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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a Mi jut az eszedbe arról a szóról, hogy…

A A tanár négy részre osztja a tanulókat. Mind 
a négy csoport kap egy csomagolópapírt, 
amelyen egy szó szerepel az alábbiak közül: 
PARANCS, ENGEDELMESSÉG, FELELőSSÉG, 
TöRVÉNySzEGÉS. A csoportok 5 perc alatt 
felírnak minden olyan gondolatot a poszterre, ami 
az adott szóról az eszükbe jut. Ezután a szóvivők 
felolvassák a listájukat, és a posztereket felerősítik 
a falra. A tanár elmondja, hogy az azokon 
található gondolatokra a foglalkozás végén még 
visszatérnek. 

10 perc

Szabad asszociálás a 
bejárandó témakör 
kulcsfogalmai körül

Együttműködés

Csoportmunka 
– ötletbörze 

Előkészített 
poszterek a jelzett 
négy szóval

Vastag filctollak 
Ragasztógyurma 

modUlvázlat
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Parancsmegtagadás erkölcsi alapon

A Két jó előadókészséggel rendelkező diák 
felolvassa a D1 mellékletben található két részletet 
Szophoklész drámájából. A tanár két részre osztja 
az osztályt: az egyik Antigoné, a másik pedig 
Iszméné számára gyűjt érveket. A két csoport 
egy-egy tagja ezután szerepjáték formájában 
előadja a két lány párbeszédét. A többiek figyelik 
őket, majd kézfeltartással jelzik, hogy szerintük 
melyik szereplő érvelt meggyőzőbben. jó, ha 
elhangzik a megfogalmazódó gondolatok között, 
hogy bizonyos parancsok betartása erkölcsi 
normákba ütközhet és a „Parancsra tettem!” nem 
minden esetben ad felmentést (P1). 
A tanár ezután elmondja, hogy egy titokzatos 
„Antigoné” az elmúlt évtizedben a délszláv 
háborúban is megjelent. Felolvassa a P2 
mellékletet. A diákok valószínűleg felismerik 
mindkét „örök témát”: Antigoné témája mellett 
Romeó és júlia történetét is. 
Ezután arról beszélgetnek, hogy vajon mi 
készteti korunk Antigonéit arra, hogy életük 
kockáztatásával szembeszegüljenek a kreóni 
parancsoknak? 

15 perc

Alapvető erkölcsi 
dilemmahelyzetek 
mérlegelése 

Felelős döntés
Törvénytisztelet
Kommunikáció 
Autonómia
Érvelés 

Frontális munka 
– bemutatás és 
szerepjáték 

Csoportmunka – 
érvek gyűjtése 
 

Frontális munka – 
irányított beszélgetés 

D1 
Antigoné 
igazsága

P1 (Útmutató) 

P2 (Újsághír)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/b szembeszegülés a zsarnok parancsával 

A A tanulók megkapják a Tell Vilmos történetét 
tartalmazó szöveget (D2), amit egyedül 
elolvasnak. Ezután négy csoport alakul az 
osztályban, s mindegyik kap egy feladatkártyát, 
s az azon szereplő kérdések alapján mérlegelik a 
főhős tettének helyességét. Közben a tanár kitesz 
a terem két sarkába két transzparenst, amelyeken 
a következő áll: 
1. Egyetértek Tell Vilmos tettével.
2. Nem értek egyet Tell Vilmos tettével.
A tanulók annak megfelelően állnak egyik 
vagy másik felirathoz, hogy melyik véleményt 
fogadják el inkább. Mindkét csoport kap egy-egy 
csomagolópapírt, amire leírják a véleményüket 
alátámasztó érveket. Öt perc múltán a két csoport 
egy-egy tagja egymást váltva sorolja fel az érveit.  
Az összegzésnél a tanár felhívja a diákok 
figyelmét arra, hogy Tell Vilmos jó néhány 
évszázaddal korábban élt. Más körülmények és 
törvényes lehetőségek között, mint ahogyan mi 
ma élünk. S bár az önbíráskodást a törvény is 
bünteti, tette nem minősül gyilkosságnak (P3). 
(Itt az első 45 perc vége.)

