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Kedves Versenyző! 
 
 
 

Négy óra áll rendelkezésére ahhoz, hogy a négy téma egyikéről kifejtse 
gondolatait. 

 

Kérjük, hogy minden lapra írja rá a kódszámát! 
 

 

 
Sikeres filozofálást kívánunk! 
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1, „Nincs vallási felekezet, amelyben annyit vétkeztek volna a metafizikai kifejezésekkel való 
visszaélés terén, mint a matematikában. […] A teli filozófiai hátizsákommal csak lassan tudok 
felfelé kapaszkodni a matematika hegyén.” (Wittgenstein: Észrevételek, 5. rész, Budapest: 
Atlantisz, 1995, 9. o.)  

Hogyan látja filozófia és matematika viszonyát, amely Püthagorasz és Platón nyomán 
bensőségesebb nem is nagyon lehetett volna? Megtermékenyítették egymást? Vagy igaza 
van Wittgensteinnek, s mind a matematika, mind a filozófia jobban járna a másik nélkül? 
Érdemes lehet elgondolkodni a szinte rejtett, magától értetődőnek tekintett első állításon 
is: a metafizikai kifejezések alkalmazása végső soron vétek a vallásban. Miért nyernek 
mégis mindig alkalmazást?  
 

2, „Ahogy a gondolatrendszereknek az igazság, a társadalmi intézményeknek az igazságosság 
a legfontosabb erénye. […] nem számít, mennyire hatékonyak, vagy mennyire fejlettek [a 
törvények és az intézmények], meg kell reformálnunk vagy el kell törölnünk azokat, ha 
igazságtalanok. Az igazságosság alapján rendelkezik minden egyes személy azzal a 
sérthetetlenséggel, amelynél még a társadalom egészének jóléte sem lehet fontosabb. Ezért nem 
teszi lehetővé az igazságosság egyesek szabadságának feláldozását azon az alapon, hogy ezáltal 
több jót kapnak mások.” (J. Rawls: „A méltányosságként felfogott igazságosság”, in: 
Huoranszki Ferenc (szerk.): Modern politikai filozófia, Budapest: Osiris, 1998, 21. sk.)  

Hogyan értelmezi s értékeli a társadalmi igazságosságnak ezt a felfogását? Egyetért vele? 
Vagy inkább a társadalom egészének szolgálatát, a javak egyenlőbb elosztását látná 
igazságosabbnak akár az egyéni szabadság korlátozása árán is? 
 

3, „[A posztmodern érzékenység szerint] egyik divat épp annyit ér, mint bármelyik másik, a 
különböző divatokból összeálló patchwork pedig a modernitásnak mint a haladás ideájával 
összekapcsolt fejlődésnek a végét jelenti. […] az idő problematikáját egy másik perspektívából 
is megközelíthetjük, azon hétköznapi tapasztalat irányából, mely szerint a történelem egyre 
gyorsul. Ahogy kicsit idősebbek leszünk, múltunk, saját élettörténetünk, máris történelemmé 
válik. […] A történelem a nyomunkban jár, árnyékként követ bennünket. A történelem nem 
más, mint olyan események sora, amelyeket sokan eseményeknek tekintenek (a Beatles, a 68-
as diákmozgalmak, […] a berlini fal leomlása, […] a Szovjetunió szétesése) […] mintha 
minden nappal kevésbé lenne igaz az, hogy az emberek, akik a történelmet csinálják (mert 
ugyan ki más?) nem tudják, hogy ők azok, akik csinálják.” (Marc Augé: Nem-helyek. Bevezetés 
a szürmodernitás antropológiájába, Budapest: Műcsarnok, 2012, 20. sk.) 

Hogyan értelmezhető a történelem a „posztmodern” korban? „Az élet 
tanítómestereként”? Vagy inkább „a magunkban rejlő másságként”, amelynek 
jelenlétére bennünk olyasfajta tapasztalatok nyomán kell rádöbbenünk, hogy „az állítólag 
szabad individualitások reakciói statisztikailag szignifikáns minták alapján megérthetők 
és akár előre is jelezhetők”? Végül is akkor az ember csinálja a történelmet vagy a 
történelem az embert? S a történelem csupán divatok rongyszőnyege vagy valami más: 
haladás? Esetleg visszafejlődés? 
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4, „Kalliklész: Mit értesz önuralmon? 
Szókratész: Nem valami bonyolult dolgot. […] Ha valaki józanul mértéktartó, tud magának 
parancsolni és féken tartja magában a gyönyöröket és a vágyakat. […] 
K: Aki jól akar élni, […] az vágyait nem fékezi, hanem hagyja nagyra nőni, elég bátor és elég 
okos ahhoz, hogy ki is tudja őket elégíteni, akármilyen nagyok, és előteremtse nekik, amit csak 
kívánnak. Mindez a tömeg számára nem lehetséges. Ezért a tömeg megbélyegzi az ilyeneket: 
mivel szégyenli, hogy ő nem képes erre […], s ezért […] a józanságot és az igazságosságot 
kénytelen dicsérni. […] 
K: Nos, Szókratész, […] halljad hát, mi az igazság! Bujaság, féktelenség, szabadosság, ha van 
mód kiélni őket – ebben áll az erény, ebben a boldogság. 
Sz: […] változtasd meg álláspontodat, s a telhetetlen, zabolátlan életmód helyett válaszd azt, 
amely mértéket tart, beéri a meglévővel s jól is lakik vele.” (Platón: Gorgiasz, 491d, 494c; 
Budapest: Atlantisz, 1998, 97., 101. o.) 

Hogyan értelmezi s értékeli a párbeszédben kirajzolódó etikai alternatívákat? Vajon rég 
letűnt életmodelleket jelenítenek meg, vagy találkozunk a nyomaikkal későbbi korokban 
is? Ajánlaná valamelyiket a mai korunknak? Vagy lehetséges esetleg valamilyen kevert 
változat? Mivel lehetne meggyőzni Kalliklészt, hogy változtassa meg álláspontját? Mit 
szól Montaigne bölcsességéhez? 

„A mértéktelenség a gyönyörnek pestise, a mérséklet pedig nem átka, hanem fűszere. […] Én 
úgy parancsolom a lelkemnek, hogy a gyönyörre és a fájdalomra egyformán higgadt szemmel 
[…] és egyformán rendületlenül tekintsen, de az egyikre vidáman, a másikra szigorúan […]” 
(Montaigne: „A tapasztalásról”, in: Montaigne: Esszék, Bukarest: Kriterion, 1983, 260. o.) 
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