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Magyar iker
az Oxford Schools 2021
dt nt iében
A keriileti Karínthy Frigyes Girnnázium
egyik, a nemzetkiizi porondon is iól ísmert
nevezetességében, ilz N Z-et madellez
karMunban kezdte az ísmerkedést a kiiliin-
biiz vitastílusokkal Balázs fulianna, aki
Tiir csik lílivel, a Fazekas Miháty Gyakorló
Gímnázium tanulóiával párban az irionc-
kategóriában megnyerte a legrangosabb
nemzetkiizi vitaver eny diint iét. Az angol
nyelven zail vetélked n az egxrík legrégeb-
bi brit magániskola csnpatát is legl zték.
Ma3yarok korábban rnég nem órtek el ílyen
síkert.

Balázs Juliann át a matematika vonzotta a Karin-
thyba, de mert az érvgazdag vita mufaiát is ked-

velte, amint lehetett, bekapcsolódottaz akkor már

lassan másfél évtizede mukodo karMun-konfe-

rencia vitáiba. Kés bb a sikeres tehetséggondozó

programjairól ismert budapesti Milestone Insti-
tute-ba is beiratkozott.

- Az intézetben kiilonféle témakcirtikben lehet
modulokat felvenni, szakkcircik és klubok munká-

iában részt venni. Mivel már volt ilyen irányu ta-

pasztalatom, bei,iltem egy vitakcirbe, ahol éppen

bemutatót tartottak egyebek kozott azzal a céllal,
hogy vitapartnereket toboro zzanak Nekem ez a
másfajta vitázási forma, az gynevezett brit par-

lamenti stílus is rcigton megtetszett, késobb így
vitáztunk az oxfordi versenyen is.

Csapatos vitázási formáról van sz , ketten alkot-

nak egy teamet, és mint Balázs |ulianna elmagya-

rázta, más vitastílusokkal ellentétben nem egy duó

van valami mellett, 8y pedig ellene, hanem kett

mellette és ketto ellene, felsohá z és als ház. Nem

elég a szemben álló oldalt legy zni, a saját oldalon
is fciltil kell kerekedni a másik csapaton.

- Afoszabályok egyike az, hogy a másikat hátba

sztirni tilos - h kkentett meg els re a tizedik orr-
tályos lány, de nyomban megnyugtatott: ne gon-

doliak rosszra . -Ezazt jelenti, hogy mondjuk w al-
sóház nem mondhatja a saját oldalán lev felsoház

mondand iár l, hogy az rossz, hibás. Ellenkez leg:

teljes mértékben támogatnia kell azt, azzala kiegé-

szítéssel, hogy kciteles j szempontokat behozni a

vitába, méghozzáugy, hogy kidertilitin, miért pon-

tosabb az i megkcizelítés, mint a korábbi.

}ulianna hangsrilyozta, hogy nem valamiféle
hierarchiáról van sz .

Minden beszél nek más a szerepe , még az

érvelési,iket is másképp kell felépíteniiik. Nálunk
mindig Lili voltazels beszél , én a második. Az al-
sóházban a második beszél mutatja ffi 8, miért
fontosabb az, amit ok képviselnek, a fels házban a

második beszél csak továbbviszi az érveket, tijak-

kal kiegészítve azt, amit az els mondott.

A versenyszezon szeptemberben kezdodott, az

országos fordulót a Balázs }ulianna-Tor csik Lili
páros nyerte, aztán iottek a sikeres regionális for-

dulók, majd a dcint . Az Eduline.hu egyik osszeál-

lításában olvasható, ho8y azt hagyományosan az

Il2s-ban alapított Oxford Union társaság vitater-
mében tartiák, ahol meghívottként volt már jelen

amerikai elncik, például Nixon és Clinton, brit kor-

mányf , mint Churchill vagy Thatcher, 20I7-ben

pedig Gyurcs ány Ferenc, majd egy éwel kés bb

Sziiiártó Péter is részt vett egy vitaesten. Sajnos

ez ttal a versenyzok a koronavírus-járvány miatt

elrendelt korlátozások miatt csak az online térben

vitázhattak e gymá s s al .



A I4-IB éves diákok fordulóként más-más

témát kaptak, 15 perc jutott a folkésztilésre, az

internetet nem használhatták, s 3 verseny termé-

szetesen angol nyelven folyt. A magyar párosnak a

négyes dontoben három angol anyanyelvií páros-

sal kellett megkiizdenitik.

- Nálunk, az uionckategóriában abban a kér-

désben kellett állást foglalni, hogy a munkáltatók

kaphassanak-e hozzáférést a munkára jelentkez k

kriminális eloéletéhez vagy sem. Mi arra igyekez-

ttinÉ rámutatni, hogy mennyivel tobb ember iut-
hatna munkához, ha nem kellene magukkal ci-

pelniiik néha bizony foltos mriltjukat. F érvtink a

tiszta lap tobb - egyebek kozt gazdasási - el nye

volt. Veltink szembe n azt hozták fel, hogy bár meg-

értik, milyen fontos, hogy az emberek második

esélyhez jussanak, de ha rejtve marad a m lt , az

nemcsak az ott dolgozó emberekre jelenthet ve-

szélyt, hanem magára a cégre is, tehát tcibbet visz,

mint hoz.
A veretes m lt oxfordi verseny zsurtie,,hiva-

talból" semleges, nem aszerint dcint, hogy melyik

állásponttal rokonszenvezik.

A versenyz knek nem meggy znitik kell a

zsurit: egyedi| az érvelés min ségét, az érvek fel-
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építését nézik, és a dontésiiket nem indokoliák.

Szerintem azért nyertiink, mert ugy gondolhatták,

még ha elfogadiák is azokat a veszélyeket, ame-

lyekre az ellenfeleink utaltak, a mi érveink tobb

emberre volnának |ó hatással - cisszegezte a pél-

dátlan sikert hozo nemzetkozi donto tanulságait

}ulianna, aki ezútton is megkciszonte azt a támoga-

tást, amelyet az iskoláiától és a sztileitol kap.

kerekes András
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