
Nemzetközi Filozófiai Olimpia 2012 
Válogatóverseny

Az idén , Oslo látja vendégül a Nemzetközi Filozófiai Olimpiát (IPO), 
az eseményre május 16-20-án kerül sor. Minden országból két-két diák, a válogatóversenyek 

A magyarországi válogatóversenyen való 
részvételre a diákok a filozófia OKTV eredmények alapján nyertek jogosultságot. 

A versenyre a Magyar Filozófiai Társaság szervezésében 2012. március 30-án, a 
Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban került sor. A rekordnak számító 18 

16 diák jelent meg, amely az elmúlt évekhez képest a legnagyobb részvételt 
eredményezte. A diákok négy téma, pontosabban négy idézet közül választhatták ki az esszé 
témáját. Az idézetek forrásai: Platón (Gorgias), Descartes (Mediations)  Wittgenstein 
(Tractatus), J.S. Mill (On Liberty). Az idézetek alább ovlashatók. 

Az idén a választott nyelvek is nagyobb változatosságot mutattak: a 11 angol n  dolgozat 
mellett 4 német és 1 francia nyelven írott dolgozatot nyújtottak be. A bírálóbizottság tagjai
Mester Béla (MTA Filozófia Intézet), Ullmann Tamás (ELTE BTK Filozófia Intézet ) és az 

Pató Attila dett a téma filozófiai megértése, 
illetve az esszé gondolatmenetének egysége és alapján. A bírálók 

eredetiségben és a téma feldolgozásának mélységében 
mutatkoztak a legjobbaknak. Általában sok dolgozat szerepelt az

ben, ezen belül is kiemelkedtek azok a dolgozatok, amelyek korlátok közé tudták 
szorítani a szubjektivizmust. A bírálók ugyanakkor megállapították, nagyon is örvendetes, 

fiai kérdések és olvasmányok iránt, képesek 
számot adni olvasmányaikról, gondolatokat megfogalmazni. 

Az IPO válogatóverseny eredménye alapján a helyezések: 

1. Hoksza Zsolt - Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
2. Kovács Dániel Attila - Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, 
Budaörs
3. Demszky Dorottya, Városmajori Gimnázium, Budapest

További helyezettek
4-7.: Csernitzky Laura Csilla, Mészáros Dorottya, Németh Anna
8- ihály, Hollósy Bálint Lázár, Kiss Dániel, Lajos 
Mátyás, Lágler Kristóf, Mécs Dávid, Toronyai Bálint Álmos, Tóth Tamás

Takács Márta is jogosult az IPO részvételre. 

IPO-
Norvégiában is minden korábbinál magasabb részvételre lehet számítani. A programról az 
esemény honlapján lehet olvasni : http://ipo2012.no/ -  illetve az MFT honlapján is 

Spanyol nyelv: az IPO negyedik hivatalos nyelve 
Figyelem, a várakozások szerint , 2013-ban már spanyol nyelven is lehet majd 
dolgozatot írni! Ilyen értelemben korán kell kezdenünk a felkészülést: különösen a spanyol-
tagozatos iskolák számára lehet érdekes kihívás, továbbá a 
szakos egyetemi, illetve középiskolai tanárok számára is bekapcsolódást jelenthet. Érdemes 
megemlíteni, hogy az IPO minden bizonnyal a spanyolt is bevezeti a hivatalos nyelvek közé –
nem kis részben azért, hogy több országot, s végeredményben több diákot szólítson meg a 

http://ipo2012.no/


„mozgalom“ -
IPO-n).
Ilyen értelemben kérjük a kollégákat, hogy az információt adják tovább, és mindenkit kérünk, 
bátorítsák jelentkezésre a diákokat! 

Az MFT nevében is gratulálunk ! Valamennyi diáknak és a 
 köszönjük a részvételt, további sok sikert kívánunk az OKTV-

versenyekhez, illetve az érettségi és a felvételik megmérettetéséhez! 

