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Guatemalai népirtás: felelQsségre vonás 
kérdQjelekkel

Május 20-án a guatemalai Alkotmánybíróság 
semmissé nyilvánította az egykori diktátor, 
Efraín Ríos Montt tábornok elleni büntetQel-
járás egy részét, és hatályon kívül helyezte a 
bíróság tíz nappal korábban kihirdetett ítéletet, 
amely b_nösnek nyilvánította Ríos Monttot 
népirtás és emberiesség elleni b_ncselekmé-
nyek vádjában. A döntést az Alkotmánybíróság 
azzal indokolta, hogy a tárgyalást vezetQ három 
bíró megsértette a vádlott tisztességes eljárás-
hoz való jogát. A szóban forgó jogsértés abból 
származott, hogy miután Ríos Montt március 
19-én, azaz a tárgyalás elsQ napján visszavonta 
akkori védQi megbízását, a bíróság csak némi 
késéssel hagyta jóvá az újonnan megbízott 
védQt, így a vádlottnak néhány órán át önmagát 
kellett képviselnie. A bíróság említett döntésé-
vel már több fellebbezés is foglalkozott a tár-
gyalás során, ám úgy találták, hogy az eset nem 
sértette Ríos Montt emberi jogait. Az esetre való 
tekintettel a perbíróság úgy döntött, hogy nem 
veszi figyelembe azokat a tanúvallomásokat, 
amelyek azalatt a néhány óra alatt hangzottak 
el, amíg a vádlottnak nem volt jogi képviselQje.

Az Alkotmánybíróság már korábban is fog-
lalkozott ezzel a kérdéssel, és lehetQvé tette a 
tárgyalás folytatását. A május 20-ai döntés – 
amit épp ezért kissé nehéz megérteni – helyben 
hagyott minden, az ügyben lefolytatott eljárást 
a tárgyalás március 19-ei kezdete és április 18-a 
között, amikor egy másik fellebbviteli bíróság 
elutasította azt a keresetet, miszerint megsértet-
ték a vádlott tisztességes eljáráshoz való jogát. 
A tárgyalás érvénytelené nyilvánított része ki-
terjedt a védelem néhány tanújának bemutatásá-
ra, a záró érvekre, Ríos Montt tábornoknak egy 
saját nevében kiadott nyilatkozatára, továbbá 

az ítélethirdetésre és a büntetésre. A tárgya-
lás érvénytelenné nyilvánított szakaszában az 
idQ legnagyobb részét a jogi természet_ viták 
emésztették fel.

2013 elsQ felében, amikor a jelen cikk eredeti 
változata nyomdába kerül, nehéz megjósolni, hogy 
folytatják-e a tárgyalást vagy megszüntetik az 
eljárást. A történtek visszalépésnek t_nnek a gua-
temalai igazságszolgáltatásban, különösen azért, 
mert az Alkotmánybíróság döntésének háttérben 
intenzív lobbizás zajlott az ítélet semmissé nyil-
vánítása érdekében, különösen a MezQgazdasági, 
Kereskedelmi, Ipari és Pénzügyi Szövetségek 
Bizottsága (Comité de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF), 
az ország vezetQ gazdasági társasága részérQl. 
Másrészt az Alkotmánybíróság döntése nem sokat 
számít – ha számít bármit is – Ríos Montt jó hí-
rének helyreállítása szempontjából. Valószín_nek 
t_nik, hogy ezzel együtt is úgy fognak emlékezni 
rá, mint arra az emberre, aki leginkább felelQs a 
semmissé nyilvánított ítéletben megjelölt b_ncse-
lekményekért.

1990 és 2009 között mintegy hatvanhét büntetQel-
járásra került sor állam- és kormányfQk ellen em-
beri jogi ügyek, korrupció vagy mindkettQ miatt, 
sokkal többre, mint korábban bármikor.1 Azonban 
a nyolcvanhat éves Ríos Montt tárgyalása, aki 
Guatemala elnöke volt az általa 1982 márciusában 
elkövetett katonai puccstól 1983 augusztusáig, 
amikor is egy újabb puccs miatt lemondani kény-
szerült, egyedi eset. Ez volt ugyanis az elsQ alka-
lom, hogy egy egykori államfQt saját hazájában 
állítottak bíróság elé népirtás vádjával.

A Ríos Montt ellen Guatemalavárosban 
lefolytatott eljárás gyakorlatilag a Reagan-
kormányzat politikáját is elítélte, amely hatá-

1 Lásd Ellen L. Lutz and Caitlin Reiger, Prosecuting 
Heads of State (Cambridge University Press, 
2009). A könyv 295–304. oldalán megtalálható a 
vádlottak listája.
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rozottan pártját fogta a guatemalai diktátornak. 
Mind Reagan elnök, mind az amerikai külügy-
minisztérium magas rangú tisztviselQi tagadták, 
hogy több ezer guatemalait gyilkoltak volna 
meg Ríos Montt elnöksége alatt. Azt állították, 
hogy azokat, akik a visszaéléseket jelentették, 
megtévesztették a guatemalai kormány ellen 
akkoriban harcoló baloldali gerillák.

Bár a tömeggyilkosságok, amelyek miatt nép-
irtással vádolták, Ríos Montt elnökségének ide-
jén érték el tetQpontjukat, az ország lakosságának 
legnagyobb részét kitevQ guatemalai Qslakosok 
– akiket leginkább majákként szoktak említeni 
– már régóta súlyos megkülönböztetést voltak 
kénytelen elszenvedni. A gyarmati idQkben, már 
több mint négyszáz évvel ezelQtt is ki voltak 
szolgáltatva a repartimiento nev_ kényszermun-
ka-rendszernek. Bár Qket nem lehetett a rabszol-
gákhoz hasonlóan adni-venni, a rendszer így 
is a rabszolgaságra emlékeztetQ körülményeket 
teremtett számukra. Ráadásul a guatemalai Qs-
lakosokat el_zték az alacsonyan fekvQ területek 
termékeny földjeirQl, és a nagy többség azóta is 
szegény földm_vesként próbál megélni az ország 
festQi, ám sziklás felföldjein. A termékeny földek 
tulajdonosai spanyolok és más európai országok-
ból érkezett gyarmatosítók lettek.

