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modUlvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a A konfliktuskezelés őstípusai

A A tanár elmondja az osztálynak, hogy az emberek 
konfliktusaikat általában háromféle módon 
kezelik. Kiteszi a három leírást  tartalmazó lapot 
az osztályterem három különböző pontjára. (P2) 
A tanulók ahhoz a laphoz állnak, amelyiket a 
leghatékonyabb konfliktus megoldási módnak 
tartanak. Az így kialakuló három csoport kap egy-
egy csomagolópapírt és filctollat. Leírják a lapra az 
indokaikat. Erre a munkára 5 percet kapnak. 
A szóvivők ismertetik a indokokat a többiekkel. 

10 perc

Érzékenyítés a témára 

Kommunikáció 
Együttműködés 
Konstruktivitás

Frontális és csoportos 
munka – választás és 
érvek gyűjtése 

Csomagolópapír 
Vastag filctoll

P1 (Háttér
olvasmány)
P2 (Feliratok)

Ragasztó-
gyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Az elkésett békevágy

A A diákok a tanár irányításával István király 
történelmi szerepéről beszélgetnek. Ennek során 
érintik az államalapítás, az Európához való 
csatlakozás és Magyarország fennmaradásának 
kérdéseit is. A tanár röviden összefoglalja 
vagy egy  vállalkozó tanulóval elmesélteti az 
„István, a király” című rockopera cselekményét. 
Közösen meghallgatják a mű két részletét. 
Előzetes szempontként a tanár megjelöli annak 
megfigyelését, hogy miként jelentkezik ebben a 
két részletben a három konfliktuskezelési őstípus. 
Erre a kérdésre csak rövid visszajelzéseket kér. 

10 perc

Ismeretek felidézése és 
alkalmazása 

Általánosítás 
Szövegértés

Frontális 
munka – bemutatás 
és megbeszélés

P3 
(Szempontok) 

A rockopera 
részletei CD-n 

CD-lejátszó
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/b Van-e  esélye az erőszak elkerülésének?

A A tanulók 5 fős csoportokat alkotnak. Minden 
csoport megkapja a rockopera szövegrészletét 
(D1/a) és az öt szerepkártyát (D1/b), amit 
elosztanak egymás között. 
A diákok megpróbálják beleélni magukat a 
húzott szereplő gondolataiba, és egyes szám első 
személyben válaszolnak társaiknak a lapjukon 
szereplő kérdésekre. A megfigyelők közben 
jegyzeteket készítenek. 
Ezután az azonos szerepet húzó tanulók 
alkotnak csoportokat, és megvitatják egymással 
a gondolataikat. A megfigyelők ebben a körben 
beállnak valamelyik csoporthoz, és ott is 
jegyzetelnek. Végül mindenki visszatér az eredeti 
csoportjához, és megpróbál a többi szereplővel 
egyezségre jutni. A cél az, hogy találjanak 
valamilyen erőszakmentes megoldást.
Az egyeztetést követően a megfigyelők foglalják 
össze az osztály számára a tapasztalataikat. 
Elmondják, hogy kik és miben tudtak egyezségre 
jutni, illetve kiknek nem sikerült, és vajon miért.
Végül a tanár visszahelyezteti a történetet az 
eredeti történelmi kontextusba, és elindít egy 
beszélgetést arról, hogy miért volt lehetetlen 
István korában a háború megakadályozása. 

20 perc

Konfliktuselemzés és 
kísérlet annak békés 
megoldására

Empátia
Együttműködés 
Nézőpontváltás 
Konstruktív 
problémamegoldás

Csoportmunka – 
konfliktusmegoldás 

Frontális 
munka – megfigyelői 
beszámolók és 
irányított beszélgetés

D1/a (Szövegek)

D1/b 
(Szerepkártyák)

P4/a (Kérdések) 

P4/b
(Megoldó 
kulcs) 
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A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/c feladatkijelölés a következő órára

A A tanár elmondja, hogy van egy híres ember, 
akinek sikerült erőszakmentesen elérni politikai 
céljait. Három önként vállalkozó kiscsoport a 
következő feladatokat kapja:
1. összegyűjteni Mahatma Gandhi életének 
adatait a könyvtárban vagy az interneten. 
2. Tájékozódni India 20. századi függetlenségi 
háborújáról a gyarmattartó Anglia ellen.  
3. Digitális képeket gyűjteni Mahatma Gandhiról, 
és aláírásokat készíteni hozzájuk.
A csoportoknak rövid, 2-3 perces (összesen 
10 perces) számítógépes prezentációt kell 
készíteniük a következő órára. (Itt van vége az 
első 45 percnek.)

5 perc

A közösségért 
végzett önálló munka 
ösztönzése

Önkéntesség 
Felelősségvállalás 
Együttműködés

Kiscsoportos kutató 
és alkotómunka

II/d  Ki volt Mahatma gandhi?

A Az erre felkészült csoportok röviden bemutatják 
Gandhi életének fő eseményeit, és beszélnek a 
korabeli történelmi háttérről. 

