhatjuk, hogy az egyén pozitív önértékelésének elsődleges forrása a saját 

csoportja, ennél fogva személyes érdeke, hogy a saját csoportját és annak tagjait a külső 

csoportnál és annak tagjainál pozitívabb színben lássa. Ez az elfogultság az előítélet és a 

belőle fakadó diszkrimináció egyik forrása. 

Ennek a jellegzetes elfogultságnak a nyelvi megjelenése az úgynevezett Linguistic 

Intergroup Bias (LIB; a csoportok közötti elfogultság nyelvi tükröződése). Az 

elgondolás Semin és Fiedler (1988) Nyelvi kategorizációs modelljéből indul ki 

(táblázat). 

Semin és Fiedler az állítmányokat négy kategóriába sorolja, amelyek a konkrétság–

absztraktság dimenzión helyezhetők el. A leíró cselekvést jelentő igék a leginkább 

konkrétak, míg a jelzők a leginkább absztraktak. Legyen például a leírandó esemény az, 

hogy Péter hátba vágja Kálmánt. Önmagában véve egy ilyen aktus lehet segítőkész is, 
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például, ha Kálmánnak megakadt a falat a torkán, de lehet negatív viszonyként is 

értékelni. Ezt az eseményt a Nyelvi kategorizációs modell szerint leírhatjuk különböző 

absztraktsági szinteken:     

1. Péter megüti Kálmánt – az állítmány leíró cselekvést jelentő ige; 

2. Péter bántja Kálmánt – az állítmány értelmező cselekvést jelentő ige; 

3. Péter gyűlöli Kálmánt – az állítmány állapotot jelentő ige; 

4. Péter agresszív – az állítmány jelző. 

Ez a négy különböző absztraktsági szintű leírás szisztematikusan eltérő oki 

magyarázatokat hív elő. Az 1. mondat által adott leírás nyilvánvalóan megengedi a 

külső attribúciót, nem érzünk késztetést arra, hogy feltétlenül következtetést vonjunk le 

Péter személyiségére nézve. A hátbavágás végül is lehet tréfás, baráti, eredhet 

segítőkészségből, ha Kálmán félrenyelt és erősen köhög. A 2. változat már többet sejtet 

Péter Kálmán iránti attitűdjéről, és megnöveli a belső attribúció valószínűségét. A 3. 

mondat egyértelműen azt állítja, hogy Pétert tartós negatív attitűd jellemzi Kálmán iránt, 

tehát a jövőben is számíthatunk a most megfigyelt magatartásra. Végül a 4. változat már 

annyira absztrakt, hogy Péternek a Kálmánhoz való viszonyán túlmutató tulajdonságára 

utal, s ebből nem csupán Péterrel kapcsolatos jövőbeni viselkedésére vagyunk 

hajlamosak következtetni, hanem más emberek iránt tanúsított magatartására is. 

táblázat. Az interperszonális kifejezések négyszintű megkülönböztetése a Nyelvi 

kategorizációs modell (LCM) szerint (Semin–Fiedler, 1988) 
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Szint  Kategória Példák Jellegzetességek 

I. Leíró cselekvést jelentő 

igék (Descriptive Action 

Verbs, DAV) 

hív 

találkozik 

üt 

látogat 

 

Egyetlen viselkedéses eseményre utal; 

konkrét kontextusra vagy szituációra utal; 

megfigyelhető események objektív 

leírása; legalább egy fizikailag invariáns 

tulajdonság jellemzi 

II. Értelmező cselekvést 

jelentő igék (Interpretive 

Action Verbs, IAV) 

csal 

utánoz 

segít 

gátol 

bánt 

Egyetlen viselkedéses eseményre utal; 

kontextusra vagy szituációra utal; a puszta 

leíráson túli értelmezést tartalmaz; nincs 

fizikailag invariáns tulajdonság benne; 

tipikusan értékeléssel jár 

III. Állapotot jelentő igék 

(State Verbs, SV) 

tisztel 

gyűlöl 

kedvel 

irtózik 

 

 

Egyedüli eseményektől elvonatkoztatott 

tartós állapotok; társas tárgyra utal, de 

nem utal szituációra; a kontextusra utalást 

nem őrzi meg; értelmezés és értékelés 

jellemzi 

IV. Melléknevek (Adjectives, 

ADJ) 

becsületes 

megbízható 

segítőkész 

ellenséges 

agresszív 

Nagyon absztrakt személyes diszpozíció; 

nincs tárgyra vagy szituációra utalás; nem 

utal kontextusra; nagyon értelmező, 

leválik a konkrét viselkedésről 

 

Ha most a csoportok szintjén értelmezett önkiszolgáló torzítást kombináljuk a Nyelvi 

kategorizációs modellel, akkor ahhoz a jóslathoz jutunk el, hogy a saját csoportunk egy 

tagja által tanúsított pozitív viselkedést inkább a skála absztrakt végéről vett kifejezéssel 

írjuk le, jelezve, hogy ez valamilyen tartós pozitív tulajdonság megnyilvánulása. Míg ha 

valami negatív dolgot mondunk el egy saját csoportbeli magatartásáról, akkor a skála 

konkrét végéről vesszük az állítmányt, jelezve, hogy csak a pillanatnyi szituáció által 

kiváltott, egyszeri esetről van szó. Éppen ellenkezőleg járunk el akkor, ha külső 

csoportbeli viselkedését írjuk le: a pozitív dolgot fogalmazzuk meg konkrét állítmány 

használatával, a negatívat pedig absztrakt kifejezéssel. Ha például egy saját 

csoportunkbeli segítséget nyújt egy rászorulónak, akkor hajlamosak vagyunk úgy leírni 
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az esetet, hogy az illető „önzetlen volt”, míg ha ugyanezt külső csoport tagjánál látjuk, 

akkor például azt mondjuk, hogy „segített az illetőnek”. Egy agresszív magatartás 

esetén a saját csoportunkbeliről inkább mondjuk azt, hogy „megütötte”, a másik 

csoportbeliről viszont azt, hogy „agresszív volt”. Ezt a jelenséget nevezzük tehát a 

csoportok közötti elfogultság nyelvi tükröződésének (összefoglalását lásd a  ábrán). 

MEGFIGYELT  LEÍRÁS
 KÖVETKEZTETÉSEK 

VISELKEDÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ábra. A csoportok közötti elfogultság modelljének fő jóslatai (Maass, 2008 nyomán) 
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A modell első ellenőrzésére igen romantikus körülmények között került sor (Maass és 

mtsai, 1989). Ferrarában évszázados, a reneszánsz idejéből élő szokás egy sajátos 

lóverseny, a palio. A verseny arról híres, hogy az egymással szemben álló csapatok 

(contrada) igen fűtött hangulatban versenyeznek, s a nem egészen sportszerű 

megoldások is hozzátartoznak a palióhoz, például akár az is, hogy a verseny előtti 

éjszakán titokban nyugtatót fecskendeznek az ellenfél lovába. A kísérlet résztvevői az 

egymással szemben álló csapatokból kerültek ki, s azzal a kéréssel fordultak hozzájuk a 

kutatók, hogy nézzenek meg egy képregény jellegű rajzsorozatot, amelyen vagy a saját 

csapatuk, vagy az ellenfél egy tagja látható, amint társadalmi szempontból pozitív vagy 

negatív cselekedetet visz éppen véghez. Egy ilyen negatív epizódot, egy beinjekciózást 

láthatunk a  ábrán. 

 

ábra. Példa az ingerként használt képregény rajzokra a LIB-paradigmában (Maass 2008 

nyomán) 

A pozitív epizódra példa egy olyan esemény, amikor az egyik csapat lovasa 

félbeszakítja a versenyt azért, hogy segítsen egy sérült lovason az ellenfél csapatából. A 

résztvevőknek a jelenetre adott reakcióit kétféleképpen vizsgálták: 

Támponttal segített mondatkiegészítés (cued sentence completion procedure): a 

résztvevők szabadon írhatják le a jelenetet, de a mondat alanya állandó (Maass és mtsai, 

1989, 2. vizsgálat) 

Több választásos eljárás (multiple choice procedure): a résztvevők négy vagy öt 

előre elkészített válaszalternatíva közül választanak, mely alternatívák ugyanazt a 

vizuálisan bemutatott karikatúrajelenetet írják le (Maass és mtsai, 1989, 1. vizsgálat). 

Ennek egy finomított változata, amikor az alternatívák helyénvalóságát kell rangsorolni 
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tízfokú skálán (Karpinski–von Hippel, 1996; von Hippel–Sekaquaptewa–Vargas, 1997). 

A több választásos eljárásra példa a ló beinjekciózási jelenetből: 

A San Giacomo contrada egyik tagja 

a) beinjekciózza a San Giorgio contrada  lovát; 

b) kárt okoz a San Giorgio contradának; 

c) utálja a San Giorgio contradát; 

d) sportszerűtlen. 

Ebben az esetben mindössze annyi volt a résztvevő feladata, hogy válassza ki azt a 

leírást, amelyik szerinte a legjobban illik az ábrázolt jelenethez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ábra. Az absztraktság átlaga az érték és a kategóriatagság függvényében a 

paliovizsgálatban (Maass és mtsai, 1989) 
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Amint a ábrán látható, a módszertől függetlenül érvényesült a nyelvi elfogultság: a 

résztvevők viszonylag absztrakt állítmányokat részesítettek előnyben, amikor a saját 

csoport pozitív vagy a külső csoport negatív viselkedésének leírásáról volt szó, és 

viszonylag konkrét szavakat használtak, amikor a saját csoport negatív vagy a külső 

csoport pozitív magatartása volt a jellemzés tárgya. Az első vizsgálatot (1989) követő 

tíz év folyamán több mint 30 kísérletet végeztek a legkülönbözőbb saját csoport–külső 

csoport kombinációkkal (pl. sportcsapatok, iskolák, nemzetek, életkori csoportok, 

etnikai csoportok), és a nyelvi elfogultság jelenségét a kísérletek túlnyomó többségében 

sikerült kimutatni. 

A jelenség érvényességét támasztják alá azok a kutatások is, amelyeket nem kísérleti 

helyzetekben kísérleti ingeranyagokkal végeztek, hanem valóságos csoportok közötti 

konfliktusról tudósító különböző sajtóorgánumok tartalomelemzését végezték el. 

Például egy olasz–izraeli kosárlabda-mérkőzésen neofasiszta csoportok horogkeresztet 

és antiszemita jelszavakat hordozó transzparenseket mutogattak. Olasz nyelvű zsidó és 

nem zsidó újságok tudósításait elemezték. Tekintet nélkül arra, hogy zsidó vagy nem 

zsidó volt az újság, az agresszort egyértelműen negatívan ábrázolták. Az absztrakció 

szintje azonban jelentős mértékben különbözött. Az agresszorra vonatkozó állítások 

között az absztrakt állítmányokkal operálók ötször olyan gyakoriak voltak a zsidó, mint 

a nem zsidó újságokban. A nem zsidók konkrétabban írták le az eseményt, mint a 

zsidók, s ezzel elkerülték, hogy a konkrét eseményen túl általánosíthatóvá tegyék ezt a 

magatartást, azaz hogy az olaszokra vonatkozó általános következtetésre adjanak alapot. 

Hasonló eredményekre jutottak Új-Zélandon egy diák-rendőr összecsapás kapcsán, a 

szicíliai és az észak-olasz sajtóban az egymást követő maffiagyilkosságok során 

(elsősorban a kommentárokban) és az (első) öbölháborúról szóló tudatosításokban a 

szövetségesek és Irak ábrázolásában. 

A sztereotípiák fenntartása szempontjából kulcsfontosságú jelentősége van a modell 

azon feltevésének, hogy az absztraktabb megfogalmazás eredményeként a hallgatók 

inkább számítanak arra, hogy a leírt pozitív vagy negatív magatartás a jövőben 

ismétlődni fog, mint a konkrétabb leírások hatására. Erre vonatkozó megerősítő 

adatokkal már Maass és munkatársai (1989) első kísérletsorozata is szolgált (ábra). 
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. ábra. Az absztraktság átlaga az érték és kategóriatagság függvényében: vadászok a 

környezetvédőkkel szemben (Maass és mtsai, 1989) 

 

A sztereotípiák egyik fontos funkciója, hogy rájuk támaszkodva várakozások alakulnak 

ki bennünk mások viselkedésével kapcsolatban. A nyelvi megfogalmazás absztrakt 

vagy konkrét volta éppen ezeket a várakozásokat befolyásolja. Egy eléggé valósághű 

vizsgálatban a résztvevők első csoportjának valóságos történetet kellett leírniuk, 

amelyben egy jó barátjuk valami tőle várható vagy tőle szokatlan magatartást tanúsított. 

Ezeket a történeteket olvasta el a résztvevők másik csoportja, mit sem tudva az íróknak 

adott instrukciókról. Nekik az volt a feladatuk, hogy vonjanak le következtetéseket a 

főszereplő hajlamairól, jelleméről. Amikor a történet a főszereplő várható viselkedését 

ábrázolta, akkor inkább vontak le hosszú távú beállítottságokra vonatkozó 

következtetést az olvasók, jóllehet, nem tudhattak arról, hogy az esemény várható vagy 

szokatlan volt-e a főszereplőtől. Ugyanígy, amikor az írók szokatlan magatartást 

ábrázoltak, a beavatatlan olvasók kevésbé vontak le a főszereplő tartós 

személyiségvonásaira utaló következtetéseket. Az is lényeges eredmény volt, hogy ez a 

fajta elfogultság nem volt jellemző magukra az írókra, az ő megítélésüket a 

főszereplőről nem befolyásolta, hogy várható vagy szokatlan viselkedést absztrakt vagy 

konkrét megfogalmazással írnak-e le. Azaz feltehetőleg nem is voltak tudatában annak, 

hogy ők sajátos stílust alkalmaznak, aminek szisztematikus következményei vannak az 

olvasókra gyakorolt hatás tekintetében. 
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VII. A sztereotípiák és attitűdök 
 
A sztereotípia fogalmát egy múlt század eleji neves amerikai újságíró, Walter Lippmann 

(1922) vezette be. Idézzünk ebből a klasszikus műből! 

A leginkább rejtett és átható befolyások azok, amelyek a sztereotípiák 

repertoárját megteremtik és fenntartják. Előbb hallunk a világról, semmint 

látnánk. A legtöbb dolgot már azelőtt elképzeljük, hogy megtapasztalnánk. S 

ezek a prekoncepciók, hacsak neveltetésünk nem tudatosítja bennünk őket 

pengeélességgel, irányítják egész észlelésünket a maga mélységében. Bizonyos 

tárgyakat ismerősnek vagy idegennek jelölnek meg, s a különbséget 

kihangsúlyozzák úgy, hogy a kissé ismerős nagyon ismerőssé, a némiképp 

idegen metszően idegenné válik. Kicsiny jelek keltik őket életre, amelyek 

változhatnak a valósághű mutatóktól a halovány analógiáig. Ha már egyszer 

életre keltek, elárasztják a friss látványt régebbi képekkel, s rávetítik a világra 

mindazt, amit kiástak az emlékezet mélyéről. Ha nem volnának a 

környezetünkben olyan dolgok, amelyek gyakorlatilag egyöntetűek, akkor nem 

volna gazdaságosság, csupán hiba abban az emberi szokásban, hogy az 

előrelátást tényleges látásként fogadjuk el. Ám kellően pontos egyformaságok 

vannak a világban, s a figyelmünkkel gazdálkodás követelménye oly 

kikerülhetetlen, hogy ha feladnánk az összes sztereotípiát azért, hogy szűziesen 

friss érzékekkel közelíthessünk az élményekhez, elszegényedne az emberi élet.  

(Lippmann, 1922, 89-90.o.)  

Adhatnánk friss szociálpszichológiai definíciókat is, rengeteg van belőlük, de azt 

hiszem Lippmann érzékletes leírásához jobb nem hozzátenni semmit. 

 

Az attitűd legelterjedtebb felfogása szerint általános viszonyulás valamely 

attitűdtárgyhoz, ami lehet élettelen tárgy, ideológia, intézmény, egy másik ember vagy 

embercsoport és még sok egyéb. Idézzünk egy definíciót abból a kézikönyvből, amely 

talán még ma is a legalapvetőbb műnek számít az attitűdökről: „Az attitűd pszichológiai 

tendencia, amely abban nyilvánul meg, hogy egy adott entitást bizonyos mértékig 

kedvezően vagy kedvezőtlenül értékelünk” (Eagly–Chaiken, 1993, 1.o.). Az attitűd 

három összetevős modelljét használja a legtöbb kutató. Tekintsük attitűdtárgy gyanánt a 

marslakót! A marslakóval kapcsolatban lehetnek vélekedéseim, ismereteim, 



 118 

hiedelmeim. Például, gondolhatom azt, hogy a marslakók kistermetű, élénkzöld színű 

lények, akiknek antennák állnak ki a fejükből, vagy azt, hogy a marslakók képesek az 

emberek gondolataiban olvasni. Az ilyesmik alkotják az attitűd kognitív összetevőjét. 

Az ilyen viszonyulások ugyanakkor mindig járnak érzelmekkel is. Például 

undorodhatok az antennáiktól, vagy szorongással tölthet el, hogy olvasnak a 

gondolataimban. Ez az attitűd érzelmi összetevője. S végül az attitűd olyan készenléti 

állapotot is jelent, ami bizonyos magatartásra hajlamosít az attitűdtárgy irányában. 

Például hanyatt-homlok elrohanok, ha meglátok egy marslakót, vagy kézzel-lábbal 

tiltakozom az ellen, hogy a lányom egy marslakóhoz menjen feleségül. Ez az attitűd 

viselkedéses összetevője. 

 

A sztereotípiák működése  

 

A konfliktusok egyik legfontosabb alosztályát az etnikai csoportok közötti konfliktusok 

alkotják, ezekről egy külön fejezetben lesz szó. A társadalmi csoportokkal és azok 

időbeli változásával kapcsolatban érzékeltetésül lássuk, hogy az amerikai fehér diákok 

különböző generációi milyen sztereotípiákat vallottak néhány, az Egyesült Államokban 

fontos népességről: 

táblázat. Az egyes csoportokhoz leggyakrabban társított tulajdonságok 

Csoport 1933 1951 1967 

Amerikaiak szorgalmas 

intelligens 

anyagias 

törekvő  

haladó  

anyagias 

intelligens 

szorgalmas 

szórakozni vágyó 

individualista  

anyagias 

törekvő  

szórakozni vágyó 

szorgalmas 

konvencionális  

Japánok intelligens 

szorgalmas 

haladó 

agyafúrt 

álnok  

utánzó 

álnok 

szélsőségesen 

nacionalista 

áruló  

szorgalmas 

törekvő 

hatékony 

intelligens 

haladó  

 

Zsidók agyafúrt 

haszonleső 

agyafúrt 

intelligens 

törekvő 

anyagias 
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szorgalmas 

kapzsi 

intelligens  

szorgalmas 

haszonleső 

törekvő  

intelligens 

szorgalmas 

agyafúrt  

Négerek  babonás 

lusta 

nemtörődöm 

tudatlan 

muzikális  

babonás 

muzikális 

lusta 

tudatlan 

szórakozni vágyó 

muzikális 

nemtörődöm  

lusta 

szórakozni vágyó 

hivalkodó  

 

A konfliktusokról láttuk, hogy nem az objektív körülmények a lényegesek, hanem az a 

mód, ahogyan a felek észlelik azokat. Ezért érdemes részletesebben kitérni a szociális 

észlelés jelenségeire. 