Sok guatemalai számára csillant fel a re-
mény, amikor 1951 márciusában Jacobo Árbenz 
Guzmánt választották elnökké. Árbenz föld-
reformtörvényt léptetett életbe és magasabb 
adókat vetett ki az országban m_ködQ külföldi 
vállalatokra, amelyek addig keveset vagy sem-
mit sem fizettek. Árbenz elnököt azonban, aki 
legalizálta a guatemalai munkáspártot, és akit 
ezért, illetve a földreform miatt Guatemalában 
és az Egyesült Államokban is azzal vádol-
tak, hogy kommunista érzelm_, 1954 júniu-
sában megbuktatta egy, az amerikai Központi 
HírszerzQ Ügynökség, azaz a CIA által szerve-
zett államcsíny.2 A puccsra nagyjából egy évvel 
azután került sor, hogy a CIA-nek a brit MI6 
titkosszolgálattal együttm_ködve sikerült egy 
másik demokratikusan megválasztott vezetQt, 
Mohamed Moszadek iráni miniszterelnököt el-

2 Lásd Stephen Schlesinger és Stephen Kinzer, 
Bitter Fruit: The Story of the US Coup in 
Guatemala (Doubleday, 2002).

mozdítania a hatalomból. Az iráni puccsot az 
váltotta ki, hogy Moszadek államosította az 
ország olajkitermelését kézben tartó brit olaj-
társaságot, az Anglo-Iranian Oil Company-t 
(AIOC). Guatemalában Árbenz földreformter-
vei és adóemelései különösen az ország banán- 
és kávéültetvényeit ellenQrzés alatt tartó ameri-
kai vállalat, a United Fruit Company (UFCO) 
érdekeit sértették. A cég azt akarta, hogy Árbenz 
elnököt távolítsák el a hatalomból, és segített 
meggyQzni az Eisenhower-vezetést arról, hogy 
megtegye a szükséges lépéseket.

Az Árbenz elnökségét követQen hatalomra 
jutott katonai junták betiltották a szakszerve-
zeteket és a baloldali politikai pártokat, ezzel 
hozzájárulva egy baloldali felkelés kialaku-
lásához. A felkelés 1960-ban vette kezdetét 
egy nacionalista katonatisztek által szervezett 
lázadással. A lázadók rossz szemmel nézték, 
hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok uralja 
az országot, illetve sokan nehezményezték azt 
is, hogy a CIA Nicaraguában és Guatemalában 
képezte ki azokat a kubai emigránsokat, akik 
néhány hónappal késQbb, 1961 áprilisában részt 
vettek a balsiker_ disznó-öbölbeli partraszállás-
ban. A lázadást támogatták a kommunisták és, 
ami a legfontosabb, sok szegény ladino (kevert 
származású guatemalaiak, akik nem beszélik az 
indián nyelveket és nem követik az Qslakosok 
szokásait) is a lázadók mellé állt.

A bennszülöttek támogatása egészen az 1970-
es évek végéig nem volt jelentQs mérték_. A 
legfontosabb tényezQ, ami ennek megváltozá-
sában szerepet játszott, a Comité de Unidad 
Campesina (CUC) megalakulása volt. Bár ve-
zetQi közül sokan szimpatizáltak a gerillákkal, 
a CUC nem gerillaszervezet volt; a szervezet 
azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse a sze-
gény ladinókat és az Qslakos közösségeket 
a földkérdéssel kapcsolatos küzdelmekben. A 
felkelQk 1978 májusában nyerték el a szervezet 
támogatását, amikor a hadsereg lemészárolta 
azokat az Qslakosokat, akik egy, a CUC ál-
tal szervezett békés tüntetésre gy_ltek össze. 
1980 januárjában, miután a tiltakozók erQszak 
nélkül elfoglalták a spanyol nagykövetséget, 
a guatemalai rendQrség (a spanyol nagykövet 
tiltakozása ellenére) felgyújtotta az épületet. A 
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t_zvészben harminckilenc ember vesztette éle-
tét, többségükben indián parasztok.3

A gerillákat a diákok is támogatták – mivel a 
nagykövetség leégése közben több diák is életét 
vesztette – és elnyerték a városi értelmiség tag-
jainak támogatását is, akik közül sokan lettek 
„elt_nések” áldozatai. Az ellenzékiek elt_n(tet)
ése megszokott gyakorlatnak számított más la-
tin-amerikai országokban is, de úgy t_nik, hogy 
a módszer az 1960-as évek Guatemalájából 
ered. A halálosztagok által elkövetett gyilkos-
ságok is mindennapos eseményekké váltak, 
különösen az 1978 és 1982 közötti években 
Romeo Lucas García elnöksége alatt, akinek 
hatalmát végül a Ríos Montt által szervezett 
puccs döntötte meg.

Emlékszem egy 1981-es guatemalai látoga-
tásomra, amire hat hónappal azelQtt került sor, 
hogy Ríos Montt hatalomra jutott. Miközben 
bejelentkeztem a guatemalavárosi Camino Real 
Hotelbe, találtam egy hírlevelet a recepción, 
abból a fajtából valót, amit a szállodák szoktak 
osztogatni a turistáknak. Ahelyett, hogy azokról 
a hírességekrQl tudósítana, akik a hotelben ko-
rábban megszálltak, a hírlevél elsQ oldalán azt 
olvastam, hogy több mint száz lefejezett holttes-
tet találtak egy felföldi faluban. Ott tartózkodá-
som alatt megtudtam, hogy sok neves guatema-
lait, köztük vezetQ politikusokat gyilkoltak meg, 
és tudomást szereztem azokról a mészárlásokról 
is, amelyeket a hadsereg követett el Romeo 
Lucas García elnök és testvére, Benedicto Lucas 
García (a fegyveres erQk parancsnoka) irányí-
tása alatt. Amikor 1982 márciusában Lucas 
García hatalmát megdöntötte Ríos Montt, az 
elsQ gondolatom az volt, hogy innen már csak 
felfelé vezet út. Tévedtem.

