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A csoportos döntés mechanizmusa, különös 
tekintettel az esküdtszékre 

 
 
 
 

Az esküdtek tárgyalási és döntési folyamatának néhány mozzanatát, illetve az ezekkel 
kapcsolatos vizsgálatokat, kísérleteket mutatom be. Ez a téma túlmutat a jogon, mivel más 
tudományterületek – pl.: pszichológia, szociológia - lépnek az igazságszolgáltatással 
érintkezésbe. 

Az esküdtszéket kutató társadalomtudósoknak már régóta vágya, hogy bepillanthassanak 
az esküdtek tárgyalási folyamatába, és ezáltal megtudják, hogy a jogon kívül még milyen 
hatások befolyásolják az esküdteket, és ez milyen következménnyel lehet a döntésükre. 

Az esküdtek döntési folyamatának kutatását nagymértékben megnehezíti, hogy a 
tanácskozáson az esküdteken kívül senki sem lehet jelen. „Az is meg van tiltva, hogy videóra 
rögzítsék a bent zajló eseményeket, ezért az esküdtek később kiszivárogtatott információin, a 
velük készült interjún és a feltételezéseken kívül nincs hiteles forrás a kutatásokhoz.”148 

 
Több módszer létezik, amelyek segítségével a társadalomtudósok közvetve bepillantást 

nyerhetnek az esküdtek tanácskozási és döntési folyamatába: 
 
a) Néhány esetben a kutatóknak engedélyt adtak arra, hogy kísérleteket folytassanak az 

esküdtszéki panel egyes tagjaival, azonban ez ritka kivételnek számít. Éppen ezért a 
társadalomtudósok ennél könnyebben kivitelezhető vizsgálati módszereket 
választottak. 

b) „Az egyik legkézenfekvőbb megoldás nyilvános tárgyalás esetén az ún. „árnyék 
esküdtszék” (shadow jury) alkalmazása.”149  Ilyenkor az esküdtszék tagjaival 
megegye-ző létszámú csoportot ültetnek be a tárgyalásra, akik végig figyelemmel 
kísérik az eseményeket, utána egy szobába vonulnak vissza ugyanúgy, mint az igazi 
esküdtszék, és a kutatók jelenlétében elemzik együttesen a történteket. Az „árnyék 
esküdtszék” tagjainak is be kell tartaniuk azokat a szabályokat, amelyek az esküdtekre 
vonatkoz-nak, pl.: a tárgyalás alatt ők sem beszélhetik meg egymással az általuk 
észlelt esemé-nyeket. 

c) Egy másik vizsgálati módszer a szimulált esküdtszéki tárgyalás, amikor kizárólag a 
kutatás célja érdekében embereket kérnek fel arra, hogy tegyenek úgy, mintha tényleg 
„éles” tárgyaláson lennének. Általában egyetemistákat használnak erre a célra, de 
ritkán az is előfordul, hogy egy valós esküdtszéki panelból válogatnak ki személyeket. 
Komoly módszertani problémákat vet fel az egyetemisták alkalmazása, mivel 
nagymértékben eltérnek egy valós esküdtszék összetételétől. „A vizsgálatok szerint 

                                                 
148 Dr. BADÓ Attila: i.m. 479.o. 
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koruk és sajátos attitűdjeik miatt hajlamosabbak felmentő ítéletet hozni és általában 
véve elnézőbbek egy átlagos esküdtnél.”150  

Fontos az is, hogy milyen módon mutatják be a vizsgálat céljára felhasznált esetet. Sokszor 
használnak írott eset-összefoglalót, amelyből kimaradnak a gesztusok és az a hangulat, ami az 
esküdtszéki tárgyalásra jellemző. Valódi tárgyalásokról készült videofelvétel vagy hangfelvé-
tel sokkal inkább megfelelő ebből a szempontból.  

Az árnyék esküdtszéki módszer mellett a szimulált esküdtszéki tárgyalás a legcélraveze-
tőbb megoldás. Azonban minden szimulált esküdtszéki vizsgálatnál problémát okoz az, hogy 
ebben az esetben nem nehezedik a résztvevőkre egy valós döntési kötelezettség. Hogyha 
valaki tisztában van azzal, hogy a döntésének nincsenek következményei, akkor könnyebben 
mondja ki valakiről, hogy bűnös, mint akkor, amikor ez a vádlottra nézve következményekkel 
jár.  

E vizsgálatok eredményeit figyelembe kell venni az esküdtszéki rendszer kutatásánál, mert 
a kutatók több olyan megállapításra jutottak, amelyek helytállónak minősíthetők a fent 
említett kétségek ellenére is. 

Több vizsgálat során kimutatták, hogy 12 esküdt közül 3 esküdt többet beszél (tehát 
aktívabb), mint a többiek összesen. Hamar kiderül, hogy az esküdtek közül kik a domináns 
érvelők, akik magukhoz veszik a kezdeményezést, a tárgyaláson elhangzottakat értékelik, és 
ezáltal próbálják befolyásolni, illetve meggyőzni a saját igazukról, véleményük helytállósá-
gáról a többieket. Az esküdti aktivitást befolyásolja az esküdtszéki tagok száma is; ezt más 
csoportok esetén is kimutatták. A vizsgálatok szerint 6 tagú esküdtszék esetén csak 5 
százaléka volt az esküdteknek teljesen passzív, azonban egy 12 tagú esküdtszék esetén ez az 
arány 20 százalékos. „Kisebb létszám mellett nagyobb bátorsággal szólalnak meg azok is, 
akik egyébként minden nyilvános „fellépéstől” tartózkodnak.”151 Az esküdtek aktivitása akkor 
is növekszik, ha megnő a velük azonos véleményen levő esküdtek száma. A tanácskozáson 
mutatott aktivitással korrelációban áll a nem és a státusz is. „A férfiak általában többet 
beszélnek, mint a nők, és a magasabb pozíciót betöltők szintén az alacsonyabb státusszal 
rendelkezőknél.”152 Az egyes esküdtek felszólalási kedvét az ülésrend is képes befolyásolni. 
Nagyobb az aktivitása az asztal közepén, illetve végén helyet foglalóknak, mint azoknak, akik 
az asztal sarkán ülnek. Ezek a tényezők fontosak az esküdtszék elnökének megválasztásánál 
is, mivel a kimutatások alapján a férfiak, a magasabb státusszal rendelkezők, illetve az asztal 
végén ülők felülreprezentáltak az elnöki szerepet illetően. 