20 perc

A külső és a 
belső parancs 
összeütközésének 
tanulmányozása 

Törvénytisztelet 
Kritikai gondolkodás 
Erkölcsi érzék
Autonómia

Csoportmunka 
– csoportvita

D2 (Történet)

D3 
(Feladatkártyák)

Csomagoló-
papírok 
Vastag filctollak  

P3 (Útmutató) 

Két transzpa-
rens  
Ragasztógyur-
ma
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja / 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/c Ki a felelős? Bírósági tárgyalás

A A tanár kivetíti a srebenicai mészárlás emlékét 
felidéző képeket, és a D4 melléklet alapján 
röviden ismerteti az eseményeket. Kiteszi 
a falra a P4 minta segítségével elkészített 
posztert, és elmondja a tanulóknak, hogy az 
óra következő részében képzeletbeli bírósági 
tárgyalásokat fognak megidézni. 
Az osztály négy csoportra oszlik. Minden 
csoport kap egy sorozat szerepkártyát, amit 
elosztanak egymás között, valamint egy 
feladatkártyát, amely megmondja, hogy 
kinek az ügyét kell tárgyalniuk. 
Minden csoport megkapja a szükséges infor-
mációs anyagot (bírók és tudósítók D4, ENSz-
képviselők D6, tanúk D7, ügyvédek és ügyé-
szek D8, jegyzőkönyvvezetők D9), amit sze-
repüknek megfelelően tanulmányoznak a di-
ákok. Ezután lefolytatják a tárgyalásokat: a bíró 
meghallgatja a vád képviselőjének az érveit, a 
védelmet, a tanúkat (az ENSz- úképviselőt és a 
hozzátartozót). A vád és a védelem képviselői 
kérdéseket tesznek fel a tanúknak, majd ösz-
szegzik az érveiket, és javaslatot tesznek az íté-
letre. A jegyzőkönyvvezető a D9 melléklet se-
gítségével rögzíti a tárgyaláson elhangzottakat, 
a tudósító pedig szabad jegyzeteket készít. 
A bírónak végül el kell döntenie, hogy a hal-
lottak alapján az adott személy büntetőjogilag 
felelősségre vonható-e. 25 perc

Egy konkrét népirtási 
ügy szimulációs 
játék keretében való 
megvizsgálása

Kritikai gondolkodás
Döntés 
Érvelés
Vélemény- és 
ítéletalkotás

Bírósági 
szerepjáték – kisebb 
csoportokban

D4 (Esetleírás és 
szómagyarázat) 

D5 (Szerep- és 
esetkártyák)

D6 (Szöveg)
D7 (Szöveg)
D8 (Szövegek)

D9 (jegyző-
könyv-sablon)
A tudósítóknak 
papír és írószer

P4 
(Kivetíthető 
képek)

P5 (Poszter 
minta)

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

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/d Ki a felelős? híradás az ítéletről

A A tudósítók saját jegyzeteik és a jegyzőkönyvek 
alapján ismertetik a tárgyalás folyamatát és 
az ítéletet. A diákok közösen eldöntik, hogy 
kinek a vétke számít a legsúlyosabbnak 
a négy ember közül, és hogy van-e olyan 
köztük, akinek mentségére szolgálhat az, hogy 
parancsra cselekedett. Ha van még rá idő, 
kicsit körbejárható az a kérdés is, hogy  vajon 
a katonának minden körülmények között 
teljesítenie kell-e a parancsot.  

15 perc

A bírósági játék 
összegzése és az 
alapdilemma ismételt 
felvetése

Véleményalkotás 
Szóbeli kifejezőkészség 

Frontális munka – 
tudósítói szóforgó és 
irányított beszélgetés

A D9 
jegyzőkönyvek 

A tudósítók 
jegyzetei

III. Az új TARTAloM összEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a Mentség-e, hogy „parancsra tettem”?

A A tanár felteszi a falra a foglalkozás elején 
készített posztert. A tanulók ismét megnézik azt, 
majd körbe állnak. A tanár felszólít egy diákot, 
hogy mondjon egy rövid mondatot a témáról. A 
diák elmondja a saját mondatát, és továbbadja a 
szót egy társának, majd leül. Ez így folytatódik 
addig, amíg mindenki sorra nem kerül. 

5 perc

A téma személyes 
összegzése

Általánosítás
Reflexió
Önkifejezés 

Frontális munka – 
beszélgetőkör

Az asszociációs 
gyakorlat 
során készített 
poszter 

Ragasztó- 
gyurma
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tanári segédletek
P1 
Szempontok Antigoné történetének feldolgozásához

Antigoné történetét a diákok irodalom órán valószínűleg feldol-
gozták már. Célszerű azonban úgy időzíteni, hogy ezen a témán 
már túl legyen az osztály.
Ezúttal a két lány, Antigoné és Iszméné konfliktusára térünk visz-
sza. 

