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partnert velasztottak. Ezek mind Oriási ered-
mények egy olyan fiatal embert6l, mint ami-
lyen Lad volt. 2013-ban a daganat kidjult és 
mi elvesztettük Lacit, augusztusban meg-
halt. Az alapitvány alapotlete tulajdonkép-
pen a Weil elndkét6l jOtt, Os az els6dleges  cél 
az volt, hogy Laci harom gyermekének tanul-
mányait segithessük, de késeibb Laci fele-
sége, dr. Gal Enik6javasolta, hogy Laci „másik 
felét", a hivatasat, a szakma iranti elkdtele-
zettségét is jelenItsük meg az alapitvany te-
vékenységében, tarsitsunk egy szakmai célt is 
a meglév6 mellé. Mivel Laci mindig is fontos-
nak tartotta az ügyvédjeloltek, fiatal ügyvé-
dek szakmai elômenetelét Os képzését, ezért 
egy, a fiatal kollégekat megcélz6 magenjogi 
versenyben kezdtünk el gondolkodni." 

Arra a kérdésre, hogy miért pont érvelési 
versenyt rendeztek, dr. Gal EnikE• azt vela-
szolja: „Laci vitez6 jellem volt, nagyon csIpds 
nyelvvel, az érvelés egyszerüen az élete része 
volt. Bjrmikor, bérmilyen helyzetben fel-
találta magat, hihetetlen éleslátása volt. 
Maga a verseny eleinte csak eitletszinten fo-
galmaz6dott meg bennem, egy vegy volt, 
egy álom. Dr. Siegler Konrad es a kollégei 
nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez a ver-
seny megvalósuljon, és tartalmas, minOségi 
feladatokkal tdltsék meg, az tamogatásuk 
nélkül ez a verseny nem johetett volna létre. 
Biztos vagyok benne, hogy a gyermekeinknek 
ez mar most egy Oriesi dolog, es amikor na-
gyobbak lesznek, jobban megértik, es meg 
büszkébbek lesznek arra, hogy apa nevét ala-
pltvány drzi es egy ilyen verseny viszi tovább. 
Mivel a legnagyobb lanyom, Serika hat évig 
egyedüli gyermek volt, 6k ketten nagyon 
kdzeli kapcsolatban voltak. Orüldk, hogy 6 is 
eljdtt ma. Továbba koszonettel tartozom 
de la Torre Denielnek, aki megtervezte az ala-
pltveny logdját és T6th Ferencnek, aki folya-
matosan segit karbantartani az alapitvány 
weboldalát. Konrad egyszer azt mondta Lad-
r6l, hogy 6 mindig eldttünk tudott jarni egy 
gondolattal, egy lépéssel, és ez valdban Igy 
volt. Laci a mindennapokban is iránytüként 
el bennem tovább, es ez az iranytil azt mu-
tatja, hogy nagyon j6 Oton jerunk. Ogy érzem, 
ennél szebben mar nem lehet valakinek az 
emlékét apolni." 

Mivel hasonl6 verseny meg nem volt Ma-
gyarorszegon, a szabalyokat is dr. Siegler 
Konrad es kollégai alakitottek ki. Dr. Kiraly 
Mikl6s, az ELTE dékanja es dr. Réti Lesz16, 
a Budapesti Ügyvédi Kamara elniike a ver-
seny védnökeiként szinte azonnal csatlakoz-
tak a kezdeményezéshez, a hallgata érdek-
l6désének felkeltésében pedig — mas egye-
terni oktatOk mellett — dr. Menyhard Attila, 
az ELTE polgeri jogi tanszékvezeteije is te-
vékenyen részt vett. A versenyre egy prOba-
feladat megoldasaval lehetett jetentkezni. 
A szervez6k legnagyobb örömére az ország 
Osszes jogi karentil érkeztek megoldesok. 
A kiizel negyven jelentkezO közül végül a 
versenybizottság által legjobbnak tartott ti-
zenhat hatlgato mérhette Ossze a tudását. 
„Sz6ban érvelni, szinte azonnal reagalni a 
másikra, nagyon nehéz milfaj, amit az egye-
temen küldn nem oktatnak. Azok, akik jelent- 

keztek a versenyre, mar ezzel is komoly be-
torsegrOl tettek tanObizonyságot, mivel egy 
olyan nehéz területen prObaltak ki magukat, 
amiben nem volt tapasztalatuk korábban. 
Es szerencsére nemcsak bátrak voltak, hanem 
j6k is!" —tette hozza dr. Siegler Konrad. 

A versenyek két egymast kävetö napon 
zajlottak. Az elsa napon a versenyzifiket 
nyolc parban sorsoltuk ki, egyikük az A, 
másikuk a B pozici6t képviselte az érvelési 
feladatban. A felkészülésre egy &Auk volt, 
majd az A pozici6ban lévo versenyza kezdett 
egy 5 perces érveléssel. Miuten ugyanennyi 
idd alatt ellenfele is osszefoglalta allespont-
ját, kaptak meg három-herom percet, hogy 
reageljanak a másik érveire, végül az A pozi-
ci6ban lév6 versenyza beszélhetett további 