10 perc

Új ismeretek nyújtása

Előadókészség 
Számítógép-használat

Frontális munka – 
bemutatók

Számítógép 
Projektor

P5 és P6 (Háttér 
információk)
Ázsia térképe 
(India)
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A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek
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diák Pedagógus

II/e gandhi erőszakmentessége

A Valamennyi tanuló kap egyet a hatféle 
feladatlapból. Elolvassa a szöveget és válaszol 
a lapon szereplő kérdésekre. Ezután az azonos 
lappal dolgozó tanulókból kiscsoportok alakulnak. 
Egyenként végigmennek a kérdéseken, és 
megvitatják a válaszokat. Az utolsó feladatnál 
(aláhúzott mondat, illetve megfogalmazott 
tanulság) megpróbálnak egyezségre jutni. 
A tanár közben elhelyez valahol egy 
csomagolópapírt. A csoportok képviselői erre írják 
fel azokat a záró gondolatokat, amelyekben meg 
tudtak egyezni. Szóban meg is indokolják, hogy 
miért az adott mondat mellett döntöttek. 

25 perc

Egy politikusi életút 
elemzése, és a mára 
érvényes tanulságok 
megfogalmazása

Szövegértés 
Kommunikáció 
Erőszakmentesség 
Felelősségérzet

Egyéni és 
csoportos munka – 
szövegértelmezés

Frontális munka 
– csoportszóforgó

D2 (Szövegek és 
feladatok)

P7 (orientáló 
gondolatok) 

III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

A A tanár felírja a táblára a következő szavakat: 
ERőSzAK – ERőSzAKMENTESSÉG. 
A diákok körben ülnek, és mindenki mond 
egy mondatot, ami erről a két szóról az eszébe 
jut. Nem indokolnak, és senki sem mond egy 
mondatnál többet. A tanár sem minősíti a 
gondolatokat! Ha valakinek nem jut eszébe 
semmi, kimarad. Később azonban még 
megszólalhat.  

10 perc

A téma személyes 
nézőpontú 
kommentálása

Reflexió
önreflexió

Frontális munka 
– beszélgetőkör

Az eddig 
használt 
valamennyi 
poszter, 
mindenki 
számára jól 
látható helyen



390 szociális, életviteli és környezeti komPetenciák tanári

tanári segédletek
P1 
A konfliktuskezelés archetípusai 
(háttérolvasmány)

A konfliktuskezelésnek három archetípusa különíthető el.

A szemet szemért, fogat fogért ösztöne valamennyiünkben ott él. Ha 
valami hirtelen fájdalom, nagy veszteség, különösen erős sérelem 
éri az embert, az első önkéntelen gondolat általában az elégtétel, 
a bosszú. Erre az ösztönre épül a „vendetta” (vérbosszú), az ön-
bíráskodás, s ez az, amelyet az emberi civilizáció törvényekkel kí-
sérel meg kordában tartani. 

Az aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel krisztusi parancsának 
viszonylag kevesen képesek maradéktalanul eleget tenni, sokkal 
kevesebben, mint ahányan ezt a felszólítást józan és nyugodt ál-
lapotban magukhoz közelállónak vélik. A megbocsátani tudás, az 
irgalom pedig nagy érték, de vajon milyen mértékig érvényesíthe-
tő jelenlegi zaklatott és erőszakkal teli mindennapjainkban? Nagy 
költőnk által kijelölt feladatunk a „Rendezni végre közös dolgainkat”1, 
ma is időszerű lenne. De ehhez talán el kellene jutni addig a babitsi 
felszólításig, hogy „Ki a bűnös, ne kérdjük…”2. Ez persze bonyolult 
dolog, ehelyütt nincs is módom többet mondani róla, de elgondol-
kodni rajta feltétlenül érdemes.

A konfliktuskezelés harmadik őstípusa a kölcsönösségen alapul. 
Kard által vész, ki kardot ragad! Kölcsönös érdek, hogy szabályozzuk 

1 József Attila: A Dunánál
2 Babits Mihály: Húsvét előtt

dolgainkat, megegyezzünk, ha nincs más lehetőség, okos és igaz-
ságos kompromisszumot kössünk, betartsuk a törvényeket, a ma-
gunk által alakított szabályokat. Igyekezzünk úgy viselkedni má-
sokkal, ahogyan azt magunkkal szemben elvárjuk, s akkor van re-
mény arra, hogy biztonságban érezzük magunkat, és bízni tudjunk 
a többi emberben. A Montague és a Capulet család viszályának a ha-
talmat megtestesítő Herceg egyértelmű és szigorú törvényekkel tö-
rekszik véget vetni. S ezen törvények adják a reményt, hogy a gyer-
mekeik holtteste fölött egymásnak kezet nyújtó szülők a következő 
időszakban nem kezdik majd újra az egymás elleni harcot.