Hétköznapi ítéleteink meghozatalakor tulajdonképpen laikus tudósokként működünk 

(Heider, 2003). Hipotéziseket állítunk föl, ezeket ellenőrizzük, s vagy igazoljuk, vagy 

elvetjük azokat. Természetesen ilyenkor nem formális hipotézis-ellenőrzésről van szó. 

Állásra jelentkezik egy nő, s az állás betöltése szempontjából bizonytalan, hogy számít-

e az alkalmazott neme. Ilyenkor önkéntelenül is felmerülhet a kérdés, hogy egy nő 

beválna-e úgy, mint egy férfi, vagy sem. Ilyenkor megfogalmazódhat bennünk (akár 

tudatosan, akár nem tudatosan) egy feltevés: erre az állásra inkább egy nő volna 

alkalmasabb, vagy fordítva, erre az állásra inkább egy férfi volna alkalmasabb. A 

felvételi beszélgetésnek ebben az esetben lényeges feladatává válik, hogy ezt a kérdést 

eldöntse. A felvételi interjút irányító fél tehát arra törekszik, hogy kérdéseivel kiderítse, 

igaz-e a feltevése vagy sem. Látszólag ez teljesen bölcs és ésszerű eljárás, akkor is, ha 

tudatos stratégia eredménye, akkor is, ha spontán alakítjuk így a beszélgetést. A 

valóságban azonban számos szisztematikus hiba leselkedik ránk az ilyen hipotézis-

ellenőrzések folyamán, amelyek azután konfliktusok előidézőim lehetnek. 

 

A részrehajló adatgyűjtés 

 

Az első nehézség mindjárt az, hogy laikusokként nem követjük a tudományos     

hipotézis-ellenőrzés elveit, ahol a feltevést cáfoló bizonyítékok után kutatunk (elvben), 

és ha nem találunk ilyeneket, akkor a hipotézisünkben ettől kezdve jobban bízhatunk. 

Laikus tudósként ezzel szemben az úgynevezett pozitívpróba-stratégiát követjük, 
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aminek több hátrányos következménye is van a valósághű ítéletalkotás szempontjából. 

Ez a stratégia abban áll, hogy ha van egy feltevésünk, akkor olyan adatok keresésére 

állítódunk be, amelyek ezt az előzetes feltevést megerősítik. Ennek azonban ára van: 

kevésbé tudunk odafigyelni az esetleges cáfoló adatokra, s mivel kimerítő bizonyításra 

gyakorlatilag soha sincs a való életben mód, beérjük egy valamilyen (többnyire 

önkényes) kritérium szerinti kielégítő bizonyítással (Simon, 1959). Végeredményben 

tehát ítéletünket gyakran részrehajlóan gyűjtött bizonyítékokra alapozzuk. 

Ennek a részrehajló adatgyűjtésnek szép példája az a klasszikus kísérlet, amikor az 

automatikus emlékezeti folyamataink játsszák a fő szerepet. Egy kísérletben (Snyder–

Cantor, 1979) a résztvevők először megismerkedtek egy Janka nevű hölgy életének egy 

hetével, s a leírásban epizódok váltakoztak, amelyekben extrovertáltan viselkedett, és 

olyanok, amelyekben inkább introvertált magatartást tanúsított.  Például az orvosi 

rendelőben lelkes beszélgetésbe merült, viszont a kávészünetben nem beszélgetett a 

többiekkel. Vagy kocogás közben szóba elegyedett idegenekkel, ugyanakkor félénken 

viselkedett a szupermarketben. Tehát Janka életéből keverve körülbelül fele-fele 

arányban ismertek meg olyan epizódokat, amelyek vagy arra utaltak, hogy extrovertált, 

társasági ember, vagy arra, hogy introvertált, visszahúzódó ember. A kísérlet résztvevői 

két nappal később ismét felkeresték a laboratóriumot, ahol a társaság egyik fele azt a 

feladatot kapta, hogy állapítsa meg, mennyire alkalmas Janka ingatlanügynöknek, a 

társaság másik felének pedig azt kellett megítélnie, hogy mennyire válna be 

könyvtárosként. A foglalkozási sztereotípiák szerint az ingatlanügynöki munkához az 

extrovertált személyiség, míg a könyvtárosihoz az introvertált személyiség illik. A 

résztvevőket arra kérték, hogy állítsanak össze egy listát azokból a tényekből, 

amelyekre ítéletüket alapozzák. Azok, akiknek az ingatlanügynöki beválást kellett 

eldönteniük, abból a hipotézisből indultak ki, hogy akkor válik be, ha extrovertált. 

Ennek következtében több mint kétszer annyi extraverzióra utaló tényt idéztek föl, mint 

ahány introverziót tanúsító adatot. Azok pedig, akik azt vizsgálták, beválna-e Janka 

könyvtárosnak, abból a feltevésből indultak ki, hogy introvertált, aminek az lett a 

következménye, hogy közel háromszor annyi introvertált epizód jutott az eszükbe, mint 

ahány extrovertált. Tehát: a foglalkozási sztereotípián alapuló hipotézisüket megerősítő 

adatok javára elfogultan működött a memóriájuk, s így valójában önkényesen 

szelektálva beigazolták kiinduló feltevésüket. 

A pozitívteszt-stratégia önkéntelen szelektív viselkedésben is megnyilvánul, nemcsak az 

emlékezetünk részrehajlásában. Egy klasszikus kísérlet ugyancsak az extroverzió–
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introverzió személyiségdimenziót állította a középpontba (Snyder–Swann, 1978). Most 

azonban azt mondták a résztvevőknek, hogy a másik szobában várakozik egy idegen 

ember, akiről ki kell deríteniük egy teszt segítségével, hogy extrovertált vagy 

introvertált-e. Ehhez kaptak 26 kérdést, amelyek közül a teszt számára ki kellett 

választaniuk egy tucatot. A kérdések közül 11 az extroverzióra kérdezett rá („Mit tenne, 

hogy feldobjon egy bulit?”), 11 az introverzióra („Milyen tényezők nehezítik meg, hogy 

megnyíljon mások számára?”), négy pedig töltelékkérdés volt, amelyek közömbösek 

voltak az extroverzió–introverzió szempontjából. Amikor a kísérlet résztvevőinek azt az 

utasítást adták, hogy derítsék ki, extrovertált-e az illető, akkor többségében az 

extroverzióra vonatkozó kérdéseket választották ki a 26 kérdés közül, amikor pedig az 

volt a feladat, hogy derítsék ki, mennyire introvertált, akkor az introverzióra vonatkozó 

kérdéseket részesítették előnyben. Amikor azután valóban sor került a 

megismerkedésre, szépen lehetett demonstrálni, hogy a pozitívteszt-stratégia a kérdezőt 

valójában félrevezeti. Hiszen ha egy introvertált embertől extrovertált viselkedésre 

vonatkozó dolgokat kérdezünk, akkor ennek megfelelően fog válaszolni. Arra a 

kérdésre, hogy „Mit tenne, hogy feldobjon egy bulit?”, valószínűleg adni fog 

valamilyen választ, s így a hasonló kérdésekre adott válasz nyomán az a benyomás fog 

kialakulni a kérdezőben, hogy a feltevése helyes volt, az illető extrovertált. De ugyanez 

az ember introvertált viselkedésre vonatkozó kérdésekre is éppúgy képes válaszolni, 

tehát az ellenkező feltevéssel élő ember is igazolva fogja látni feltevését. Sőt, amikor a 

tesztelés hangfelvételét megmutatták olyanoknak, akik mit sem tudtak magáról a 

vizsgálatról, akkor azok a szerint ítélték extrovertáltnak vagy introvertáltnak a 

kérdezettet, hogy a kérdező melyik hipotézist akarta ellenőrizni.  

 

Az illuzórikus korreláció 

 

Szociális észlelésünknek a konfliktusok kialakulása szempontjából különösen fontos 

gyengesége az a jelenség, amit a szakirodalom illuzórikus korrelációnak nevez. Amikor 

egy szélsőjobb párt azt követeli a Rendőrképző Főiskola rektorától, hogy vegyék föl a 

cigánybűnözést mint tantárgyat a rendőrtisztek képzésébe, akkor ilyen gondolatmenetet 

követ. Fontos kérdés tehát, hogy mennyire működik jól a hétköznapokban az a 

képességünk, hogy felbecsüljük a kovariációkat. Lássunk erre egy fiktív példát (Kunda, 

1999)! Tegyük föl, szeretnénk tudni, van-e kovariáció aközött, hogy az ember 
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professzor és aközött, hogy szórakozott. Gyűjtsünk ennek megfelelően eseteket! Ha 

szisztematikusan járunk el, akkor a következő, táblázatot kaphatjuk. 

 

 

. táblázat. A professzorság és a szórakozottság összefüggései 

 Szórakozott 

 igen nem 

Professzor   

Igen 600 (A) 400 (B) 

Nem  300 (C) 200 (D) 

 

A helyes eljárás a kérdésünk megválaszolásához az, ha megnézzük, milyen az arány 

azok között a professzorok között, akik szórakozottak és azok között, akik nem, illetve 

azok között a nem professzorok között, akik szórakozottak és azok között, akik nem. 

Vagyis igaz-e, hogy nagyobb a professzorok körében a szórakozottak aránya a nem 

szórakozottakhoz képest (600 : 400), mint a nem professzorok körében a szórakozottak 

aránya a nem szórakozottakhoz képest (300 : 200). Az adatok egyértelműen mutatják, 

hogy az arányok azonosak, tehát ebben a játékos vizsgálatban nem sikerült igazolni a 

kovariációt a professzorok csoportjába tartozás és a szórakozottság között. 

Talán az olvasó is érzi, hogy hétköznapi életünkben nem így szoktunk eljárni. A 

leggyakoribb az, hogy csupán az (A) cellát vesszük figyelembe: sok szórakozott 

professzorral találkozunk, tehát a tipikus professzor szórakozott. Alaposabb emberek 

olykor még a (B) cellát is megnézik, vajon kevesebb olyan professzorral találkozunk-e, 

akik nem szórakozottak. Ha így találja, akkor végképp nyugodtan hátradől, abban a 

hiszemben, hogy jól megalapozott véleménye van a professzorság és a szórakozottság 

közötti összefüggésről. Azt már csak nagyon ritkán, leginkább a hivatásos kutatók 

ismerik föl, hogy a kovariációt csak akkor állapíthatjuk meg, ha mind a négy cellát 

megnézzük. 

Ezen a kognitív mechanizmuson is alapul (az érdekeken, előítéleteken és más 

szociálpszichológiai tényezőkön túl) az a jelenség, amit a „cigánybűnözéssel” 

illusztráltunk fentebb. Amit a szórakozott professzor esete példáz, az olyan együttjárás, 

korreláció a professzorság és a szórakozottság között, ami valójában illúzió. Ez az 

illúzió olyan erős, hogy látszólag objektív, önmagunkra vonatkozó tapasztalatainkat is 

befolyásolhatja, sőt, szakemberek véleménye sem független tőle. Például általános az a 
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nézet orvosok és betegek körében egyaránt, hogy az időjárás hatással van az izületi 

bántalmakra. Redelmeier és Tversky (1996) figyelemmel kísértek 18 reumás beteget 15 

hónapon át. Havonta kétszer adatokat szereztek a betegektől a fájdalmukról és az 

izületek feszülésének mértékéről, s ugyanezeket az adatokat a kezelőorvostól is 

beszerezték. Ezzel párhuzamosan rögzítették a betegek lakóhelye szerint az időjárás-

jelentéseket a légnyomásról, a hőmérsékletről és a páratartalomról. Gyakorlatilag az 

összes beteg meg volt győződve róla, hogy szoros  együtt járás volt ez idő alatt az 

időjárás változásai és az ő fájdalmaik között, sőt az orvosok is így vélték. A betegektől 

kapott beszámolók és a tényleges időjárási változások összevetése azonban azt mutatta, 

hogy gyakorlatilag nulla volt a kettő közötti korreláció. 

A mi szempontunkból ennek az a komoly társadalmi jelentősége, hogy az illuzórikus 

korreláció pusztán kognitív alapon is érvényesül társadalmi kisebbségek irányában. Ezt 

Hamilton és Gifford (1976) a következőképpen fogalmazták meg: könnyen túlbecsüljük 

a ritka magatartások gyakoriságát viszonylag kis létszámú csoportokban. Ugyanis, 

mondja Hamilton és Gifford, ha mind a csoport, mind a viselkedés ritka, akkor együtt 

járásuk még ritkább (a (D) cella hipotetikus példánkban a professzorral és a 

szórakozottsággal). Tehát ha ilyen emberekkel találkozunk, azok nagyon feltűnőek 

lesznek, könnyen megjegyezzük az esetet, s így a korreláció illúziója alakul ki a csoport 

és a magatartás között. 

E feltevést – a tényleges előítéletek hatását kiküszöbölendő – Hamilton és Gifford A és 

B fiktív csoportokkal igazolta. Az A csoport nagy létszámú, a B csoport kis létszámú 

volt. A kísérlet résztvevői egyesével 39 emberről kaptak információt, mégpedig úgy, 

hogy megtudták csoporttagságukat, és valamilyen általa tanúsított magatartásról 

értesültek. Például „Béla, a B csoport tagja, önkéntes munkát végzett egy politikus jelölt 

számára”; „Aladár, az A csoport tagja, gúnyos megjegyzésével zavarba hozta társát”. A 

viselkedés vagy kívánatos, vagy nemkívánatos volt. Az információ és a csoportok 

létszáma úgy oszlott meg, hogy a viselkedés kívánatossága és a csoporttagság között 

nem volt korreláció (. táblázat). 

 
 

. táblázat. A magatartás és a csoporttagság összefüggése 

Magatartás Többségi csoport (A) Kisebbségi csoport (B) 

Kívánatos  18 9 

Nemkívánatos 8 4 
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Az eredmények igazolták a feltevést: a kísérlet résztvevői úgy látták, hogy a kisebbik, B 

csoport gyakrabban tanúsította a ritkább, nemkívánatos viselkedést. Mindeközben azt 

elég pontosan becsülték meg, hogy a többségi, A csoport milyen gyakorisággal mutatott 

kívánatos vagy nemkívánatos magatartást. Lefordítva a sztereotípiákra, a kísérlet 

résztvevői a kisebbségi, B csoportról negatív sztereotípiát alakítottak ki egy nem létező, 

illuzórikus korreláció alapján. 

 

Az önbeteljesítő jóslat 

 

A szociális észlelés különösen veszélyes tulajdonsága az etnikai konfliktusok 

kialakulása és fennmaradása szempontjából az önmagát beteljesítő jóslat. Az önmagát 

beteljesítő jóslat kifejezést Robert Merton teremtette meg a Társadalomelmélet és 

társadalmi struktúra című könyvében. Meghatározása szerint: „Az önmagát beteljesítő 

jóslat kiindulópontja a szituáció téves meghatározása, ami olyan új magatartást vált ki, 

amely az eredeti téves elgondolást »igazzá« teszi. Az önmagát beteljesítő jóslatnak ez a 

megtévesztő érvényessége fenntartja a hiba uralmát. A próféta ugyanis az események 

tényleges lefolyását bizonyítékként idézi arra, hogy kezdettől fogva igaza volt” (Merton, 

1980). 

Jussim és Fleming két ilyen durva formát idéz (Jussim–Fleming, 1996). A 19. századi 

Egyesült Államokban a rabszolgáknak tilos volt iskolába járniuk, olvasást tanulniuk 

vagy bármilyen formális oktatásban részesülniük. A rabszolgák tudatlanok maradtak, a 

rabszolgatartók pedig bizonyítva látták igazukat, hogy a négerek tudatlanok, babonásak, 

alsóbbrendűek, ezért szükség van rá, hogy a nekik jót akaró gazdáik gondoskodjanak 

róluk. A másik példájuk a zsidók helyzete a középkori Európa nagyobbik részében. A 

zsidóknak tilos volt olyan szakmát űzniük, amiben keresztények lehettek volna a 

partnereik. Ez alól egyetlen kivétel volt, a pénzkölcsönzés, mivel ez akkoriban bűnnek 

számított, és a keresztények számára tiltva volt. Amikor a zsidók szerették volna 

visszakapni a kölcsönadott pénzt, akkor gyakran arra hivatkoztak, hogy bűnös, hitvány, 

harácsoló természetük van, s ezzel felmentették magukat a kölcsön megfizetése alól, sőt 

akár indokolhatta a zsidók vagyonának elkobzását, a pogromokat vagy a 

tömeggyilkosságokat. 
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Az önmagát beteljesítő jóslatnak a társadalmi konfliktusok létrejöttében betöltött 

szerepét talán legfrappánsabban egy híres iskolai terepkutatás világította meg, melynek 

szerzői a Pygmalion-effektus nevet adták. Eredetileg az első alapos, empirikus kutatást 

Rosenthal végezte patkányok tanulásával kapcsolatos kísérlet során (Rosenthal–

Lawson, 1964). Egy akkoriban tipikus tanuláspszichológiai vizsgálatban 

pszichológushallgatóknak patkányokat kellett tanítaniuk arra, hogy egy adott 

útvesztőben tájékozódjanak. Az egyetemisták egyik fele úgy tudta, hogy különlegesen 

okos patkányokkal van dolga, a másik fele pedig úgy, különlegesen ostoba patkányokat 

kell megtanítaniuk eligazodni az útvesztőben. Valójában természetesen nem volt 

különbség a kísérletben részt vevő patkányok intelligenciájában, s azt is a véletlen 

segítségével döntötték el, hogy melyik diák melyik instrukció szerint dolgozik. Ennek 

ellenére azok a patkányok, amelyekről oktatóik úgy tudták, hogy különlegesen okosak, 

sokkal gyorsabban megtanulták az útvesztőt, mint azok, amelyekről a trénerek azt 

gondolták, hogy buták. Tehát az egyetemi hallgatóknak a patkányok intelligenciájára 

vonatkozó téves vélekedése önmagát beteljesítő jóslatként működött. Ez a vizsgálat adta 

azután az ötletet egy igen nagy társadalmi hatású, nagyszabású kutatáshoz, amelyet 

Pygmalion a tanteremben. A tanári elvárás és a tanulók intellektuális fejlődése címmel 

publikáltak (Rosenthal–Jacobson, 1968). Azóta Pygmalion-effektus néven szokás a 

jelenségre hivatkozni, s az a lényege, hogy a tanárok várakozásai miként befolyásolják a 

diákok tanulási teljesítményét. 

A könyv elején a szerzők ismertetnek egy munkapszichológiai kutatást, amely pontosan 

leképezte Rosenthal és Lawson patkánykísérletét. Egy nagy iparvállalathoz sok nőt 

alkalmaztak egy munkára. A felvétel során intelligenciatesztet vettek föl velük, és egy 

kézügyességet mérő vizsgálatot is elvégeztek (Bavelas, 1965; idézi Rosenthal–

Jacobson, 1968, 6.). A művezetőket, akik a nőkre felügyeltek, úgy tájékoztatták, hogy a 

nők egy része jó teljesítményt nyújtott a tesztekben, másik része gyengén teljesített. 

Természetesen ez is félrevezetés volt, amit a művezetőknek mondtak, teljesen független 

volt a tényleges teszt-eredményektől. Egy idő után a művezetők értékelték a nők 

teljesítményét, és objektív termelési adatokat is rögzítettek. Nem meglepő módon a 

művezetők értékelése kedvezőbb volt azokról a nőkről, akikről úgy tudták, jó volt a 

teszteredményük, s így jó teljesítményt vártak el tőlük. Ami viszont érdekesebb volt, 

hogy a tényleges termelési teljesítménye is jobb volt azoknak a nőknek, akiktől a 

művezetők – téves tájékoztatásuk alapján – jobb teljesítményt vártak el. Mellesleg a 
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tényleges teszteredmények köszönő viszonyban sem voltak sem a művezetők által adott 

értékeléssel, sem a tényleges termelési teljesítménnyel. 