 
A kutatók különböző tanácskozási fázisokat különítenek el. 
Az egyik kutatócsoport 4 szakaszra osztotta az esküdtek tanácskozását: 

 
1. Az első, ún. orientációs fázisban megválasztják az elnököt, elmondják a tárgyalás 

során szerzett tapasztalataikat, ilyenkor hangzanak el a különböző vélemények. 
2. Ekkor következik a „nyílt konfliktus” szakasz, amelyben egymást próbálják 

meggyőzni az eltérő véleményt képviselő csoportok. Ilyenkor az ellentétes oldalon 
álló esküdtek érvekkel, /akár sértésekkel/ igyekeznek meggyőzni egymást saját 
igazukról. 

3. Ezután, a konfliktus megoldó szakaszban az esküdtek mérlegelik, hogy mely 
pontokban tudnak megegyezésre jutni. Erre a szakaszra a kompromisszumra hajló 
hangnem a jellemző. 
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4. Hogyha megegyeznek – vagy ha nem képesek megegyezésre jutni, de nem volt 
nagymértékű köztük az ellenségeskedés -, akkor következik a „lenyugvó” fázis. Erre a 
szakaszra a csoport szolidaritás felerősödése a jellemző. 

 
Természetesen eltérések is megfigyelhetők ettől a folyamattól, pl.: deviáns egyének miatt 

nem sikerül a konfliktusokat feloldani, vagy az is előfordulhat, hogy vitára szinte nem is kerül 
sor a tények áttekinthetősége, tisztasága miatt; azonban a különböző kutatói csoportok a fent 
bemutatott szakaszokkal nagyjából megegyező fázisokra osztják az esküdtek tanácskozását. 

 
 

A pszichológiai ismeretek alapján két részre lehet osztani az esküdteket befolyásoló belső 
/a tanácskozásuk céljára szolgáló termen belüli/ tényezőket: 

 
1. Információs befolyás: azért jön létre véleményváltozás, mert olyan információtöbbletet 

adnak a csoport tagjai által közöltek, amely hatására az egyes esküdtek nézetei 
megváltoznak. 

2. Normatív befolyás: a kisebbségi véleményt vallók elfogadják a többség nézetét a 
konformitás /megegyezés, összhang/ érdekében. Ez gyakran akkor is bekövetkezik (a 
problémamegoldó csoportokkal kapcsolatos vizsgálatok alapján), ha a többségi 
vélemény nyilvánvalóan hibás. 

 
„Az esküdtek esetén mindkét hatás szerepet kap, s jóllehet az információcsere 

következtében beálló véleményváltozás a kutatások szerint gyakoribb, mint a konformitás 
miatti normatív befolyás, ez utóbbi szerepét nem szabad lebecsülni.”153 

Ha például tíz esküdt azonos nézetet vall, akkor a másik kettőnek erős akarattal kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy a többiek rábeszélésének, befolyásolási és meggyőzési szándékának 
ellen tudjanak állni, és képesek legyenek a saját álláspontjukért kiállni. A kétféle befolyásolás 
keveredik, mert a többség általában új információkkal és érvekkel is próbálja meggyőzni a 
kisebbséget. 

Azt is megvizsgálták, hogy az esküdteket milyen külső hatások érik a tárgyalóteremben, 
illetve a tanácskozó teremben, és ezek a hatások milyen mértékben befolyásolják a 
döntésüket.  A kutatók azzal a kérdéssel is foglalkoztak, hogy milyen befolyást gyakorol az 
esküdtekre és verdiktjükre az ellenérdekű felek képviselőinek nyitó beszéde. E beszéd során 
az ügyvédek elmondják a saját álláspontjukat, és gyakran olyan bizonyítékokról is említést 
tesznek, amelyek esetleg nem is léteznek. 

A nyitó beszéd jelentőségét egy érdekes eset is jól érzékelteti: „Egy per során a fiatal 
ügyvédek éppen csak átestek nyitó beszédükön, amikor egy jogi kérdés felmerülése miatt a 
bíró kiküldte az esküdteket, hogy a két ügyvéddel megoldja a problémát. Amikor az esküdt-
szék újból összeült, és folytatódott volna a tárgyalás, az esküdtszék elnöke váratlanul 
bejelentette, hogy a testület meghozta döntését. A vizsgálatok szerint egy erős nyitó beszéd az 
előre felsorakoztatott bizonyítékok alapján könnyen hatást gyakorolhat az esküdtszéki 
verdiktre, még akkor is, ha a bizonyítékok nem feltétlenül megalapozottak.”154 Az ilyen 
jellegű taktikai lépéseket, és hatásokat - amelyek az esküdteket a tárgyalás során érik - a 
kontradiktórius eljárás jellegéből adódóan megfelelő kvalitás és felkészültség esetén a másik 
fél jól ellensúlyozhatja. 

Azonban vannak olyan tényezők, amelyeket nem, vagy csak rendkívül nehezen lehet 
ellensúlyozni, s amelyeknek az esküdtszék döntésére gyakorolt hatását bizonyították. A 
leggyakrabban vizsgált ilyen tényező a vádlottak, vagy ellenérdekű felek fizikai megjelenése; 
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ezt a kérdést a pszichológia régóta vizsgálja. Sok vizsgálat bizonyítja az emberi külső, a 
megjelenés előítéletet teremtő hatását. „Egy hallgatókkal végzett vizsgálat során kimutatták, 
hogy a mintában szereplő fiatalok 90 százaléka hitte azt, hogy az emberi arc belső minőséget 
tükröz.”155 

