
DUELLUM- szópárbaj az ESTÖRIN

KARAKTER SZEREPEK VITATÉMA CSAPAT

Semmelweis Ignác ?

Semmelweis orvostársa ?

Brunszvik Teréz ?

Brunszvik húga Jozefin ?

Fáy András ?

Fáy egy szőlőmunkása ?

Déryné Széppataki Róza ?

Róza egy színésztársa ?

Teleki Blanka ?

Leövey Klára ?

A vitázó felek egyike maga a kiválasztott személy, a másik fél fiktív, kitalált alak, de felfogható úgy is, 

mint főhősünk/hősnőnk másik énje, élő lelkiismerete. A főhősről való tájékozottságukat használhatják 

fel a másik szereplővel való azonosulás során. Gondoljanak arra is, hogy vitaszituációban esetleg 

könnyebb a tagadó, felelősségre vonó, alláspontot képviselni. Készüljenek tehát mindkettő álláspontra! 

A végleges konkrét szerepet a két lehetséges közül a csapatok május 14-én, legkésőbb a 

zsűribeszélgetések előtt fél órával kapják meg.

Semmelweis Ignác, a meg 

nem értett tehetség: El kell 

fogadni a többségi 

tudományos vélekedést vagy 

szembe kell fordulni vele? 

Semmelweis Ignác vitája 

orvostársával, aki szerint 

előbb el kell fogadtatnia 

magát, szakmai tekintélyt kell 

szerezni, karriert csinálni, 

aztán majd felvethet merész 

Adaptálhatók-e a 

legkorszerűbb filozófiai- 

nevelési elvek egy 

hagyományos értékrenddel 

bíró országban? Brunszvik 

Teréz vitája húgával, 

Jozefinnel, aki arról próbálja 

meggyőzni, hogy a 

gyermeknevelést az államnak 

kell felkarolnia.

A "nemzet mindenese", avagy 

mit lehet tenni nehéz 

körülmények között radikális 

változások (forradalom) 

nélkül? Fáy András szőlőjében 

egy tájékozott paraszttal 

vitatkozik, aki a radikális 

lépéseket kéri számon rajta.

A színjátszás kezdetei 

Magyarországon; Dériné és 

egy színésznőtársa vitája az 

előadás után. Mire való a 

színjátszás? Népnevelésre és 

szórakoztatásra vagy a magas 

kultúra megismertetésére, a 

nemzeti érzés terjesztésére?

A nőnevelés koncepciói  a 

reformkorban (kit, mire, 

miért?); Változtatható-e egy 

nemzet sorsa, fejlődése az 

oktatás/nevelés által? Ha 

igen, hogyan? Leövey Klára 

és Teleki Blanka töprengései a 

kufsteini börtöncellában.

Semmelweis Ignác

Brunszvik Teréz

Fáy András

Déryné Széppataki Róza

Teleki Blanka



Görgei Artúr ?

tisztiszolgája ?

Clark Ádám ?

A Lánchíd egyik magyar 

részvényese
?

Clark Ádám

Politika és hadművészet 

keresztútjai, meddig lehet 

elmenni, meddig kell 

áldozatokat hozni? Görgei és  

tisztiszolgája vitája 1849 

augusztus első hetében 

Aradon arról, hogy félre kell 

tenni a számításokat és a 

végsőkig kell harcolni.

mérnöki tudomány és 

csúcstechnológia 

meghonosítása egy fejletlen 

országban: meg kell alkudni, 

vagy a legjobb minőséget kell 

kikövetelni? Clark Ádám vitája 

a Lánchíd egyik magyar 

részvényesével, aki az 

olcsóbb megoldásokra és a 

gyorsabb munkára akarja 

rávenni.

Görgei Artúr


