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diákmelléklet
6/1 
CSIN SI HUANG-TI, AZ ELSŐ KÍNAI CSÁSZÁR

1. Az i. e. harmadik században Kína kisebb királyságokból állt, melyeket falak választottak 
el egymástól. Csin állam élére egy akkor tizenhárom éves fiú került, aki nagykorúsága 
első éveiben, a 220-as években egyesítette a királyságokat, és elsőként hozott létre nagy bi-
rodalmat ezen a tájon.

2. Tevékenységét az udvari klikkek felszámolásával kezdte. Szigorú törvényeket hozott 
az arisztokraták ellen: kiváltságaikat eltörölte, tanácsadói közül száműzte őket. A harcok-
ban legyőzöttek fegyvereit beolvasztatta, és szobrokat készíttetett belőlük. Az örökletes 
arisztokrácia képviselőinek helyébe a vagyonos polgárok kerültek, akiket az új fővárosba, 
Hszianba hívott.

3. A fővárosban megkezdték a csodálatos császári palotaegyüttes és a császári síremlék 
építését is. (1974-ben itt tárták fel a mintegy 80 ezer agyagkatonából álló hadsereget, va-
lódi bronzfegyverekkel és harci szekerekkel, amely az uralkodó túlvilági békességét hi-
vatott őrizni.) 

4. Erős, jól felszerelt hadsereget hozott létre a külső és belső támadások ellen. Hivatalno-
kai szigorúak és kegyetlenek voltak, mert őket is súlyos büntetések fenyegették, ha kö-
telességüket elmulasztják.

5. Törvényeivel védte a falvakat és a földműveseket a földesurak túlkapásaival és kegyet-
lenkedéseivel szemben, ugyanakkor súlyos adókat vetett ki népére. Egységesítette a bi-
rodalom pénzeit és a mértékegységeket, az írásjegyeket és a kocsitengelyek méretét. 

6. Az uralkodása előtt kiadott könyveket – az orvoslással, jóslással és földműveléssel fog-
lalkozókat kivéve – szerte a birodalomban máglyára hordatta és elégettette. Az elfogott 
könyvrejtegetőket tüzes vassal megbélyegezték, és életük végéig a Nagy Fal építésén kel-
lett dolgozniuk.

7. Már az i. e. VII. században építettek falakat a kisebb államok uralkodói az ellenség tá-
madásainak kivédésére, ezek nagy részét Huang-ti leromboltatta, csak a birodalom észa-
ki részén hagyta meg a falakat, melyeket összekötöttek. A Belső-Ázsiából származó ha-
talmas, hódító szándékú hun törzsek állandóan veszélyeztették az északi tartományokat, 
ezért a császár elrendelte a fal megerősítését, továbbépítését. 

8. Megkezdődött az évszázadokig tartó építkezés, melynek eredménye egy több mint 
6000 km hosszú, 10 m magas fal- és erődrendszer lett. Az építkezésen óriási tömegek dol-
goztak, sokan életük végéig, amely hamar eljött az embertelen körülmények miatt. Ne-
héz, sziklás terepen, zord éghajlat alatt kellett dolgozniuk a falvakból kivezényelt, sokszor 
egyszerűen összefogdosott földművesek tízezreinek. A munkafelügyelők és hajcsárok ke-
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gyetlenkedéseibe sok ezren belehaltak, de a hadsereg bevetésével mindig kerítettek újabb 
építőmunkásokat. 

9. A ma is álló, 7300 km hosszú falat a XIV–XVII. századig uralkodó Ming dinasztia idején 
építették. 1985 óta a világörökség része.
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6/2 
CSIN SI HUANG-TI TÖRTÉNELMI TETTEI

Csoportos feladatlap

Az előzőleg megismert szöveg alapján töltsétek ki a következő táblázatot úgy, hogy az 
egyes sorokba az alábbi témákhoz kapcsolódó megállapításokat írtok:

1. sor: a hatalomgyakorlás 5. sor: a közigazgatás

2. sor: a törvényalkotás 6. sor: a hadsereg 

3. sor: a belső rend fenntartása 7. sor: a dicsőség 

4. sor: a birodalom védelme

Társadalmi érdekeket 
szolgáló tettei

Saját hatalmát, dicsőségét 
szolgáló tettei

Társadalmi elégedetlenséget 
keltő tettei

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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6/3 
FORGATÓKÖNYV

Útmutató a szerepjátékhoz

A bírósági tárgyalás menete

1.  Mindenki helyet foglal a teremben. A bíróság (bíró vagy bírók) érkezését jelenti be 
a teremőr, mindenki feláll.

2.  A vád képviselője, az ügyész felolvassa a vádpontokat, majd szólítja a sértetteket és 
szakértőket, hogy vallomásukkal ők is támasszák alá a vádat.

3.  A védelem képviselője kéri a vádlott meghallgatását, a szakértők meghallgatását.

4.  Az ügyész az esküdtekhez fordul, és röviden összefoglalja, hogy a vád miben látja 
bűnösnek a vádlottat, és milyen büntetést kér rá.

5.  A védő is megtartja védőbeszédét, és felsorolja a bizonyítékokat az esküdteknek, 
amelyek a vádlott ártatlanságát bizonyítják az egyes bűntételekben, és a vádlott fel-
mentését vagy enyhébb büntetést kérhet. 

6.  Az esküdtek visszavonulnak tárgyalni. Ha egyhangú eredmény született, minden-
ki visszamegy a terembe, és egy esküdt felolvassa a döntést.

7.  Mindezek ismeretében a bíró meghozza döntését. Az ítélethirdetést mindenki fel-
állva hallgatja meg.

A tárgyalás lehetséges kellékei

•	  Kézi csengő vagy gumikalapács a bírónak

•	  A szerepeknek megfelelő öltözet (a bírónak – talár, az ügyvédeknek – fiúknak: öl-
töny, nyakkendő, lányoknak: kosztüm, az őröknek – egyenruha, a császárnak – dí-
szes köntös stb.)

•	  A jegyzőkönyvvezetőnek: írólapok, íróeszközök vagy magnó

•	  Ha mód van a média képviselőinek a megjelenítésére, akkor az előzőek mellett 
még: diktafon, riportermagnó, videokamera, mobiltelefon
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6/4a 
SZEREP- ÉS FELADATKÁRTYÁK 

1. csoport

A csoport a bíróságot képviseli.
A létszámtól függően a bíró és az esküdt szerepét egy vagy több tanuló is vállalhatja. Ez 
utóbbi esetben az azonos szerepet játszók testületi döntéseket hoznak. 

Szerepek:  BÍRÓ     ESKÜDT     JEGYZŐKÖNYVKÉSZÍTŐ

Feladatleírás – A bíró vagy a bírói testület számára

A bíróság önálló hatalmi ág. A bírósághoz fordulás joga alapvető emberi jog. A bíró-
ság előtt mindenki egyenlő. A bíróság előtt mindenkit megillet az anyanyelv szabad 
használata.

A bíróságnak függetlennek és pártatlannak kell lennie, ésszerű határidőn belül, tisz-
tességes eljárás keretében kell meghoznia ítéletét. 

A bírák a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek. Nem be-
folyásolhatók és nem utasíthatók. A bírókat mentelmi jog illeti meg. A bíróság tanács-
ban, a kollektív bölcsesség alapján ítélkezik. A bírói hatalom feladata az igazságszol-
gáltatás, melynek alapformája a büntető és a polgári bíráskodás. 

Büntetőügyekben bűncselekmény alapos gyanúja esetén hivatalból indul eljárás.

A büntetőeljárásban a hatóságokon kívül a terhelt, a védő, a sértett és képviselője 
vesz részt.

Az igazságszolgáltatási eljárás nyilvános, amit a bíró csak alapos indok (államtitok, 
üzleti titok, erkölcsi megfontolás) alapján korlátozhat.

Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való 
felbujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.
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Feladatleírás – A jegyzőkönyvvezető(k)  számára

Készülhet szó szerinti változatban, de gyakoribb, hogy csak a lényeges elemeket rög-
zítik. 