Általánosan elismert tény, hogy a jó megjelenésű embereknek a társadalmi életben előnyük 
van. „A kutatások szerint a jó megjelenésű egyéneknek automatikusan olyan előnyös 
jellemvonásokat tulajdonítunk, mint a tehetség, kedvesség, becsületesség és intelligencia. 
Továbbá ítéletünket anélkül hozzuk meg, hogy tudatában lennénk a fizikai vonzerő szerepével 
a folyamatban.”156 Ez a reakció minden meggondolás nélkül automatikusan történik, és abba a 
kategóriába tartozik, amit a társadalomtudósok „dicsfény-effektusnak” neveznek. „A 
dicsfény-effektus akkor fordul elő, amikor egy személyt egyetlen pozitív sajátossága alapján 
ítélnek meg. A tények világosan mutatják, hogy a fizikai vonzerő az egyik ilyen 
sajátosság.”157 

A jó megjelenésű emberek sokkal előnyösebb bánásmódban részesülhetnek a jogi eljárás 
során. Egy Pennsylvániában végzett felmérésben a kutatók 74 férfi vádlottat soroltak be a 
fizikai vonzerő alapján bűnügyük tárgyalása kezdetén. Amikor később a kutatók ellenőrizték 
ezeknek az eseteknek a bírósági adatait, azt állapították meg, hogy a jó megjelenésű férfiak 
lényegesen enyhébb büntetést kaptak. 

Egy másik vizsgálatban azt figyelték meg, hogy amikor az alperes jobb külsejű volt, mint a 
felperes, akkor kevesebb kártérítést ítéltek meg, mint amikor a felperes volt vonzóbb. A férfi 
és a női esküdtek is kimutatták a vonzerőre alapozott elfogultságukat. „Más kísérletek szerint 
a vonzó emberek nagyobb valószínűséggel kapnak segítséget, ha szükségük van rá, és 
sikeresebben hatnak a közönségre, ha azok véleményét akarják megváltoztatni.”158 „Az 
érzések mozgósításának valószínűleg az a célja, hogy kondicionálja a hallgatóságot az üzenet 
vita nélküli elfogadására. Ha egy ember megnyerő, akkor meggyőző lesz, amit mond. Egy 
régi görög történet szerint egy kegyetlen és gyilkos asszony, akinek a javára semmilyen 
enyhítő körülmény nem szólt, elérte, hogy az esküdtek fölmentsék, pusztán azzal, hogy végső 
kétségbeesésében levette a tunikáját, és megmutatta mezítelen testét.”159 „Manipulálni annyi, 
mint megbénítani az ítélőképességet, és mindent elkövetni annak érdekében, hogy a befogadó 
saját jószántából nyissa meg szellemi kapuit egy olyan tartalom előtt, amelyet különben nem 
fogadott volna el. Még a csáberő is erőszak, ha az a célja, hogy a közönséget megfossza 
szabadságától.”160 

Hatalmas társadalmi előnnyel rendelkeznek a jó megjelenésű emberek: hallgatnak rájuk és 
jobban szeretik őket, gyakrabban segítenek nekik, és úgy tekintenek rájuk, mint akiknek jobb 
tulajdonságaik és jobb szellemi képességeik vannak. Az öltözködésnek és a gesztusoknak is 
nagyon fontos szerepe van; a Legfelsőbb Bíróság (Amerikai Egyesült Államok) szerint a 
rabruha előítéletet teremtő hatása sérti az ártatlanság vélelmének alapelvét. 

 
Egy döntési helyzetben lévő csoport működéséről a pszichológia szolgáltat bizonyos 

információkat. Az esküdtszék esetében csoportproblémáról van szó, ezért a problémamegoldó 
csoporttal kapcsolatos megállapítások az esküdtszékre is érvényesek lehetnek.  

„A csoport összekötő láncszem az individuum és a társadalom között.”161 A csoport 
minőségileg más, mint egyének összessége. 

                                                 
155 Dr. BADÓ Attila: i.m.481.o. 
156 CIALDINI, Robert: A befolyásolás lélektana, Corvinus Kiadó, 1999. 201.o. 
157 CIALDINI, Robert: i.m.201.o. 
158 CIALDINI, Robert: i.m.202.o. 
159 BRETON, Philippe: A manipulált beszéd, Helikon Kiadó, 2000. 82.o. 
160 BRETON, Philippe: i.m. 82.o. 
161 Családsegítés, mentálhygiéné módszertani füzetek II. Csoportlélektan 1990. 6.o. 
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A három fő az a minimális létszám, amit a kiscsoport alsó határának tekinthetünk, mivel itt 
jelennek meg először csoport-specifikus jelenségek. Természetes és mesterséges csoportok 
vizsgálata alapján is arra a következtetésre jutottak, hogy az optimális létszám kb. 7 fő, illetve 
15-20 (maximum 25) fő az a létszám, amíg a benne működő jelenségek alapján egy csoportot 
kiscsoportnak nevezhetünk. 
„A csoport két vagy több személyből áll, akik 

1) egy vagy több közös tulajdonsággal rendelkeznek, 
2) a tagok önmagukat minden mástól megkülönböztethető egységként szemlélik, 
3) bizonyos célok és érdekek pozitív kölcsönös összefüggésének tudata él a tagokban, 
4) a tagok interakcióban állnak egymással, 
5) a tagok céljai egymást kölcsönösen feltételezik, és e célok elérésére együttesen 

törekszenek, 
6) a huzamos időn át fennálló csoportokban idővel normarendszer alakul ki, mely 

szabályozza és irányítja a tagok interakcióit, valamint 
7) szabályok sora alakul ki, melyek mindegyike a tagok meghatározott tevékenységeit, 

kötelezettségeit és jogait feltételezi.”162 
 

A kiscsoport-formában biztosított a csoportlét, és a közeli személyes kapcsolatok funkciója 
folyamatosan. 

 
„A kiscsoporthoz képest a következő jellegzetességek írhatók le a nagycsoportról: 

1) az egyén számára viszonylag kevés lehetőség nyílik beszédre, 
2) a bensőségesség csökken a résztvevők között, 
3) megemelkedik az érzelmi feszültség, ennek eredménye, hogy a kognitív, kritikai 

funkciók háttérbe szorulnak, 
4) növekvő tendencia mutatkozik alcsoport (szubgrup) képzésre, 
5) lazábbak az érzelmi kötelékek, 
6) a vezetők aktívak, a tagok közül a passzív személyek háttérbe szorulnak, 
7) fenyegetettség érzés.”163 

 
    A kiscsoportok és a nagycsoportok szempontjából is lényeges, hogy milyen környezetben 
és milyen keretek között működnek. 