A Ríos Montt felelQsségre vonásáért folyó harc 
egyik kritikus pillanata a guatemalai emberi 
jogi visszaélések és erQszakos cselekmények 
feltárására alakult bizottság (Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico de las Violaciones 
a los Derechos Humanos y los Hechos de 
Violencia que han Causado Sufrimiento a la 
Población Guatemalteca) kilenckötetes jelen-

3 Lásd Jean-Marie Simon: Guatemala: Eternal 
Spring, Eternal Tyranny (Norton, 1987), p. 102.

tésének kiadása volt 1999 februárjában. A bi-
zottságot általában rövidebb nevén, Történelmi 
Igazságtétel Bizottságként (Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico, CEH) szokták em-
líteni. A jelentés számos Ríos Montt elnöksége 
idején elkövetett visszaélést dokumentált, töb-
bek között sok ezer gyilkosságot, nemi erQsza-
kot és kínzást.

A CEH 1997-ben jött létre egy a guatemalai 
kormány, a Nemzeti Forradalmi Egység (Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 
UNRG) nev_ guatemalai forradalmi csoport és 
az ENSZ között Oslóban kötött megállapodás 
alapján. A megállapodás lezárta a guatemalai 
gerillák és a kormányerQk között immár har-
minchat éve tartó fegyveres konfliktust, és 
lerakta a nemzeti megbékélés folyamatának 
alapjait, amely magában foglalta a gerillák visz-
szaillesztését a guatemalai társadalomba. Kofi 
Annan, az ENSZ akkori fQtitkára, a spanyo-
lul beszélQ német jogászprofesszort, Christian 
Tomuschatot nevezte ki a CEH elnökévé. A bi-
zottság másik két tagja guatemalai volt, a CEH 
munkatársainak száma pedig mintegy kétszáz 
fQre rúgott.

Amikor aláírták a bizottságot létrehozó meg-
állapodást, sokan kételkedtek abban, hogy a 
CEH jelentése különösebben sokat számít majd, 
a guatemalai kormány ugyanis – annak fejében, 
hogy elfogadta, hogy a bizottság vizsgálni fogja 
a múltat –, ragaszkodott ahhoz, hogy a jelentés 
nem nevezi meg a visszaélésekért felelQs sze-
mélyeket. A jelentés mindazonáltal világossá 
tette, hogy felelQsség messze a legtöbb vissza-
élésért Ríos Montt tábornokot terheli, és ezekre 
a visszaélésekre abban az idQszakban került sor, 
amikor a tábornok volt az ország elnöke.

A CEH 42 275 olyan esetet dokumentált, 
amelyekben embereket gyilkoltak, erQszakoltak 
vagy kínoztak meg, illetve amelyekben em-
berek t_ntek el. Becslések szerint a konfliktus 
során meggyilkoltak vagy elt_ntek tényleges 
száma meghaladja a kétszázezret. A jelentés 
úgy találta, hogy az általa dokumentált b_ncse-
lekmények 93%-át a guatemalai fegyveres erQk 
tagjai vagy a „civil Qrjáratok” követték el – ez 
utóbbiak alatt olyan félkatonai erQk értendQk, 
amelyeket a guatemalai hadsereg hozott létre 
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és irányított, s amelyekben több mint egymillió 
guatemalai embernek kellett mindenféle ellen-
szolgáltatás nélkül szolgálnia. Csak a b_ncse-
lekmények mintegy 3%-áról állapították meg, 
hogy azokat gerillák követték el. A fennmaradó 
4%-ról a CEH nem tudta meghatározni, hogy kit 
terhel értük a felelQsség.

A CEH azt is megállapította, hogy a gyilkos-
ságok és elt_nések 81%-ára 1981 és 1983 között, 
és mintegy 48%-ukra 1982-ben került sor. A 
jelentés azonosított olyan régiókat, ahol több száz 
falu lakosságát irtották ki, és megállapítja, hogy 
az ezeken a területeken elkövetett gyilkosságok 
joggal nevezhetQk „népirtásnak a maja népcso-
portok”, azaz a guatemalai bennszülött lakosság 
ellen. Az CEH szerint a mészárlásokra ezeken 
a területeken a „legmagasabb állami hatóságok 
tudtával, illetve azok utasítására” került sor.

Egyértelm_nek t_nik, hogy Ríos Montt el-
nöksége alatt az ixilek, a huszonkét külön-
bözQ guatemalai Qslakos népcsoport egyike 
szenvedett a legtöbbet. A guatemalai polgár-
háború alatt a Szegények Gerillahadserege 
(Ejercito Guerrillero de los Pobres, EGP), a 
négy legjelentQsebb gerillacsoport egyike a 
Cuchumatanes-hegységet használta bázisul, azt 
a térséget, ahol az ixilek élnek. A kormányerQk 
úgy vélték, hogy az ixilek határozottan támo-
gatják az EGP-t. A CEH jelentése szerint, amely 
mintegy hétezer ixil meggyilkolását dokumen-
tálta, az elpusztított ixil faluk nagy részét Ríos 
Montt hivatali ideje alatt rombolta le a guate-
malai hadsereg. A túlélQk közül sokan kény-
telenek voltak Guatemala távoli részeibe vagy 
Mexikóba menekülni. Az ixilekkel történtek 
kiemelt szerepet játszottak a CEH azon döntésé-
ben, hogy megállapítsa a népirtást – népirtásnak 
tekintendQk ugyanis azok a cselekedetek, ame-
lyek „szándéka, hogy részben vagy egészben 
megsemmisítsenek egy nemzeti, etnikai, faji 
vagy vallási csoportot”.

Korábban csak néhány eredményes bünte-
tQeljárásra volt példa a hadsereg tagjai ellen a 
guatemalai politikai konfliktus során elkövetett 
b_ncselekmények miatt. A két legjelentQsebb 
ezek közül az esetek közül olyan aktivisták meg-
gyilkolásához kapcsolódott, akik a guatemalai 

hadsereg által elkövetett b_ncselekmények után 
nyomoztak. Az egyik eset Myrna Mack antro-
pológus meggyilkolása volt 1990-ben, aki azok-
nak az embereknek a helyzetét vizsgálta, akik 
falvaik elhagyására kényszerültek. 1993-ban a 
guatemalai bíróság elítélt egy Qrmestert azért, 
mert leszúrta a kutatónQt, 2002-ben pedig egy 
ezredest ítélték el, aki a gyilkosságra parancsot 
adott. Az, hogy az ezredes elleni ügy végül bíró-
ság elé került, leginkább Helen Mack elszántsá-
gának köszönhetQ. A konzervatív üzletasszony 
Myrna Mack nQvére, aki húga halála után vált 
elkötelezett emberi jogi aktivistává.