(Szekszárdi Júlia: Konfliktusok pedagógiája. Veszprémi Kiadó, 2002)

P2 
Transzparensek szövege

szemet szemért, fogat fogért
Megtorlás, bosszú, elégtétel

Aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel.
Megbocsátás, szelídség, szeretet

Kard által vész, ki kardot ragad
Kölcsönösség, szabályok betartása, törvényesség
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P3 
Javaslatok a rockopera részleteinek értelmezéséhez

Előzetes megfigyelési szempont:
Hogyan jelenik meg a konfliktuskezelés három őstípusa a rockope-
ra részleteiben? 

szempontok az értelmezéshez
I. részlet

Annak ellenére, hogy mindhárom szereplő saját meggyőződése 
szerint mindent megtett a háború elkerüléséért – „elkésett a bé-
kevágy”, lehetetlen elkerülni a harcot. Réka arra figyelmezteti az 
apját, hogy „kard által vész, aki kardot ragad”, tehát az erőszak erő-
szakot szül, s aki ilyen módon jár el, nem kerülheti el a sorsát, maga 
is fegyver által pusztul el. Kéri, legyen bölcs, és keresse a békét. Ist-
ván hajlandó lenne a megegyezésre, átadná a neki szánt trónt, ha 
Koppány engedne, és megtenné a szükséges lépéseket. Ki kellene 
egyeznie Rómával. István reálpolitikusként és nagylelkűen cse-
lekszik. Hajlandó lenne megbocsátani a lázadást („Ne hidd, hogy 
én nem szeretlek”), pedig tudja, hogy túlerőben van. Azt is tud-
ja, hogy elkerülhetetlen az ország nyugathoz, a nyugati keresztény 
egyházhoz történő csatlakozása. Koppány azonban ragaszkodik a 
meggyőződéséhez, az ősi törvényekhez. Megemlíti, hogy az ország 
érdekében ő is kész a kompromisszumra, hiszen elhagyta ősei val-
lását („Bizánc jelét magamra vettem”) annak érdekében, hogy meg-
őrizze népe szabadságát. Az ő seregét már nem lehet megállítani, 
harcosait fűti a saját igazukba vetett hit, mindenáron győzni akar-
nak. A harc után István hiába akarna megbocsátani (aki megdob kő-
vel, dobd vissza kenyérrel) és megengedni, hogy Réka méltón elte-
messe apját. István anyja, Sarolt ragaszkodik a megtorláshoz, s így 
bizony a szemet szemért, fogat fogért elv érvényesül. Koppány fel-
négyelése egyben intő jel azoknak, akik lázadni merészelnek.

P4/a 
Javasolt zárókérdések a szerepjátékokhoz

1.  Melyik konfliktus-megoldási elv bizonyult itt a legerősebbnek? 
Miért? 

2.  Miért késett el a békevágy? Vajon korábban lett-e volna mód a 
megegyezésre? 

3.  Miért nem bocsát meg Sarolt? Milyen indokok szólnak a meg-
torlás mellett? 

4.  Miért van az, hogy bár az emberek többsége békét és nyugalmat 
szeretne, mégis napjainkban is törnek ki háborúk világszerte? 

P4/b 
Megoldókulcs a válaszokhoz

1.  Ebben az esetben a szemet szemért fogat fogért elv érvénye-
sül. A helyzet ugyanis annyira elmérgesedett, hogy lehetetlen a 
megegyezés. Koppány seregeit már nem lehet megállítani, meg-
alázkodni nem fognak, és István mögött nemzetközi erők so-
rakoztak fel. Itt nem egyes emberek, hanem meggyőződések, hi-
tek, érdekek feszülnek egymással szemben.

2.  Aki ismeri az opera egészét, tudhatja, hogy a helyzet megelőzhe-
tő lett volna, ha Koppány nem fordul szembe István apja, Géza 
végrendeletével, és ígéretét megszegve  nem követeli magának 
a trónt. Akkor ő nem volt hajlandó engedni az ősök törvényé-
ből, és tárgyalni a fejedelemséget öröklő Istvánnal. Elképzelhe-
tetlennek tartotta, hogy ne az ő kívánsága teljesüljön. A most 
tárgyalt jelenetben az események már túlhaladtak a megegye-
zés lehetőségén. („Kényszerpályán a világ!”) A helyzet annyira 
kiéleződött, hogy erőszakmentesen nem rendezhető.

3.  Sarolt meg van győződve arról, hogy a helyzet még ingatag. Nem 
engedhető meg, hogy megtorlás nélkül maradjon a lázadás. Hi-
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szen Koppány hívei ugyan elvesztették a csatát és vezérüket, 
de meggyőződésük változatlan maradt. Ha a győztesek meg-
bocsátanak, vagyis gyengének bizonyulnak, felbátorítják az el-
lenfelet egy újabb lázadásra. A történelemből tudjuk, hogy még 
számos pogánylázadás tört ki Magyarországon a következő ki-
rályok uralma alatt is. A történelemben sajnos kevés példa van 
arra, hogy ilyen esetekben (lázadás, árulás, „hitszegés” stb.) ne 
azonnali megtorlás következzék. (Érdemes erre példákat keres-
ni a magyar történelemből. Ilyen példa Dózsa György kínhalála, 
az aradi vértanúk kivégzése, a Tanácsköztársaság utáni „fehér 
terror”, az 1956-os forradalom utáni kivégzések stb.)

