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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! 

Elért pontszám:  

……………………………………….  ………………………………………… 

Javítást végző OKTV bizottsági tag   Javítást ellenőrző OKTV bizottsági tag 

aláírása       aláírása  
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1. Milyen érvek alapján képviselték a filozófia történetében a velünk születettség (innátizmus) 

téziseit? Hogyan értékeli őket, van közöttük olyan, amelyik ma is helytálló? Vagy a „tabula 

rasa” elgondolás, a „semmi sincs az értelemben, ami ne lett volna korábban az érzékekben” 

tézis képviselői győzedelmeskedtek?  

 

 

2. „Annyi embertelen és fura vallás között, a roppant sok fajtájú szokások és jellemek között 

mindenütt megtalálod az igazságosságnak és a becsületességnek ugyanazokat az eszméit, 

mindenütt ugyanazokat az erkölcsi elveket, mindenütt ugyanazokat a fogalmakat jóról és 

rosszról. […] A természet szent szózata, amely erősebb az istenek szavánál, tiszteletet 

szerzett magának a földön, s mintha a bűnt visszakergette volna az égbe a bűnösökkel 

egyetemben. 

A lelkek mélyén ott van tehát az igazságosságnak és az erénynek velünk született elve, amely 

szerint a mi saját életelveink ellenére ítéljük cselekedeteinket és a másokéit jónak vagy 

rossznak, s én ezt az alapelvet nevezem lelkiismeretnek.”  

(Rousseau: Emil vagy a nevelésről. Budapest: Tankönyvkiadó, 1978, 258. o.)  

 

Hogyan vélekedik Rousseau meggyőződéséről, mely szerint az emberiség mindenütt 

ugyanazokkal az erkölcsi fogalmakkal, elvekkel rendelkezik természettől fogva? Egyetért-e 

azzal, hogy amit lelkiismeretnek nevezünk, az erkölcsi megítélés velünk született elve, nem 

pedig az, amit Rousseau más helyütt, mások véleményét idézve „az előítéletek termékének” 

nevez? Ha igazat adunk Rousseau-nak, hogyan magyarázható a lelkiismerettel ellentétes 

életelvek kialakulása? Ha nem neki adunk igazat, hogyan magyarázható az erkölcsi 

vélekedések nagyfokú egyezése?    

 

 

3. „’Miért van egyáltalán létező, nem pedig inkább a semmi?’ […] Mindenkit megérint 

egyszer, sőt talán többször is a kérdés rejtett hatalma, anélkül, hogy igazából felfogná, mi is 

történik vele. […] Feltehetjük a kérdést kifejezett formában, […] de lehet, hogy […] 

elhárítjuk magunktól és elnyomjuk; […] A kérdés […] számunkra rangja szerint az első: 

egyszer mint a legátfogóbb, azután mint a legmélyebb és végül mint a legeredendőbb 

kérdés.”  

(Heidegger: Bevezetés a metafizikába, Budapest: Ikon, 1998, 3. o.) 

 

Vajon miért tulajdonít Heidegger ekkora rejtett hatalmat, elsődleges rangot ennek a 

hagyományos filozófiai kérdésnek? Meggyőzőnek találja Heidegger álláspontját? Milyen 

viszonyt lát e kérdés és a Lét és idő létkérdésre vonatkozó gondolatmenetei között? Ön 

szerint aktuális filozófiai vállalkozás a létkérdés boncolgatása, illetve a metafizika 

újraértelmezése? Vagy talán a Carnap-hoz köthető nyelvi-logikai kritika elfogadására hajlik? 
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4. „Mondom tehát, egyformán átkos mindegyik kormányzási mód, hisz a három jónak 

[királyság, arisztokrácia, politeia] igen rövid az élettartama, a másik három [zsarnokság, 

oligarchia, demokrácia] meg eredendően rossz. Ezért tehát a bölcs törvényhozók, miután 

felismerték ezt a hibát, […] olyat választottak, amelyikben mindegyikből volt valami; ez 

szilárdabbnak, tartósabbnak látszott számukra, […] mivel egyazon városban érvényesült a 

fejedelem, az optimaták és a nép hatalma.” 

Machivelli: „Beszélgetések Titus Livius első tíz könyvéről”, in: Machiavelli művei, Első 

kötet, Budapest: Európa, 1978, 100. o. 

 

„Az ember gyakran találkozik azzal a gondolattal, hogy a totalitarizmus valamilyen 

formában elkerülhetetlen. […] Azt kérdik tőlünk: valóban olyan naivak vagyunk-e, hogy azt 

hisszük, a demokrácia tartós lehet; vajon nem látjuk-e, hogy az csak egy a sok államforma 

közül, amelyek megjelennek, majd eltűnnek a történelem folyamán. Azzal érvelnek, hogy a 

demokrácia azért, hogy fölvehesse a harcot a totalitarizmussal, arra kényszerül, hogy 

utánozza módszereit, és ezáltal maga is totalitáriussá váljék. […] csak a demokrácia 

biztosíthatja azokat az intézményes feltételeket, amelyek erőszak alkalmazása nélkül tesznek 

lehetővé reformokat, mint ahogyan csak ezek garantálhatják az ész használatát a politika 

területén.”  

(K. R. Popper: A nyitott társadalom és ellenségei, Budapest: Balassi, 2001, 14. és 16. o.)  

 

Hogyan látja az államformák egymáshoz való viszonyát, belső lehetőségeiket, történelmi 

szerepüket? Lát-e a történelemben olyan „vastörvényszerűségeket”, amelyek 

szükségszerűen vezetnek el egy-egy újabb politikai alakzat uralkodóvá válásához majd 

letűnéséhez? Hogyan használható az ész a politika területén? Vagy alapvetően a történelmi 

hagyományok továbbvitelének kell a középpontban állnia?  
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