A másik kiemelkedQ ügy a hetvenöt éves püs-
pök, Juan Gerardi Conedera meggyilkolása volt 
1998-ban, két nappal azután, hogy megjelentet-
te a Katolikus Egyház Emberi Jogi Hivatalának 
1400 oldalas jelentését, amely dokumentálta 
az emberi jogok megsértését a fegyveres konf-
liktus során. A jelentés ugyanarra az idQszakra 
vonatkozott, mint a késQbbi CEH jelentés, és 
hasonló következtetésekre jutott. Egy ezredest, 
egy századost és egy velük együttm_ködQ papot 
ítéltek el azért, mert halálra verték a püspököt.4

A CEH-jelentés kiadását követQ években 
nem lehetett bíróság elé állítani Ríos Monttot 
Guatemalában, mert a guatemalai kongresszus 
tagjaként mentelmi jogot élvezett. Mentelmi 
joga 2012. január 12-én járt le, és 2012. január 
26-án emeltek vádat ellene egy olyan ügy-
ben, amelyben más tábornokokat is bíróság 
elé állítottak. Azóta a szóban forgó tábornokok 
egyikét, Oscar Mejía Victorest, aki honvédelmi 
miniszter volt Ríos Montt mellett és az elnök 
utóda lett az 1983. augusztusi puccsot követQen, 
a guatemalai bíróságok testileg és szellemileg 
alkalmatlannak találtak arra, hogy bíróság elé 
álljon. A Ríos Montt elleni eljárással párhuza-
mosan, akit házi Qrizetben tartottak, amíg az 
eljárás folyamatban volt, az ügyészség folytatta 
a José Rodríguez Sánchez, a katonai hírszerzés 
vezetQje elleni eljárást. A két férfit emberiesség 
elleni b_ntettekkel és népirtással vádolták.5

4 Lásd Francisco Goldman: The Art of Political 
Murder: Who Killed the Bishop? (Grove, 2007). 
A könyvrQl Aryeh Neier írt recenziót The Death of 
the Good Bishop címmel a The New York Review 
of Books 2007. november 22-ei számában.

5 Az egyik különbség a két vád között az, hogy a 



116

Idén márciusban, Ríos Montt tárgyalásának 
kezdetekor az ügyész kijelentette, hogy Ríos 
Montt és Rodríguez Sanchez felelQs 1771 ixil 
lakos meggyilkolásáért és 29 000 további ixil 
erQszakos kitelepítéséért. Az elüldözöttek közül 
sokakat megkínoztak, és számos nQt megerQ-
szakoltak. Több mint 120 tanú tett vallomást a 
vád képviseletében. A tanúk közül sokan ixil 
vagy kicse nyelven – egy másik Qshonos nyelv, 
amit ugyanabban a régióban beszélnek – tettek 
vallomást, amit le kellett fordítani spanyolra. 
Hátborzongató történeteket meséltek a mészár-
lásokról, melyeknek tanúi voltak, és amelyek-
ben gyakran családtagjaik – köztük kisgyerekek 
– estek a kormánykatonák áldozatául. Néhányan 
beszámoltak azokról a megpróbáltatásokról is, 
amelyeket a hegyekben éltek át azután, hogy 
elmenekültek a falujukból, és amelyek követ-
keztében sok családtagjuk éhen halt.

A tárgyalás egyik napján nagyrészt olyan tanúk 
vallomásait hallgatták meg, akik nemi erQszak-
ról számoltak be. Az aznap tanúvallomást tevQ 
tizenkét nQ közül tízen a rebozos nev_ tarka szö-
vetkendQvel takarták el fejüket és arcukat, hogy 
ne ismerjék fel Qket. A tárgyaláson jelenlévQ 
újságírókat az elnöklQ bíró arra kérte, hogy ne te-
gyék közzé a tanúk neveit. Az egyik nQ elmondta, 
hogy 1982 májusában (ekkor tizenkét éves volt) 
Qt és az édesanyját elvitték egy katonai bázisra. 
A katonák megkötözték a kezét és a lábát, és egy 
ronggyal betömték a száját. Végig kellett néznie, 
ahogy a katonák megerQszakolják az anyját, 
aztán Qt magát is megerQszakolták. A tanú azt 
mondta, hogy „dQlt belQlem a vér”.6 Az anyja 
meghalt. Az aznap elhangzott többi tanúvallomás 
is hasonlóan szívszaggató volt.

népirtás esetében szükséges annak bizonyítása, 
hogy az elkövetQk azzal a szándékkal cseleked-
tek, hogy – részben vagy teljesen – kiirtsanak egy 
csoportot annak faji, vallási, etnikai vagy nemzeti 
hovatartozása miatt. Egy ilyen szándék bizonyí-
tása rendkívül nehézzé teszi a népirtás vádjának 
megalapozását. Az emberiesség elleni b_ncselek-
mények esetében elegendQ azt bizonyítani, hogy 
az elkövetQ tudta vagy szándékában állt bizonyos 
súlyos b_ncselekményeket nagyszámú áldozat 
ellen elkövetni.

6 Lásd a bírósági eljárásról tudósító napi 
blogbejegyzéseket a www.riosmontt-trial.org olda-
lon az Open Society Justice Initiative jóvoltából.

