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Nelson Mandela története és az Invictus című film  

1994-ig Dél-Afrikában az apartheid politikája volt érvényben, ami elkülönítette a fehér és a 

fekete embereket. A választásokon csak fehérek szavazhattak, a feketék nem. Mandela és több 

társa arcképének használata bűncselekmény volt. Mandela és mások harcoltak az elkülönítés 

rendszere ellen, ami hivatalosan 2004-ben ért véget, amikor ő lett Dél-Afrika első fekete elnöke. 

Mandela Mvezoban született egy kis faluban Umtata város közelében 1918. július 18-án. Egész 

életében – 67 éven keresztül – az egyenlőségért harcolt. Kész volt meghalni annak érdekében, 

hogy a feketék és a fehérek egyenlőként éljenek egymás mellett és kölcsönösen tiszteljék 

egymást. Az ügy iránt elkötelezettségét nemzetközileg is elismerték, míg ő 27 éven keresztül a 

börtönben ült. Fekete és fehér bőrű barátait, akik szintén az apartheid ellen harcoltak vele együtt 

letartóztatták, míg mások a letartóztatás és a halálbüntetés elől menekülve elhagyták az országot.  

A világ különböző pontjain telepedtek le, sokan közülük Magyarországon éltek, tanultak és 

dolgoztak. Dél-Afrikának ma képviselete van Magyarországon, amely a két ország 

kapcsolatának erősítését szolgálja. A nemzetközi közösség végül csatlakozott Mandelához és 

barátaihoz a fehérek és feketék elkülönítése elleni harcban, 1994-ben az apartheid véget ért és 

egy új Dél-Afrika jött létre az egyenlőség értékrendjével. Ő volt az első elnök, akit fehérek és 

feketék együtt választottak meg. Amikor elnökké választották keményen dolgozott a fehérek és 

feketék közötti béke megteremtésén, a megbékélés és megbocsátás előmozdításán.  1993-ban 

béke Nobel Díjat kapott (75 éves volt ekkor) az akkori elnökkel egyetemben, aki szintén 

egyetértett az apartheid megszüntetésével. Kiemelkedő embereknek, hősöknek ítélik oda a Nobel 

díjakat. Magyarországon is számos tudós kapott már Nobel díjat.  Mandela a kormányzati ciklus 

lejártával nyugdíjba vonult, de továbbra is a szeretet, a béke és a megbékélés üzenetét közvetíti. 

Azóta is azon dolgozik, hogy egy jobb világot hozzon létre különösen a gyerekek számára. 

Létrehozta a Nelson Mandela Alapítványt, amelynek számos ága a szegény és beteg 

gyermekeket támogatja Dél-Afrikában.  Jelenleg ez Mandela fő célkitűzése. Július 18-án volt a 

születésnapja. Tegnap töltötte be a 92. életévét, születésnapját pedig már nemzetközi szinten 



ünneplik. Mandela azt szeretné, ha minden ember azzal ünnepelne, hogy lépéseket tesz egy jobb 

világ létrehozása érdekében, ez különösképp vonatkozik a gyermekekre, hiszen az övéké a jövő. 

Ma itt vannak velünk a sajókazai, alsózsolcai Dr. Ámbédkar Gimnázium tanulói, hogy együtt 

tegyünk valamit a jó ügy érdekében.   

Az Invictus című film arról szól, hogy Mandela hogyan használta ki a Dél-Afrikában rendezett 

Rugby világbajnokságot a dél-afrikaiak összekovácsolása érdekében. Az apartheid idején a 

rugby a fehérek sportja volt. A feketék és néhány fehér ember futballozott. A rugby 

világbajnokságot egy évvel azután rendezték Dél-Afrikában, hogy véget ért a feketéket és 

fehéreket elkülönítő rendszer. Bár a rendszer megbukott a fehér és fekete dél-afrikaiak még 

mindig nem bíztak egymásban. Miután elnökké választották, Mandela együttműködött a 

bajnokságon játszó dél-afrikai rugby csapattal, hogy minden dél-afrikaihoz eljusson az üzenet: ha 

az emberek együttműködnek és megbocsátanak egymásnak nagy sikereket érhetünk el.    A 

világbajnokság alatt a fehérek és a feketék is megtanulták Mandelától, hogy nem szabad bőrszín 

alapján ítélni. Ez inspirálta a rugby csapatot is és minden dél-afrikait, hogy támogassák a 

csapatot.  

A film azzal a jelenettel kezdődik, hogy Mandelát kiengedték a börtönből 27 év után 1990-ben, 

az apartheid véget érése előtt. Látni fogjátok, hogy a ti korotokban lévő fehér bőrű gyerekek 

rugbyznek divatos sportfelszerelésben és edzővel egy csodaszép játszótéren. Az út túloldalán 

pedig fekete gyerekek futballoznak egy poros játszótéren, kopott ruhákban. A valóságban is így 

volt. Amikor a fekete gyerekek meglátják Mandela autóját, amivel a börtönből kifelé viszik 

boldogan kiáltozzák a nevét, mert tudják, azért engedték ki, hogy megváltoztassa a feketéket és 

fehéreket elkülönítő rendszert, és egyenlőséget teremtsen. A fehér gyerekek ellenben nem tudtak 

Mandeláról és csodálkoznak a fekete gyerekek örömujjongásán. A film hátralévő részében az 

újonnan megválasztott Mandela elnököt láthatjuk, aki sportemberekkel együtt azon 

munkálkodik, hogy a megbékélés üzenetét küldje a világnak. Jó szórakozást a filmhez!  
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