A dráma rövid tartalma
A mondabeli Théba uralkodója, Kreón holtában is bünteti elődje 
egyik fiát, Polüneikészt, aki fegyverrel támadt szülőhazája ellen. 
Megtiltja hát, hogy holttestét tisztességgel eltemessék. (Különösen 
szigorú büntetés  ott, ahol a közhiedelem szerint a halottat a túl-
világi nyugalomtól fosztjlák meg, ha temetetlen marad.) A testvér-
háborúban elesett ifjú nőtestvéreinek, Antigonénak és Iszménének 
választaniuk kell. Beletörődnek-e a tilalomba, vagy az irgalom és 
kegyelet parancsának engedelmeskednek inkább, és az uralko-
dó parancsa ellenére elföldelik fivérüket. Antigoné, az idősebbik, 
szembeszegül Kreón akaratával és igazsága biztos tudatában vég-
hez viszi azt, amit erkölcsi kötelességének tart: legalább jelképe-
sen elhantolja Polüneikész földi maradványait. Számot vet azzal is, 
hogy tettéért életével fog lakolni. Kreón az ítéletet a törvény, a rend 
és a város állítólagos érdekére hivatkozva hozza meg. Antigoné tet-
tének indítékait bírája előtt elhangzó szavai magyarázzák:

Antigoné döntésének indoka
Szerinte azért  kell követnünk az emberiesség parancsát, mert ez 
is törvény. Mégpedig  az ősibb és  a mindenkor  érvényes igaz-
ság. A múlandó és változékony társadalmi (állami, politikai, jogi) 
szabályozás ezzel szemben nem több, mint a pillanatnyi uralmi vi-
szonyok törvényes formába öltött kifejeződése. A politikai akarat 
változásával együtt bármikor változhat érvényessége is. Antigoné 
szerint létezik és előbbre való az íratlan törvény, noha annak kö-
vetéséről csak a saját lelkiismeretünk ítélőszéke előtt kell számot 
adnunk. Isteni törvénynek nevezi ezt, tudván, hogy nem az emberi 
akarat tetszőleges alkotásáról van szó. Az erkölcsi törvény nincs ki-
téve a vélemények változékonyságának.

Iszméné véleményének indoklása
Húga, Iszméné, aki ugyanolyan odaadóan gyászolja elesett testvé-
rüket, talál magának felmentést a rokoni kötelesség alól.  Iszméné 
érveit is évezredek visszhangozzák majd – találó érvek ezek. Az 
egyén gyenge ahhoz, hogy a közhatalommal szembeszálljon, el-
lenállásával legfeljebb saját magát sodorja bajba. Az alattvaló en-
gedelmességgel tartozik a törvényes hatalomnak. S aki nem a saját 
szabad akaratából, hanem kényszernek, ráadásul törvényes kény-
szernek engedelmeskedve cselekszik, nem vonható felelősségre. 
A felelősség a törvényhozót terheli. Az alattvaló csak engedelmes-
kedik és legfeljebb a lelkiismeretének tartozik számadással.

(Forrás: Lányi–jakab: Erkölcsi esettanulmányok.  
ÁKG Kiadó, 1999. 85. o.)
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P2 
Antigoné a 20. századi háborús Boszniában

Egy 19 éves újvidéki szerb fiatalember elindult, hogy kimenekítse 
muzulmán barátnőjét a szerbek által ostromlott Srebrenicából. Ka-
landos úton bejutott a több helyen is égő városba, és szerencsésen 
meg is találta az óvóhelyen rejtőzködő szerelmét. Három nap alatt 
– faltól falig lopakodva – ki is jutottak az ostromgyűrűből. A város 
határában azonban mindkettőjüket lelőtték. Több mint három hó-
napig maradtak temetetlenül – kéz a kézben. Az ostromló szerbek 
nem voltak hajlandóak eltemetni őket, mivel a lányt ellenségnek, 
a fiút árulónak tekintették. A területet időnként ellenőrző muzul-
mánok hasonlóan vélekedtek, csak éppen ellenkező előjellel. Az 
ENSz békefenntartói arra hivatkoztak, hogy mivel egyik fél sem 
kérte fel őket hivatalosan, nem cselekedhetnek önállóan – nem kí-
vánnak emiatt konfliktusba kerülni sem a szerbekkel, sem a mu-
zulmánokkal. Ma sem lehet tudni, ki és hová temette el a szerelme-
seket.

Korabeli újsághír nyomán

gondolatok az értelmezéshez
A történetben több ún. „örök témát” is tetten lehet érni. A törté-
netben ugyanis benne rejlik Romeó és júlia tragédiája is. A két sze-
relmes népei gyilkos háborút folytatnak egymás ellen. A halál ép-
pen akkor éri a két fiatalt, amikor a szerb fiú ki akarja menteni a 
muzulmán lányt az ostromlott városból. Ebben az esetben mindkét 
oldalon voltak Kreonhoz hasonló parancsnokok, akik megtiltották 
az ellenség eltemetését. És jelen volt egy vagy több titokzatos „An-
tigoné”, aki életét kockáztatva szegült szembe a kegyetlen parancs-
csal, amikor a szerelmeseknek megadta a végső tisztességet. 