A Pygmalion-effektus azonban szigorúan az iskolához kötődik, azon belül is a 

tanteremhez. A kutatók a tanév végén felkeresték az iskolát, és elmondták, hogy 

Intézetük abból a megfigyelésből kiindulva, hogy a diákok szellemi fejlődése nem 

folytonos, hanem időnként hirtelen megugrik, kifejlesztett egy tesztet, ami azt hivatott 

kimutatni, hogy egy diák éppen egy ilyen szellemi kivirágzás küszöbén áll. A 

tanároknak nyilván segíti a munkáját, ha tudják, az osztályukban mely tanulók vannak 

épp ilyen stádiumban. A teszt validálásának utolsó szakaszában vannak, és ehhez kérik 

a tantestület közreműködését. Ez után felvetten minden osztállyal egy nem igazán 

ismert intelligencia-tesztet. A nyár folyamán küldtek egy levelet minden tanárnak, 

amiben szerepelt a tesztnek az osztályukat érintő eredménye. Mindezt tájékoztatásul, 

azzal a kéréssel, hogy ne mutassák meg se a gyerekeknek, se a szülőknek. Valójában 

természetesen véletlenszeren kiválasztottak minden osztályból 3-4 diákok, akikről azt az 

információt adták a tanároknak, hogy éppen a szellemi virágzás küszöbén állnak.  

A fő kérdés ezek után az volt, hogy egy szűk év alatt vajon változtat-e a tanítók 

várakozása a gyerekek szellemi fejlődésén, továbbá, hogy ez a hatás nagyobb-e 

– alsóbb tagozatosok esetében, mint felsőbb tagozatosoknál, 

– a gyorsan, közepesen vagy lassan haladó csoportoknál, 

– az egyik vagy a másik nemnél, 

– kisebbségi vagy nem kisebbségi csoporthoz tartozóknál. 

A fő eredményeket az IQ egy év alatti alakulásáról az . ábra mutatja. Az ábrán jól 

látható, hogy az első és második osztályban a tanítónő elvárásának drámai hatása volt a 

kiválasztott diákok teljesítményére, míg magasabb osztályokban ez a különbség eltűnik. 

Az adatok magukért beszélnek, s bár ezt a kutatást később érték módszertani bírálatok, 

alapvető megállapítását a későbbi vizsgálatok is alátámasztották. Van azonban egy 

fontos mozzanat, amit meg kell említenünk. Rosenthal és Jacobson kutatása a pozitív 

várakozások szellemi fejlődést javító hatását igazolta. Etikai okokból nyilvánvalóan 

ilyen jellegű terepvizsgálatot nem lehet elvégezni azzal a céllal, hogy a negatív 

várakozások szellemi fejlődést gátló hatását bizonyítsák. Az eredményekből azonban jó 

okunk van arra következtetni, hogy a Pygmalion-effektus ellenkező irányban is 

érvényesül, aminek messzemenő következményei lehetnek a stigmatizált kisebbségek 

életére nézve. Erre a témára később még visszatérünk. 
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. ábra. Az IQ javulása a hat osztályban 

Nem áll teljesen egymagában ez a kutatás a tantermi Pygmalion-hatásról. Például Crano 

és Mellon (1978) longitudinális adatokat gyűjtött 72 brit általános iskola több mint 5000 

diákjáról. Az eljárás lényege az volt, hogy egy év különbséggel két időpontban 

megmérte a tanárok elvárásait (E1 és E2) és a diákok teljesítményét (T1 és T2), majd 

megnézték, hogy az E1 és T2 közötti korreláció hogy viszonylik a T1 és E2 közötti 

korrelációhoz. Ha az előbbi nagyobb, akkor joggal következtethetünk arra, hogy a tanári 

elvárás volt az oka a diákok teljesítményében tapasztalt változásnak. A tanárok a diákok 

magatartását, motivációját és tanulmányi eredményét értékelték, s ezekből az 

értékelésekből összesen 84 lehetséges összehasonlítás adódott az E1T2 és az E2T1 

korrelációk között. Az összehasonlítások több mint háromnegyedében az előbbi 

nagyobbnak bizonyult, mint az utóbbi, világosan mutatva, hogy a tanári elvárások ok-

okozati kapcsolatban álltak a diákok teljesítményével. 

Az önmagát beteljesítő jóslattal kapcsolatos kutatások fontos terepe a személyészlelés, 

amikor egy adott emberrel kapcsolatos várakozások az észlelő által feltételezett 

viselkedést váltják ki a másikból. Az egyik legtanulságosabb kísérletsorozatot Snyder és 

munkatársai végezték (1977). A kísérlet lényegét a következő változat kiválóan 

megragadja. A kísérlet résztvevői férfiak voltak, akik azt a feladatot kapták, hogy 

hívjanak föl egy számukra ismeretlen hölgyet, s ismerkedjenek össze vele. Tíz perc állt 

ehhez rendelkezésükre. A telefonszámhoz mellékeltek egy fényképet is az állítólagos 

hölgyről. Természetesen a fénykép és a felhívott hölgy semmilyen összefüggésbe nem 

voltak egymással. A férfiak egyik felének egy szexuálisan vonzó, másik felének egy e 

tekintetben közömbös fényképet mellékeltek a telefonszámhoz. A beszélgetést 

rögzítették, mégpedig úgy, hogy a magnetofon külön csatornára vette a férfiak és a nők 

hangját. 
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A beszélgetés után a férfiak kitöltötték a Benyomáskialakítási kérdőívet (Impression 

Formation Questionnaire), amelyben jellemezték partnerüket. A célszemélyként részt 

vevő nők is jellemezték önmagukat ugyanezzel a kérdőívvel, továbbá 10 pontos 

skálákon jelezték, hogy mennyire élvezték a beszélgetést, mennyire volt jó a közérzetük 

a beszélgetés folyamán. Érzésük szerint a férfi mennyire tudott róluk pontos képet kapni 

a beszélgetés eredményeképpen, a partner viselkedése mennyire felelt meg annak, 

ahogy őket a férfiak általában kezelni szokták, a saját külsejüket mennyire tartják 

vonzónak, és hogy szerintük a partnerük mennyire találta őket vonzónak. 

A nők hangját összemásolták egy hangszalagra, és egymás után lejátszották az eljárásba  

nem beavatott résztvevőknek, 8 férfinek és 4 nőnek. Nekik azt mondták, hogy a 

tapasztalatok szerint egy nő hangja sokat elárul a férfiak számára abból, hogy 

szexuálisan mennyire vonzó. A feladatuk az volt, hogy egymás után hallgassák meg 

azokat a felvételeket, amelyeken a nők az őket felhívó férfival beszélgettek – 

természetesen csak a nők részét a beszélgetésből, s a hangsúly a hang minőségén volt. 

Az egyes beszédrészletek meghallgatása után a Benyomáskialakítási kérdőív 34 

skáláján pontozniuk kellett, hogy mennyire tartják a hang gazdáját szexuálisan 

vonzónak, valamint 14 további 10 pontos skálán olyasmikre kellett válaszolniuk, mint 

„Mennyire találta intimnek a beszélgetést?”, „Mennyire érezte jól magát a hölgy?”, és 

így tovább. 

Amikor ezeket az értékeléseket egybevették azzal, hogy mely hangok gazdáiról tudták 

úgy az eredeti beszélgetőpartnerek, hogy vonzó, akkor a pontozók ítéletei és a 

beszélgető partner elvárásai között igen erős korrelációt találtak. Vagyis függetlenül a 

felhívott hölgy tényleges külső megjelenésétől, az a nő, akiről a telefonáló férfi azt 

gondolta, hogy vonzó, a telefonba olyan viselkedést tanúsított, amit a beavatatlan 

értékelők vonzónak találtak. 

Ez a kísérlet igen frappánsan igazolta a várakozásoknak azt a hatását, hogy a 

várakozások célpontja – gyakorta önkéntelenül – viselkedésével igazolja ezeket a 

várakozásokat. Bennünket azonban inkább a jelenségnek az az oldala foglalkoztat, 

amikor a várakozás valamely társadalmi kategorizáláson, és a kategóriához kapcsolódó 

sztereotípián alapul. 

Az önmagát beteljesítő jóslat újabb megfogalmazása arra a körülményre helyezi a 

hangsúlyt, hogy az észlelő várakozását a célszemély a viselkedésével megerősíti. Ebben 

a kutatási irányban a világos megkülönböztetés érdekében észlelőről és célszemélyről 

beszélünk, abban az értelemben, hogy észlelőnek nevezzük azt a személyt, akinek a 
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szemén át nézzük az ő interakciós partnerének viselkedését, célszemélynek pedig azt, 

akiről az interakció során az észlelő vagy egy harmadik fél ítéletet alkot. A 

viselkedéssel való megerősítés koncepciója kis módosítást jelent a fenti paradigmához 

képest. Eszerint megkülönböztethetünk észleléssel való megerősítést és viselkedéssel 

való megerősítést (Klein–Snyder, 2003). Észleléssel való megerősítésről akkor 

beszélünk, ha a két fél érintkezését követően az észlelő fél a célszemélyt a 

várakozásaival összhangban látja. Ha arra számítok, hogy a hölgy, akit telefonon 

felhívok, szexuálisan vonzó lesz, s a beszélgetés ebben engem megerősít, akkor 

észleléssel való megerősítéssel van dolgunk. A másik típusú megerősítés a viselkedéssel 

való megerősítés, amit akkor tekinthetünk bizonyítottnak, ha, mint a Snyder és 

munkatársai kísérletében, a célszemély viselkedését a beavatatlan bírák is úgy értékelik, 

mint a várakozással élő észlelő. A másik megkülönböztetés, hogy az észlelő a 

célszemélyt annak valamilyen személyes tulajdonságával kapcsolatos várakozásoknak 

megfelelően észleli, vagy annak alapján, hogy milyen társadalmi csoporthoz tartozik. 

Az utóbbi esetben az észlelést döntően a társadalmi csoportra vonatkozó sztereotípiák 

határozzák meg, ezért társadalmi sztereotípiával való megerősítésről beszélünk (Klein–

Snyder, 2003). 

Amikor egy célszemély felé az észlelőtől valamilyen, a csoportját illető sztereotípián 

alapuló magatartás irányul, akkor erre a célszemély reagálását kétféle keretben 

értelmezhetjük. A társas érintkezés szociálpszichológiájának az egyik legalapvetőbb 

normája a reciprocitás, a viszonzás normája. A szólásmondást idézve, amilyen az 

adjonisten, olyan a fogadjisten. Ebben a fogalmi keretben a Snyder és munkatársai 

(1977) kísérletében tapasztaltakat úgy magyarázhatjuk, hogy a vonzó külsejű nő 

fényképe a férfiakból előhívta azt a sztereotípiát, mely szerint az ilyen embereket meleg, 

barátságos magatartás jellemzi. A férfiak tehát viselkedésükkel viszonozták a 

sztereotípia alapján elvárt viselkedést, a másik oldalról pedig a célszemélyek 

viszonozták a ténylegesen meleg, barátságos nyitást a férfiak részéről. Ugyanígy, a nem 

vonzó külsőt mutató fotók azt a sztereotípiát mozgósították a férfiakban, hogy az ilyen 

emberek inkább hűvösek, tartózkodók, s ezt az anticipációt viszonozva maguk is 

tartózkodóbb modorban nyitottak, amit pedig a nők viszonoztak. 

A másik lehetséges keret azon a tapasztalaton alapul, hogy az észlelők általában arra 

törekszenek, hogy megerősítsék a célszeméllyel kapcsolatos kiinduló várakozásaikat. 

Például a pozitívteszt-stratégiának megfelelően olyan kérdéseket tesznek föl a 

partnernek, amire, hacsak nem akar udvariatlan lenni, csak úgy tud válaszolni, hogy 
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azzal megerősíti az észlelő várakozásait. Az ilyen dinamikát különösen felerősíti az, ha 

az észlelőnek – akár informális, akár formális – hatalma van a célszemély fölött. Például 

magasabb státusú társadalmi csoporthoz tartozik, intelligensebbnek tartják, stb. 

 

A negatív sztereotípia működése 

 

Témánk szempontjából különösen fontos, hogy a viselkedéssel való megerősítés 

mechanizmusai miként érvényesülnek olyan társas érintkezések során, amikor a 

célszemély negatív sztereotípiával illetett társadalmi csoport tagja. Az ilyen célszemélyt 

stigmatizáltnak fogjuk nevezni. A nem stigmatizált társadalmi csoportok tagjait két 

jellegzetes stratégia jellemzi, amikor stigmatizált csoport tagjával találkoznak. Az egyik 

az elkerülés, ami az interperszonális kommunikáció olyan stratégiáját jelenti, amely a 

stigmatizálttól való távolságot növeli. Megfigyelték például, hogy ép testű emberek egy 

testi fogyatékkal élővel folytatott interakciójukban jellegzetes nem verbális 

kommunikációt mutatnak: megnövelik a távolságot (például hátradőlnek, hátrébb 

lépnek), kevesebb szemkontaktust tartanak, mint egy ép testűvel vagy a csoport többi, 

ép tagjával, hamarabb befejezik velük az interakciót, stb. Valószínűleg a verbális 

csatornán is megfigyelhető hasonló pszichológiai távolítás, bár erről kevesebb kutatási 

eredmény áll rendelkezésre. Persze az elkerülés leginkább radikális változata az, hogy 

eleve kerülik az érintkezést – nem veszik észre az illetőt, kerülik az olyan helyzeteket, 

amikor érintkezhetnének velük.  

Az ilyen elkerülő viselkedésnek azután egyenes következménye, hogy az észlelő 

sztereotípiái a célszeméllyel kapcsolatban nincsenek kitéve veszélynek, nemigen 

találkozhatnak cáfoló tapasztalatokkal. A reciprocitás elve pedig azt eredményezheti, 

hogy a célszemély is pszichológiai távolságtartással reagál az észlelőre, amit az a 

sztereotípiája megerősítéseként nyugtáz. Ha egy többségi magyar arra számít, hogy egy 

roma, akivel érintkezésbe kell lépnie, ellenséges lesz, s épp ezért elkerülő magatartást 

tanúsít irányában, akkor nagy a valószínűsége, hogy a roma célszemély is elkerülő 

módon reagál, ami az észlelő személyben könnyen válhat a hidegség, az ellenséges 

mentalitás bizonyítékává – azaz, a célszemély a viselkedésével megerősíti az észlelő 

sztereotípiáját. Mivel egy ilyen epizódban az észlelő a célszeméllyel mint egy 

stigmatizált társadalmi csoport tagjával lép érintkezésbe, a találkozás kimenetele az 

egész csoporttal kapcsolatos negatív sztereotípia megerősítése lesz. 
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A másik jellegzetes stratégia, amihez a nem stigmatizált észlelő a stigmatizált 

célszemély irányában folyamodhat, a dominancia (Klein–Snyder, 2003). A domináns 

interakciós stílust is elsősorban nem verbális jellegzetességeivel jellemezték, de ma már 

rendelkezésre állnak az ún. hatalom nélküli verbális stílusra vonatkozó elméletek és 

empirikus adatok is (ld. az előítéletes kommunikációt tárgyaló fejezeteket, 183-229. o.). 

A dominanciát a nem verbális csatornán jellemzi, hogy többet néz a domináns fél a 

másikra, amikor ő beszél, és kevesebbet, amikor a másik félnél van a szó, gyorsan 

beszél, laza a testtartása, határozott és erőteljes a hangtónusa, és hajlamos a célszemélyt 

félbeszakítani. Egyúttal az is valószínű, hogy kevésbé figyel oda a másik 

mondanivalójára. Az ennek megfelelő komplementer stílus a stigmatizált célszemély 

részéről a behódolás: kevesebbet beszél, úgynevezett „fedezékeket” használ (szóval, 

tulajdonképpen, izé, stb.), eleve bizonytalanabb, puhatolózóbb a fogalmazásmódja, 

amikor ő beszél, kevesebb szemkontaktust tart, stb. A behódoló stílus azután megerősíti 

a célszeméllyel kapcsolatos negatív sztereotípiákat, pl. a csekélyebb kompetenciára, 

intelligenciára vonatkozó vélekedéseket a nem stigmatizált, domináns fél részéről. 

A stigmatizált csoport tagja tehát nincs könnyű helyzetben. Az a tipikus kimenetel egy 

nem stigmatizálttal való érintkezés során, hogy a stigmatizált csoport tagja 

viselkedésével megerősíti a csoportjára vonatkozó negatív sztereotípiát. Vannak 

azonban korlátozott lehetőségei arra, hogy a viselkedésével próbálja megcáfolni, 

megváltoztatni, de legalábbis nem megerősíteni az ilyen sztereotípiát. A célszemély 

nézőpontjából a sztereotípia viselkedéses megerősítése szempontjából választható 

stratégiákat Klein és Snyder (2003) nyomán a . ábra foglalja össze.  

Próbáljuk meg lejátszani az ábrán vázolt lehetőségeket egy nem stigmatizált észlelő és 

egy stigmatizált célszemély közti fiktív szituációban. A jelenet legyen egy állásinterjú, 

ahol az észlelő egy nem stigmatizált többségi csoporttag, a célszemély egy roma ember. 

A kérdés tehát az, hogy a célszemélynek milyen választásai vannak, s ez mikor vezet az 

észlelő sztereotípiájának viselkedéssel való megerősítéséhez s mikor nem.  
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A stratégia szempontjából az első kérdés az, hogy vajon a két fél csoportjai között a 

határok átjárhatóak-e vagy sem. Tegyük föl, hogy roma álláskeresőnk úgy látja, hogy az 

adott helyzetben van rá némi esély, hogy a nem stigmatizált többségi csoport tagjává 

válhasson. A következő kérdés ebben az esetben az, hogy a célszemély tudatában van-e 

az őt és csoportját sújtó stigmának. Amennyiben nem veszi észre, hogy ő egy negatív 

sztereotípia hordozójaként van jelen a szituációban (pl. a többségi partnere fekete hajú 

és kreol bőrű, amiből a célszemély arra következtet – tévesen – hogy szintén roma), 

akkor feltehetőleg azt a stratégiát követi, hogy minél jobban kijöjjön a másikkal. Ez a 

viszonosság és a behódoló magatartás formáját öltheti, ami az állásinterjú készítőjében 

mind az észlelés, mind a viselkedés szintjén megerősíti a célszemélyre vonatkozó 

sztereotípiáját, s ez által fenntartja a célszemély csoportjára vonatkozó sztereotípiáját. 

Fiktív példánkban persze életszerűbb az a változat, hogy a célszemély nagyon is 

tudatában van annak, hogy stigmatizált csoport tagja. Ebben az esetben az állás 
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elnyerése érdekében törekedhet arra, hogy cáfolja a csoportjára vonatkozó sztereotípiát, 

mégpedig elsősorban oly módon, hogy igyekszik magát leválasztani a stigmatizált 

csoportról. Olyan módon próbálja magát kategorizálni (például szakképzett 

szerszámlakatos, született budapesti lakos, asztalitenisz-bajnokságot nyert, stb.), ami 

nem felel meg a csoportjára vonatkozó negatív sztereotípiának. Ha ez a stratégiája 

sikeres, aminek a már megismert kognitív mechanizmusok okán csekély az esélye, 

akkor előfordulhat, hogy mind az észlelés, mind a viselkedés szintjén rácáfol az észlelő 

sztereotípiájára. 