 
A  kiscsoport 3 kritériumon alapul:  

• tagjai valamilyen érzelmi kapcsolatban vannak egymással, 
• tagjainak kognitív képe van a többiekről és önmagáról, 
• tagjainak kognitív képe van az egészről. 

 
    A csoport egyik alapjellemzője a strukturáltság. A csoportstruktúra a csoport tagjai közötti 
viszonyok sokasága; e viszonyok erőssége határozza meg a csoport kohézióját. A 
csoportfejlődés funkcionális elmélete szerint minden csoportnak 4 alapproblémát kell 
megoldania ahhoz, hogy létét biztosítsa: 

- a rejtett struktúra fenntartása és a feszültség kezelése, 
- adaptáció, 
- integráció, 
- a cél elérése. 

 

                                                 
162 Családsegítés, mentálhygiéné módszertani füzetek II. Csoportlélektan 1990. 7.o. 
163 Családsegítés, mentálhygiéné módszertani füzetek II. Csoportlélektan 1990. 13.o. 
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A csoportdinamikai irányzat az Amerikai Egyesült Államokból indult el. Az elnevezés 
Kurt Lewintől származik, aki széleskörű csoportkutatásokat folytatott, és a csoportok belső 
dinamikájára vonatkozó elméletet is kialakított. Szerinte bármilyen csoportra érvényesek a 
feltárt törvényszerűségek, magából a társas helyzetből adódnak. Lewin, munkatársai és 
követői sok kísérletet végeztek. Legfontosabb következtetéseik: 

Sherif megvalósította a társadalmi normák kísérletes kialakítását. A vizsgálati helyzetben 
egy fénypont mozgását kellett megbecsülni egy sötét ernyőn (a fénypont valójában nem 
mozgott). Egyénre jellemzően alakultak a becslések mindaddig, amíg a kísérletet egyenként 
vették fel a vizsgálati személyekkel. Amikor csoportosan végezték a faladatot, és hangosan 
mondta be véleményét minden résztvevő, új helyzet állt elő: a csoport befolyásolta a pont 
mozgásának megítélését. Az egyének eredményei társas helyzetben közelítettek egymáshoz. 

Newcomb természetes körülmények között vizsgálta a csoport hatását. Egyetemi hallgatók 
politikai attitűdjét, illetve annak változását figyelte meg. Az egyetemre való bekerüléshez 
képest a hallgatók az egyetemre jellemző légkör irányába változtak. Tehát az új csoport az 
attitűdök átalakulását eredményezte, és a diákok az egyetemet fogadták el vonatkoztatási 
csoportjuknak. „A „vonatkoztatási csoport” kifejezés azt jelenti, hogy saját értékeinket és 
végső soron identitásunkat gyakran azoktól a csoportoktól „kölcsönözzük”, amelyekhez 
tartozunk.”164 

Lewin, Lippitt és White a vezetés, és ennek megfelelően a csoportbeli légkör három 
alaptípusát írták le: a demokratikus, az autokratikus és a laissez faire stílust. Az eredmények 
bizonyították a vezetési attitűd hatását a csoportjelenségekre. Például az autokratikusan 
vezetett csoportokban az egyéneknek sokkal több feszültséget kell átélniük, azokat nem 
jeleníthetik meg, ezért aztán vagy kerülő úton /pl.: bűnbakképzéssel/, vagy időnként az 
agresszió nyílt kirobbanásával tud a csoport mentesülni. A tapasztalatok szerint a demokrati-
kusan vezetett csoportban érezték magukat a legkellemesebben az egyének, magukénak 
érezték a csoportot és a feladatot. Érdekes eredménye ennek a kísérletsorozatnak, hogy sok 
esetben az autokratikusan vezetett csoport a számára kiadott feladatot pontosabban és 
gyorsabban oldotta meg, mint a két másik vezetésű csoport tagjai. 

A csoportdinamikai kutatások általános csoportműködési elveket próbáltak kideríteni. 
Ezen eredmények széles körben hatottak, és nemcsak a csoportmódszerek hivatásos 
alkalmazóira, hanem a gazdaságban, a társadalomban is figyelembe veszik a csoporteffek-
tusokat. 

A pszichoanalitikus Raoul Schindler kialakított egy érdekes koncepciót. Megfigyeléseiből 
az derült ki, hogy a csoportokban kialakul egy rangsor, amelynek mentén leírhatók a 
csoportban elfoglalt szerepek. A rangsorban az egyének úgynevezett alfa, béta, gamma, 
omega pozíciót foglalnak el. Alfa pozíciójú például a vezető, a kedvenc; béta pozícióban lehet 
valaki, aki nagyon fontos szerepet tölt be, pl.: valaminek a szakértője, és emiatt 
nélkülözhetetlen a csoport számára. A többi csoporttag gamma pozícióban van; a csoport 
bűnbakja, a ”fekete bárány”, a senki által el nem fogadott tag kerül omega pozícióba. Az 
egyén csoportbeli szerepének fejlődése szempontjából előnyös, hogyha valaki nem reked meg 
egyfajta pozícióban. Ugyanis a fent említett ”pozíciókban” a tagok a csoportnak valamilyen 
jellegzetességét, szükségletét jelenítik meg.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
164 FORGÁCH József: A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat, Bp. 1993. 2. kiadás 325-326.o. 
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Gyakran előforduló csoportjelenségek: 
 

A csoportdinamika fogalma 
 

A csoport történései a benne résztvevő személyek interperszonális hatásainak eredménye-
képpen alakulnak. A személyek egyéni szükségletei, érvényesülési törekvései, a közöttük 
keletkező vonzalmi és taszítási érzések állandó belső pszichológiai mozgást eredményeznek a 
csoportban, ezt nevezik csoportdinamikának. A csoportdinamikai jelenségek biztosítják a 
csoportfejlődést, ebben a mozgásban alakul ki a kohézió, a szabály- és értékrendszer, valamint 
a szerepek elhatárolódása. A csoport kohéziója a tagok közötti érzelmi viszonyulások 
erősségét, összetartozásukat jelenti.  