A legtöbb tanú beszélt a Nebaj – az ún. gua-
temalai ixil-háromszöget alkotó három város 
legnagyobbika – közelében zajlott események-
rQl is. Az ügyészség meghallgatott számos ta-
nút a Törvényszéki Antropológiai Alapítványtól 
(Fundación de Antropología Forense de 
Guatemala, FAFG), egy guatemalai szervezettQl, 
amely több száz mészárlás helyszínén exhumálta 
az emberi maradványokat, és igyekezett meg-
határozni az áldozatok személyazonosságát és a 
haláluk okát. A guatemalai szervezet az 1986-ban 
alakult hasonló argentin szervezet társszervezete. 
Az argentin csoport a világ számos táján végzett 
vizsgálatokat, és kutatókat képzett több olyan 
országban, amely történelme során súlyos elnyo-
mástól szenvedett. A Törvényszéki Antropológiai 
Alapítvány tanúi beszámoltak az általuk végzett 
számos exhumálásról az ixil területen. Fredy 
Peccerelli, a szervezet igazgatója rámutatott, 
hogy a halottak nagy többsége nem összecsapás 
során esett el, hanem kivégezték Qket.

A vád egyik tanúja egy amerikai volt. Beatriz 
Manz a Berkeley Egyetem antropológiaprofesz-
szora útitársam volt guatemalai utazásaim so-
rán. A professzorasszony 1982-ben interjúkat 
készített olyan guatemalai menekültekkel, akik 
Mexikóban kerestek menedéket. Miután megtud-
ta tQlük, hogy mi történik az ixil területen, 1983-
ban odautazott, hogy több információt gy_jtsön. 
Abban az idQben a külföldi újságírók az El 
Salvadorban és Nicaraguában zajló háborúkkal 
voltak elfoglalva, a hazai emberi jogi szerveze-
teknek pedig túl veszélyes volt Guatemalában 
dolgozni. A professzorasszony interjúkat készí-
tett az ixil háromszögben, ahol a régión belül a 
legsúlyosabb mészárlásokra sor került, és tQle 
származik néhány olyan információ, amelyre ké-
sQbb az Americas Watch (késQbbi nevén Human 
Rights Watch) támaszkodott a jelentéseiben.

A vád saját tapasztalataikról beszámoló ta-
núitól a védQügyvédek megkérdezték, hogy 
mit tudtak a térségben zajló gerilla-tevékenysé-
gekrQl, és hogy ajánlottak-e nekik pénzt azért, 
hogy tanúskodjanak. Minden tanú tagadta, hogy 
pénzt ajánlottak volna fel neki.

A védelem csak néhány saját tanút vonultatott 
fel. Legtöbbjük katona volt, akik beszámoltak 
a kiterjedt gerillaaktivitásról az ixil területen, 
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és arról is, hogy nem Ríos Montt irányította a 
katonai m_veleteket. Az egyik tanú azt mondta 
a bíróság elQtt, hogy az elnök ugyan állami 
szintre emelte a katonai célokat, de nem Q irá-
nyította a fegyveres erQk m_veleteit. A védelem 
azt állította, hogy még több tanú meghallgatását 
tervezte volna, ám ismert tartózkodási hely hiá-
nyában nem tudták beidézni Qket.

Bár Yassmín Barrios bírónQ, a háromtagú ta-
nács elnöklQ bírája mindent megtett azért, hogy 
a tárgyalás gördülékenyen haladjon, ebben gyak-
ran akadályozta a védelem idQhúzó taktikája. 
Egyes megfigyelQk szerint a védelem fQ straté-
giája mindvégig az volt, hogy szánt szándékkal 
olyan helyzetbe hozzák a bírónQt, amelyekben 
kénytelen volt olyan döntéseket hozni, amelyek 
késQbb, a fellebbezés során alkalmasak lehetnek 
arra, hogy az érvénytelenítse az eljárást. A tár-
gyalás egyik szakaszában egy másik guatemalai 
bíró megkísérelte elérni a per szüneteltetését, 
számos neves guatemalai közéleti személyiség 
pedig, köztük Otto Pérez Molina elnök, olyan 
nyilatkozatokat adott ki, amelyekben ellenezték 
a tárgyalást. Az egyik ilyen nyilatkozat szerint, 
melyet az elnök április 16-án, négy héttel a 
tárgyalás kezdete után hagyott jóvá, az eljárás 
„elárulja a békét és megosztja Guatemalát.” Az 
említett nyilatkozat, amelyet több, különbözQ 
korábbi kormányzatokban magas pozíciót betöltQ 
tisztviselQ is aláírt, kimondta:

„A népirtás vádja a guatemalai hadsereg tisztjei 
ellen nemcsak ezek ellen a tisztek vagy a hadsereg 
elleni vád, hanem a guatemalai állam egésze elleni 
vád is... [Egy ítélet] komoly veszélyekkel járna 
országunk számára, többek között a társadalmi 
és politikai polarizáció romlásával, ami visszájára 
fordíthatja a békét, amit eddig elértünk.”

A nyilatkozat nem említi azt a tényt, hogy a 
Történelmi Igazságtétel Bizottság már 1999-ben 
kijelentette, hogy a guatemalai fegyveres erQk a 
legmagasabb rangú állami tisztviselQk felügye-
lete alatt népirtást követtek el.

Amikor Pérez Molina elnök jóváhagyta a tár-
gyalást ellenzQ nyilatkozatot, azt mondta, hogy 
„mint minden háborúban, ebben is voltak meg-
magyarázhatatlan döntések”, de ragaszkodott 
hozzá, hogy nem történt népirtás. Három héttel 

késQbb azonban, egy olyan idQszakban, amikor 
a tárgyalást felfüggesztették addig, amíg a fel-
lebbviteli bíróságok a védelem által az eljárás 
akadályozására benyújtott beadványok sokaságá-
nak elbírálásával foglalkoznak, Pérez Molina azt 
mondta: fontos, hogy a „tárgyalás folytatódjon és 
ítélettel záruljon, függetlenül attól, hogy az Ríos 
Montt számára kedvezQ-e vagy sem”.7

Nagy kockázattal jár az ilyen eseteket 
Guatemalában bíróság elé vinni. A tanúkat, 
ügyészeket és bírákat mind megfenyegették, és 
bizonyos esetekben kénytelenek voltak elme-
nekülni az országból. 2012 decemberében egy 
bérgyilkos megölte az egyik ügyészt, aki tagja 
volt Claudia Paz y Paz guatemalai fQügyész 
munkacsoportjának. A 2010-ben kinevezett fQ-
ügyészasszony, a Ríos Montt elleni vizsgálat 
igazi motorja nagyon sokat tett annak érdekében, 
hogy bíróság elé állítsák a hosszú guatemalai 
politikai konfliktus során elkövetett b_ncselek-
ményekért leginkább felelQs személyeket. Az 
1990-es években egy ideig az Érseki Emberi Jogi 
Hivatalban (Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala, ODHAG) szolgált. 
Az emberi jogokkal kapcsolatos ügyeken túl 
vizsgálódott már jelentQs korrupciós ügyekben, 
és vezetQ kábítószer-kereskedQk ellen is foly-
tatott vizsgálatokat. A fQügyész késznek látszik 
arra, hogy újabb büntetQeljárásokat indítson azok 
ellen – beleértve a volt gerillavezéreket is – akik 
törvénysértéseket, b_ncselekményeket követtek 
el a hosszú konfliktus alatt.