4.  Az egyes emberek békevágya sajnos kevés ahhoz, hogy az érde-
kek, szükségletek kemény egymásnak feszülését ellensúlyozni 
tudják. Ez történik itt is: István és Koppány között kibékíthe-
tetlen érdek- és értékkonfliktus van. Nem csupán arról van szó, 
hogy ki kerül a trónra, hanem arról is, hogy melyik eszme győ-
zedelmeskedik. Itt két „nagy ügy” feszül egymásnak, és ilyen 
esetben néhány ember jó szándéka többnyire nem elegendő a 
béke megőrzéséhez.

P5 
Mahatma Gandhi élete 
Háttérolvasmány

Mohandász Karamcsand Gandhi (1869–1948), indiai jogász és po-
litikus.

A világ Mahatma Gandhi néven ismeri. Nevét híveitől kapta; a 
Mahatma szanszkrit szó, jelentése: „nagy lélek”. Ezen a néven is-
meri meg őt az egész világ, s válik a békés ellenállás jelképévé. 

Londonban tanult jogot, ám odautazása előtt önmegtartóztatási 
fogadalmat tett, melyhez egész életében hű maradt. Az indiai ha-

gyományoknak megfelelően korán (tizenkét évesen) nősült, ezért 
elutazása előtt már négy gyermeke volt.

1893-ban egy indiai cég jogtanácsosaként Dél-Afrikába utazott, 
ahol a hindu kisebbség szószólója lett. Ebben az időben alakította 
ki filozófiai rendszerét, melyre egész pályafutása épült. Elvének lé-
nyege, hogy az igazság ereje győz, így passzív ellenállással kell el-
érni a kitűzött célokat.

1915-ben tért vissza Indiába, ahol a függetlenségi mozgalom élé-
re állt, s ekkoriban kapta a Mahatma jelzőt is híveitől. India ebben 
az időben még brit koronagyarmat, Gandhi pedig Nagy-Britanniá-
val szemben a hindu nacionalizmus képviselőjeként lépett fel. Az 
I. világháborút követően Nagy-Britannia szövetségesnek tűnhet, 
Gandhi pedig India függetlenségét követelte. 1922-ben az egész 
országot polgári engedetlenségre buzdította, amiért hat év börtön-
büntetésre ítélték. Két év múlva szabadon engedték, ekkortól poli-
tikai akciói révén egyre élesebb ellentét alakult ki a brit hatóságok és 
az indiai függetlenség hívei közt. A II. világháború idején többször 
hangsúlyozta, hogy csak a független, szabad India tud csatlakozni a 
szövetséges hatalmakhoz. A polgári engedetlenség és a passzív el-
lenállás a leghevesebb európai és észak-afrikai harcok idején érte el 
csúcspontját, ám India függetlenségét mégsem sikerült kivívniuk.

1942 és 1944 között ismét bebörtönözték, előzőleg ugyanis meg-
hirdette a „Quit India” jelmondatot, mely a britek azonnali távozá-
sára szólított fel. Szabadulása után szembesülnie kellett azzal, hogy 
politikai küzdelme nem érte el a célját: a hinduk és muzulmánok 
kiegyezése nem jött létre, nem tudta elejét venni a véres zavargá-
soknak, és a volt gyarmat 1947-es függetlenné válásával két ország-
ra szakadt: Indiára és Pakisztánra.

1948-ban, miközben arra akarta rávenni a hindu közösséget, 
hogy tegyen engedményeket a muzulmán kisebbségnek, Új-Del-
hiben egy szélsőséges nacionalista meggyilkolta.

(Forrás: Wikipédia, Szabad lexikon, Internet)
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P6 
Gandhi harca India függetlenségéért3 
háttérolvasmány

Anglia gyarmatbirodalmának gyöngyszeme India volt. Nem vé-
letlen, hogy már a 19. században az angol politikai viták közép-
pontjába került a kérdés: lehet-e Indiát asszimilálni a nyugati tár-
sadalmak értékrendjéhez, vagy pedig – tiszteletben tartva a helyi 
kultúrát – csak a gazdasági kapcsolatokat kell erősíteni. Anglia In-
diában fejlesztette ki legteljesebb mértékben a közvetett kormány-
zás gyakorlatát, kisebb változtatásokkal fenntartva a helyi közigaz-
gatás rendszerét. Az indiai gazdasági fejlődés azonban a birodalmi 
érdekek függvénye volt: az ipar szerkezete torz, a mezőgazdaság 
színvonala alacsony, s mindkettő súlyos adókkal terhelt. 