Ugyanakkor – feltételezve, hogy az adott csoport valamilyen cél megvalósítására 
szerveződött – az egyéni szükségletek és a csoport fejlődési vonala sokszor ellentétbe kerül 
egymással, megindul a különböző tendenciák ütköztetése. Ilyenkor sok jelenséget akadálynak 
élhetnek meg a tagok a csoportfejlődés szempontjából. 

Néhány fontos, jellemző megnyilvánulás: 
 

Agresszió a csoportban 
 

Az agresszió természetes megnyilvánulás a csoportban. A csoportvezetés szempontjából 
időszakos felfokozódása vagy eluralkodása lehet probléma. A tartalma lehet: valamilyen 
csoportbeli feszültség, bizonytalanság, titok a csoportban, külső fenyegetettség leképződése, 
szorongás, szereprivalizáció a tagok között. Az agresszió megoldása jellemző a csoportra, 
fejlettségére, strukturáltsági szintjére, a vezető és a tagok kapcsolatára. Az agresszió 
kimenetele lehet destruktív, a csoport felbomlását is jelentheti. Az agresszió regressziót 
eredményez, a csoportot egy korábbi fejlettségi szintjére viheti vissza. Például: újra kell 
alkotni a csoport szabályait, pedig korábban kialakult szabály- és értékrendszerrel működtek 
(ami időközben alkalmatlanná vált a csoport számára). Pozitívan hat a csoport fejlődésére az 
agresszió konstruktív megoldása. Növeli a kohéziót egy konfliktus sikeres megoldása; a 
tagokban a csoport, mint egész megélését erősíti, ehhez az egységhez való érzelmi 
viszonyulásuk intenzívebbé válik. 

 
A bűnbakképzés 

 
„Az agresszió egy speciális, regresszív megnyilvánulása, jellegzetes csoportjelenség. 

Kiscsoportban, nagycsoportban, és tömeglélektani szinten egyaránt előfordul. Lényege, hogy 
a csoportban jelen levő indulati, vagy szorongásból eredő feszültség egyetlen csoporttagon 
sűrűsödik.”165 A jelenséghez az egyén oldalát is ismernünk kell: az válik bűnbakká, aki 
magára vonja a többiek indulatát. A csoport részéről az alacsony feszültségi tolerancia, a 
valóság érzékelésének csökkent volta, az egyén részéről szintén a feszültségi tolerancia 
csökkent volta, illetve a szociális készségek terén mutatkozó deficit vagy átmeneti regresszió 
vezethetnek oda, hogy a csoport egyik tagját egy szociális értelemben széli pozícióba sodorja, 
és felelőssé teszi nem vele összefüggő csoportproblémákért is. 

A bűnbakképzés olyan helyzetekben jelenik meg, amikor a csoportnak van egy 
megoldatlan problémája (pl.: rejtett érzelmi feszültségek terhelik a csoportot, nem tudnak 
egységes szabályokat kialakítani), amit nem képes felismerni vagy megoldani. Egy 
regresszívebb, egyszerűbb megoldási módhoz fordul, a feszültség levezetésére törekszik, 
viszont a valódi okot nem ismeri fel. A bűnbakképzés előfeltétele, hogy valaki /vagy egy 

                                                 
165 Családsegítés, mentálhygiéné módszertani füzetek II. Csoportlélektan 1990. 21.o. 
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kisebb alcsoport/ felhívja magára valamivel a figyelmet, vagyis más, mint a többiek. Akkor 
válik bűnbakká valaki, - amellett, hogy ”más”, mint a többi tag -, ha nem ismeri fel időben a 
rá irányuló figyelem veszélyességét. Tehát a realitás érzékelésének hiányosságáról 
beszélhetünk a bűnbakká váló csoporttag estében is. 

A vezető fontos feladata a bűnbakképzés folyamatának felismerése, a feszültségekről, az 
érzésekről való nyílt beszélgetésre kell inspirálnia a tagokat. A valódi konfliktushoz való 
eljutás teszi lehetővé, hogy a csoport a fejlődésében előre lépjen. 

 
A hallgatás 

 
Elsősorban mesterséges csoportokra jellemző. A hallgatás a csoportfejlődés korai sza-

kaszában gyakoribb jelenség; azt a magas feszültségi szintet tükrözi, amelynek megoldására a 
csoportnak az akkori fejlettségi szintjén nincsenek meg az eszközei. A csoport tehát 
ellenállással reagál. Vezetési koncepciótól és módszertől függ, hogy a vezető aktívan 
próbálja-e befolyásolni a csoportalakulást, vagy hagyja spontán megoldódni a helyzetet. 

 
Rivalizálás a csoportban 

 
A rivalitás minden csoporthelyzetre jellemző. Egyik aspektusa a vezetőhöz való viszony, a 

másik a csoporttársakhoz fűződő kapcsolat. A versengés folyhat a vezetőhöz legközelebb álló 
helyért, vagy akár a vezető helyéért, és bizonyos más csoportbeli pozíciók elnyeréséért. 

 
Problémás csoporttagok 

 
Hogyha a csoport valamilyen feladat megoldására, vagy döntés meghozatala céljából jött 

létre, a nagy érzelmi energiákat elvonó jelenségek akadályozhatják – és akadályozzák is -, 
hogy célkitűzését megvalósíthassa. 

