
*NEMZETKÖZI FILOZÓFIAI OLIMPIA - IPO VÁLOGATÓVERSENY * 
 
 
A *2014. évi NEMZETKÖZI FILOZÓFIAI OLIMPIA *helyszíne Litvánia legendás 
fővárosa: *Vilnius*, időpontja *május 15-18*. Az *IPO* *Válogatóversenyt*az utolsó 
pillanatra sikerült megszervezni - az OKTV lebonyolítása és a Húsvéti szünet utáni héten, 
*2014. április 25-*én. 
 
A *Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium* immár 
hagyományosan befogadó intézete a* Magyar Filozófiai Társaság* égisze alatt 
szervezett versenynek. 
 
Talán a sűrű programok és a sajnálatosan perifériára szorult filozófiaoktatás helyzete is 
magyarázatot ad arra, hogy ez alkalommal mindössze 10 diák jelent meg. 
 
A diákok négy téma közül választhattak - angol változatban közöljük a négy opcionális 
idézetet. 
 
 
 
"*The more every man endeavours, and is able to seek what is useful to him -- in other 
words, to preserve his own being - the more is he endowed with virtue; on the contrary, 
in proportion as a man neglects to seek what is useful to him, that is, to preserve his own 
being, he is wanting in power.*" *Spinoza, Ethics, Part IV. Prop. XX. * 
 
"Everything happens according to necessity; for the cause of the coming-into-being of 
 
all things is the whirl, which he calls necessity."  *Democritus,  565* 
 
"Things have names by nature, and that not every man is an artificer of 
names, but he only who looks to the name which each thing by nature has, 
and is able to express the true forms of things in letters and syllables." 
*Plato, Cratylos, 390e* 
 
"The meaning of politics is freedom*.*"  *Hannah Arendt:  What is Freedom? * 
 
 
A *két első helyezett diák*, akik jogosultak részt venni a magyar 
IPO-csapatban: 
 
*Első helyzett*:*  MERKER IVÁN GYÖRGY   **Budapesti Fazekas Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium* 
 
*Második helyezett*: *PERCZEL JAKAB   **Budapest, Városmajori Gimnázium  * 
 
 



 
*Gratulálunk a két legjobb dolgozat szerzőinek!* 
 
 A két nyertes dolgozat *itt* olvasható. 
 
Hadd álljon itt a névsor, a további elért eredmények alapján (a 4-6. és 7-10. helyezések 
ábécé sorrendben). 
 
*3. hely: Merényi Péter, **Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium* 
 
*4-6. helyezés* 
 
*Juhász Péter* - Budapest, *Piarista Gimnázium* 
 
*Kisfaludi Márton - **Budapest, Városmajori Gimnázium  * 
 
*Vitályos Réka - **Budapest, Tamási Áron Német Tannyelvű Gimnázium* 
 
*7-10. helyezés* 
 
*Genda Attila **- Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium * 
 
* Kis Nikoletta -  **Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium* 
 
*Nagy Dorottya* - *Siófok, Perczel Mór Gimnázium* 
 
*Nemeslaki Keve *- *Budapest, Városmajori Gimnázium  * 
 
 
 
A két első helyezett diák mellett a csapat tagja az első helyezett diák felkészítő tanára: 
*Takács Márta.* 
 
Gratulálunk és köszönjük valamennyi résztvevőnek az érdeklődést és a felkészülési 
munkát. 
 
 Az *értékelő bizottság*, *Czeglédi András* (ELTE Esztétika Tanszék), *Farkas 
Henrik* (Magyar Fenomenológiai Egyesület) és *Pató Attila* (csapatvezető) a 
Nemzetközi Olimpia szabályai és kritériumai alapján bírálta el a munkákat. 
Általános megítélésben az esszék alapvetően a hagyományos képet mutatták, 
ugyanakkor követve egy általánosan erősödő tendenciát: jobb nyelvi teljesítmény és 
magasabb színvonal a filozófiai olvasatban.  Lényegében nem voltak 'nagyon gyenge' 
dolgozatok. A témák közül a Démokritosz- illetve az Arendt-idézetet (a diákok 
értelemszerűen nem Arendtről írtak) egyaránt négyen választották, a Platón-témát két 
diák választotta, a Spinozát egy sem. A nyelvi variabilitást tekintve: az angol dominál, 



mindössze két diák írt német nyelven, ez alkalommal nem volt francia esszé. 
 
Az idei IPO-t tekintve  a nagy - és talán költőinek tekinthető kérdés, hogy 
- vajon sikerül-e megismételni a 2013-ban elért rendkívüli sikert - Palasik 
Róbert egyedüli aranyérmét? Rövidesen megtudjuk. De ennél nagyobb álmot nem 
is lehet elképzelni - ennél többet a diákjainknak és a filozófia oktatóinak 
sem kívánhatunk. Mindazonáltal bízunk benne, hogy - a szakmai szempontok 
figyelembe vétele mellett is -   Vilniusban a szokásosnál több érmet kapnak 
a diákok... 
 
Természetesen a részvétel a legfontosabb, s örömmel csatlakozunk idén is az 
egyre bővülő nemzetközi megmérettetéshez, ugyanakkor aggodalommal kísérjük 
figyelemmel, hogy a magyarországi középiskolai szinten - az elmúlt évtized 
folyamatos bizonytalanságai ellenére is sikereket felmutató - filozófia 
oktatását a megszűnés fenyegeti. 
 
Az MFT nevében ezúton is köszönjük a *Budapesti Fazekas Mihály Általános 
Iskola és Gimnázium vezetésének, *illetve* Takács Márta *és* Kiss Anna 
*filozófia tanároknak az áldozatos közreműködésüket. 
 
 
 
*Elismeréssel gratulálunk a nyerteseknek és a felkészítő tanáraiknak – s további jó 
munkát, sok sikert kívánunk! * 
 
Pató Attila 
IPO csapatvezető  