egy percet. 
„Mivel mindenki kimagaslOan teljesitett, 

a zsClriben végig nagyon komoly vital< voltak 
a továbbjutókrOl. Néhány hallgat6ért vér-
zett a szivünk, de a Laci által imádott sport-
ban is bOven eldfordulhatnak ilyen helyze-
tek" — mondja dr. Siegler Konrad — „Az els6 
versenynapon eljutottunk a legjobb négyig, 
masnap pedig az eldclont6k, a bronzmeccs 
és a cleintO került lebonyolitasra, amelyre 
egy háromtagO, külsei zsOrit kértünk fel. 
Egyikilk nem is jogesz, hanem tapasztalt 
üzletember volt, amivel az end ügyfélnek 
mid teljesités fontossagat akartuk még 
jobban hangsOlyozni. Nagyon &Wank neki, 
hogy ilyen jol sikerült a verseny, ez et-eft ad a 
folytatéshoz. Minden &ben szeretnénk meg-
rendezni, késdbb, reményeink szerint, agy-
védjelöltek szamara is, es azt szeretnénk, 
hogy ha dt-tiz év mOlva, ha a fiatal kollégak 
feltüntetik az dnéletrajzukban, hogy szere-
peltek ezen a megmérettetésen, ez az allas-
kereséskor eldnyt jelentsen, es a szakma is el-
ismerje a versenyt." 

Az elsa helyezett Gemczi Gergely lett, 
a Szegedi Tudomanyegyetem negyedéves 
joghallgatoja. Ahogy dr. Siegler Konrad fo-
ga lmazott: „neki négyszer, négy forduldn ke-
resztül kellett gydznie, hogy megnyerje a 
versenyt. Lendületes, magabiztos fellépése, 

A verseny gytiztese: Gönczi GergeLy 

és szép, szellemes érvelései voltak. Nagyon 
ügyesen ötvtizte a szakmaisegot es az egyéni-
séget, Ogy gondolom, megérdemelten nyerte 
meg a versenyt." 

„Engem inkabb a kozjogi vonal érdekel, 
ezért sokaig nem is gondoltam ra, hogy je-
lentkezzek a versenyre" — meséli Gergely — 
„végül egy barátom meggyeizott, hogy itt 
elsddlegesen nem a konkrét jogszabélyok 
ismerete szükséges, ez egy mas, alternatIv 
megkdzelitésü verseny, ahol nagyon izgal-
mas vita k lesznek. Mivel hasonld vithkra az 
egyetemi keretek kozdtt nem igazan van le-
het6ség, Ogy gondoltam, hogy mar akkor jdl 
járok, ha legalabb egy vitaban részt vehetek." 

Ahogy mondja, legnehezebbnek a ma-
sodik vitat élte meg. Nemcsak a téma, de a 
kisorsolt pozici6 is hideg zuhanyként érte. 
„Az egyores felkészülési id6b6I kdrülbelül 
harmincot perc arra ment el, hogy küldnboz6 
konkrét Os altalanos szabelyokat, jogelve-
ket gondoltam at és néztem végig. Mindegyik 
ellene vagott annak, amit nekem képvisel-
nem kellett volna, csak a másik fél érvekent 
lehetett volna felhasznelni." Végül ebb& a 
perharcb6l is gy6ztesen került ki. Ahogy 6 
fogalmaz, talen azért, mert a jogelvektell 
távolodva mas, emberibb szempontok érvé-
nyesitését sikerült elOtérbe helyeznie. El-
monclesa szerint minden ellenfele kifejezet-
ten entis volt: „Annak ellenére, hogy mindig 
prdbeltam az 6 nézdpontjukb6l is megvizs-
gelni, etgondolni a kérdést, számtalanszor 
megleptek es olyan helyzetbe hoztak, ahol 
rtigtOnoznbm kellett. Sokszor ment mas 
irányba a targyalas, mint ahogy eldre berme-
lyikünk is valOszlnaleg eltervezte. Ez a spon-
taneites volt talán a legnagyobb kihives a 
versenyben Os ebben az dsszes ellenfelem 
zsenialis volt." 

Mivel a kilreskor atsiklott a lehetséges 
nyeremények felett, a fekilj is igazi megle-
petés volt Gergelynek: a pénzjutalom metté 
egy kéthetes londoni tanulményutat is ka-
pott. Ogy tervezi, februárban indul. 

Tobb, a legjobb tizenhat k6zé jutott ver-
senyzo5 is eljott a dijátadOra. A bronzérmes 
Csiky Balázshoz hasonlOan Schattmann 
Dorka is j6 néhány perbeszédversenyen 
részt vett mar. Az ervelési versenyben mind-
ketten a valtozatosságot, a kihivast OUR, 
es — mivel Magyarorszegon eddig ilyen ti-
pusu verseny nem volt — az ujdonsagot is. 

Molnar Patricia es Sz6nyi Zsuzsanna szerint 
a feladatok komplexitasa es az izgalom 
miatt néha az egyOras felkészülési id6 is 
kevésnek Writ. Legnehezebbnek mégis azt 
talaltak, hogy sokszor szinte azonnal kel-
lett reagelniuk vitapartnerük erveire. 
nyei Metyas szerint, mivel az 6 egyik feladata 
tergyalásos helyzetreil sz6lt, a legnehezebb 
azt a stilust volt megtalalni, amely a vita-
partnerrel végül közOs nevezOre hozta, „Fan-
tasztikus, hogy ott lehettünk a versenyen 
— tette hozza Zsuzsanna nemcsak elm& 
nyeket, jogi megoldassal kapcsolatos ta-
pasztalatokat, hanem baratsagokat is nyer-
tank." 
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