 
 

A csoportmunkát akadályozó viselkedések: 
 
a) A moralizáló 
Ellenállását egyetemes értékű, de teljesen általános kijelentésekkel biztosítja. A 

moralizáló magatartás – hogyha a többiek elfogadják – bénítja a csoportban a spontán 
megnyilvánulásokat, morális tartalommal leértékeli, bagatellizálja mások érzéseit, 
melyek azután így megbeszélhetetlenné válnak. 

 
b) A segítő 
A segítő csoporttag sok esetben a vezető támogatójává válik, valódi segítséget 

jelenthet egy nehéz helyzetben. Ugyanakkor szinte észrevétlenül kivonódik a 
csoporttagok sorából, ezáltal elkerüli, hogy hozzá is személyes közelségbe kerüljenek 
a konfliktusok, sok esetben vezetési ambícióját, rivalizálási kedvét élheti ki a ”segítő” 
szerepében. 

 
c) A hallgató 
Több okból hallgathat valaki egy csoportban. Lehet félelem, szorongás, a 

biztonságérzet hiánya vagy visszahúzódó, introvertált személyisége annak, aki nem 
nyilvánul meg. Gyakran egyes tagok vagy a csoport túlzott aktivitása, erős rivalizálás 
a csoportban teszi lehetetlenné a személy érvényesülését. Az ilyen tagok szinte 
eltűnhetnek a többiek között passzív vezetői magatartás esetén. A hallgatás vezetési, 
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szervezési hiba eredményeképpen is kialakulhat, például a téma, a csoport létszáma és 
a ráfordított idő lehetetlenné teszi, hogy mindenki megnyilvánuljon. Ilyenkor a 
hallgató tagok érzelmileg sem tudnak bevonódni, vagy olyan kellemetlen érzéseket 
élnek át, melynek következtében elvesztik kedvüket, kimaradhatnak. 

 
d) A kimaradás 
A csoportból való kimaradás is több okból jöhet létre, lehet eseti vagy tömeges 

jelenség. A kimaradás megjelenhet ellenállási formaként, vagyis a csoport olyan 
típusú, akkora érzelmi terhelést jelent az egyén számára, amit nem tud elviselni, nem 
talál más megoldást a feszültségére, mint az elkerülést, vagyis kilép. 

 
e) A domináns 
Mindenáron meg akarja határozni a csoport működését. A dominanciára törekvő 

csoporttag rivalizál a vezetővel. Ez a késztetés olyan erős lehet, hogy a csoport-
dinamikai hatások sem tudják szabályozni, így az ilyen személy jelenléte béníthatja a 
csoport munkáját. 

 
f) Hiszteroid személyiségű csoporttag 
Személyiség-struktúrájának megfelelően folyamatosan magára szeretné vonni a 

többiek figyelmét. A hiszteroid ember egyrészt azzal nehezíti a csoport munkáját, 
hogy leköti figyelmi kapacitását, másrészt azzal, hogy a valóságos helyzethez képest 
inadekvát érzelmeket, indulatokat produkál. 

Az ilyen személyben fokozott a versengés vágya, és időnként lehetetlenné teszi, 
hogy mások is szerephez jussanak. Érzékenysége, fogékonysága révén hamar eltanulja 
a neki tetsző viselkedésmódokat, és kaméleon módjára változtatja önmagát. A 
többiekből egyszerre vált ki agresszív érzést, vágyat, hogy megszabaduljanak tőle, de 
a csoport egységének védelme is működik, ezért a csoporttagok bűntudattal kísérve 
élik át haragjukat. 

 
A mesterséges kiscsoportok 

 
A gyakorlatban valamilyen cél elérésére szerveznek mesterséges kiscsoportot. Hatékony 

működésének előfeltétele, hogy kialakításában és működtetésében bizonyos körülírt 
szabályokat betartsanak.  
A következő szempontokat kell figyelembe venni: 

1) a csoport céljának, feladatának kijelölése, 
2) a kiválasztási szempontok, 
3) a keretfeltételek megállapítása, melyben rögzíteni kell: 

- a csoport működési feltételeit (pl.: a csoport várható időtartama, kik a     
résztvevők) 

- az induláshoz szükséges szabályok kijelölését, 
4) elméleti koncepció és módszer, amelynek jegyében a munka folyni fog, 
5) a vezetővel kapcsolatos elvárások, kérdések 
 

A csoport kialakítása és működtetése 
 
A csoport előkészítése 
Tervet kell kialakítani a csoport célkitűzéséről, működésmódjáról, és 

szempontrendszert kell készíteni a tagok kiválasztására. Az optimális csoport-
tevékenységhez egyértelműen meg kell határozni a csoport funkcióját, a célokat, 
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melyeket el kíván érni, munkájának tartalmát. Nagyon fontos a csoport összeállítása, a 
személyek kiválasztása. 

 
A csoport működésének keretei 
A csoport működési szabályait egyértelműen kell meghatározni. A tartalmi célok 

megvalósulásához szükséges a keretfeltételek egyértelmű tisztázottsága, ismerete és 
fenntartása. 

 
A konformitás a csoportban 
A csoport együttességének kiépítésére irányuló erők a közösen kialakított nézetek, 

vélemények, értékítéletek helyességét, magától értetődőségét sugallják a csoport tagjai 
számára. Az egyén véleményének helyességét az a tény határozza meg, hogy a többi 
csoporttag is hasonló véleményt vall-e. Az egyöntetűségre irányuló csoportnyomás 
kísérleti vizsgálata Solomon E. Asch nevéhez fűződik, aki kísérleti személyeinek 
egyszerű észlelési feladatokat adott. Azt kellett eldönteniük, hogy egy kártyán 
felmutatott három vonal közül melyik vonal hosszúsága felel meg egy negyedik 
vonalénak. A kísérlet eredményei azt mutatták, hogy a csoport egyöntetűségének 
védelme egyes kísérleti személyek esetében erősebb volt, mint saját nyilvánvaló 
tapasztalatuk. 

Egy-egy csoportban nyolc egyén volt. A csoport mindegyik tagja nyilvánosan 
közölte ítéletét. Az egyik kísérleti személy egyszer csak azt vette észre, hogy az egész 
csoport ellentmond neki, teljes ellentmondásba került a csoport összes többi tagjával, 
és ez a kísérlet folyamán újra meg újra megismétlődött. A nyolcból hét személy 
előzőleg találkozott a kísérletvezetővel, s azt az instrukciót kapta, hogy bizonyos 
kérdésekre egyöntetűen helytelen választ adjon. A naiv kísérleti személy ebben a 
helyzetben a többség ítéletével került szembe egy olyan inger esetében, amelynél 
egyértelműen ki lehetett választani a helyes feleletet. A kísérleti személyek reakciói 
ebben a helyzetben: nagyobbik részük (68%) független maradt. 