Formai kellékek: legyen feltüntetve: időpont, helyszín, megjelentek névsora, a ren-
dezvény célja, levezető elnöke, napirendi pontok, meghozott határozatok, hozzászó-
lók.

A felszólalásokat tárgyilagosan, lényegre törően, tartalomhűen rögzítik. 

Jelezni kell a rendkívüli eseményeket.

Fel kell tüntetni a hallgatóság reakcióit (például taps, fütty, közbekiabálások stb.).

A kész jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két jelenlévő hitelesíti.

Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való 
felbujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.

Feladatleírás – Az esküdtek számára

Az esküdtek a bíró munkáját segítő testület tagja. Büntetlen előéletű állampolgárok, 
akiknek nincs kapcsolata a perben szereplő személyekkel. Legalább általános iskolai 
végzettségük van, de a foglalkozásuk nem lényeges. 

Esküt kell tenniük, hogy elfogulatlanul, csak a tények ismeretében és saját lelkiisme-
retükre hallgatva döntenek a vádlott bűnösségéről vagy ártatlanságáról.

A tárgyalások végén határozathozatalra vonulnak vissza. Addig kell tanácskozniuk, 
amíg egyhangú döntést nem hoznak. Ebben az esetben nem a többség dönt. Minden 
esküdtnek azonos döntésre kell jutnia, amelyet az esküdtek vezetője közöl a bíróság-
gal.

Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való 
felbujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.
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6/4b 
SZEREP- ÉS FELADATKÁRTYÁK 

2. csoport

A csoport a vádat képviseli. 
Egy valaki vállalja az ügyész szerepét, a többiek az ügyészi munkát segítő szakértőként 
vehetnek részt a játékban.

Szerepek: ÜGYÉSZ     A VÁD SZAKÉRTŐI      

Feladatleírás – Az ügyész számára

Az igazságszolgáltatás fontos szereplője az állam büntetőhatalmát képviselő ügyész. 
Az ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol a nyomozásban, képviseli 
a vádat a büntető bírósági eljárásban, továbbá felügyeli a büntetés-végrehajtás törvé-
nyességét.

Az igazságszolgáltatáson túlmutat az ügyészség törvényességi felügyeleti jogköre; 
óvást nyújthat be, ha egy jogszabály alkotmány- vagy törvényellenes, más esetben 
felszólalással élhet, illetve figyelmeztetésben részesíthet.

Elkülönült szervezetben működnek a katonai ügyészségek.

Az ügyész köteles figyelembe venni, hogy a terhelt cselekvőképes-e. Cselekvőképes 
az, aki maga köthet szerződést vagy tehet minden más jognyilatkozatot. Cselekvő-
képtelen az, aki 14. életévét nem töltötte be vagy akit a bíróság cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett, aki olyan állapotban van, hogy az ügyei viteléhez 
szükséges belátási képessége teljesen hiányzik.

Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való 
felbujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.

Feladatleírás – A vád szakértői számára

A vád szakértői olyan tanúk, akik a vád álláspontját támasztják alá adatokkal, té-
nyekkel, saját tapasztalatokkal. Miután eskü alatt tanúskodnak, lelkiismeretükre van 
bízva, hogy mennyire maradnak pártatlanok. A hamis tanúzást a törvény bünteti.

A tanúkat befolyásolni vagy erőszakkal fenyegetni bűntettnek minősülő cselekmény.

Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való 
felbujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.
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6/4c 
SZEREP- ÉS FELADATKÁRTYÁK 

3. csoport

A csoport a védelmet képviseli. 
Egy valaki vállalja az ügyvéd szerepét, a többiek az ügyvédi munkát segítő szakértőként 
vehetnek részt a játékban.

Szerepek: ÜGYVÉD     A VÉDELEM SZAKÉRTŐI       

Feladatleírás – A védőügyvéd számára

Az ügyvéd a bíróságok és más hatóságok előtt képviseli ügyfelét és eljár védelmé-
ben.