A válogatóverseny legjobb dolgozatait itt olvashatják el. 
PATÓ ATTILA

IPO VÁLOGATÓVERSENY - IDÉZETEK
BUDAPEST, 2012. MÁRCIUS 30.
FAZEKAS MIHÁLY GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

(1)
EN
SOCRATES: For I think, indeed, that you and I and the rest of the world believe that doing
wrong is worse than suffering it, and escaping punishment worse than incurring it. (PLATO: 
Gorgias 474b;
Plato in Twelve Volumes, Vol. 3 translated by W.R.M. Lamb. Cambridge, MA, Harvard 
University Press; London, William Heinemann Ltd. 1967.

DE
SOKRATES: Ich nämlich glaube, daß ich und du und alle Menschen das Unrechttun für 
schlimmer halten als das Unrechtleiden, und das nicht gestraft werden als das gestraft werden. 
(Platon: Gorgias 474b; Nach der Übersetzung von Friedrich E. D. Schleiermacher)

FR
SOCRATES: Je crois, quant à  moi, que toi-même, moi et tous les hommes, nous sommes 
d’accord pour juger que commettre l’injustice est pire que d’en être victime et qu’échapper au 
châtiment est pire que le subir. (Trad. Par A. Croiset)
PLATON: Gorgias 474b 

(2)
EN
Not how the world is, is the mystical, but that it is.
L.Wittgenstein. Tractatus logico-philosophicus, 6.44.

DE
Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist.
L.Wittgenstein. Tractatus logico-philosophicus, Satz 6.44.

FR
Ce n’est pas comment est le monde qui est le mystique, mais le fait qu’il est.
L.Wittgenstein. Tractatus logico-philosophicus, 6.44.



(3)
EN
The subject of this Essay is not the so-called Liberty of the Will, so unfortunately opposed to 
the misnamed doctrine of Philosophical Necessity; but Civil, or Social Liberty: the nature and 
limits of the power which can be legitimately exercised by society over the individual.
(John Stuart Mill: On Liberty)

DE
Gegenstand dieses Essays ist nicht die sogenannte „Freiheit des Willens“, die gemeinhin der 
mißverstandenen Doktrin von der „Determiniertheit“ all unserer Handlungen (Philosophical 
Necessity) auf ungeratene Weise entgegengesetzt wird; sondern dir „Freiheit des Einzelnen“ 
als Person (Civil Liberty), oder genauer seine „Freiheit als Mitglied der Gesellschaft“ (Social 
Liberty): Gegenstand ist also die Frage nach dem Umfang (nature) und der Grenzen (limits) 
der Macht (power), die von der Gesellschaft (society) legitim über den Einzelnen (individual) 
ausgeübt werden darf. (John Stuart Mill: Über die Freiheit; Übersetzung von Else Wentscher)

FR 
Le sujet de cet essai n’est pas ce qu’on appelle le libre arbitre – doctrine opposée à  tort à  la 
prétendue nécessité philosophique –, mais la liberté sociale ou civile: la nature ou les limites 
du pouvoir que la société peut légitimement exercer sur l’individu. (John Stuart Mill: De la 
Liberté; Paris: Gallimard, Folio Essais, 1990; trad. de l’anglais par Laurence Lenglet)

(4)
EN
Yet apart from everything I have just listed, how do I know that there is not something else 
which does not allow even the slightest occasion for doubt? 
René Descartes: Philosophical Writings of Descartes, Cambridge 1984

DE
„Aber woher weiss ich, dass es nicht noch etwas von allem bereits Angezweifelten 
Verschiedenes gibt, das auch nicht die geringste Möglichkeit zu einem Zweifel bietet?“
René Descartes: Meditationen über die erste Philosophie. Stuttgart, 1971. s. 44. 

FR
Mais que sais-je s’il n’y a point quelque autre chose différente de celles que je viens de juger 
incertaines, de laquelle on ne puisse avoir le moindre doute?
René Descartes, 2e méditation, 3e paragraphe, AT IX 19