 
A függetlenek három típusba voltak sorolhatók: 

 
1. Magabiztos: energikusan szembeszállt a többség véleményével, és volt ereje 

megküzdeni a konfliktussal úgy, hogy sosem engedett a maga igazából. 
2. Individualista: elvből ügyet sem vet a többség véleményére, mert úgy véli, hogy 

„neki mindig igaza van”. 
3. Lelkiismeret-furdalásos: számára a konfliktus jelentős, kételkedik ítélete 

helyességében, de nem enged. 
 

Az engedékeny vagy konform kísérleti személyek (32%) típusai a következők voltak: 
 

Viaszember: önbizalma annyira kicsi, hogy ténylegesen helyesnek látta a többség 
ítéletét. 
Önmagában bizonytalan: nem bízott meg a saját ítéletében, és ezért csatlakozott a 
többséghez. 
Kisebbrendűségi érzéstől gyötört: teljes tudatában annak, hogy mit tesz, megszavazta 
a többség álláspontját, mert nem tudta volna elviselni, hogy a csoport szemében 
deviánsnak mutatkozzék. 
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Tehát sem a függetlenség, sem az engedékenység nem homogén jelenség pszichológiailag, 
és a csoportnyomásnak való behódolás (és a nyomásnak való ellenállás) különféle pszicholó-
giai feltételek eredménye lehet. 

 
A függetlenség, illetve az engedékenység egyaránt a következő főbb tényezőktől függ: 
 
a) Az ingerszituáció jellege: A strukturális világosság változtatásának döntő hatása van: 
az ingerek világosságának csökkentése esetén növekszik a többségi hatás. 
b) A csoporterők jellege: Az egyének rendkívül érzékenyek a csoport ellentétes 
állásfoglalásának strukturális tulajdonságaira. A többségi hatás az ellentétesen állást 
foglaló csoport nagyságától is függ. 
c) Az egyén jelleme: Ugyanazon a kísérleti helyzeten belül jelentékeny különbségeket 
tapasztaltak az egyének között. 

 
Az emberek csak akkor engednek a csoportnyomásnak, ha a szóban forgó kérdésben nem 

éreznek magukban elég kompetenciát, a megítélt inger igen kétértelmű vagy félreérthető és – 
ha értékítéletről van szó – nem alakul ki bennük határozott meggyőződés. 

A hetvenes évek európai szociálpszichológiájában jött létre az a kutatási irány, mely a 
kisebbség többséget befolyásoló lehetőségeire hívja fel a figyelmet. „Ha a kisebbség tagjai 
határozott meggyőződésűek, jól kidolgozott alternatív ítéletekkel vagy vonatkoztatási 
keretekkel rendelkeznek, akkor esélyük van a többség befolyásolására.”166 A többség arra az 
álláspontra jut, hogy a kisebbség következetes és határozott álláspontot vall, melyből 
semmiképpen sem hajlandó engedni. Ez kételkedésre indítja a többséget, és az önvizsgálat 
következményeként kialakuló új csoportálláspont már a kisebbség hatását fogja tükrözni. 

 
A csoportkohézió 

 
„A csoporttagok nem egyformán érdekeltek a csoportban, és nem egyformán elkötelezettek 

iránta. Nem minden csoport képes kielégíteni tagjainak vágyait és igényeit. A csoportkohéziót 
nagyjából azzal határozhatjuk meg, hogy mennyire elkötelezettek a tagok a csoport közös 
normái és céljai iránt, és mennyire pozitív érzelmek fűzik őket egymáshoz és a csoporthoz. A 
pozitív érzések jelentős hatást gyakorolhatnak a csoport teljesítményére.”167 

A csoporton belüli interakciós folyamatokat is befolyásolja a kohézió. Az összetartó 
csoportok erősebb nyomást fejtenek ki a konformitás irányába, és kevésbé tűrik a deviáns 
viselkedést. Ha valaki egy csoporthoz csatlakozik, attitűdjei és személyes értékei gyorsan 
megváltoznak: az illető alkalmazkodik a csoportmércékhez. 

Az összetartó csoportokban viselt tagságnak gyakorlati következményei is vannak: minél 
erősebben azonosul valaki egy csoporttal, annál valószínűbb, hogy egyéni viselkedését a 
csoportfolyamatok képesek megváltoztatni. 

 
Csoportos döntés és „csoportgondolkodás” 
 
Az erős csoportkohézió nem mindig előnyös. Ha egy csoportnak az a feladata, hogy 

összetett és gyakran ellentmondásos információ alapján döntést hozzon, akkor komoly 
előnyök forrása, ha a csoporttagok minden korlátozás nélkül erőteljesen érvelhetnek a 
versengő álláspontok mellett. Az erősen kohézív csoportok ezt általában nem nagyon tűrik. 
Csoportgondolkodásnak nevezik azt a jelenséget, amikor erősen összetartó csoportok 
általában egy erős és dinamikus vezető hatása alatt elszigetelik magukat a környező helyzet 
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valóságától, és az összetett problémáknak csupán egyetlen oldalát veszik figyelembe. A 
csoport általában optimista saját képességeit illetően, és a csoporttagok úgy vélik, hogy a 
csoport támogatása bármiféle esetleges kételyüknél fontosabb. A csoportgondolkodás 
katasztrofális döntésekhez vezethet, mert hogyha az erős csoportkohézió megakadályozza 
fontos eltérő vélemények kifejtését, akkor mindig fennáll a veszély, hogy a valóságnak nem 
megfelelő döntések születnek. 

„A csoporttagság másik gyakran megfigyelt hatása, hogy az egyének hajlamossá válnak 
arra, hogy kevesebb közvetlen, személyes felelősséget érezzenek cselekedeteikért, mint akkor, 
ha egyedül cselekszenek. Bizonyos értelemben a csoport „elrejti” az egyéneket. Ennek 
következtében másokkal együtt cselekedve olyan tetteket is végrehajthatunk, amelyeket 
egyedül nem tennénk meg.”168 

A szokásos egyéni azonosságtudatot ideiglenesen a csoportidentitás érzése válthatja fel, és 
az emberek tettei kikerülhetnek az egyéni ellenőrzés alól. Minél kevésbé azonosíthatóak az 
emberek mint egyének, annál valószínűbb, hogy az „egyéniségvesztés” élménye 
bekövetkezik.  