Mi a helyzet, ha, nem meglepő módon, a célszemély a csoportok közötti határokat 

átjárhatatlanoknak észleli? Ekkor az a következő kérdés, hogy el tudja-e képzelni a 

jelenlegi stigmatizált csoporttagságának valamilyen alternatíváját? Ha nem lát ilyet, 

akkor egyszerűen megvalósítja a sztereotípia szerinti viselkedést, ami értelemszerűen 

annak mind észleléssel, mind viselkedéssel való megerősítését jelenti, ami az ő egyéni 

megítélését illeti, a csoportjára vonatkozó negatív sztereotípiát pedig ezzel fenntartja az 

észlelőben. 

Végül képzeljük el azt a nem túlságosan reális esetet, hogy roma álláskeresőnk lát 

alternatívát a jelenlegi stigmatizált csoporttagságához képest. Ekkor megpróbálkozhat a 

sztereotípia megváltoztatásával. Ha sikerrel jár, a nem stigmatizált többségi észlelő 

elfogadja, hogy ő egy képzett, szorgalmas, megbízható munkaerő, aki egyébként 

konszolidált családi életet él konszolidált körülmények között, akkor mind az észlelés, 

mind a viselkedés szintjén sikerrel cáfolta a célszemély a negatív sztereotípiát, ami 

esetleg a csoportra vonatkozó sztereotípiában is némi módosulást eredményezhet. 

Az eddigiek során elmentünk egy fontos szempont mellett, amikor az észlelés, a 

sztereotípiák fogalmait tárgyaltuk. Nem érintettük azt a kérdést, hogy mindezek a 

folyamatok mennyire tudatosak az észlelő és a célszemély számára. Ugyan számos 

ponton felmerülhetett, hogy a folyamatok egy részéhez nincs tudatos hozzáférésünk, 

például az önmagát beteljesítő jóslat mechanizmusainál ott volt ez a burkolt feltételezés. 

Pedig ez a kérdés sok szempontból kardinális, hiszen ha megelőzendő súlyos 

konfliktusokat tudatosan küzdeni akarunk az előítéletes véleményalkotás és viselkedés 

ellen, akkor meg kell találnunk a módját, hogy hozzáférjünk a mögöttes 

mechanizmusokhoz. Ebben a fejezetben a sztereotipizálás, különösen a személyészlelés 

automatikus folyamatait vesszük szemügyre, és szembeállítjuk a tudatos, kontrollált 

folyamatokkal. 
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Először is érdemes szisztematikusan végiggondolnunk, hogy mit is jelent az 

automatikus, tudattalan, nem kontrollált társas viselkedés. Hagyományosan a következő 

jelenségeket hozzák fel az automatikus viselkedés példái gyanánt: 

– Vannak olyan hatások, amelyeknek nem vagyunk tudatában, például amikor 

valakiről kialakul egy benyomásunk, ami nem tudatosodik bennünk. 

– Automatikusnak tekintik azokat a hatásokat, amelyek nem igényelnek figyelmi 

erőfeszítést, azaz akkor is akadály nélkül zajlanak, ha a figyelmünket valami más leköti. 

– Azok a hatások, amelyek függetlenek a szándékainktól, azaz akkor is 

végbemennek, ha nincsenek rájuk vonatkozó szándékaink, céljaink. 

– Az autonóm folyamatok, amelyek, ha egyszer beindultak, végigfutnak egészen a 

befejezésükig, anélkül hogy tudatosan figyelemmel kellene azokat kísérnünk. 

– S végül az olyan folyamatok, amelyekre nem tudunk akaratlagosan hatni, nem 

tudjuk őket kontrollálni még akkor sem, ha tudomásunk van azokról. 

Természetesen az alapvető kérdés az, hogy képesek lehetünk-e vagy képessé válhatunk-

e arra, hogy megóvjuk magunkat az automatikus, tudattalan módon működésbe jött 

sztereotípiák nemkívánatos hatásaitól, amelyeket a társas viselkedésünkre, más 

emberekről, csoportokról, különösen stigmatizált csoportokról kialakuló ítéleteinkre 

gyakorolhatnak. Tekintsük először át azokat a kutatásokat, amelyek alátámasztják a 

feltevést, hogy a jól kidolgozott, mélyen berögződött sztereotípiák automatikusan, a 

tudatos és kontrollált viselkedés megkerülésével is működésbe tudnak jönni, s így rejtett 

módon befolyással lehetnek más csoportokhoz tartozó emberek iránt tanúsított 

viselkedésünkre. 

Az egyik híres előfutárát ennek a gondolkodásnak Duncan (1976) klasszikusnak 

számító kísérletében fedezhetjük fel.  Fehér diákoknak vetítettek egy kétértelmű 

jelenetet, amelyben egy fiatalember taszít egyet a másik mellkasán, amit heves vita 

követ. Azt változtatta Duncan, hogy az elkövető fekete vagy fehér. A nézőknek meg 

kellett ítélniük, hogy erőszakos jelenetet látnak vagy tréfás évődést. Amikor a taszítás 

aktora fekete volt, akkor a fehér nézők 73%-a erőszakos tettként kategorizálta a 

látottakat, amikor fehér, akkor csupán 13% gondolta úgy, hogy nem pusztán baráti 

évődésről van szó. Sőt, amikor a taszítást „elszenvedő” fél volt fekete, akkor is inkább 

erőszakosságot láttak. Duncan értelmezésében ez arra volt visszavezethető, hogy a 

fekete szereplő látványa működésbe hozta a fehérek feketékkel kapcsolatos 

sztereotípiáját, amelynek pedig egyik legfontosabb és legstabilabb alkotóeleme, hogy a 

feketék erőszakosak, arrogánsak (hostile). 
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A sztereotípiák kutatása szempontjából alapvető fontosságú módszernek bizonyult az 

előhangolás (priming) technikája. Ennek egyik első felhasználása esetében azt az 

eljárást alkalmazták, hogy összekevert szavakból nyelvtanilag helyes mondatokat kellett 

a résztvevőknek előállítaniuk időnyomás alatt. Ilyenkor – az utólagos ellenőrzések 

tanúsága szerint – az illetők nincsenek tudatában, vagy csak egészen homályosan az 

egyes mondatok tartalmának. Ezt a körülményt használták föl Srull és Wyer (1979) 

amikor a résztvevők egyik csoportja esetében a rendbe tett mondatok valamilyen 

összefüggésben álltak az arrogancia vagy ellenségesség (hostility) 

személyiségvonásával. (Például a helyreállított mondat: „Bokán rúgta a fiút.”) Amikor 

az így előhangolt résztvevők egy látszólag teljesen más szituációban találkoztak a másik 

emberrel vagy egy társas helyzettel, akkor az arrogancia személyiségvonására 

előhangolt emberek ebben a helyzetben ellenségesebb magatartást tanúsítottak, vagy a 

helyzetet, a másik magatartását ellenségesebbnek ítélték.  

Sokat idézett vizsgálatukban Bargh és Pietromonaco (1982) ezt a paradigmát olyan 

változatában alkalmazták, amikor az előhangoló inger küszöb alatti volt. Mint 

ismeretes, az ember észlelő rendszerének szüksége van egy inger minimális expozíciós 

idejére ahhoz, hogy képes legyen tudatosan észlelni (kb. 40 ezredmásodperc; ezen 

alapul a mozgófilm: mivel egy-egy filmkockát épp csak ilyen rövid ideig látunk, az álló 

kockák nem tudatosodnak, és folyamatos mozgást észlelünk). Ugyanakkor ma már az is 

bizonyított tény, hogy a tudati küszöbnél rövidebb ideig bemutatott ingerek a tudattalan 

információfeldolgozás egy bizonyos fokáig eljutnak, sőt, valószínűleg alapos 

feldolgozásban is részesülhetnek. Bargh és Pietromonaco azt a kérdést tették föl, hogy 

vajon a küszöb alatti ingernek lesz-e előhangoló hatása a rákövetkező viselkedésre. Ők 

is az afro-amerikaiakat a fehérek szemében jellemző személyiségvonásra, az 

arroganciára hangoltak elő. Kísérletükben az előhangolást egy úgynevezett „éberségi” 

(vigilancia) vizsgálatnak állították be. A résztvevők úgy tudták, a kutatás arra irányul, 

hogy az emberek mennyire képesek monoton feladatot végezni anélkül, hogy lankadna 

a figyelmük. Egy képernyő elé ültették őket, s elmondták, hogy a képernyő négy sarka 

közül az egyikben időről időre egy fényfolt fog felvillanni. A kezük ügyében van egy 

billentyűzet négy gombbal a képernyő négy sarkához rendelve. Koncentráljanak a 

képernyőre, és amikor valamelyik sarokban észlelik a felvillanó fényt, nyomják meg a 

saroknak megfelelő gombot a billentyűzeten, amilyen gyorsan csak tudják. Összesen 

100 ilyen próbára fog sor kerülni. Valójában azonban a 100 néhány tízezred 

másodpercig tartó felvillanásban mindig egy szó jelent meg, amit nyomban X-ek sora 
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követett, elfedve a szót, megakadályozva a retina utóképet. Négy csoportot alakítottak 

ki a résztvevőkből. A 100 szó bizonyos hányada az arroganciával rokon értelmű volt 

(pl. ellenséges, káromkodás, ütés stb.). Az egyik csoport esetében ez az arány 0% volt, 

vagyis egyetlen, az ellenségességre utaló szó sem volt a 100 szó között. A másik 

csoport esetében az összes szó 20%-a, a harmadik csoportnál 80%-a kapcsolódott az 

ellenségesség személyiségvonásához. A negyedik csoport kontrollcsoport volt. Őket is 

előhangolták (a szavak 80%-a kapcsolódott az ellenségességhez), de nekik 

megmondták, hogy a fényfelvillanások alkalmával mindig egy szó jelent meg, s az volt 

a feladatuk, hogy találják ki, mi lehetett a szó. A találgatások során az ellenségességre 

utaló szó mindössze 1%-ban bukkant föl, miközben valójában a felvillanások 80%-ában 

ilyen szót láthattak volna: tehát csakugyan tudattalan maradt a küszöb alatt bemutatott 

szó, de még az érzelmi jelentése is. A kérdés ezek után az volt, hogy az így garantáltan 

tudat alatt elvégzett előhangolás az ellenségesség személyiségvonására befolyással lesz-

e a későbbi tudatos viselkedésre. Egy látszólag az „éberségi” vizsgálattól független 

kísérletben különböző társas helyzetekben ábrázoltak szereplőket, s azt kellett a 

résztvevőknek megítélniük, hogy a szereplő egy, az ellenségesség szempontjából 

kétértelmű szituációban hogyan viselkedik. Például a résztvevők azt a leírást kapták, 

hogy „Dani nem hajlandó kifizetni a lakbért, amíg a háziúr nem festeti ki a szobáját”. 

Ha akarom, itt csak határozott fellépésről van szó Dani részéről, de éppenséggel 

értelmezhetem arroganciának is. Az előhangolás jelentős szerepet játszott abban, hogy a 

kétértelmű helyzetben a szereplő magatartását hogyan ítélték meg. Akik számára a 

tudattalan előhangolás során a szavak 80%-a asszociálható volt az arroganciával, azok 

túlnyomórészt arrogánsnak ítélték a különböző kétértelmű helyzetekben a szereplő 

viselkedését, míg akiknél nem szerepeltek ilyen szavak az előhangolás során, azok 

túlnyomórészt ellenségességtől mentes határozott fellépést láttak. 

A sztereotípiakutatásban leginkább alapvetőnek számító ilyen vizsgálatot Patricia 

Devine végezte (Devine, 1999). Ő Bargh és Pietromonaco kísérletének egy módosított 

változatát alkalmazta. Devine nem személyiségvonásokkal hangolta elő a fehér 

résztvevőket, hanem olyan szavakkal, amelyek az afroamerikaiak sztereotípiájával 

voltak kapcsolatosak (pl. néger, szegény, dzsessz, rabszolga, zenekedvelő, iskolabusz, 

atletikus stb.). Nem volt az előhangoló szavak között olyan, amely az ellenségesség 

személyiségvonására utalt volna. A sztereotípiára utaló szavakon kívül szerepeltek 

semleges szavak is (pl. víz, szám, azonban, emlékszik, dolgok stb.). Egyéb tekintetben 

teljesen követte a Bargh és Pietromonaco (1982) kísérletének eljárását. A legfontosabb 
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eredmény az volt, hogy a feketékkel kapcsolatos sztereotípia tudattalan előhangolása 

önmagában elegendő volt ahhoz, hogy a sztereotípia részét képező, de az 

előhangolásban nem szereplő személyiségvonást a rákövetkező tudatos társas ítéletek 

során alkalmazzák. Tehát egy másik fehér ember személyiségéről kialakított 

benyomásra hatással volt az, hogy elő voltak-e tudattalanul hangolva a résztvevők a 

fehérek afro-amerikaiakkal kapcsolatos sztereotípiájára vagy sem. Még egy fontos 

mozzanata volt Devine vizsgálatának, amit majd még részletesebben tárgyalunk: ez az 

automatikus hatás egyaránt megjelent azoknál a résztvevőknél, akik az előzőleg felvett 

Modern rasszizmus elnevezésű skálán erősen rasszistának bizonyultak, és azoknál, akik 

ezen a skálán csak kismértékű rasszizmust mutattak. Ennek a vizsgálatnak tehát az a fő 

tanulsága számunkra, hogy egy sztereotípia tudattalan aktiválása a sztereotípiával 

összhangban lévő magatartás irányában befolyásolja az embereket, miközben ennek 

tudatos kontrollálására nincs módjuk. 

Ugyanakkor elég hamar megkapta ez a kísérletsorozat azt a kritikát, hogy maguk a 

küszöb alatti ideig bemutatott szavak zömmel eleve negatív értéket közvetítettek a 

fekete kisebbségről (pl. lusta, szociális segély stb.). Egy jóval későbbi, igen szellemes 

vizsgálat nagyon meggyengítette ezt a kritikát (Bargh–Chen–Burrows, 1996). A kísérlet 

azzal kezdődött, hogy nem afroamerikai résztvevőknek egy rendkívül monoton és 

unalmas feladatot kellett végezniük egy számítógép képernyője előtt. Egy-egy menet 

abból állt, hogy feljött egy kép, amelyen rövid ideig igen sok kör volt látható, s a 

résztvevőknek azt kellett eldönteniük, hogy páros vagy páratlan számú kör volt-e a 

képen. Amikor egy döntés megszületett, jött a következő kép, s az egész feladat hosszú-

hosszú ideig zajlott. A résztvevők tudtán kívül minden új köröket tartalmazó kép előtt 

küszöb alatti ideig (26 ezredmásodpercig) felvillant egy kép, egy fiatal férfi képe, amit 

maszkolás követett, tehát a szokásos módon teljesen kizárható volt, hogy a résztvevő 

tudomására juthatott akár csak az is, hogy bármilyen arcot látott volna. A résztvevők 

egyik felénél a küszöb alatti ideig felvillanó kép egy afroamerikai, a másik felénél egy 

fehér fiatalember képe volt. 

Amikor az unalmas, monoton feladat már a százharmincadik menetnél tartott, a 

képernyőn megjelent egy hibaüzenet, amiből kiderült, hogy a résztvevő eddigi döntéseit 

a program nem mentette el. Arra kérte a résztvevőt az instrukció, hegy kezdje elölről az 

egész feladatot. A résztvevők természetesen nem érzelemmentesen reagáltak erre a 

fordulatra, ami az arcukról jól leolvasható volt. Reakciójukat egy rejtett kamera 

rögzítette is. Ezek után a kísérleti eljárásról mit sem tudó emberek, valamint maga a 
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kísérletvezető, aki pedig azt nem tudta, hogy melyik résztvevő volt előhangolva 

afroamerikai s melyik fehér sztereotípiával, értékelték a felvételeket. Az értékelés 

szempontja az volt, hogy mennyire olvasható le ellenséges érzület a résztvevő arcáról. 

Az eredmények egyértelműek voltak. Azok a fehér résztvevők, akiknek küszöb alatti 

ideig egy fehér fiatalember arcképét mutatták, sokkal kevésbé tűntek ellenségesnek a 

gyanútlan megfigyelők számára, mint azok a fehér résztvevők, akik afroamerikai 

fiatalember képével találkoztak tudat alatt. 

Láttuk, hogy a sztereotípián alapuló várakozások hogyan erősítik meg, önmagát 

beteljesítő jóslatként, a sztereotípiát azáltal, hogy a stigmatizált partnerből akaratlanul is 

kiváltják a várakozásnak megfelelő viselkedést. Vajon működik-e a viselkedéssel való 

megerősítés ördögi köre akkor is, ha a sztereotípia tudat alatt jön működésbe. Egy 

nagyon kifinomult kísérlet meggyőző válasszal szolgált erre a kérdésre (Chen–Bargh, 

1997). A kísérlet résztvevői abban a hiszemben voltak, hogy egy éberségi vizsgálat 

részesei, ahogy azzal már találkoztunk. Egy ülésben 100 ilyen próbán kellett átesniük, 

törekedve arra, hogy ne lankadjon a figyelmük. Valójában, mint már sejthető, a 

felvillanások mögött maszkolva, küszöb alatti ideig fiatal férfiak arcképe jelent meg, 

afroamerikaiaké vagy fehéreké. 

Ezt követően egy egészen más része következett a vizsgálatnak: szókitalálós játékot 

kellett játszani. A résztvevők mindannyian fehérek voltak, abban volt különbség, hogy 

egyik csoportjukat tudat alatt előhangolták az arcképekkel az afroamerikai 

sztereotípiára, a másik csoportot nem, vagyis a másik csoport résztvevőinek a 

felvillanásban egy fehér arcképe jelent meg. Az afroamerikai fiatalemberek arcképével 

előhangolt résztvevők partnerét nem hangolták elő semmilyen arcképpel, vagy fehér 

arcképpel hangolták elő. Kétszer három menetet játszottak, váltogatva, hogy ki az, aki 

mutogat, s ki az, akinek ki kell találnia, amit a másik mutogatott. Ez a játék óhatatlanul 

némi bosszúsággal jár, amikor a mutogató úgy érzi, hogy az ő egyértelmű mutogatását a 

„nehézfejű” partnere nem képes kitalálni. Az ilyen indulatok pedig megjelennek a nem 

verbális viselkedésben. A szókitalálós játék párjairól külön-külön felvétel készült, a 

felvételeket megmutatták a kísérletbe be nem avatott embereknek, akiknek pontozniuk 

kellett, hogy mennyire érzékelnek ellenséges indulatokat a játékos részéről. A pontozók 

jóval erősebb ellenségességet észleltek azoknál a fehér játékosoknál, akiket 

afroamerikai fiatalemberek arcképével hangoltak elő, mint azoknál, akiket fehérek 

arcképével hangoltak elő, vagy akiket nem hangoltak elő egyáltalán. Ennél még 

fontosabb eredmény volt, hogy azokat a játékosokat is jóval ellenségesebbnek látták, 
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akiket nem hangoltak elő, vagy fehér arcképpel hangoltak elő, de akiknek a partnereit 

afroamerikaiak arcképével hangolták elő, azokhoz képest, akiknek a partnereit nem 

hangolták elő, vagy fehér arccal hangolták elő. Íme, a tiszta önmagát beteljesítő jóslat 

tudattalan elvárásokból kiindulva, itt a sztereotípia által közvetített öntudatlan 

viselkedés képében. Az afroamerikai arcképével tudat alatt előhangolt fehér résztvevők 

tudtukon kívül több negatív indulattal reagáltak a partnerük által kiváltott frusztrációra, 

mint azok, akiket fehér arcokkal hangoltak elő, s ezt a negatív indulatot az egyébként 

semleges fél – inkább tudat alatt, mint tudatosan – észlelve viszonozta. Tehát a tudat 

alatt mozgósított afroamerikai sztereotípia olyan önkéntelen elvárást generált a fehér 

résztvevőben, hogy a másik fehér résztvevőtől „feketébb” magatartást várt el, 

„feketébb” magatartásra is reagált, ami azután a másik, elő nem hangolt fehérből ki is 

váltotta a sztereotípia alapján elvárt viselkedést. 
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VIII. Az etnikai konfliktus 
 

Az etnikai konfliktusok a csoportok közötti konfliktusok sajátos esetei, de mivel az 

emberi társadalmakban, és így a magyar társadalomban, sőt a mai magyar 

társadalomban is kiemelkedő jelentőségük van, figyelmünket erre fogjuk 

összpontosítani. A csoportok közötti konfliktusok kutatásának klasszikusa, Muzafer 

Sherif szerint itt csoportok közötti viselkedésről van szó, amit ő így határozott meg:  

„Valahányszor az egyik csoporthoz tartozó egyének interakcióba lépnek kollektíven 

vagy egyénileg egy másik csoporttal vagy annak tagjaival a csoportazonosságuk 

alapján, akkor csoportok közötti viselkedésről beszélünk (Sherif 1966, 12. o.). Lehet, 

hogy egy interakcióban csupán két egyén vesz részt, de ha nem mint egyének, hanem 

mint csoporttagok viselkednek, akkor már csoportok közötti magatartással van dolgunk. 