A modern India megteremtésének alapvető feltétele a politikai 
függetlenség kivívása volt. A brit jelenlét szinte a társadalom min-
den rétegének, csoportjának a fejlődését és érdekérvényesítését 
korlátozta. Abban tehát csaknem teljes volt a nemzeti egység, hogy 
a brit uralmat Indiában fel kell számolni. Abban azonban már igen 
nagy volt a tanácstalanság, hogy ezt mi módon lehetne elérni. Az 
alkotmányos reformok útjáról minduntalan kiderült, hogy a füg-
getlenség távoli ígéretéhez vezetnek, és Angliának valójában nem 
áll szándékában lemondani indiai birtokáról. A fegyveres harc útja 
járhatatlannak tűnt, hiszen Nagy-Britannia katonailag a földke-
rekség egyik legerősebb országa volt. Móhandászt kasztjának ko-
rabeli szokásai szerint tizenöt esztendős korában megházasították, 
majd Angliába küldték jogot tanulni. Hazatérte után ügyvédi gya-
korlata nehezen indult, míg a Dél-Afrikában élő indiai közösség 
tagjai meg nem hívták, hogy képviselje érdekeiket. Gandhi végül 
rövid megszakítással húsz esztendőt töltött Dél-Afrikában, ahol in-
diaiak tízezrei dolgoztak az ültetvényeken és a bányákban. Indiába 

3 A tanulói segédletekben szereplő szövegrészeket kivastagítottuk. 

hazatérve egy évig ismerkedett a helyi viszonyokkal, és beutazta 
az országot. A nemzeti mozgalom vezetői közül ő volt az első, aki 
közvetlen közelről tanulmányozta a falvak életét, a társadalom ál-
lapotát. Már Dél-Afrikában felhagyott az európai öltözködéssel és 
az angoloktól átvett szokásokkal, úgy élt, úgy öltözött, étkezett, 
mint az egyszerű indiai parasztok. Ezért nevezte őt később Chur-
chill meztelen fakírnak.

gandhi 1916-ban egy indigóültetvényen dolgozók panaszainak 
kivizsgálása során kezdte meg politikai tevékenységét: a parasz-
tokat rábírta arra, hogy ne fizessék a törvénytelenül kivetett adó-
kat. Egyéb nyilvánvaló, de addig senki által nem próbált dolgokat 
is tett. A hatóságok például megtiltották neki, hogy bizonyos he-
lyekre betegye a lábát. gandhi mégis odament és jogászként kér-
te, mutassák meg neki azt a jogszabályt, amely őt mint indiai ál-
lampolgárt az ország bármely településéből kitiltaná. Ilyen jog-
szabály nem létezett, ennek ellenére sokszor előfordult, hogy őt 
és a mozgalom más vezetőit a hatóságok kiutasították, kitiltották 
valahonnan, ám addigra mindenki tudta, hogy jogsértést követ-
nek el. gandhi már első akciójával tekintélyt szerzett magának, 
és azonnal hívták az ország más részeibe is. Az indigóültetvény-
ről az ahmedábádi textilmunkásokhoz ment, hogy segítse rendez-
ni bérvitájukat az indiai gyárosokkal. Itt a böjt eszközéhez folya-
modott, ezzel kényszerítette ki a megegyezést. A böjtöt válságos 
helyzetekben később is alkalmazta politikai ütőkártyaként. 

Az első világháborút követően India arra számított, hogy domí-
niumi státust kap, helyette azonban néhány nem túl jelentős reform 
született, mint az angolok és az indiaiak úgynevezett kettős ural-
ma, amely csak tartományi szinten növelte valamelyest az indiai-
ak beleszólási lehetőségeit a döntésekbe. A központi kormányban 
érintetlen maradt az angolok hatalma. Az országos nyugtalanságra 
való tekintettel viszont a Rowlatt-törvényekkel valóságos statáriu-
mot vezettek be. Válaszként a függetlenségi mozgalom legjelen-
tősebb ereje, az 1885-ben alakult Indiai Nemzeti Kongresszus 1920 
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szeptemberében elfogadta a Gandhi által javasolt programot: a kor-
mánnyal való együttműködés megtagadását és az idegen intézmé-
nyek bojkottját. Nemzeti iskolák, egyetemek építését is kezdemé-
nyezték. Gandhi szorgalmazta a házi fonás-szövés elterjesztését: 
ettől kezdve lett a khaddar, a háziszőttes a hazafiság jelképe. Gan-
dhi a további fejlődés gátjának az idegen uralmat tartotta. A küz-
delem céljának a teljes függetlenséget jelölte meg, s ezzel sikerült 
ideiglenesen háttérbe szorítania a megosztó tényezőket. A Kong-
resszust tömegpárttá szervezte, városi értelmiségi csoportosulásból 
az egész országot behálózó hatalmas szervezetté tette. 1921-ben a 
Nemzeti Kongresszus teljhatalommal ruházta fel Gandhit. A ha-
talmassá terebélyesedett polgári engedetlenségi mozgalom arra 
kényszerítette a hatóságokat, hogy tárgyaljanak Gandhival és ez-
zel elismerjék mind a mozgalmat, mind Gandhi vezető szerepét. 
A tárgyalások azonban nem jártak eredménnyel, a vezetőket be-
börtönözték, a mozgalmat letörték. Gandhi hat év börtönbüntetést 
kapott, igaz, betegsége miatt két év múlva szabadlábra helyezték.