Bizonyos körülmények között a csoportok nem az ideális döntést hozzák. Erősen 
összetartó csoportban a „csoportgondolkodás” felülkerekedhet, ami a rendelkezésre álló 
adatok torzított értékelését eredményezi. Mégis gyakran használják a csoportokat 
döntéshozatal eszközeiként. Minél fontosabb egy döntés, annál valószínűbb, hogy csoportra, 
nem pedig egyénre bízzák. Például az esküdtszékek, szakértői bizottságok azon az elven 
működnek, hogy a csoportok jobb döntéshozók, mint az egyének. A közhit szerint kevésbé 
valószínű, hogy a csoportok szélsőséges vagy méltánytalan döntéseket hoznak. Azonban 
bizonyos körülmények között a csoportok szélsőségesebbek lehetnek, és nagyobb kockázatot 
vállalhatnak, mint amekkorát a tagok egyénileg vállalnának. Több vizsgálat eredménye 
szerint a kockázat elfogadható szintjeiről hozott döntésekben a csoportok hajlamosak 
kockázatosabb alternatívákat elfogadni, mint az egyének: az úgynevezett „kockázateltolódás” 
jelensége lép fel. Ennek több oka is lehet: Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a csoportban 
a döntésért viselt felelősség megoszlik. Mivel senkinek sem kell az egész felelősséget viselni 
a kockázatos döntésért, mindenki egy kicsit bátrabbnak érzi magát. Egy másik lehetséges 
magyarázat a vezető személyével kapcsolatos. Lehet, hogy a kockáztatásra leginkább 
hajlamos csoporttagok a legmeggyőzőbb vezetők is, és a csoport az ő szélsőséges 
álláspontjukat foglalja el. Harmadik magyarázati lehetőség, hogy azokban a társadalmakban, 
ahol a kockázatvállalás általában pozitív értéket képvisel, egy csoport tagjai megpróbálnak 
túltenni egymáson a kockázatvállalásban; ez nem fordulhat elő, amikor az emberek egyedül 
hozzák döntéseiket. Egy másik magyarázat szerint a csoportvita eredményeként megnő az 
egyének személyes érintettsége egy adott kérdésben. Ennek eredményeként megnő a 
bizalmuk álláspontjuk helyességében, és erősödik azonosulásuk az adott nézetekkel. Ez azzal 
a következménnyel jár, hogy a korábban képviselteknél szélsőségesebb álláspontok mellett 
érvelnek, és hajlamosabbak szélsőségesebb álláspontokat elfogadni. 

A csoportok más, nem a kockázattal összefüggő döntési feladatokban is szélsőségesebbek. 
A szélsőség irányába történő eltolódás általános jellegű. Az olyan kérdésekben hozott 
csoportdöntések, mint az attitűdök, értékek, személyészlelési ítéletek és 
csoportsztereotípiákkal kapcsolatos ítéletek szélsőségesebbnek bizonyultak, mint amikor 
ugyanezeket az ítéleteket az egyének egyedül hozták meg. A csoporteltolódás megjelenéséhez 
szükséges, hogy a csoporttagok között teljesen szabad, korlátozásoktól mentes és informális 
vita legyen, ami lehetővé teszi a tagok erőteljes személyes bevonódását. Általában nem ez az 
eljárás érvényesül a formális döntéshozó csoportokban, mivel szigorú eljárási szabályokat 
követnek, időbeli korlátoknak kell engedelmeskedniük, és formális vezetők vagy elnökök 
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tekintélyének vannak alárendelve. Ilyen körülmények között kevésbé valószínű, hogy az 
eltolódás fellép, sőt éppen ellenkezőleg, az óvatosság irányába való eltolódás jelenhet meg. 
Tehát a formális döntéshozó csoportok kisebb valószínűséggel válnak polarizált attitűdök és 
vélemények forrásává. 

 
Összegzés 
 
Az esküdtek tárgyalási és döntési folyamata rendkívül összetett. A társadalomtudósok sok 

kísérletet és vizsgálatot végeztek e sajátos döntéshozó csoport működési mechanizmusával 
kapcsolatban. A bizonyítékokon és tényeken kívül számos külső hatás éri az esküdteket, 
melyek befolyásolhatják őket, és ezáltal a meghozandó verdiktjüket is. 

Téves az az álláspont, hogy az egyének által külön-külön elkövetett tévedések a 
csoportítéletben összegződve kioltják egymást, és ezáltal az emberek sokasága (pl.: a csoport, 
a tömeg) törvényszerűen csalhatatlanabb ítéleteket tud hozni, mint az egyének külön-külön. A 
kölcsönös hibakiegyenlítés csak akkor fordul elő, ha az ítélkező egyének között nincsenek 
olyanok, akik semmit vagy csak keveset tudnak az ítélet tárgyáról. A sokaság fölényét állító 
elv csak akkor állja meg a helyét, ha az ítéletet gyakorló sokaság tagjai kompetensek, 
hozzáértésről tesznek tanúságot a megítélt kérdés vonatkozásában. Tehát a kollektív 
ítéletalkotás kizárólag akkor alkalmazható az egyes kérdések megválaszolására, az 
alternatívák közötti választásra, ha a résztvevők kompetensek a terítékre kerülő témában, 
ugyanis ebben az esetben számíthatunk a születő kollektív ítélet fölényére. 

„Az ókori demokráciák cserépszavazása, a modern amerikai bíráskodásban alkalmazott 
esküdtszék, a demokratikus országokban időről időre sorra kerülő országgyűlési választások 
azon az elven alapulnak, hogy valamennyi résztvevő rendelkezik azzal az elemi erkölcsi, 
politikai ítélőerővel, amelynek folytán a kollektív döntés bölcsebb lesz, mint egy diktátor 
vagy oligarchikus testület önkényes döntése.”169 

Azonban a kompetenciahiányos döntéshozók konszenzusa többnyire elhomályosítja még 
azok látását is, akik egyedül esetleg ráhibáztak volna a helyes megoldásra, és ez 
mindenképpen elgondolkodtató. 
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