Az ügyvéd ügyfelének jogi tanácsokat ad, beadványokat, szerződéseket és más okira-
tokat készít. Közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek jogvitáikat megegyezés 
útján intézzék el. Büntetőügyben védelmet lát el.

Az ügyvéd nem élhet vissza a joggal. Titoktartási kötelezettség terheli. 

Az ügyvéd javasolhatja ügyfelének, hogy éljenek a fellebbezés jogával az elsőfokú 
bíróság határozata ellen. A fellebbezésnek általában halasztó hatálya van. A másodfo-
kon jogerős ítélet felülvizsgálatát csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet kezdemé-
nyezni.

Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való 
felbujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.

Feladatleírás – A védelem szakértői számára

Az ügyvéd által megszólaltatott tanúk olyan szakértők, akik a védelem álláspontját 
támasztják alá adatokkal, tényekkel, saját tapasztalatokkal. Miután eskü alatt tanús-
kodnak, lelkiismeretükre van bízva, hogy mennyire maradnak pártatlanok. A hamis 
tanúzást a törvény bünteti.

A tanúkat befolyásolni vagy erőszakkal fenyegetni bűntettnek minősülő cselekmény.
Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való 
felbujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.
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6/4d 
SZEREP- ÉS FELADATKÁRTYÁK 

4. csoport

A csoport a sértetteket képviseli. 

A sértettek tanúként szerepelnek majd a bírósági tárgyaláson. Egyaránt helyet kaphatnak 
a korabeli Kína előkelői és közemberei, tudósai, művészei, mesterei és udvari tisztviselői. 
Ennek megfelelően találjátok ki, hogy ki milyen szerepet fog majd megjeleníteni a já-
tékban. 

Feladatleírás – A tanúként megidézett sértettek számára

 A tanúk mindig eskü alatt vallanak.

A sértettek vagy természetes személyükben (= saját maguk) vagy képviselőiken (= 
ügyvéd) keresztül tanúskodhatnak a bírósági eljárásban (= elmondhatják panaszai-
kat). A hamis tanúzást a törvény bünteti.

A tanúkat befolyásolni vagy erőszakkal fenyegetni tilos.

Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való 
felbujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.
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6/4e 
SZEREP- ÉS FELADATKÁRTYÁK 

5. csoport

A csoport tagjainak különböző típusú szereplőket kell megjelenítenie a játékban. 
Egy valaki vállalja a vádlott (a kínai császár) szerepét, a többiek pedig őrökként vagy né-
zőkként vesznek majd részt a játékban.

Szerepek: VÁDLOTT     ŐRÖK     NÉZŐK  

Feladatleírás – A vádlott számára
A vádlott a teremben ülve meghallgatja az ügyészt, aki a vádat képviseli, a szakértő-
ket, a tanúkat, közben egyeztet a védőjével. Az ügyész, a védő és a bíró is tehet fel kér-
déseket a vádlottnak, sőt tanúként is meghallgathatják őt a tárgyalásokon. A tárgyalás 
végén még lehetősége van hozzászólni saját védelmében, de ezt megteheti védőjén 
keresztül is. 
Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való 
felbujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.

Feladatleírás – Az őrök és a teremőrök számára

Felügyelnek a vádlottra és a terem rendjére. A rendbontókat kivezetik a teremből. 
A teremőr jelenti be  a bíróság érkezését és távozását, valamint az ítélethirdetést, ilyen 
esetben a teremben lévőknek fel kell állniuk.

Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való fel-
bujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.

Feladatleírás – A nézők számára

A nézők általában a vádlott vagy a sértettek rokonai, ismerősei, de nyílt tárgyalás esetén 
idegen érdeklődőket is beengednek a terembe. A nézőknek követniük kell a bíróság uta-
sításai. Tilos zajonganiuk, kiabálniuk, ellenkező esetben a bíró kiüríttetheti a termet.

Jelen ügyben Csin si Huang-ti ellen a vád emberiségellenes cselekményekre való fel-
bujtás és azok hatalmi eszközökkel való támogatása.