Amikor a cigány munkavállaló jelentkezik az álláshirdetésre, és valótlanul azt mondja 

neki a hirdető, hogy már betelt az állás, akkor nem egy vékonydongájú, kissé sötétebb 

bőrű, megfelelő szakképzettséget igazoló dokumentumokkal rendelkező, szerényen, de 

tisztán öltözött emberként vesz részt a szituációban, hanem mint a cigány etnikum egy 

tagjára reagálnak. 

Roger Brown a csoportok közötti konfliktust stabil háromlábú székhez hasonlította 

(Brown 1982). Azért olyan stabil, mert két lába olyan univerzális emberi pszichológiai 

tulajdonság, amelyek kitörölhetetlenek: a már említett etnocentrizmus és a 

sztereotipizálási hajlam. A harmadik lába pedig olyan társadalmi gyakorlat, ami alól 

kivételre még nem volt példa: a javak, források méltánytalan elosztása. Már csak azért 

sem igen lehet ez utóbbi alól kivételre példa, mert megítélése nem objektív, hanem 

szubjektív. Egy fókuszcsoportos kutatás során a kilencvenes évek közepe táján 

beszélgettünk emberekkel arról, hogyan látják az ország helyzetét. A beszélgetések egy 

része a nyugati országrészben, másik része a keleti végeken zajlott. Mindkét tájon az 

egyik fontos panasz abban állt, hogy méltánytalanul osztja el a kormány az 

erőforrásokat. A keleten élők azt nehezményezték, hogy nem kapnak eleget a 

nyugatiakhoz képest, holott sokkal inkább le vannak maradva, a különbség 

csökkentésén kellene dolgozni. A nyugaton élők pedig azt tartották méltánytalannak, 

hogy a keletiek túl sok támogatást kapnak, amit elmaradottságuk miatt nem tudnak 

kellően kihasználni az ország egésze javára. 
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Az etnocentrizmus 

 

A sztereotípiák abban jelentenek többletet az etnocentrizmushoz képest, hogy 

jellegzetes jellemmel ruházzák fel az egyes csoportokat. Az etnocentrizmus azt éri el, 

hogy a saját csoport jellemzése mindig jóval pozitívabb, mint a külső csoport 

jellemzése. Elsősorban arra szolgálnak, hogy igazolják és magyarázzák mindazokat az 

ellenséges attitűdöket, amelyek az érdekkonfliktusokból származnak. A sztereotípiák 

működését fent részletesen megbeszéltük. 

Az etnocentrizmus, a források megosztásának szubjektíve igazságtalannak észlelése és a 

sztereotípiák nem csupán a jelentős társadalmi konfliktusok esetében egyesítik erőiket, 

de a csapatsportokban is. A különbség az, hogy a csapat sportokat egy magasabb 

tekintély által megszabott szabályok keretei között játsszák. Ezek a szabályok 

korlátozzák az ellenségesség kifejezését, büntetik, ha egy játékos túl messzire megy az 

agresszióban, s megteremtik azt a lehetőséget, hogy egyszer az egyik csapat nyer, 

másszor a másik. Éppen ezért a csapatsportok nem is alkalmasak arra, hogy a csoportok 

közötti ellenséges érzületeket levezessék. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a 

„stadionon kívüli” szurkolói összecsapások több mint 100 éve kísérői némely tömegek 

körében népszerű csapatsportoknak (pl. a futball huliganizmus; gondoljunk arra a 

jelenségre, hogy az utóbbi időben rendszeresen és szervezetten összecsapnak 

tömegverekedésként szurkolói táborok, pl. Magyarországon az FTC és a Debrecen, 

vagy az FTC és az Újpest szurkolói). 

 

A csoportok közötti konfliktusok kialakulásának és főbb jellemzésének klasszikus, máig 

példaértékű vizsgálatát a múlt század közepén végezte a Sherif házaspár. Ez volt a híres 

„Rablóbarlang” kísérlet. 
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A rablóbarlang kísérlet 

 

Sherif és munkatársai (1961) tizenegy éves fiúkat vittek el Oklahoma „Rablóbarlang” 

nevű természetvédelmi területére táborozni. A fiúk egy pillanatra sem sejtették, hogy 

valójában egy kísérlet résztvevői, így az eredmények biztosan nem műtermékek. A 

háromhetes táborozás harmadik hetében igen tanulságos módon sikerült feloldaniuk a 

kutatóknak a kialakult súlyos konfliktust, de a kísérletnek ezt a részét későbbre hagyjuk, 

majd akkor tárgyaljuk, amikor a konfliktus megoldásokkal foglalkozunk. Addig is 

igyekszünk az olvasót a legnagyobb bizonytalanságban tartani. 

A résztvevők végső körét huszonkét középosztálybeli, fehér, protestáns, jó társadalmi 

alkalmazkodóképességgel megáldott és jó átlagos iskolai előmenetelű fiú alkotta. A 

tanárok és a szülők sem voltak teljesen beavatva, ők úgy tudták, hogy egy háromhetes 

nyári táborozás során arra kíváncsiak a szervezők, hogy a fiúk miként tudnak 

együttműködni csoporton belül és csoportok között, felnőttek felügyelete mellett. 

Szerény ösztönző összeget kaptak a szülők, és meg kellett ígérniük, hogy a három hét 

alatt nem látogathatják meg gyerekeiket, bár természetesen, ha valamelyik fiú haza 

akarna menni, akkor annak nem lesz akadálya. Fontos körülmény volt, hogy a fiúk 

teljesen ismeretlenek voltak egymás számára, és a résztvevők „normáknak megfelelő” 

voltát azzal is garantálták a szűrés során, hogy eredetileg kétszáz potenciál jelöltből 

választották ki a végső huszonkettőt. 

A tábor helyszíne egy kb. 8000 négyzetméteres erdős terület volt a Rabló Barlang 

Állami Természetvédelmi Parkban. A fiúkat már jó előre két, egyenként tizenegy fős 

csoport osztották, akik nagyjából azonosak voltak a sportbeli képességeiket, táborozási 

tapasztalataikat, és az általános népszerűségüket illetően. Az egyik tizenegy fiút a busz 

június 19-én vette föl Oklahoma City-ben, a másik csoportot június 20-án. A két 

csoportot úszó, csónakázó és főző lehetőségekkel ellátott táborokba vitték, de úgy 

intézték, hogy egymás látótávolságán kívül essenek. Az adatok gyűjtése a résztvevő 

megfigyelés módszerével folyt, ami azt jelentette, hogy minden kutatónak megvolt a 

maga szerepe a tábor életében (felügyelők, szakácsok, stb.). A nap folyamán a „csendes 

foglalkozások” pihenőidejét használták fel arra, hogy sebtében följegyezzék, ami 
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előzőleg történt, s az estéket használták arra, hogy részletes beszámolókat írjanak a nap 

folyamán történt eseményekről. 

Az 1. szakaszt, ami kb. egy hétig tartott, a saját csoportok kialakulásának szentelték a 

kutatók. Ez alatt az idő alatt a két csoport nem szerzett tudomást a másik létezéséről. Az 

időt együttműködő feladatokkal múlatták, ami az ilyen táborozás természetes velejárói. 

Mindkét csoportban kiemelkedett egy vezető, és kialakult egy viszonylag stabil státus-

hierarchia. Ahogy ilyenkor természetes, mindkét csoportban kialakultak bizonyos 

normák, amelyek megszabták a csoport kultúráját. Például az egyik fiúcsoportban a 

keménység normája igen erőssé vált, ami azt jelentette, hogy a kisebb sérülések miatt 

nem illet panaszkodni. Ez azt eredményezte, hogy a felügyelőknek külön oda kellett 

figyelni, hogy esetleg súlyosabb sérüléssel egy gyerek ne folytassa sztoikus módon 

azokat a tevékenységeket, amelyeket az ép társai végeztek. Ugyanebben a „férfias” 

csoportban a durva káromkodás pozitív normává vált. A másik csoportban a pucéran 

úszás a tábor közelében lévő tóban vált lényegében kötelező normává, és kialakult az a 

tabu, hogy honvágyról tilos beszélni. Ez reakció volt arra, hogy ebből a csoportból két 

fiú kimaradt honvágyra hivatkozva. 

Az első hét végén a fiúk kaptak sapkákat és pólókat, amiket módjuk volt kedvük és 

ízlésük szerint szitanyomó technikával feldíszíteni. A „kemény” és „káromkodós” 

csapat tagjai a Csörgőkígyó szimbólumát választották, és ezt stencilezték a kapott 

sapkákra és pólókra, a másik csoport pedig ugyanezt tette a „Sasok” névvel. 

Az első hét vége felé a két csoportot olyan helyzetbe hozták, hogy tudomást 

szerezzenek egymásról. Elhelyeztek az erdőben olyan papír poharakat, amikről világos 

volt, hogy nem a csoport tagjai hagyták el, és távoli hangokat is módjuk volt 

meghallani. Ezek az apró élmények nyomban kiváltották a „mi” és „ők” kategorizálást, 

és ennek folyományaként az alapértelmezett ellenségességet és rivalizálást. Nyomban 

elkezdtek a külső csoportról mint „őkről” beszélni, és olyan reakcióknak adtak hangot, 

mint pl.  „Jobban teszik, ha elkerülik az úszó területünket a tóban.”  

A kísérlet második szakasza azzal a bejelentéssel kezdődött, hogy nagy bajnokságot 

szerveznek a Csörgőkígyók és a Sasok között. Tíz sporteseményt szerveztek, köztük 

baseball-t, rögbit, és kötélhúzást. Ezen kívül két felügyelő szemlét tartott a két 

barakkban és pontozta rendet és tisztaságot, továbbá kis jelenet és dalok előadását is 

értékelték. A zsűrizett feladatoknak az volt a funkciójuk, hogy elérjék, a két csapat fej-

fej mellett küzdjön a versengés legvégéig. Nagyszerű trófea várt a győztes csapatra, 

továbbá tizenegy érem és tizenegy négypengés zsebkés a győztes csapat egyéni tagjai 
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számára. A csapatok megszemlélték a díjakat és nagyon kívánatosnak találták őket. 

Mivel a sasok elveszítették két tagjukat, mert honvágy miatt hazamentek, a 

Csörgőkígyóknak ki kellett zárniuk két tagjukat bizonyos eseményekből (pl. 

kötélhúzás). A második nappal kezdődően a csapatok együtt étkeztek egy nagy 

közösségi teremben, és az aznap megszerzett pontokat két óriási hőmérő mutatta, így jól 

láthatóvá téve a verseny állását. 

Ebben a szakaszban a versengés áll a fókuszban, és különösen fontos ennek a javak 

méltánytalan elosztásával kapcsolatos összefüggése. A forrásokat ebben az esetben a 

trófea, az érmek és a bicskák képviselik, s ezekből hiány van, szándékosan mégpedig, és 

a győztes csapatot fogják illetni. Majd amikor az eredményhirdetésre sor kerül, 

számíthatunk rá, hogy a vesztes csapat igazságtalannak fogja tartani, mert úgy érzik, 

jobban teljesítettek, mint a külső csoport, mert, ahogy majd kiderül, a külső csoport sok 

tekintetben megszegte a szabályokat és a sportszerűséget. A lényeg tehát az, hogy ha 

olyan versenyt alakítunk ki, amelyet nem korlátoznak mindenki által elfogadott 

szabályok, akkor a jutalmak elosztását óhatatlanul igazságnak fogják tekinteni, ami 

haragot és ellenséges érzületet vált ki. 

A csörgőkígyók és Sasok között nagy bajnokság a baseball-lal kezdődött, amit a Sasok 

elveszítettek. Nagyon odavoltak, az egyik fiú sírva is fakadt, mert úgy gondolta, hogy a 

Csörgőkígyók idősebbek és nagyobbak, így nem volt igazságos a mérkőzés. Kiszúrták a 

Csörgőkígyók zászlóját a pálya végében, megszerezték, elégették, és az üszkös rongyot 

felakasztották egy rúdra. Vezetőjük így szólt: „Megmondhatjátok azoknak a srácoknak, 

hogy én voltam, ha mondanának valamit. Megverekszem velük” (Sherif és mtsi. 1961, 

104.o.). 

Másnap reggel, amikor a Csörgőkígyók felfedezték zászlójuk megcsonkított 

maradványát, irtózatos haragra gerjedtek. Azt tervezték, hogy a Csörgőkígyók kapitánya 

elmegy a Sasokhoz, megkérdezi, hogy ők égették-e el a zászlót, és ha elismerik, ahogy 

számították, elkezd verekedni, a többiek pedig csatlakoznak hozzá. Minderre sor is 

került, és a felügyelőknek kellett közbelépni és szétválasztani őket. A következő 

labdajátékot a Sasok nyerték, és teljesen fel voltak dobva, győzelmüket pedig annak az 

imának tulajdonították, amelyet a mérkőzés előtt mondtak, valamint annak a ténynek, 

hogy a Csörgőkígyók „mocskos szájú káromkodók.”  Úgy döntöttek, ha tehetik, nem is 

állnak többé szóba a Csörgőkígyókkal. 

Innentől kissé nehézzé válik nyomon követni a Csörgőkígyók és Sasok közötti 

háborúskodást. A felügyelők minden elkövettek, hogy valamennyire visszatérítsék a 
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fiúkat a bajnoksághoz. A kötélhúzásnál a Sasok ahhoz a stratégiához folyamodtak, hogy 

leülnek és a lábukat a földbe vájják. A Csörgőkígyók úgy gondolták, hogy ez teljesen 

szabálytalan, ezért az éj leple alatt, miközben a Sasok aludtak, kommandós rajtaütést 

szerveztek a barakkjuk ellen, fölborogatták az ágyaikat és leszaggatták a 

szúnyoghálóikat. Másnap, mialatt a Csörgőkígyók a közösségi teremben voltak, a Sasok 

botokkal és baseball-ütőkkel felfegyverkezve megtorló rajtaütést hajtottak végre, majd 

visszatértek a barakkjukba, ahol elbarikádozták magukat, és új fegyverekkel 

szerelkeztek föl: zokniba dugott kődarabokkal. A felügyelők sürgősen közbeléptek.  

A végén, a felügyelők jól leplezett kis csalásával a Sasok megnyerték a bajnokságot. A 

trófeát megőrzésre átadták a táborvezetőknek, és elmentek, hogy egy nagy úszással 

ünnepeljék meg a diadalt. A Csörgőkígyók persze nem fogadták el sportszerűen a 

vereséget. Rajtaütöttek a Sasok barakkján, ellopták a bicskákat és az érmeket, később 

pedig azt mondták nekik, hogy visszakaphatják, ha hason csúszva mennek oda értük.  

A második szakasz ellenségeskedése számos következménnyel járt, amit a bajnokság 

befejeződését követő napon kvantitatív adatgyűjtéssel igazoltak is a kutatók. Ezek az 

adatok szépen igazolták a „háromlábú székünket.” Erős etnocentrizmus volt 

tapasztalható, nagyon részrehajlók volta a saját csoportjuk javára és jócskán 

túlbecsülték a saját csoport teljesítményét a külső csoport teljesítményéhez képest. 

Végeztek szociometriai felmérést is, ami a várt eredményt hozta: a barátsági választások 

93 százaléka mind a Csörgőkígyók, mind a Sasok körében a saját csoporton belülre 

esett. A csoportteljesítmény értékelésének vizsgálatára egy babszemszedegetős feladatot 

terveztek. Kijelöltek egy 1 négyzetméteres területet, amibe beszórtak egy nagy marék 

babszemet. Minden játékosnak egyenként ezeket kellett összeszedni, az volt a tét, hogy 

ki tud egy perc alatt több babszemet fölszedni. Az egyes állásokat lefényképezték, és a 

játék után egyenként kivetítették őket, a fiúknak pedig meg kellett becsülniük, hány 

szem bab maradt. Nyilván, minél kevesebbet láttak, annál jobb volt az illető játékos 

teljesítménye. Valójában természetesen minden egyes vetített „állás” harmincöt 

babszemet tartalmazott különböző mintázatokba rendezve. Mégis, mind a Sasok, mind a 

Csörgőkígyók rendre jobb teljesítményt véltek látni a saját csoportjuk játékosainál, 

azaz, túlbecsülték a saját csoportjuk tagjait. Az ilyen kvantitatív adatokon túl voltak 

kvalitatív megfigyelések is, amelyek az etnocentrizmus meglétét igazolták. Talán a 

legvilágosabb megnyilvánulás az volt, hogy mindkét csoport tagjai magasan tartott orral 

mentek el egymás mellett. 
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A sztereotpizálást a személyiségvonások felmérésével vizsgálták. Az informális 

csoporton belüli beszélgetések során a leggyakoribb vonások a bátor, kemény, 

barátságos, trükkös, büdös görény és okoskodó voltak, amelyeket kölcsönösen vagy a 

saját csoporttag dicséreteként, vagy a külső csoporttag becsmérlésére használtak. Voltak 

az egyes csoportokra egyedül jellemző sztereotip attribúciók is: a Sasok úgy vélték, a 

Csörgőkígyók „rohadt káromkodók,” a Csörgőkígyók pedig „bőgőmasináknak” 

tartották a Sasokat. 

A források méltánytalan elosztását látták a fiúk, mert a vesztesek úgy gondolták, ők 

szolgáltak inkább rá a győzelemre, hiszen ők bátrak, kemények és barátságosak, a másik 

csoport viszont trükkös, büdös görény és okoskodó srácokból áll. A harmadik héten 

Sherif és munkatársai sikeresen oldották fel a kialakult konfliktust, de ezt a történetet 

majd a konfliktuskezelési technikák között mondjuk el. 

 

A csoportközi konfliktus következményei 

 

Vegyük most kicsit módszeresebben sorra, milyen következményekkel jár a csoportok 

közötti konfliktus kialakulása. Amint láttuk a Rablóbarlang kísérletben, az egyik első 

következmény a csoportok közötti agresszió felbukkanása, ami ráadásul nem statikus, 

hanem dinamikus folyamatként jellemezhető. Dinamikáját legjobban a spirális elmélet 

írja le. E szerint kisebb, többnyire szóbeli sértésekkel kezdődik, ezek viszonzása 

eszkalációt eredményez, s így jutunk el a fizikai erőszakig. A Rablóbarlang kísérletben 

mindez kisebb bosszúságokkal kezdődött. Amikor a versenysorozat elkezdődött, akkor 

csúfolás, gúnyolás előfordult, kellően viszonozva. Ezután a két csoport tagjai kifejezetten 

kerülték egymást, s kialakult a csoportok közötti diszkrimináció. Elszigetelődtek 

egymástól az étkezéseknél, s kialakult az a nézet, hogy helytelen, hogy a másik csoport is 

használhatja a tábor felszereléseit, vagy hogy ugyanannyi ennivalót kap. Végül sor került a 

fizikai erőszakra: rajtaütések, lopások, rablások és ökölharc következett. 