Ríos Montt egyik érve a vád ellen az volt, 
hogy a Mejía Victores elnök által jóváhagyott 
1986-os amnesztiatörvény megtiltotta, hogy az 
üggyel kapcsolatban további vizsgálatokat foly-
tassanak. Ezt az érvet a guatemalai bíróságok 
számos okból elutasították, többek között azért, 
mert Guatemala ratifikálta a népirtás b_ntetté-
nek megelQzésérQl és megbüntetésérQl szóló 
1948-as egyezményt (Genocídium-egyezmény), 
amely szerint a népirtás b_ntettét mindenképp 
büntetni kell. Ríos Montt védelmének tanúi 
azt is állították, hogy a korábbi elnök nem volt 
jelen, amikor a gyilkosságokra sor került, és 
nem Q volt a parancsnoka azoknak a katonatisz-

7 Lásd: „Prosecutor Killed in Guatemala Along with 
6 Others,” Associated Press, 2012. december 24.
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teknek, akik közvetlenül részt vettek azokban a 
b_ncselekményekben, amelyeket azalatt az idQ 
alatt követtek el, amíg Q volt az államfQ.

A fenti állítással szembeszállva az ügyészség 
bemutatott a bíróságnak egy filmet egy Ríos 
Montt-tal készült interjúról, ami még elnöksége 
idején készült, s amelyben azt mondja: „Ha nem 
tudom ellenQrzésem alatt tartani a hadsereget, 
akkor mit keresek én itt?”8 Ezen túlmenQen 
az ügyészség különbözQ törvényeket és ren-
deleteket idézett, amelyek alapján Ríos Montt 
teljhatalmat gyakorolt, és rámutatott arra is, 
hogy az elnököt rádión keresztül folyamatosan 
tájékoztatták a m_veletekrQl.

 A tárgyalás végén, amikor maga szólalt fel a 
saját védelmében – annál a résznél, amelyet késQbb 
érvénytelennek nyilvánítottak – Ríos Montt azt 
állította, hogy elnökként „nemzeti és nemzetközi 
ügyekkel volt elfoglalva”, és a katonai ügyekkel a 
hadsereg foglalkozott. Azt állította, hogy a regio-
nális parancsnokok „mindegyike felelQs volt a saját 
területéért”, a körzetparancsnokok pedig önállóan 
tevékenykedtek. Ríos Montt azt mondta: „Én soha 
nem adtam engedélyt, soha nem tettem javaslatot és 
soha nem adtam parancsot bármilyen etnikai vagy 
vallási csoport elleni cselekményekre.”

Azt azonban nem állította, hogy nem tudott az 
ixilek lemészárlásáról. Ha egy parancsnok tudja, 
hogy a parancsnoksága alá tartozók elkövettek 
vagy el fognak elkövetni ilyen b_ncselekménye-
ket, akkor – a parancsnoki felelQsség nemzetközi 
alapelvei szerint – köteles megtenni minden lehet-
séges intézkedést annak érdekében, hogy megaka-
dályozzák a b_ncselekményeket vagy megbüntes-
sék azokat, akik a b_ncselekményeket elkövették. 
Ha nem tesz ilyen intézkedéseket, a parancsnok 
válik felelQssé ezekért a cselekményekért.

A döntQ elem a b_ncselekményekrQl való 
tudomás. Eltekintve a guatemalai hadseregtQl 
kapott információtól, Ríos Montt aligha állíthatta 
volna, hogy nem volt tudomása az Amnesty 
International és az Americas Watch jelentéseirQl, 
amelyeket nem sokkal a gyilkosságok és más 

8 A riportot Pamela Yates dokumentumfilm-ren-
dezQ készítette, és bár nem került bele abba a 
filmbe, amit akkoriban Guatemaláról készített, 
megjelenik 2011-es Granito: How to Nail a 
Dictator cím_, Paco de Onis-szal és Peter Kinoy-
jal közösen készített filmjében.

b_ncselekmények elkövetését követQen hoztak 
nyilvánosságra. Ezeknek a jelentéseknek jelentQs 
szerepe volt a hazájáról alkotott nemzetközi vé-
lemény alakításában. Ennek ellenére nem tudott 
bizonyítékot felhozni arra nézve, hogy valaha is 
megpróbálta volna vizsgálni az említett jelenté-
sek megalapozottságát, vagy azt, hogy bármit is 
tett volna annak érdekében, hogy megállítsa az 
ixilek lemészárlását (például azzal, hogy rende-
letben tiltotta volna meg, hogy etnikai hovatarto-
zásuk miatt meggyilkolják Qket).

A vizsgálatból az a kép rajzolódott ki, hogy bár 
nem adott kifejezett utasítást népirtás vagy embe-
riesség elleni b_ncselekmények elkövetésére, el-
nökként és fQparancsnokként lehetQvé tette, hogy 
ilyen b_ncselekményekre sor kerüljön. A bírák a 
parancsnoki felelQsség elvére alapozták az ítéletü-
ket, és nyolcvan év börtönre – ötven év népirtásért, 
további harminc év emberiesség elleni b_ncse-
lekményekért – ítélték a nyolcvanhat éves Ríos 
Monttot. Ugyanakkor alperestársát, Rodríguez 
Sánchez tábornokot felmentették azzal az indok-
lással, hogy az Q esetében a parancsnoki felelQsség 
ténye nem volt megállapítható. FeltételezhetQ, 
hogy a Sánchez elleni vádakat ugyanígy elejtik 
akkor is, ha a tárgyalás folytatódik.