Gandhi az elkövetkező években a hindu–muzulmán egység és 
az indiai társadalom korszerűsítésének kérdéseivel foglalkozott. 
Ekkortájt ismételt harcot hirdetett az érinthetetlenség gyakorlata 
ellen, és személyes példájával járt elöl. A társadalom fokozatos, át-
fogó megreformálásán munkálkodott, új oktatási rendszerének kö-
zéppontjába a hasznos ismereteket és a fizikai munkát állította.

1927-ben ismét közeledett a politikai reformok kidolgozásának 
ideje, amire minden tizedik évben került sor. A feladattal a brit kor-
mány a Simon bíró által vezetett bizottságot bízta meg, amelynek 
egyetlen indiai tagja sem volt. A szétesett, apatikus nemzeti moz-
galom az inzultus hatására egyszerre talpra állt. Ismét napirendre 
került a szatjágraha.4 Gandhi 1928-ban új adómegtagadási kam-
pányt szervezett, amely hatalmas erkölcsi sikert aratott. Tavasszal 

4 Szat=igazság, + agraha=szilárdság; szatjagraja=az igazság tisztelete

Delhiben egy indiai pártközi konferencia bizottságot állított fel az 
alkotmány alapelveinek kidolgozására

A kormány és a Kongresszus közötti alkudozás azonban nem 
vezetett eredményre. A függetlenségi mozgalom most is – mint ko-
rábban oly sokszor – tanácstalan volt, hogy mi legyen a következő 
lépés, amellyel India közelebb juthat a függetlenséghez, de leg-
alábbis megmutathatja az erejét. Az ország figyelme gandhi felé 
fordult, tőle várták a kezdeményezést, ami lehetővé tenné az el-
mozdulást a holtpontról. A Mahátmá – a nagy lélek, ahogy akko-
riban a világ megismerte – ekkor közzétette tizenegy pontból álló 
követelését, amelyben gyakorlatilag csak gazdasági sérelmek sze-
repeltek. Kijelentette, ha a kormány ezeket orvosolja, akkor India 
lemond a teljes nemzeti függetlenség követeléséről. Mivel ez sem 
vezetett eredményre, 1930. március 2-án gandhi levelet írt az al-
királynak, amelyben a sótörvény segítségével illusztrálta, milyen 
gazdasági és szociális kárt okoz Indiának a brit uralom. Ezután 
figyelmeztette az alkirályt: ha nem kezdi meg a bajok felszámo-
lását, március 12-én elindul a tengerparti dandiba, hogy ott a víz-
ből sót pároljon, és ezzel jelt adjon a nemzetnek a sómonopólium 
megszegésére. A sómenet több mint három hétig tartott, hatására 
az egész ország megmozdult, új lendületet vett az angol áruk boj-
kottja, sztrájkok és adómegtagadási kampányok kezdődtek. 

A kormány válaszában nem volt újdonság. Májusban letartóz-
tatta Gandhit, majd Nehrut, s június végére már közel százezer po-
litikai vezető került börtönbe. A következő év elején Gandhit és a 
Munkabizottság tagjait mégis ki kellett engedni, mert a zsákutcá-
ból a kiutat csakis a tárgyalások jelenthették, és nem volt kivel tár-
gyalni. A nemzetet elsősorban Gandhi és a Kongresszus képviselte, 
s ezt a brit hatóságok is kénytelenek voltak tudomásul venni. Irwin 
alkirály a brit korona, Gandhi az indiai nemzet nevében kötött 
kompromisszumot, amely elvezetett a londoni kerekasztal-konfe-
renciához. Kézzelfogható eredmények mégsem születtek, sőt ami-
kor Gandhi hazatért Londonból, ismét letartóztatták. 
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Gandhi képes volt a polgári fejlődésben elmaradt tömegeket fel-
sorakoztatni a függetlenségi mozgalom mellett. Ô hozta az eszkö-
zöket, teremtette meg a szervezeteket és alakította ki azt a politikai 
nyelvezetet, melyet az írástudatlan százmilliók is megértettek, hi-
szen általuk ismert fogalmakból építkezett. Ô volt az, aki felhívta 
a figyelmet a nemzeti integráció fontosságára. Tekintélyével, er-
kölcsi erejével, tapasztalataival és türelmével képes volt a különféle 
politikai törekvéseket összebékíteni és a nemzeti mozgalom szol-
gálatába állítani. Nagyszerű taktikus volt, értett a különböző hát-
térrel, meggyőződéssel és műveltséggel rendelkező emberek nyel-
vén. Legfőbb eszközéül az erőszak nélküli polgári engedetlenséget 
választotta. Gandhi és követői e módszerrel az idegen uralom meg-
szüntetését kívánták elérni. Ilyen értelemben a fennálló jogrend, 
hatalmi struktúra ellen léptek fel. 