Hasonló spirált figyeltek meg rendre a faji zavargások során. Talán ennél is markánsabb 

nézetet fogalmaz Ralph K. White (1966), aki egy nevezetes cikkben diplomáciai 

levezésre, politikusok magánlevelezésére, és számos publikus és kevésbé publikus 

dokumentumra támaszkodva állítja, az I. Világháború egy ilyen spirál eredményeként 

tört ki, úgy, hogy eredetileg senki nem akarta, legkevésbé a két „főbűnös”, az Osztrák-

Magyar Monarchia és a Német Birodalom. Sőt, hasonlóképpen bizonygatja, hogy a II. 
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Világháború kirobbanásában is jelentős szerepe volt a téves észlelésnek, az abból 

beinduló agresszió-spirálnak. 

White fölvázolja, hogy a történelmi dokumentumok szerint mi lehetett az osztrákok 

fejében, amikor a Ferdinánd főherceg merényletét megtorolták. Az I. Világháborúhoz 

vezető lépésekben Ausztria volt a domináns és nem Németország. Németország 

egyértelműen arra törekedett, hogy megelőzzön egy nagy európai háborút. Az osztrákok 

szemszögéből a dolog úgy állt, hogy Szerbia tűrhetetlen agitációt folytat az Osztrák-

Magyar Monarchia ellen, egészen a gyilkos merényletig. Egyszerűen muszáj volt 

megbüntetni, és kész. Ha Szerbiát nem büntetik meg, akkor a nacionalista agitáció 

tovább erősödik az egész országban, ami az Osztrák-Magyar Monarchia létét 

fenyegette. 

Persze gondoltak ők másra is. Az egyik egy nagyobb háború rémisztő lehetősége volt. 

Oroszország esetleg beavatkozhat az ő óriási hadseregével. Ám úgy gondolták, hogy a 

cárnak, aki maga is merénylettől rettegett, el kell ismernie, hogy az osztrák császár nem 

tűrhet el ilyen agitációt, ami a főherceg elleni gyilkos merénylethez vezetett. Látnia kell 

a cárnak, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia a civilizáció bástyája Közép-Európában, s 

ez azon múlik, mennyire tud szilárdságot mutatni ebben az új válságban és olyan leckét 

adni az összeesküvő Belgrádnak, amit nem felejt el. Továbbá, mivel a német császár 

látta az osztrák álláspont igazát és szilárdan a pártján állt, a cár aligha lesz olyan 

óvatlan, hogy közbeavatkozzon; tudnia kell, hogy egy világháború következményei 

kiszámíthatatlanok. Tehát a kockázatot vállalni kellett. Amennyiben helyesen írtuk le, 

mi járt az osztrákok fejében, akkor elmondhatjuk, hogy az ő valóságészlelésüket hatféle 

téves észlelés torzította el: 

1. Az ördögi ellenség képe 

2. A férfias énkép 

3. Az erkölcsös énkép 

4. A szelektív figyelmetlenség 

5. Az empátia hiánya 

6. A túlzott katonai önbizalom 

Nézzük végig ezeket a pontokat kicsit részletesebben. 

 

Az ördögi ellenség képe 
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Az osztrák fejekben a merénylők bűnös jelleme volt a fókuszban, akik az emberi 

tisztesség minden normáját megszegték és fenyegették a jóindulatú Osztrák-Magyar 

Monarchia létezését. Fekete-fehér ábrázolásukban a fekete dominált a fehér fölött. Az ő 

szemükben az ilyen emberek és a belgrádi összeesküvés olyan égbekiáltóan gonosz volt, 

hogy ezen az összes jóérzésű embernek fel kell háborodni, még Oroszországban is, és 

be kell látniuk, a büntetés elkerülhetetlen. 

 

A férfias énkép 

Nem csak az osztrákokat, de más érdekelt kormányokat is az jellemezte ebben a 

korszakban, hogy megszállottjai voltak a presztízs megóvásának, és annak az érzésnek, 

hogy bármiféle megalázás tűrhetetlen. Az akkori nagyhatalmak mindegyikében ott 

motoszkált a félelem, hogy elveszítik nagyhatalmi pozíciójukat és visszacsúsznak a 

másodrendű hatalom pozíciójába. Így azután valahányszor valamiben határozottan állást 

foglaltak, sokkal élesebben lebegett a szemük előtt annak a veszélye, hogy 

meghátrálnak, vagy meghátrálni látszanak, és sokkal halványabban lebegett a szemük 

előtt annak a lehetősége, hogy emberek milliói szenvedhetnek és pusztulhatnak el 

akkor, ha nem engednek és nincs megegyezés. Ez igaz volt egészen az orosz általános 

mozgósításig, amikor Németországban, de az Osztrák-Magyar Monarchiában is a 

félelem vált az uralkodó érzelemmé, s ami közvetlenül vezetett az első csapás 

politikájához. Mindeddig az uralkodó érzelem nem a támadástól való félelem, hanem a 

megalázástól való félelem volt. A nemzetek döntéshozói számára az uralkodó dimenzió, 

amelynek mentén magukat megítélték, és amelyek mentén másoktól is elvárták, hogy 

megítéljék őket, nem a jó--rossz, vagy helyes—helytelen volt, hanem az erős—gyenge. 

A fő cél nyilvánvalóan az volt, hogy erősnek és bátornak mutassák magukat. 

 

A morális énkép 

Bár 1914 válságos időszakában az osztrák fejekben dominált a szerbek ördögi karaktere, 

kimondatlanul bár, de nagyon erősen érvényesült az a meggyőződésük, hogy a jó 

erkölcs az ő oldalukon van. Úgy élték át, hogy a határozott, erőt mutató fellépéssel 

valami olyasmi mellett állnak ki, ami érdemes arra, hogy megvédjék, a Monarchia: 

• békeszerető – egy pillanatra sem gondoltak nagyobb háborúra, mindig is 

tartottak tőle 

• civilizált – a civilizáció bástyája abban a Közép-Európában, amit a 

pánszlávizmus barbár áradata fenyeget 
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• gazdasági szempontból racionális – a birodalom mint egység prosperál, és ha 

szétszakad, annak negatív gazdasági következményei lennének 

• a rendet képviseli – a szerb merénylők a törvény és rend alapvető értékeit sértik 

meg 

• demokratikus – a rendszer alkotmányosan korlátozott monarchia, és az alattvaló 

népek a lehető leggyorsabb ütemben haladnak a teljes autonómia felé. 

Bármennyire fellelhető is az igazság magva ezekben az állításokban, kiáltóan hiányzik 

annak fel- és elismerése, hogy az ultimátum Szerbiának agresszió a szó minden 

definíciója értelmében. Mégis, az osztrákok elméjükben ezt teljesen figyelmen kívül 

hagyták, ők képtelenek voltak mást látni az ultimátumban, mint „határozott fellépést” és 

„igazságszolgáltatást a bűnösnek.” 

Mindezen közben egy furcsa automatizmus is hatalmába kerítette az elméjüket: úgy 

érezték, nem tehetnek másként. Az első lépéseket a háború felé a szükségszerűség 

érzésével tették meg; ha másként tesznek, az „öngyilkosság” volna – gondolták. S amint 

a kezdő lépéseken túl voltak, a „részvétel vaksága” (Rapoport 1960, 259-272) lett úrrá 

rajtuk. Ferenc József császár így fogalmazott: „Most már nem hátrálhatunk.” Az 

erkölcsi bűntudatot így sikeresen tolták át az osztrákokról a személytelen Sorsra vagy 

Szükségszerűségre. Ez a hozzáállás legmarkánsabban két ponton érhető tetten: július 

25-én megtagadták, hogy újra fontolóra vegyék a lépéseiket, azután, hogy Szerbia az 

ultimátumra békülékenyen reagált, sőt, a német császár annak a véleményének adott 

hangot, hogy semmi nem indokolja a háborút. És a nagyon erős német nyomás ellenére 

(július 29.) sem volt hajlandó változtatni. Azon a napon a német kancellár, Bethmann 

Hollweg azt táviratozta az osztrákoknak: „nem engedhetjük meg Bécsnek, hogy 

megfontolatlanul, a tanácsunk ellenében belevigyenek bennünket egy világméretű 

konfliktusba.” Berchtold, az osztrák külügyminiszter, a koncot a foga között tartva 

figyelmen kívül hagyott minden más alternatívát és megtette a döntő lépést. 

 

Szelektív figyelmetlenség 

Az osztrákok figyelme 1914-ben csupán egyetlen aspektusra irányult: a szétesés 

katasztrófájára, ha nem képesek határozottan kezelni a szerb nacionalizmust. Ebben a 

görcsben azonban nem voltak képesek ésszerű figyelmet fordítani arra, hogy mi a 

különbség a között, hogy a saját határaik között fellépnek a szerb nacionalizmussal 

szemben, és a között, hogy átlépve a saját határaikat agressziót követnek el egy másik 
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országgal szemben. A külvilág számára ez fontos különbség volt: a belső nyugalom 

fenntartása és a külső agresszió között. Ám a szorongó osztrák elmék ezt a különbséget 

nem látták: számukra mindennél fontosabb volt Szerbia szigorú megbüntetése és az 

Osztrák-Magyar Monarchia „férfias” képnek megóvása. 

 

Az empátia hiánya 

Az osztrákok képtelenek voltak megérteni a potenciálisan érdekelt felek lelkivilágát. 

Még a leginkább a figyelmük fókuszában lévő szerbeket sem tudták megérteni. Nem 

látták be, hogy egy szerb hazafi számára az osztrák követelések durva agressziónak 

számítanak, és azt váltják ki, hogy utolsó csepp vérükig harcoljanak. Nem fogták fel, 

hogy az oroszok mennyire sérelmezték Bosznia megszállását hat évvel korábban, és 

milyen sértés számukra a német érdekszféra kiterjesztése az ő általuk befolyásolt 

balkáni területekre. Nem látták előre, hogy a német császár meggondolatlan túlzott 

magabiztosságának ingája a páni félelem oldalára lendülhet, amint az oroszok 

megkezdik az általános mozgósítást. Nem látták, hogy a britek és a franciák az 

egyensúly felborulásától tartanak, ha magára hagyják Oroszországot a kisebb, de sokkal 

hatékonyabb német hadsereggel szemben, vagy, hogy miként reagál a brit közvélemény 

arra, hogy a németek Belgiumon keresztül megtámadják Franciaországot. És végül nem 

számoltak azzal, hogyan reagál Amerika a kis Szerbia megtámadására, vagy Belgium 

legázolására. 

 

A túlzott katonai önbizalom 

Az ilyen politikai típusú konfliktusokban óhatatlanul ott lapul az erőszakkal fenyegetés 

lehetősége. Láttuk, hogy ezt a kérdést különböző oldalakról, különböző 

megfontolásokkal mindig tekintetbe vették a felek az I. világháborúhoz vezető folyamat 

során. Izgalmas kérdés, hogy absztraktabb és interperszonálisabb konfliktusok esetén 

vajon milyen szerepe van a folyamat dinamikájában annak, hogy a feleknek módjuk 

van-e egymást fenyegetni, illetve, hogy az egyoldalú vagy kölcsönös fenyegetés milyen 

hatással van a konfliktus lebonyolódására. Erről nagyon sokat és nagyon tanulságos 

módon mond egy klasszikus kísérlet, amit legjobb tudomásom szerint nem követett 

további kísérletezés hosszú sora. Ezzel együtt mindenképpen érdemes ezt a klasszikus 

vizsgálatot közelebbről megismerni és a tanulságain elgondolkozni. 
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Az alkuhelyzet és a fenyegetés 

 

Deutsch & Krauss (1960) arra voltak kíváncsiak, hogy az alkudozást, ami nem 

feltétlenül konfliktus, de az érdekek megfelelő manipulálásával alakítható azzá, hogyan 

befolyásolja a másik fenyegetésének lehetősége, illetve a fenyegetés lehetőségének 

hiánya. Azaz, a konfliktus mélyén meghúzódó versengést állítják szembe az 

együttműködés alternatívájával.  

Az ő elemzésükben az alkudozás lényeges tulajdonságai a következők: 

1. Mindkét fél úgy látja, hogy megvan a lehetőség az olyan megegyezésre, 

amelyben mindkét fél jobban jár, vagy nem jár rosszabbul, mint ha nem 

jutnának megegyezésre. 

2. Mindkét fél úgy látja, hogy egynél több ilyen megegyezési lehetőség áll fenn. 

3. Mindkét fél úgy látja a másikat, hogy a preferenciáik egymással ütköznek, vagy 

az érdekeik szemben állnak az elérhető megegyezések tekintetében. 

Az ilyen típusú helyzetekre hétköznapi példák az eladó és vevő viszonya, amikor nincs 

előre rögzített ár, vagy a férj és feleség viszonya, amikor eltér a preferenciájuk, hogy 

hova menjenek nyaralni, a munkáltató és a szakszervezet közötti tárgyalások, vagy a 

leszerelési tárgyalások. 

Az alkudozás olyan helyzet, amelyben a résztvevők vegyes motivációval jellemezhetők 

egymás irányában: egyfelől érdekeltek az együttműködésben a megegyezés elérése 

céljából; másfelől ütköznek az érdekeik abban, hogy milyen feltételei legyenek a 

megegyezésnek. Az együttműködés motivációjának erősebbnek kell lennie a versengő 

érdekeknél ahhoz, hogy megegyezés szülessen. Ezt a helyzetet azonban befolyásolják 

szituációs és kognitív tényezők is, amelyek segíthetik vagy hátráltathatják annak 

felismerését, hogy van olyan megegyezés, amely csökkenti az érdekellentéteket és 

fokozza a kölcsönös érdekek érvényesülését. 

Két általános megállapítást tehetünk arra vonatkozóan, hogy mennyire valószínű a 

sikeres megegyezés egy alkufolyamat során: 

1. Az alkudozók annál nagyobb valószínűséggel jutnak megegyezésre, mennél 

erősebb az együttműködés iránti érdekük a versengő érdekeikhez képest. 

2. Az alkudozók annál nagyobb valószínűséggel jutnak megegyezésre, mennél több 

forrás áll rendelkezésükre a potenciális megegyezések felismeréséhez vagy 
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kitalálásához, illetve mennél könnyebben képesek ezeket kommunikálni, ha 

egyszer már felismerték vagy kitalálták őket. 

E feltételek között fontos szerepet kap az a körülmény, hogy a feleknek rendelkezésükre 

áll-e olyan eszköz, amellyel egymásra nyomást gyakorolhatnak a megegyezés 

kikényszerítése érdekében. Ennek a tényezőnek a – nem magától értetődő – hatását 

nagyon frappánsan érzékelteti Deutsch és Krauss (1960) klasszikus kísérlete a 

fenyegetés lehetőségének a megegyezés sikerére gyakorolt hatásáról. A fenyegetés 

lehetőségével kapcsolatban két feltevést fogalmaztak meg: 

1. Ha érdekkonfliktus áll fenn, és az egyik fél képes fenyegetni a másikat, akkor 

élni is fog ezzel a lehetőségével, azzal a céllal, hogy a másikat arra késztesse, 

hogy engedjen. Ez a hajlandóság annál erősebb, mennél kibékíthetetlenebbnek 

látják a konfliktust. 

2. Ha az egyik fél fenyegetéshez folyamodik a másik megfélemlítése érdekében, 

akkor a megfenyegetett ember (ha egyenlő vagy magasabb státusúnak tartja 

magát) ellenséges lesz a fenyegetővel szemben, és ellenfenyegtéssel és/vagy 

fokozott ellenállással fog reagálni. Ez úgy finomítható tovább, hogy az 

ellenállásra való hajlam annál nagyobb lesz, mennél nagyobbnak látják a 

fenyegető kárának valószínűségét és mértékét az ellenállás nyomán, és mennél 

kisebbnek a potenciális ellenálló kárának valószínűségét és mértékét. 

Az utóbbi feltevés azon nyugszik, hogy hacsak nem jelent öngyilkosságot az ellenállás, 

ha engedünk a megfélemlítésnek, akkor összeomlik az önbecsülésünk. A fenyegetés 

alkalmazása ezért a versengés hajlamát erősíti fel. Ebből az is következik, hogy ha az 

alkudozás résztvevőinek rendelkezésére áll eszköz a másik fenyegetésére, akkor az 

megnehezíti, hogy megegyezésre jussanak. Tehát az a feltevés, hogy akkor nagyobb a 

valószínűsége a megegyezésnek egy alkuhelyzetben, ha egyik félnek sem áll módjában 

fenyegetni a másikat. Azt hiszem tanulságos ezt a gondolatmenetet visszavetíteni az I. 

Világháborús gondolatmenetre, s abban Az Osztrák-Magyar Monarchia és Szerbia 

viszonyára. 

Deutsch és Krauss (1960) kísérletében a résztvevőket arra kérték, hogy képzeljék el, egy 

fuvarozási vállalatot vezetnek, amely egy adott útvonalon szállítja az árukat egy adott 

célpontba. Minden teljesített fuvarért 60 dollárcentet kapnak, levonva belőle a működési 

költségeket. A működési költségek másodpercenként egy centet jelentettek. Ha pl. egy 
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fuvar a résztvevőnek 37 másodpercet jelentett, akkor a nyeresége 60-37 cent=23 cent 

volt. 

Minden résztvevő kapott egy cégnevet: az egyik Acme, a másik Bolt volt. Ahogy a 

térkép (ábra) mutatja, mindkét játékos különböző helyről indult, és ellenkező irányban 

érhették el a célállomásukat. Útjuk egy ponton keresztezte egymást. Az útnak ez a része 

az „egysávos út” volt, ahol egy időben, egy irányban csak egy teherautó tudott 

közlekedni. Ha az egyik visszatolat ennek kezdetétől, akkor a másik tovább haladhat, 

vagy mindketten visszatolathatnak, vagy mindketten ott maradhatnak egymással 

szemben, anélkül, hogy tovább mehetnének. 

A célállomás elérésének van egy alternatív útvonala is mindkét játékos számára. Ez az 

alternatív útvonal nem keresztezi a másik játékos útvonalát, de 56%-kal hosszabb, mint 

a főútvonal. A résztvevőket arról tájékoztatták, hogy legalább 10 centet veszítenek 

minden fuvaron, valahányszor ezt az alternatív útvonalat választják. 

A főútvonal egyirányú szakaszának mindkét végén van egy sorompó, amit az a játékos 

működtethet, akinek a kiinduló állomása a sorompóhoz közelebb esik. Ha a sorompót 

lezárja, akkor megakadályozhatja, hogy a másik játékos a főútvonalon fuvarozzon. A 

sorompó használatával tehát azzal fenyegetheti az egyik játékos a másikat, hogy 

veszteséggel zárja a játékot. A Kétoldalú fenyegetés helyzetében mindkét játékosnak 

van sorompója, amit kontrollál. Egy másik helyzetben vagy az egyik (Acme) ellenőrzi a 

sorompót, vagy a másik (Bolt). A harmadik szituációban egyiküknek sincs módjuk 

sorompóval beavatkozni a fuvarozás menetébe. 
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A résztvevőknek a következő szabályok szerint kellett játszaniuk: 

1. Egy játékos, ha már elindult az egyik útvonalon, csak úgy válthatott a másikra, 

ha visszament a start pozícióba.  