Bár a CEH szerint a guatemalai kormány elnyo-
mó politikájának amerikai támogatása is szerepet 
játszott a jelentésük által dokumentált emberi 
jogi visszaélésekben, a tárgyalás közben nem 
kerültek szóba a Reagan-kormányzat azon erQ-
feszítései, melyeket az 1980-as évek elején azért 
tett, hogy megvédje Ríos Monttot és lejárassa 
a bírálóit. Pedig megérdemlik, hogy felidézzük 
Qket, mert valószín_leg ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy ilyen kiterjedt erQszakra sor kerüljön.9

1982-ben, mintegy három hónappal azután, 

9 Ahogy a szomszédos El Salvadorban is történt, 
a kormány elnyomása miatti politikai erQszak 
mértéke élesen nQtt Guatemalában azt követQ-
en, hogy 1980 novemberében Ronald Reagant 
választották az Egyesült Államok elnökévé. A 
leköszönQ Carter-adminisztráció emberi jogi po-
litikáját ért támadások az új adminisztráció tiszt-
ségviselQi részérQl hozzájárulhattak ahhoz a né-
zethez, hogy megsz_nik a két ország kormányára 
az emberi jogi kérdések miatt nehezedQ nyomás, 
és megszüntetik az amerikai pénzügyi segítségre 
ugyanebbQl az okból bevezetett korlátozásokat.
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hogy Ríos Montt hatalomra került, az Amnesty 
International kiadott egy részletes jelentést, 
amelyben a következQket olvashatjuk:

„A guatemalai biztonsági szolgálatok to-
vábbra is megpróbálják ellenQrzés alatt tartani 
mind a katonailag fellépQ, mind az erQszak-
mentes ellenzéket a széles körben elterjedt 
gyilkosságok módszerével, beleértve nagy-
számú vidéki nem harcoló személy, köztük 
teljes családok bírósági ítélet nélküli kivég-
zését, valamint olyan személyek likvidálását, 
akiket azzal gyanúsítanak, hogy szimpatizál-
nak a harcoló vagy az erQszakmentes ellenzé-
ki csoportokkal.”10

A jelentés felsorol számos vidéki mészárlást, 
melyek közül tizenötért a guatemalai hadsere-
get, négyért pedig a gerillákat teszi felelQssé. 
A jelentés azt is kimondja, hogy ötven esetnél 
vagy nem tudható, hogy melyik oldal követte 
el, vagy mindkét fél részt vett a mészárlásokban. 
A jelentésre válaszul Thomas Enders Amerika-
közi ügyekért felelQs külügyminiszter-helyettes 
a következQket írta az Amnesty-nek:

„Feltételezzük, hogy a brazil nagykövetséget 
május 12-én elfoglaló CUC, az FP-31 vagy 
hasonló csoportok sok eseményrQl számoltak 
be önöknek, ahogy másoknak is, azok közül, 
amelyeket nem tudunk alátámasztani (pl. [...] 
március 24–27., április 2., április 5.). Még ha 
nem is állnak nagy mértékben a befolyásuk 
alatt, de mind a CUC, mind az FP-31 szorosan 
együttm_ködik azokkal a gerillacsoportokkal, 
amelyek megpróbálják megdönteni a guatema-
lai kormányt. Ennélfogva okunk van kételkedni 
a jelentéseik pontosságában.”11

Enders levelét sajtótájékoztató követte a 
Capitol Hill-en, ahol a Külügyminisztérium 

10 Lásd: Amnesty International, “Guatemala: 
Special Briefing,” 1982. július.

11 Levél Patricia Rengelnek, az Amnesty 
International washingtoni irodája igazgatójának, 
1982. szeptember 15. Lásd Americas Watch: 
“Human Rights in Guatemala: No Neutrals 
Allowed” (1982), pp. 119–122. Az FP-31 egy kis 
csoport volt, amely valószín_leg együttm_ködött 
a gerillákkal. A csoport neve arra utal, hogy a 
spanyol nagykövetség felgyújtására január 31-én 
került sor. A CUC nem gerillaszervezet volt, bár 
vezetQi közül sokan valószín_leg szimpatizáltak a 
gerillákkal.

tisztviselQi ragaszkodtak ahhoz, hogy az 
Amnesty jelentése gerillaszimpatizánsok által 
szolgáltatott információkra alapult.

Hasonlóképpen, amikor az Americas Watch 
1983 májusában közzétett egy jelentést, amely 
részben Mexikóba menekült guatemalaiak ta-
núvallomásain alapult, Elliott Abrams, aki ak-
koriban a Reagan-kormányzat emberi jogokkal 
foglalkozó külügyminiszter-helyettese volt,12 a 
következQket mondta a sajtó munkatársainak: 
„Az ottani menekültek nem képezik a guate-
malai lakosság reprezentatív részét.” Közöttük, 
mondta Abrams, „gerillaszimpatizánsok” is ta-
lálhatók.13

A Külügyminisztérium országjelentései az 
emberi jogi gyakorlatokról 1982-ben – tehát ab-
ban az évben, amelyrQl a CEH úgy találta, hogy 
a harminchat éven át tartó konfliktus összes 
gyilkosságának és elt_ntetésének 48%-ára ek-
kor került sor –, azt állították, hogy „csökkenés 
volt a [kormány által elkövetett] gyilkosságok 
mennyiségében.”14 A jelentést Elliott Abrams 
irányítása alatt tették közzé. Reagan elnök ma-
ga is találkozott Ríos Montt-tal Hondurasban, 
1982. december 4-én, azaz éppen a félidejében 
annak az idQszaknak, amit az utóbbi Guatemala 
államfQi székében töltött. Az amerikai elnök azt 
nyilatkozta, hogy a jelentések az emberi jogok 
megsértésérQl Ríos Montt idején „hamis vádak” 
voltak.15

Bár a kongresszus meggátolta, hogy közvet-
len katonai támogatást nyújtson a guatemalai 
kormánynak, a Reagan-adminisztráció minden 
tQle telhetQt megtett azért, hogy kijátsszák a 
korlátozásokat. Nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyeken keresztül folyósított hitelekkel támogat-
ták Guatemalát, a katonai teherautókat és terep-

12 A késQbbiekben Abrams magas rangú tisztségvi-
selQként dolgozott a Nemzetbiztonsági Tanácsban 
George W. Bush elnöksége idején. FelelQssége a 
közép-keleti politikára terjedt ki.