P3 
Gondolatok Tell Vilmos történetének feldolgozásához

Gessler kalapja az értelmetlen és zsarnoki parancs jelképe. Sem-
mi haszna nincs a kalap üdvözlésének azon kívül, hogy a helytartó 
próbára teszi alattvalói engedelmességét. Tell Vilmos eredetileg tör-
vénytisztelő ember, ha ismerné a parancsot, nem szegülne szembe 
vele. Mivel azonban nem tudott róla, elmulasztotta a kalap megsü-
vegelését és ezzel halálos veszélybe sodorta nem csak önmagát, ha-
nem a fiát is. Gessler  megtapasztalt önkényeskedése veszi rá arra, 
hogy a helytartót meggyilkolja és  a svájci szabadságharc egyik ve-
zető alakjává váljon. 
Tette azonban semmiképpen sem számítható gyilkosságnak, ha-
nem önvédelemnek és egy nagy ügy, a szabadság szolgálatának. 
Ennek ellenére szólhatnak érvek amellett is, hogy ez a tett önbírás-
kodásnak tekinthető, tehát elítélendő. A mai fejjel gondolkodva, 
jogszerűbb lett volna Gesslert bíróság elé állítani, és törvényesen 
elítélni. 
Tell  Vilmos mindennek ellenére nemzeti hősnek számít, elnevez-
hetnek  róla  iskolákat. Nem gyilkosként, hanem a svájci szabad-
ságharc emblematikus alakjaként tartják számon a történelemben. 
Az ő életében nem létezett olyan legitim törvény, ami Gesslert el-
ítélte volna, hiszen maga a zsarnok, illetve az ő személyén keresz-
tül az osztrák császár volt a törvényhozó. Törvényeik működési 
mechanizmusait  jól jelzi a megismert történet. 
Jelen világunkban, amikor egyetemes törvények szólnak az emberi 
jogokról, a tömeggyilkosok és a háborús bűnösök nemzetközi bí-
róságok elé állításának  lehetőségéről, amikor egyre több olyan de-
mokratikus jogállam létezik, ahol lehetőség van a jogszerű eljárás 
lebonyolítására, az önbíráskodásról le lehet és le is kell mondani. 
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P4 
Kivetítendő képek

1. Térkép a helyszínről. Mondjuk el, hogy a délszláv háború a hajdani ju-
goszlávia területének  államai között újra és újra fellángolt. A srebrenicai vé-
rengzés a Szerbia és Montenegro, valamint a Bosznia és Hercegovina közötti  

háború része volt. (Aktuális hír, hogy Montenegro 2006-ban népszavazás ered-
ményeként külön vált Szerbiától.) 

2. Látkép a hegyek között fekvő Sebrenicáról 

3. Panoráma a festői vidékről
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4. Füstölgő város (a mecsetet azóta újjá építették)

5. A pravoszláv pópa megáldja a harcba induló szerb katonákat. Ezt a jelenetet 
a média többször is felidézte és elítélte a pravoszláv egyházat, amelyik ilyen 

módon a gyilkosokat támogatta. A szerb-bosnyák háború részben vallásháború 
is volt a pravoszláv (görögkeleti) szerbek és a muzulmán bosnyákok között. 
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6. Tömegsír 1

7. Tömegsír 2
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8. Egy újabb tömegsír feltárása

9. A népirtás túlélői 1

10. A népirtás túlélői 2
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11. Muzulmán asszonyok

12. A népirtás túlélői 3

13. Gyász
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14. Bosnyák asszony a temetőben 17. Az áldozatok hozzátartozóinak tömege az emlékünnepen
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15. Emlékezés a vérengzés áldozataira 10 év múlva (2005)

16. Emlékezés
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18. Milosevics, volt szerb elnök

19. Karadzics, boszniai szerb elnök

20. Mladics tábornok
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P5 
A poszter szövege

A SREbRENICAI VÉRENgZÉS
(1995)

A srebrenicai vérengzés a 20. századvégi Európa legnagyobb 
háborús bűnténye.
300 boszniai tömegsírból 16 500 holttestet hantoltak ki az utób-
bi években.
Ki a felelős a népirtásért? 
A népirtással vádolható Karadzics tábornok és Mladics, bosz-
niai szerb elnök ellen vádat emeltek a Hágai Nemzetközi Bí-
róságon. Jelenleg  mindketten szökésben vannak.
slobodan Milosevics volt szerb elnököt nemzetközi bíróság 
elé állították. A per idején 2006-ban váratlanul meghalt.