2. Azokban a helyzetekben, amikor sorompók is szerepet kaptak, lezárhatták a 

sorompójukat függetlenül attól, hogy éppen hol tartózkodtak a főútvonalon, 

mindaddig, amíg a főútvonalon voltak (azaz, nem zárhatták le a sorompót, ha az 

alternatív útvonalon vagy a célpontban voltak). Viszont kinyithatták a sorompót 

bárhol is voltak. 

A résztvevőknek hangsúlyozták, hogy nem kell használniuk a sorompót. A sorompók 

minden menet kezdetén nyitva voltak. Az instrukció individualista beállítódást 

sugalmazott. Azt mondták a résztvevőknek, hogy próbáljanak a lehető legtöbb pénzt 

kihozni a maguk számára a játékból, és ne legyenek tekintettel arra, hogy a másik 

játékos nyer vagy veszít. Kaptak négy dollárt érő zsetont, és azt mondták nekik, hogy 

minden menet után kapnak pénzt vagy elvesznek tőlük a menet eredményének 

függvényében. Azaz, ha a 60 másodpercen belül eljuttatták a fuvart a célpontba, akkor 

kaptak a különbözetnek megfelelő összeget, ha azt túllépték, akkor elvettek tőlük az 

időtúllépés arányában. A menet eredményét mindkét játékos mindig megismerte. 

Minden pár húsz menetet játszott; minden menetben egyszerre indultak útnak. Más 

szóval, minden menet ugyanannak az alkuproblémának a megismétlése volt. Ha 

valamelyik játékos a húsz menet vége előtt elveszítette a tőkéjét (a négydollárnyi induló 

zsetont), akkor kapott további zsetonokat. Tudatában voltak, hogy a játék 

eredményeként ténylegesen nem nyernek vagy veszítenek pénzt. 

Nem lényegtelen körülmény, hogy a résztvevők mind nők voltak (akik közismerten 

inkább együttműködő, mint versengő beállítottságúak a férfiakhoz képest). A 

résztvevők mit sem tudtak a kísérlet céljáról, s a partnereik is teljesen ismeretlenek 

voltak számukra. Külön fülkékben ültek, egymást nem látták, és csak egy megfelelő 

irányító műszeren keresztül folytatták a játékot. 

A kísérlet finom részleteinek ismertetésétől eltekintünk, de a legfontosabb eredmény 

magáért beszél. Tehát három helyzet volt:  

• egyik játékosnak sem volt módja fenyegetni a másikat (nem volt sorompó, amit 

csukhatott vagy nyithatott), 

• egyoldalúan tudott fenyegetni (vagy az egyik, vagy a másik rendelkezett az 

egyirányú útnak a starthelye felőli végén sorompóval), vagy  
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• kétoldalú fenyegetésre volt mód.  

Az eredmények markánsan azt mutatták, hogy mennél inkább van eszközük a 

résztvevőknek a fenyegetésre, annál inkább választják a versengő – és ebben a 

szituációban egyértelműen vesztes – stratégiát (táblázat).  

Átlagok Változó 

nincs fenyegetés egyoldalú 

fenyegetés 

kétoldalú 

fenyegetés 

Összesített 

eredmények 

(Acme+Bolt) 

203,31 -405,88 -875,12 

Acme nyeresége 122,44 -118,56 -406,56 

Bolt nyeresége 80,88 -287,31 -468,56 

A nyereségek 

abszolút 

különbségei (A-B) 

125,94 294,75 315,25 

 

Talán segít a jelenség világosabb megértésében, ha az összevont adatok mögé nézünk 

egy-egy játék forgatókönyvének bemutatásával. 

 

 

Fenyegetés nélkül 

1. menet. A játékosok az egysávos út közepén találkoznak. Néhány előre-hátra 

mozgás után Bolt visszavonul az egyirányú szakasz végéhez és átengedi Acme-t, 

majd maga is áthalad. 

2. menet. Megint az egysávos út közepén találkoznak. Ez úttal, miután elakadnak 

egy ideig az előre-hátra mozgásokban, Bolt visszavonul a „starthoz” és az 

alternatív útvonalat választja a célponthoz, mi által szabaddá teszi a főútvonalat 

Acme számára. 

3. menet. Megint az egysávos út közepén találkoznak a játékosok. Ez úttal azonban 

Acme hátrál vissza az út kezdetéhez, és átengedi Boltot a célja felé. Ez után 

Acme halad át a főúton. 

5. menet. Mindkét játékos úgy dönt, hogy az alternatív útvonalat választja. 
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7. menet. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és középen találkoztak. Vártak, 

jó sokáig patt helyzet volt. Az után Acme visszavonult az egysávos út végéhez 

és átengedte Boltot. 

10-20. menet. Acme és Bolt innentől kialakítják azt a mintát, hogy váltakozva hol 

egyik, hol másik megy át elsőként az egysávos szakaszon. Innentől kezdve nem 

térnek el ettől a rendszertől. 

Ebben a helyzetben a többi játékos pár is hasonlóképpen viselkedik, egyetlen 

kivétellel, ahol az egyik játékos domináns: mindig ez a játékos megy át elsőként az 

egysávos szakaszon. 

 

Egyoldalú fenyegetés 

1. menet. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és középen találkoztak. Acme 

azonnal lezárta a sorompót, visszament a „starthoz”, és az alternatív útvonalon 

jutott el a céljához. Bolt várt néhány másodpercig a lezárt sorompónál, majd 

visszahátrált és az alternatív útvonalra tért. 

2. menet. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és középen találkoztak. Miután 

kb. 15 másodpercig előre-hátra mozogtak, Bolt visszahátrált az egysávos 

útszakasz kezdetéhez és engedte, hogy Acme átmenjen, majd maga is folytatta 

útját a főúton. 

3. menet. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és középen találkoztak. Miután 

patthelyzetben egy ideig előre-hátra mozogtak, Acme lezárta a sorompót, 

visszahátrált a „starthoz” és az alternatív útvonalat választotta. Bolt ez alatt a 

lezárt sorompónál várakozott. Amikor Acme megérkezett a célpontjához, 

kinyitotta a sorompót, Bolt pedig befejezte a főúton a fuvarját. 

5. menet. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és középen találkoztak. Acme 

azonnal lezárta a sorompót és az alternatív útvonalat választotta. Bolt kb. 10 

másodpercet várakozott a lezárt sorompónál, azután visszahátrált és ő is az 

alternatív úton jutott el a céljához. 

10. menet. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és középen találkoztak. Acme 

lezárta a sorompót, visszahátrált és az alternatív útvonalon érte el célját. Bolt ott 

maradt a sorompónál várakozva. Miután Acme célba ért, kinyitotta a sorompót 

és Bolt befejezte a fuvart. 

15. menet. Acme a főutat, Bolt az alternatív útvonalat választotta. 
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17. -20. menet. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és középen találkoztak. 

Bolt várt néhány másodpercig, az után visszahátrált az agysávos út végéhez és 

átengedte Acme-t, majd folytatta a fuvart a célig. 

További tipikus mintázatok voltak: hasonló váltakozás, mint amit a fenyegetés nélküli 

helyzetben láttunk, domináló mintázat, amelyben Bolt beérte az alternatív útvonallal és 

átengedte Acme-nak a főutat, és az, amikor Acme lezárta a sorompót és az alternatív 

útvonalat választotta ezzel arra kényszerítve Boltot, hogy ő is ezt tegye. 

 

Kétoldalú fenyegetés 

1. menet. Acme a főutat, Bolt az alternatív útvonalat választotta. 

2. menet. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és középen találkoztak. Bolt 

lezárta a sorompót. Acme várt néhány másodpercig, majd lezárta a sorompóját, 

visszahátrált a „starthoz” és megint előre ment a lezárt sorompóhoz. Acme 

visszahátrált és az alternatív útvonalat választotta. Bolt visszahátrált és elindult 

az alternatív útvonalon. Acme kinyitotta a sorompóját, Bolt visszahátrált a 

„starthoz” és a főúton érte el célját. 

3. menet. Acme az alternatív útvonalon érte el célját. Bolt a főutat választotta és 

lezárta a sorompóját, mielőtt belépett volna az egysávos szakaszba.  

5. menet. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és középen találkoztak. Acme, 

miután kb. 10 másodpercig hátrált és megint előre ment, visszahátrált és az 

alternatív útvonalat választotta. Bolt, miután várt néhány másodpercet, ugyanezt 

tette. 

8. -10. menetek. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és azonnal lezárták a 

sorompóikat, visszahátráltak a „starthoz” és az alternatív útvonalon jutottak 

célba. 

15. menet. Mindkét játékos a főútvonalat választotta és középen találkoztak. Acme, 

miután próbálkozott ügyeskedni a pozíciójával, lezárta a sorompóját, 

visszahátrált, és az alternatív útvonalon ért célba. Bolt, miután várakozott 

néhány másodpercig a sorompónál, visszahátrált a „starthoz” és ő is az alternatív 

útvonalat választotta. 

19. – 20. menetek. Minkét játékos a főútvonalon indult el, nyomban lezárták a 

sorompóikat, visszahátráltak a „starthoz” és az alternatív útvonalon érték el 

céljukat. 
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További előforduló mintázatok között szerepelt az, amikor váltakozva használták 

elsőként a főútvonalat (együttműködő megoldás), amikor az egyik fél dominált és 

mindig ő használta elsőként a főútvonalat, és végül, amikor az egyik játékos mindig a 

főutat, a másik mindig az alternatív útvonalat használta. Összességében, ahogy a 

táblázatból jól látható, az a tanulság, hogy mindkét fél számára az optimális megoldást 

az jelenti, ha nincs a kezükben a másikat kényszerítő eszköz, hanem arra vannak 

kényszerülve, hogy kölcsönösen elfogadható egyezségre jussanak. Fontos hangsúlyozni, 

hogy még az egyoldalú kényszerítés is abszolút értékben rosszabb kimenetelt jelentett a 

kényszerítő eszköz birtokosának, mint a kölcsönös megegyezés. Persze tudjuk, hogy a 

másikhoz képest relatív nyereség fontosabb, mint az abszolút nyereség. Erről is, és még 

sok egyébről szól az a klasszikus kutatás, ami a háromlábú szék egyik legmasszívabb 

megerősítésül szolgál: Henry Tajfel és munkatársainak minimális csoport paradigmája, 

és az ezzel végzett kísérletek. 

 

A minimális csoport paradigma 

 

Tajfel és munkatársai 14-15 éves bristoli iskolásfiúkkal végezték klasszikus 

kísérleteiket (1971). Diákat vetítettek a másodperc töredékéig, amelyeken változó 

számú pont szerepelt, és a srácoknak az volt a dolguk, hogy megbecsüljék, hány pont 

szerepelt a dián. A sorozat után a kísérletvezető állítólag kiértékelte a becsléseket, és 

közben, mintegy mellékesen elmondta a fiúknak, hogy az emberek az ilyen 

feladatokban nagyjából két típusba sorolhatók: az egyik típust „túlbecslőknek”, a 

másikat „alulbecslőknek” nevezhetjük. Egyik kategória sem pontosabb a becslések 

átlagát tekintve a másiknál, egyszerűen eltér a választendenciájuk. Volt egy második 

feladat is, és kényelmi okokból a fiúkat azon az alapon sorolták két csoportba, hogy a 

pontbecslési feladatban az „túlbecslő” vagy az „alulbecslő” típusba tartozónak 

bizonyultak-e. Valójában persze a csoportba sorolás teljesen véletlenszerűen történt, de 

a résztvevők erről mit sem tudtak. A feladat egy amolyan szerencsejáték kaszinós dolog 

volt: pontokat kellett adniuk másoknak, amiket a játék végén beválthattak, mint a 

zsetonokat, normális angol pénzre. minden pontért egytized penny járt. Senki nem 

adhatott pontot saját magának, csak másoknak, akiknek a kilétét nem tudhatták, de 

akikről azt lehetett tudni, hogy az „alulbecslő” vagy a „túlbecslő” csoportba került-e. 

Minden fiú kapott egy kis füzetet, amiben az adható pontok voltak feltüntetve, egyedül, 
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a többiektől elszigetelve dolgoztak, és mielőtt munkához fogtak volna, annyit közöltek 

velük, hogy ők maguk az „alulbecslők” vagy a „túlbecslők” csoportjába tartoznak-e. Az 

egyes lapok arra szolgáltak, hogy azokon két társuk között osszanak fel bizonyos 

mennyiségű pontot, akikről csak azt tudták, hogy melyik csoportba tartoznak. Egy 

másik kísérletben egy másik, hasonlóan önkényes szempont alapján osztották két 

csoportba az egyébként, az hétköznapi, iskolai mindennapjaikban egy csoportot alkotó 

fiúkat. Ez úttal az volt a szempont, hogy 20. századi absztrakt festmények esetében 

milyen preferencia jellemezte őket: az egyik csoportnak jobban bejöttek Kandinszkij 

lendületes, eleven színű vonalakkal festett képei, a másik csoportnak inkább Klee 

nyugodt pasztellszínű mértani idomai tetszettek. Természetesen a csoportba sorolás 

valójában itt is teljesen véletlenszerű volt. 

Tajfel és munkatársai ezzel a – minimális csoport paradigmának nevezett – módszerrel 

arra törekedtek, hogy olyan kísérleti helyzetet hozzanak létre, ahol az embereket 

önkényes vagy jelentéktelen alapon kategorizálják olyan csoportokba, amelyeknek 

nincs történetük, nincsenek érdekkonfliktusaik és sztereotípiáik. A kérdés az volt, hogy 

az ilyen minimális ismérvek alapján való kategorizálás, amely ráadásul keresztbe 

metszette a kísérleti szituáción kívüli valóságos társadalmi kategorizálást, hatással lesz-

e a saját csoport—külső csoport megkülönböztetésre. Alább látható egy pontozó lap a 

fiúknak adott füzetekből. 
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Amint látható, a két számsor hozzá van rendelve egy számmal azonosított saját csoport 

taghoz, és egy számmal azonosított külső csoport taghoz. Az egyes ilyen lapok esetében 

a füzetben az volt az illető feladata, hogy válasszon egy számpárt, amelynek alapján 

elosztják a két fiú, pl. a Klee csoport 74-es tagja és a Kandinszkij csoport 44-es tagja, 

vagy a Kandinszkij csoport 12-es tagja és a Klee csoport 50-es tagja között a később 

pénzre váltható pontokat. A füzetet kitöltő fiúk tehát csak csoporthoz rendelt számokat 

tudtak, valamint azt, hogy ők maguk melyik csoporthoz tartoznak. Három szélsőséges 

stratégiai választás gondolható el, ha a pontozó a Klee csoport tagja: 

• Maximális elfogultság a saját csoport iránt 

• Maximális méltányosság 

• Maximális nagyvonalúság a másik csoport iránt 

A jellegzetes stratégia az volt, hogy a maximális elfogultsághoz közel eső arányban 

osztották a pontokat, annak ellenére, hogy a csoportba sorolás önkényes volt, nem 

tudhatták, hogy adott esetben a számozott másik csoporttag amúgy nem a legjobb 

pajtásuk-e. A tanulság tehát ebből az, hogy önmagában az önkényes csoportba sorolás 

képes előállítani azt a lélektani állapotot, hogy a méltányosságot félretéve elfogultan 

viselkedünk a saját csoportunk tagjai iránt. 

 

Tajfel és munkatársai megpróbálták még tovább feszíteni a húrt. Olyan változatban is 

elvégezték ezt a kísérletet, ahol a résztvevőket dilemma elé állították: oszthattak 

pontokat úgy, hogy a diákcsoport előnyét maximalizálják a „bankkal” szemben, vagy 

úgy, hogy a saját csoport—külső csoport különbségét maximalizálják a saját csoport 

javára akár azon az áron is, hogy összességében a fiúk sokkal rosszabbul járnak. Ezt a 

változatot az alábbi táblázat szemlélteti: 
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Itt két stratégia kínálta magát: 

• a fiúk maximális profitja a” bankkal” szemben 

• a saját csoport maximális megkülönböztetése a külső csoporttól 

A tipikus választások azt mutatták, hogy inkább beérték a saját csoporttagnak adott 7 

ponttal, ami persze azt jelentette, hogy a saját csoporttag hétszer annyi pontot kap, mint 

a külső csoporttag, mintsem elfogadták volna, hogy a külső csoporttag több pontot kap, 

mint a saját csoporttag, de összességében a saját csoporttag nem hét, hanem 19 ponthoz, 

s így ennyi pénzre váltható értékhez jut. 

Ez a döbbenetes jelenség sokat elmond arról, hogy miért alakulnak ki olyan 

törvényszerűen csoportok közötti konfliktusok. Tajfel és munkatársai erre egy 

szellemes, azóta is érvényesnek tekintett pszichológiai magyarázatot adtak, ami egyben 

a jelenség univerzalitását is érthetővé teszi. Ez a társas identitás elmélet: A saját csoport 

javára történő torzítás egyik fontos oka az a motiváció, hogy pozitív önértékelésünket a 

csoporttól származtassuk. 

 

A csoportok közötti konfliktus a kommunikációban 
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A csoportok közötti elfogultság nyelvi megjelenésére már láttunk ez példát Anne Maass 

és munkatársai vizsgálataiban. Most röviden kitérünk arra, hogy a csoportok közötti 

konfliktusok milyen egyéb kommunikációs aspektusokat mutatnak. 

Az etnikummal való azonosulás egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb közvetítője 

a nyelv. Gondoljunk a magyar nyelvújítás korának jelszavára: „Nyelvében él a nemzet.” 

Így a csoportok közötti konfliktusok is gyakran a nyelvhasználattal kapcsolatban 

éleződnek ki.  Gondoljunk arra a folyamatos harcra, amit a legkülönbözőbb nemzeti és 

etnikai kisebbségek folytatnak a nyelvük megtartásáért, sőt használatának erősítéséért 

(számunkra fontos területek e tekintetben Erdély, a Felvidék vagy Kárpátalja). A 

magyarországi romák emancipációs törekvései szempontjából is kitüntetett szerepe van 

annak a ténynek, hogy beszélhetnek önálló roma nyelvről, választhatnak úgy, hogy 

lovári vagy magyar nyelven kommunikálnak-e, van (ha szerény mértékben is) roma 

nyelvű sajtó, Síklaki rádió- és televízióadás. Vagy a fonákjáról, amikor nacionalista 

politikusok betiltják a kétnyelvű feliratokat kétnyelvű közösségek esetében (Babeş–

Bolyai Egyetem Kolozsvárott vagy a felvidéki hasonló konfliktusok), sőt amikor – 

állítólag – azért bántalmaznak egy fiatal nőt, mert a telefonjában magyar nyelvet 

használ. 

Ezt a jelenséget a szakirodalom etnolingvisztikai identitásnak nevezi, s jól ragadja meg 

Giles és Johnson: „egy adott etnikai csoport számára egy bizonyos nyelvi stílus vagy 

nyelv a csoporttagság szükséges kelléke, kiemelkedő támpont az etnikumok közötti 

kategorizáció számára, lényeges aspektusa az etnikai identitásnak, és ideális eszköz a 

csoporton belüli kohézió elősegítéséhez” (1987, 241.). Például a volt Jugoszláviában a 

macedón írók távoli mezőgazdasági területeken kutattak olyan szavak és nyelvtani 

formák után, amelyek egy olyan nyelvhasználat kidolgozását segítették elő, amellyel 

megkülönböztethették a nyelvüket a szerb-horváttól. Ez pedig fontos volt számukra, 

amikor azért harcoltak, hogy Jugoszlávián belül önálló köztársaságot alkothassanak, és 

nyilván nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy ma önálló köztársaság Macedónia. Vagy 

1976 nyarán a montreali repülőtér egy hétig nem működött, mert a quebeci légi 

irányítók sztrájkba léptek tiltakozásul amiatt, hogy nem használhatták a munkájukban a 

francia nyelvet. Az akkori kanadai miniszterelnök szerint 30 éve nem osztotta meg 

ennyire egy ügy az országot. 