13 The New York Times, 1983. május 8.
14 1983. február, p. 517. Bill Clinton elnökségétQl 

kezdve az országjelentéseket (Country Reports) 
depolitizálták, és ez a gyakorlat megmaradt 
a késQbbiekben George W. Bush és Barack 
Obama elnöksége alatt is. Napjainkban megbíz-
ható jelentéseknek számítanak az emberi jogi 
gyakorlatokról.

15 The New York Times, 1982. december 5.
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járókat nem-katonai támogatásnak minQsítették 
át, és katonai alkatrészeket szállítottak, arra 
hivatkozva, hogy ezeknek a berendezéseknek a 
szállítását egy korábbi idQpontban hagyták jóvá.

Bár az ilyen támogatásoknak valószín_leg 
csekély hatása volt, az a tény, hogy Reagan 
úgy döntött, felszólal Ríos Montt támogatása 
érdekében és válaszol a bírálóinak, már sokkal 
komolyabb dolog volt. A mészárlásokban részt 
vevQ guatemalai csapatok katonái közül sokan 
hallhatták, hogy az amerikai elnök támogatja a 
vezérüket. Ami Ríos Monttot illeti, azzal, hogy 
Reagan elnök elutasította azoknak az emberi 
jogi szervezeteknek a jelentéseit, melyek nyo-
mon követték a konfliktust, arra bátoríthatta 
a guatemalai elnököt, hogy ne vegye Qket 
komolyan.

Az egyik furcsa eleme a Ríos Montt elleni 
eljárásnak az volt, hogy épp akkor került rá 
sor, amikor Guatemalát egy másik nyugal-
mazott tábornok, Otto Pérez Molina vezeti. 
Három évtizeddel ezelQtt, amikor a mészárlá-
sokra sor került, Pérez Molina Qrnagyi rangban 
szolgált Nebaj városában. Kevés a bizonyíték 
arra nézve, hogy mit csinált abban az idQben, 
és csak egyetlen tanú utalt a jelenlegi elnök 
személyére a Rios Montt elleni vizsgálatban. 
Azonban legalábbis tudnia kellett arról, hogy 
mi történik az ixilekkel. Az 1990-es években 
Pérez Molina részt vett azokon a tárgyaláso-
kon, amelyek eredményeként létrejött az oslói 
békemegállapodás.

Eddig nem voltak komolyabb panaszok 
Molina elnök ellen az emberi jogi kérdésekkel 
kapcsolatban, eltekintve a tárgyalást ellenzQ 
nyilatkozattól, amit az eljárás korai szakaszában 
adott ki. Hogy milyen politikát fog követni 
most, azt követQen, hogy az ítéletet megsemmi-
sítették, az továbbra is kulcsfontosságú kérdés. 
Minden tQle telhetQt meg kellene tennie, hogy 
újraindítsa az eljárást és gondoskodnia kell az 
ügyészek és Barrios bíró biztonságáról is. A 
törvények iránti elkötelezettségének egy másik 
fontos próbájára 2014-ben kerül majd sor, ami-
kor eldönti, hogy meghosszabbítja-e Claudia 
Paz y Paz fQügyészi megbízatását, akit még 
elQdje, Alvaro Colom elnök nevezett ki.

A legsúlyosabb latin-amerikai emberi jogi 
visszaélések közül sokra az 1970-es és 1980-
as években, a korszak katonai rezsimjeinek 
uralma alatt került sor, és hosszú évekig 
tartott, amíg sikerült elérni, hogy elszámol-
tathassák a felelQsöket. Olyan dél-amerikai 
országokban, mint Argentína és Chile, már 
több mint száz büntetQeljárás és büntetQítélet 
volt hasonló ügyekben.16 Börtönbüntetéseket 
szabtak ki a visszaélésekért felelQs tisztekre, 
valamint Argentína és Peru korábbi állam-
fQire. Az egykori chilei diktátort, Augusto 
Pinochet tábornokot kora és egészségi álla-
pota miatt megkímélték attól, hogy bíróság 
elé álljon. Uruguay egykori diktátorát, Juan 
María Bordaberry Arocenát 2010 márciusá-
ban harminc év börtönbüntetésre ítélték (2011 
júliusában bekövetkezett halála miatt a kisza-
bott büntetésbQl csak néhány hónapot tudott 
letölteni).

Guatemala az egyetlen ország Latin-
Amerikában, amelynek esetében helyénvaló 
lenne a népirtás szót használni a második világ-
háború óta (amikor Raphael Lemkin lengyel jo-
gász, a Genocídium-egyezmény szerzQje meg-
határozta a népirtás fogalmát) elkövetett b_n-
cselekményekre. Egyértelm_nek t_nik, hogy a 
hatalmon levQ rendszer el akarta pusztítani a 
bennszülött indián etnikumú népesség jelentQs 
részét. Bár egyesek azt mondanák, hogy nem 
lehet hierarchiát meghatározni olyan jogsérté-
sek között, amelyek oly sok szenvedést okoztak, 
nemzetközi konszenzus alakult ki abban a tekin-
tetben, hogy a népirtás a legsúlyosabb az összes 
b_ncselekmény közül. Az elszámoltathatóságért 
folyó harcban különösen fontosnak t_nt, hogy 
annak a személynek, aki a legnagyobb mérték-
ben felelQs a guatemalai népirtásért, felelnie 
kell tetteiért. Bár elQfordulhat, hogy Ríos Montt 
elkerülheti az elmarasztaló bírósági ítéletet, a 
kétségbevonhatatlan bizonyítékok, amelyek az 
elQzQ eljárásban az elítéléséhez vezettek, meg-
maradnak…

(The New York Review of Books)

16 Lásd Kathryn Sikkink: The Justice Cascade: How 
Human Rights Prosecutions Are Changing World 
Politics (Norton, 2011).