gandhi morális alapokra helyezett politikai lépéseire a brit ura-
lom csakis konvencionálisan, a hatalom pozíciójából válaszolha-
tott: gandhit és munkatársait elhallgattatta, bebörtönözte. Ami-
kor azonban a börtönök megteltek és a polgári engedetlenség még 
mindig tartott, nem maradt más hátra, mint kiengedni a foglyokat 
s tárgyalni velük. A parlamentáris demokrácián nevelkedett kor-
mánynak nem volt kész receptje arra, mit kell lépnie, ha ellenfele 
nem robbantásos merényleteket készít elő, nem is tömegtünteté-
seket szervez, hanem böjtöl. Az indiai brit kormányzat nem dik-
tatúra volt, ezért nem hagyhatta, hogy gandhi elpusztuljon. Emel-
lett tartott a beláthatatlan következményektől is, ha a Mahátmából 
mártír lesz, ezért engedett az erkölcsi nyomásnak, és újra meg 
újra tárgyalt a nemzeti mozgalommal. A brit kormányzat termé-
szetesen tisztában volt azzal, hogy az erőszak nélküli tömeges 
megmozdulások is az erő alkalmazását jelentik, csupán más for-
mában, hiszen bevallottan a kormányzást kívánják lehetetlenné 
tenni. Irwin alkirály ezt 1930. július 9-i beszédében világosan megfo-
galmazta, és leszögezte, hogy a mozgalom ellen minden erővel har-
colni kell. Csakhogy a mozgalom és a gandhiánus eszközrendszer 

új, szokatlan volt, a hatalom eszközrendszere pedig régi és nagyon 
is megszokott. 

Gandhi és a nemzeti mozgalom vezetői börtönben voltak, ami-
kor a brit kormány 1932. augusztus 17-én nyilvánosságra hozta az 
úgynevezett kommunális döntést. Eszerint a muszlimokhoz hason-
lóan az érinthetetlenek számára is külön választókerületeket biz-
tosítottak volna. Gandhi felismerte, hogy ezzel nem csak a mozgal-
mat, hanem a hindu népességet is meg akarják osztani, ezért szep-
tember 20-án böjtöt kezdett a divide et impera szellemében hozott 
döntés ellen. Az érinthetetlenek vezetője, a jogász Ambédkár haj-
landó volt tárgyalni, és szeptember 25-én a Púna melletti jeravda 
börtönben megszületett a megállapodás. A kormány hajlandó volt 
elfogadni ezt az egyezményt a kommunális döntés helyett.

A nemzeti mozgalom a mélypontra jutott, a Kongresszust be-
tiltották, szervezeteit az egész országban feloszlatták. Ráadásul 
1933-ban Rahmat Ali cambridge-i diák megfogalmazta a Pakisztán-
elképzelést, és terve bizonyos muszlim körökben hamar népszerű-
vé vált. Gandhi szabadulása után évekig távol tartotta magát a po-
litikától. Egészen addig, amíg a brit parlament újabb törvényt fo-
gadott el India kormányzásáról.

Az 1935-ben jóváhagyott és 1937-ben hatályba lépett törvény 
nagy felháborodást váltott ki Indiában. jelentős lépést tett a vá-
lasztójog kiterjesztése és az önkormányzat kialakítása felé, de nem 
történt előrelépés a függetlenség terén. Arra azonban alkalmat 
adott, hogy a tartományokban másfél évig választott kormányok 
tevékenykedjenek és gyakorlatot szerezzenek a közigazgatásban. 
A valódi erőviszonyokra akkor derült fény, amikor 1939. szeptem-
ber elején Anglia hadat üzent a hitleri Németországnak, és bejelen-
tette, hogy a háborúban India is részt vesz. Az indiai alkotmányt 
hatályon kívül helyezték. Nyilvánvalóvá vált, hogy egyetlen toll-
vonással meg lehet szüntetni az évtizedek küzdelmével kicsikart 
engedményeket és autonómiákat.
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A Nemzeti Kongresszus csak akkor kívánta támogatni Angliát 
és a szövetségeseket, ha önállóan, szabad akaratából cseleked-
het. Anglia azonban semmiféle engedményre nem volt hajlandó, 
a Kongresszust betiltotta, a vezetőket bebörtönözte. A felek állás-
pontja 1942-ben a japán hadsereg közeledtével sem változott. Gan-
dhi ekkor fogalmazta meg a Kongresszus által is elfogadott jelszót: 
az angolok távozzanak Indiából!