A nyelvnek tehát kiemelkedő szerepe van az etnikai csoportok számára, s ez legalább 

négy forrásból táplálkozik: 

– a nyelv gyakran a csoporttagságot eldöntő kritérium; 
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– fontos támpont az etnikai kategorizálás számára; 

– az identitás érzelmi megalapozásában fontos szerepet játszik; 

– elősegíti a csoportkohéziót. 

Számos példával szolgálhatunk erre. Az Egyesült Államok déli részén az a mondás 

járja, hogy „Az a mexikói amerikai, aki nem beszél spanyolul, fulladjon meg a 

csilibabjától”. Vagy a Békehadtest egyik afroamerikai katonája megdöbbenéssel 

tapasztalta, hogy amikor a küldetése Sierra Leonébe vetette, a helybeliek „oyimbo”-nak, 

azaz fehér embernek nevezték az amerikai angolja miatt (Giles–Coupland, 1991).   

Az etnolingvisztikai identitás bizonyos társas helyzetekben eredményezheti azt, hogy a 

beszélő a külső csoport tagjaival való kommunikáció során a nyelvet a csoportok 

közötti megkülönböztetés stratégiai eszközeként alkalmazza. Ha például a kolozsvári 

egyetemen egy román tanárt, nem tudván románul, magyarul próbálok megszólítani, 

akkor ő folyamodhat ahhoz a stratégiához, hogy – noha tud magyarul – csak románul 

hajlandó kommunikálni (ilyenkor persze segíthet egy közvetítő nyelv, például angol 

vagy francia). Giles és Johnson (1987) nyolc pontban foglalták össze annak feltételeit, 

hogy egy beszélő ilyen megkülönböztető nyelvi stratégiához folyamodjon: az illető 

1. olyan saját csoporttal azonosul, amely a nyelvet fontosnak tekinti; 

2. megbízhatatlan összehasonlításokat tesz más etnikai csoportokkal; 

3. saját csoportja etnolingvisztikai vitalitását erősnek látja; 

4. a saját csoportja és más csoportok között a határokat zártnak és erősnek látja; 

5. nincs erős azonosulása más társadalmi kategóriákkal; 

6. úgy látja, hogy csekély a kategóriabeli átfedés közte és interakciós partnere 

között; 

7. nem származik számára erős társas identitás más társadalmi kategóriákban való 

tagságból; 

8. a státusát magasabbnak látja az etnikai csoportjában, mint más társadalmi 

kategóriákban. 

A csoportok, különösen az etnikai csoportok közötti érintkezésben a használt nyelv 

preferenciája tekintetében négy jellegzetes mintázat vagy „profil” különböztethető meg 

(Ryan–Hewstone–Giles, 1984): 

1. A profil: mindkét csoport a domináns csoport nyelvét preferálja; ez a profil 

tovább osztható A1 és A2 profilra. Az A1 esetében az alárendelt helyzetű csoport 

„öngyűlöletből” preferálja a domináns csoport nyelvét, az A2 esetében pedig státusát az 
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alárendelt helyzetű csoport annak tulajdonítja, hogy csoportja negatív társadalmi 

megítélés alá esik. 

2. B profil: státus tekintetében a domináns csoport nyelvét preferálja, szolidaritás 

tekintetében viszont a saját csoport nyelvét. 

3. C profil: amikor a csoportok egyenlő státusúak, s ilyenkor a saját csoport 

nyelvét preferálja. 

4. D profil: státus tekintetében a domináns csoport nyelvét preferálja, szolidaritás 

tekintetében azonban az alárendelt csoportét. 

Amikor a domináns és alárendelt státusú csoportok nyelvéről beszélünk, gyakran 

ütközünk abba a jelenségbe, hogy a domináns csoport az alárendelt csoportnak az övétől 

eltérő nyelvhasználatát az alárendelt csoport fogyatékosságának, az alárendeltség 

okának vagy tünetének tekinti. 

Például egy felnőtt fekete férfit lehet úgy megszólítani, hogy „fiú”. Kicsit olyan ez, mint 

amikor egy magyar felnőtt (idegen) férfit „öcsinek” szólítanak. Azt fejezi ki ezzel a 

beszélő, hogy nem tekinti magáról felelősen dönteni képes, egyenrangú partnernek a 

másik csoport tagját. Híres eset, amit egy fekete polgárjogi aktivista, Alwin Poussint ír 

le, aki orvos volt az Egyesült Államok déli részén. Igazoltatta egy rendőr, és kezében 

Poussint jogosítványával megkérdezte tőle: 

– Mi a neved fiú? 

– Dr. Poussint. 

– Mi a keresztneved, fiú? 

– Alwin. 

A kis párbeszéd egy hatalmi csörtét rejt magában. A rendőr a lekicsinylő „fiú” 

megszólítással él a felnőtt férfi felé. A válaszban azzal, hogy „Dr. Poussint”-ként nevezi 

meg magát, a fekete orvos jelzi, hogy a számára dukáló megszólítás a titulus (dr.) és a 

vezetéknév. A rendőr azáltal, hogy megismétli a „fiú” megszólítást, értésére adja, hogy 

attól, hogy orvos, számára még alacsonyabb státusú lény, s az erőviszonyok valóban 

ilyenek voltak, hiszen az orvosnak el kellett viselnie a megaláztatást. 

Az etnikai előítéletek a nyelvfejlődés segítségével beépülhetnek egy-egy nyelvbe, s már 

nem közvetlenül mint a kisebbség megnevezéseként hatnak, hanem a jelentésükön 

keresztül. Amikor a magyar ember félrenyel, azt mondja, cigányútra ment a falat. Vagy 

ha a magyar ember túlságosan sokat és kicsinyesen alkudozik valamire, akkor azt 

mondjuk rá, hogy cigánykodik. Amikor a kártyapakliban megfordul egy lap a paklihoz 

képest, akkor azt mondjuk, zsidó van a pakliban. Az angolban is megtalálhatók a 
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hasonló fordulatok. Ha valaki egy fogadásnál hamiskodik, akkor azt mondják, 

„velszizik”. Ha valaki pénzügyekben csal vagy tisztességtelenül alkuszik, akkor azt 

mondják, hogy zsidózik a másikkal. Amikor valaki mámoros vakmerőséggel viselkedik, 

azt mondják rá, hogy holland bátorságot tanúsít. A zabolátlan embert gyakran nevezik 

indiánnak, a kegyetlen embert töröknek, a buta embert pedig poláknak. 

Egy kisebbséget számarányának, jelentőségének megfelelően kisebb vagy nagyobb 

számú etnofaulizmussal jellemez a többségi társadalom. Maguk az etnofaulizmusok 

jellegzetes kategóriákat alkotnak. A legfontosabb kategóriák a becenevek, a 

jellegzetesen fogyasztott ételek-italok és a tipikusan nekik tulajdonított viselkedések. 

Egy kutatás például azt vizsgálta, hogy az Egyesült Államokban nagy létszámú ír és kis 

létszámú ausztrál kisebbségre milyen etnofaulizmusok vannak forgalomban. Az írek 

esetében három tipikus név (mick, bridget és donovan), két tipikus étel-ital (krumplievő 

és whiskey-mick) és négy tipikus magatartás (verekedős ír, paddywhack, tüzes szájú, és 

surly-boy) van forgalomban, míg az ausztrálokról csupán két nevet (orestralin és aussie) 

és két magatartást (valuta-kölyök és pome) találtak. Egy másik, eltérő megközelítésű 

kutatásban híres irodalmi műveket vettek górcső alá. Például azt tapasztalták, hogy 

Shakespeare Velencei kalmár című drámájában minél több keresztény van egyszerre a 

színpadon, annál valószínűbb, hogy Shylock-ot, a zsidó szereplőt valamilyen 

etnofaulizmussal írják le (pl. hitetlen). 

Bennünket a csoportok közötti konfliktusok kommunikációs aspektusai szempontjából 

elsősorban az foglalkoztat, hogy a hagyományosan hátrányos helyzetű csoportokat 

negatív sztereotípiák alapján ábrázolja a tömegtájékoztatás, de legalábbis elfogultan 

abban az értelemben, hogy az ábrázolás nem reprezentálja híven a csoport 

tulajdonságait. Ennek az elfogult ábrázolásmódnak a szisztematikus empirikus feltárása 

még várat magára, ilyen elemzésekkel csak szórványosan találkozunk, elméleti 

magyarázatok azonban vannak rá. Ezek közül a legfontosabbak (amelyek persze 

lehetnek egymást kiegészítő magyarázatok is): 

1. A hátrányos helyzetű csoportok történetileg csak kevéssé fértek hozzá a 

nyilvánossághoz az előnyös helyzetűekkel összehasonlítva. 

2. A csoportok közötti dominanciaviszonyok befolyásolják a médiabeli 

megjelenést és az ábrázolás módját. 

3. A kommunikációs szabályok kedvezhetnek a hátrányos helyzetű csoportok 

rovására elfogult ábrázolásnak. 
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4. A média pusztán tükrözi az objektív valóság és a rejtett kulturális hiedelmek 

között fennálló ellentéteket vagy különbségeket. 

Az elfogult ábrázolás szinte elkerülhetetlen, ha a hírek előállításában csak a domináns 

társadalmi csoportok vesznek részt. Márpedig nagyon sokáig ez volt a helyzet, s az 

arányok ma sem tükrözik kellően az egyes rétegek társadalmi jelenlétét. Az AP 

hírügynökség vezetői például végeztek egy felmérést 1986-ban a kisebbségek 

képviseletéről a sajtóban. Eszerint az Egyesült Államokban az újságírók mindössze 1%-

át tették ki az afroamerikaiak, s ez az arány a sugárzott médiában is csupán 4% volt 

(Mazingo, 1988). Az American Association of Newspaper Editors készített egy 

felmérést arról, hogy kisebbséghez tartozó újságírók milyen arányban találhatók a 

híripar magasabb pozícióiban. Eszerint kevesebb mint 10% az arányuk a vezető 

szerkesztőségi pozíciókban (St. John, 1998). A magyarországi viszonyokról nincs sok 

adatunk, de a helyzetről ad némi képet a romákra vonatkozóan Bernáth Gábor és 

Messing Vera már idézett kutatása (Bernáth–Messing, 1998). Személyes, nem 

tudományos tapasztalatom szerint egy – szerintem vélhetően – cigány származású 

riporterrel találkoztam az elmúlt kb. két évtizedben a Magyar Televízióban, s talán nem 

véletlen, hogy az illető a Kék Fény című bűnügyi magazin munkatársa. 

A kisebbségi csoportok résztvevőinek jelenléte a hírgyártásban minden bizonnyal 

növelné az ő szempontjukból fontos hírek arányát a műsorokban és tudósításokban. A 

mennyiség arányosabbá válásán túl legalább olyan fontos következmény volna a hírek 

megfogalmazásának módjában várható eltolódás, a hangsúlyok módosulása: mit emel ki 

a tudósítás, hogyan keretezi, milyen kontextusba illeszti. A főcímek 

megfogalmazásának rendkívül nagy szerepe van abból a szempontból, hogy egy 

cikkből, tudósításból mi marad meg a befogadóban, sőt már arra is hat, hogy miként 

értelmezi magát a hírt (Síklaki, 1994). Ebből a szempontból nem közömbös, hogy jelen 

vannak-e a szerkesztőségekben a kisebbségek képviselői. Cole és Leets (1998) például 

végeztek egy vizsgálatot, amely kimutatta, hogy a résztvevők egy etnikumok közötti 

incidensről beszámoló tudósításnak minőségileg eltérő főcímet adtak annak 

függvényében, hogy az illető saját csoportjához vagy külső csoporthoz tartozott-e az 

erőszakos cselekedet látszólagos elkövetője. 

A média fölötti dominancia összefüggést mutat azzal az általános tendenciával is, amit 

társadalmi dominanciára irányultságként ismerünk. Mivel ez a hajlam általában a fehér 

férfiak körében bizonyult a legerősebbnek, ez a körülmény is hozzájárulhat annak a 

jelenségnek a magyarázatához, hogy éppen ez a társadalmi csoport élvez legerősebb 
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befolyásolást a hírgyártás fölött. Van Dijk (1988) például arról számol be, hogy 

Hollandiában a nem holland kisebbségeknek nincsenek saját folyóirataik és újságjaik – 

még a holland állampolgársággal rendelkező kisebbségeknek sem. Ehhez képest jobb a 

helyzet például az Egyesült Államokban, vannak külön nőknek és különböző 

kisebbségeknek készített, sőt általuk készített műsorok és általuk üzemeltetett csatornák. 

Magyarországon komoly vívmánynak számít a Rádió C, amely az elsősorban  cigányok 

által elsősorban cigányoknak készített és sugárzott műsorok csatornája. 

A kommunikáció általános normái előírják, hogy számításba vegyük hallgatóságunk 

elvárásait, ismereteit, attitűdjeit. Megteheti ezt egy orgánum tudatosan is, világosan 

szem előtt tartva a célközönségét. A tipikus széles kör számára szerkesztett médiumok 

(pl. országos napilapok, országosan sugárzott rádió- és televízió csatornák) ugyanakkor 

eleve heterogén közönséghez szólnak, így a hallgatóság attitűdjeinek a figyelembevétele 

nehézségbe ütközhet. Ilyenkor előfordul, hogy a domináns csoport elvárásaihoz 

alkalmazkodik a kommunikáció, mégpedig valószínűleg nagyrészt nem tudatos módon. 

Jól illusztrálja ezt a jelenséget az a vizsgálat, amely homoszexuális emberekkel szemben 

elkövetett erőszakos bűncselekmények leírását hasonlította össze olyan, hasonló 

bűncselekmények leírásával, ahol az áldozat szexuális beállítottsága ismeretlen volt. Az 

ilyen leírásokat megvizsgálták egy olyan napilapban, amelynél feltételezhető volt, hogy 

számol a homoszexuális olvasók érzékenységével (San Francisco Chronicle), és egy 

olyan lapban, amelyről ezt nem volt indokolt feltételezni (The Washington Post). Az 

egyik vizsgált nyelvi jelenség a nominalizáció volt, vagyis amikor egy konkrét igét 

alkalmazó megfogalmazás helyett (amelynek van aktora és tárgya) pusztán egy elvont 

névszó áll, például „a gazdák lezárják az utat” helyett „az útlezárás”. Nyilvánvaló, hogy 

a nominalizált forma háttérben hagyja a cselekedet felelősét, az elkövetőt. A 

bűncselekmények beszámolói esetében azt tapasztalták, hogy a San Francisco Chronicle 

tudósításainál nem volt különbség a nominalizáció arányában attól függően, hogy 

homoszexuális vagy ismeretlen szexuális irányultságú volt-e az áldozat. Ezzel szemben 

a Washington Post bűnügyi riportjaiban a homoszexuálisok rovására elkövetett 

erőszakos bűncselekményeket nagyobb arányban írták le nominalizált formákkal, mint 

az ismeretlen szexuális irányultságú áldozatok ellen elkövetett tetteket. 

Végül az adott társadalom kulturális sztereotípiái is befolyással lehetnek arra, hogy a 

hírmédiumok elfogultan ábrázolnak különböző társadalmi csoportokat. Az Egyesült 

Államokban általános vélekedés, hogy a szegénység elsősorban a feketék problémája, s 

ez tükröződik abban, ahogyan a média a szegénységet ábrázolja. Noha a 
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hajléktalanoknak csak egy része afroamerikai származású, az ilyen témák ábrázolásában 

túlnyomórészt ők a bemutatott szereplők. Hasonló a helyzet Magyarországon a 

romákkal. A nőket jóval nagyobb arányban mutatják nőies szerepekben vagy olyan 

politikai megszólalásokban, amikor valamilyen, nők számára fontos témáról van szó. 

A csoportok közötti konfliktusok kommunikációs vetületének legmarkánsabb példáját a 

sok vitát kiváltó gyűlöletbeszéd fogalma adja. A fogalom és társadalmi-jogi megítélése 

attól vitatott, hogy nehezen összebékíthetően ütközik esetében a demokráciák két 

alapvető alkotmányos elve: az emberi méltóság tisztelete és a szólásszabadság. A 

dilemma történetét érdemes az Egyesült Államok példájával szemléltetni, már csak 

azért is, mert az új magyar demokrácia gyűlöletbeszéd-dilemmájának kezelésében is 

érezhetően nagy a hatása ennek a példának. 

Az Egyesült Államokban az alkotmány első és tizennegyedik kiegészítése között feszül 

az ellentmondás, s a viták akörül zajlanak, hogy melyik élvezzen elsőbbséget, nagyobb 

súlyt a gyűlöletbeszéd konkrét eseteinek megítélésénél. Általánosságban azt 

mondhatjuk, hogy az első kiegészítés, a szólásszabadság joga az, amely mindeddig 

többnyire fölülkerekedett a jogi viták végén. 

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága elismer néhány kivételt a szólásszabadság 

biztosítása alól. Ilyenek az úgynevezett „harcos szavak” (fighting words), ami a 

számunkra a leginkább érdekes, ezen kívül például a hamis eskü vagy a kormány 

működésének megakadályozása (például a forgalmat blokkoló tüntetés). Harcos 

szavaknak azt tekinti az amerikai jog, amikor a beszéd a békesség azonnali 

megbomlását idézi elő, s az a szándéka, hogy sérüléshez vezessen. A helyzetet úgy kell 

elképzelni, hogy a címzettek ellenségesen viszonyulnak a beszédhez, amelynek 

meghallgatása elől nincs módjuk kitérni, valamiképpen rájuk kényszeríti a beszélő fél. 

Álljon itt két nevezetes példa, ami jól érzékelteti az amerikai jog hozzáállását, s egyben 

kontextusba helyezi a magyar jogalkalmazást is. New Hampshire-ben 1942-ben egy 

Chaplinsky nevű ember vallásellenes irodalmat terjesztett. Ennek során a beszámolók 

szerint zaklatott egy rendőrt, „átkozott fasisztának” és „istenverte gengszternek” 

nevezte. A Legfelsőbb Bíróság szerint ez részéről szándékos sértés volt, valószínű volt, 

hogy békétlenséget szít nyilvános helyen, az átlagemberből erőszakos válaszlépést vált 

ki, és megakadályozza a címzettet törvényes foglalkozása folytatásában. Ebben az 

ítéletben fontos mozzanat, hogy a sértésnek szemtől szembe kell történnie. Például egy 

1952-es esetben a Legfelsőbb Bíróság nem ítélte úgy, hogy gyűlöletbeszédről volna szó, 

amikor fehérek egy csoportja uszító pamfletet tett közzé fekete chicagói lakosok ellen, 
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mert az ellenséges hallgatóság nem kényszerült elolvasni a pamfletet, és nem került sor 

közvetlen, szemtől szembeni sértegetésre. Ezért ebben az esetben az első kiegészítés 

erősebb volt a tizennegyediknél. A szólásszabadság annyira fontos jog, hogy a 

Legfelsőbb Bíróság jogosnak ítélte, hogy az Amerikai Náci Párt 1970-ben felvonulást 

rendezzen egy Skokie nevű kisvárosban, ahol igen nagy számban laktak koncentrációs 

táborok túlélői, azzal az indoklással, hogy a szólásszabadságot minden állampolgár 

számára biztosítani kell, még akkor is, ha „az általuk hangoztatott eszméket a 

társadalom teljes joggal visszautasítja és megveti”.  
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