1944-től Anglia meggyengülése senki előtt sem volt kétséges. 
A háború után indiai pozícióját előbb-utóbb fel kellett adnia, csak 
az nem dőlt el, hogy mikor és kinek adja át a hatalmat. A nemze-
ti mozgalom ideológiája szándékoltan homályos volt, felhasználta 
egyfelől a nyugati parlamenti demokrácia eszmerendszerét, más-
felől pedig az ismert ind erkölcsi normákat. A függetlenség mint 
legfőbb cél megjelölésével olyan keretet kínált, amelyben békésen 
megfért hindu és muszlim, földbirtokos, tőkés és gyári munkás. Az 
így teremtett egység már a harc évtizedeiben is többször szétesett, 
a súlyos ellentéteket hosszú távon nem lehetett elfedni. Mindunta-
lan felmerült ugyanis a kérdés, hogy miképpen lehet érvényesíteni 
az eltérő érdekeket a majdani független Indiában. Az 1945–47 kö-
zötti időszak drámai hatalmi küzdelmeiben ugyan mindenki Gan-
dhit tartotta a leendő független India „szuperminiszterelnökének”, 
s nagy gonddal figyelt a „mahatmatikára” – a Mahátmá politikai 
matematikájára – Gandhi és a Kongresszus között mégis komoly 
ellentét feszült. A Kongresszus, valamint a Muszlim Liga az ő köz-
reműködése nélkül, sőt akarata ellenére egyezett meg az utolsó 
brit alkirállyal, Lord Mountbattennel India felosztásáról és Pakisz-
tán megteremtéséről. Gandhi egy idő után elhagyta a tárgyalások 
helyszínét, s elment oda, ahol úgy érezte, nagyobb szükség van rá: 
gyalogszerrel járta végig Bengál falvait, ahol tombolt a hindu–mu-
zulmán vallásháború, majd Kalkuttába utazott, hogy véget vessen 
a vérengzéseknek.

Élete utolsó fél évében Gandhi szinte a lehetetlenre vállalkozott: 
elérte, hogy az erkölcs győzedelmeskedjen a politika fölött. Meg-

állította a vallásháborút. Ez nem volt jelentéktelen tett, hiszen Ke-
let- és Nyugat-Pakisztán kiválásával mintegy tízmillió ember ván-
dorolt át az egyik új országból a másikba, és sok ezer ember esett ál-
dozatul a fegyveres összecsapásoknak, a brutális vérengzéseknek. 
Indiát és az új Pakisztánt polgárháború fenyegette. Utolsó böjtjével 
Gandhi kikényszerítette a két ország megállapodását. A fanatikus 
hinduk a hinduizmus ellenségét látták benne, ezért dördült el 1948. 
január 30-án Delhiben, Gandhi szokásos imagyűlésén a fiatal púnai 
újságíró, Godsze gyilkos fegyvere.

(Részletek Gáthy Vera tanulmányából. Terebess Ázsia E-tár ,Internet)

P7 
Orientáló gondolatok 
a Gandhi filozófiájáról szól beszélgetéshez

Az erőszakmentes ellenállás, a példamutató „ragaszkodás az igaz-
sághoz” győzelemre viheti akár egy több százmilliós országban is 
néhány erős meggyőződésű és kitartó ember kezdeményezését. 
Ez a Mahatma Gandhi által vezetett indiai függetlenségi mozga-
lom nagy tanulsága. Az ínségtől szenvedő, vallási és politikai meg-
osztottságban élő földrésznyi országban az ellenállás bármely más 
módja elkerülhetetlenül véres polgárháborúhoz vezetett volna, 
kegyetlen megtorláshoz, és minden bizonnyal a szegény és fegy-
vertelen néptömegek vereségéhez. Az erőszakmentes „együtt nem 
működés” az angol megszállókkal viszont néhány évtized alatt 
meghátrálásra kényszeríttette az akkori világ legnagyobb gyar-
mattartó birodalmát. Ehhez azonban kellett a fennálló (bár meg-
tagadott) törvények iránti tisztelet, és a felebaráti jóindulat az el-
lenfél iránt. Gandhi nem véletlenül hangoztatta: „Csak aki képes en-
gedelmeskedni a törvényeknek, az lehet képes arra, hogy megtagadja az en-
gedelmességet.”
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Gandhi történelmi jelentősége felbecsülhetetlen még akkor is, 
ha vitatható, hogy az erőszakmentes polgári engedetlenségi moz-
galom vívta ki India függetlenségét. A nemzeti mozgalom és a 
gandhiánus vezetés politikailag aktivizált háromszázmillió embert, 
a pártok figyelmét a szociális és gazdasági kérdésekre irányította, 
tartást adott a nemzetnek és elutasította az erőszakot. A három év-
tizedes küzdelemből egy nemzet került ki, mely határozott célkitű-
zésekkel, politikai alapelvekkel s politikai gyakorlatot szerzett em-
berek százezreivel rendelkezett, akik át tudták venni az ország irá-
nyítását a dekolonizáció után. Erkölcsi és politikai alapelvvé vált a 
türelem, a tolerancia még akkor is, ha ezen a területen India újra és 

újra elbukik. Az ország hallatlan morális tőkével lett független és 
indult el a modernizálódás útján a Kongresszus vezetése alatt. Ám 
ekkor már nem követte Gandhit. Gandhinak ugyanis volt egy po-
litikai végrendelete, amelyről igyekeztek gyorsan megfeledkezni. 
Ez – ha eddig más nem – mindenképpen felhívja a figyelmet a má-
sik Gandhira, a gondolkodóra, aki megkísérelt választ adni a tár-
sadalom és a jövő kérdéseire, aki a gyakorlatban tanulmányozta a 
hatalom és az erkölcs viszonyát, sőt kísérletezett: szembeállította az 
erkölcsöt a hatalommal, majd erkölcsös politikát akart teremteni.

(Lányi András, Jakab György és Gáthy Vera nyomán)






