
  

Kódszám: 

 

OKTATÁSI HIVATAL 
 

A 2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló  

FILOZÓFIA 

FELADATLAP 

Munkaidő: 240 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 

ÚTMUTATÓ 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható.  
A versenydolgozat írásának megkezdése előtt töltse ki az alábbi adatlapot és írja be a felügyelő 

tanárától kapott háromjegyű számkódját a borítólapon mindkét helyre! A további lapokon sehol 

nem szabad feltüntetnie a nevét, de kódszámát minden lapra fel kell írnia!  

Kérjük, hogy a pótlapok minden oldalát sorszámozzák be! 

Elért pontszám: 
  

Bizottsági tagok aláírása: 
 

     

 
A VERSENYZŐ ADATAI   

A versenyző neve:  oszt.:   

Az iskola neve:   

   

Az iskola címe:  irsz.  város 

  utca  hsz. 

 Pótlapok száma:    
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Kérjük, erre az oldalra 

ne írjon! 
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Kedves Versenyző! 

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

Sikeres filozofálást kívánunk! 

 

1. esszékérdés 

A járvány előidézte veszélyhelyzet már több mint egy éve a legkülönbözőbb módokon van igen 

komoly kihatással több milliárdnyi ember életére. Hogyan lehet Ön szerint a legalkalmasabban 

megragadni e hatásokat filozófiai fogalmi eszközökkel? Mely filozófiai diszciplínák tűnnek a 

legígéretesebbnek ebből a szempontból? (Bio)etika? Politikai filozófia? Vagy filozófiatörténeti 

megközelítést választana? 

 

2. esszékérdés 

Aquinói Szent Tamás A teológia foglalata című írásában fölveti a kérdést: Vajon bizonyítható-

e Isten léte? (I. rész, 2. kérdés, 2. cikkely). [A teológia] foglalata a pogányok ellen című 

írásában (10. fej.) pedig a következőképpen foglal össze egy bizonyítást, amely abból indul ki, 

„hogy Isten létezése magától értetődő […] az ellentéte el sem gondolható.” „Azt nevezzük 

magától értetődőnek, amit azon nyomban megértünk, amint megismerjük a terminusait, 

ahogyan az „egész” és a „rész” megismerését követően azon nyomban megértjük, hogy minden 

egész nagyobb a részénél. Azt állítani viszont, hogy „Isten létezik” éppen efféle. Az „Isten” név 

alatt ugyanis olyasvalamit értünk, aminél nagyobbat nem lehetséges elgondolni. Ez azonban 

megjelenik annak értelmében, aki hallja és megérti az „Isten” nevet; Istennek így legalább az 

értelemben léteznie kell. Nem lehetséges mindazonáltal, hogy kizárólag az értelemben létezzék: 

az ugyanis, ami az értelemben is és a valóságban is létezik, nagyobb annál, mint ami kizárólag 

az értelemben van. […] Ezért – ahogyan az nyilvánvaló a név jelentéséből magából – Isten 

létezése magától értetődik.” (In: Borbély Gábor – Schmal Dániel (szerk.): Skolasztikus filozófiai 

szöveggyűjtemény, Budapest: L’Harmattan, 2019, 104. o.) 

 

Végül is bizonyíthatónak tartja-e Isten létezését Aquinói Szent Tamás? Kinek az érvét 

rekonstruálja itt? Ő maga egyetért vele? Vagy más bizonyításmódot alkalmaz? Ismer olyan 

későbbi gondolkodókat, akiknél ismét megjelennek az Isten létezése mellett szóló érvek? 

 

 

3. esszékérdés 

Descartes egyik korai írásában ezt olvassuk:  

„Sok olyan dolog is van, amelyek ugyan szükségszerűen kapcsolódnak egymáshoz, ám a 

legtöbben mégis az esetleges dolgok közé sorolják őket, mert nem figyelnek föl egymáshoz 

fűződő viszonyukra. Ilyen például ez a tétel: vagyok, tehát van Isten; továbbá: értelmemmel 

megragadok bizonyos dolgokat (intelligo), tehát a testtől elkülönült elmém van, stb. Végül meg 

kell jegyezni, hogy több szükségszerű tétel megfordítása esetleges. Így például abból, hogy 

vagyok, ugyan bizonyossággal következtetek arra, hogy Isten van, miközben azt azért mégsem 

lehet állítani, hogy mert Isten van, én is létezem.” (Descartes: Szabályok az értelem vezetésére, 

12. szabály, in: Descartes: Válogatott filozófiai művek, Budapest: Akadémiai, 1980, 135. o.)     

 

Milyen alapvető descartes-i gondolatmenetek csíráira ismer rá az idézett sorokban? Milyen 

szerepet játszanak ezek Descartes érett gondolkodásában? 

  



Filozófia Kódszám: 

OKTV 2020/2021 4 2. forduló 

 

4. esszékérdés 

„Az állam - éppúgy, mint az őt történetileg megelőző politikai szervezetek - nem más, mint 

embereknek emberek feletti uralma, amely a legitim (azaz legitimnek tekintett) erőszak 

eszközére támaszkodik. Következésképpen, csak akkor áll fenn, ha az uralom alatt álló emberek 

az uralmon lévők által igényelt tekintélynek engedelmeskednek. Mikor és miért teszik ezt? 

Milyen belső indítékokra és milyen külső eszközökre támaszkodik az uralom?” (Max Weber: 

A politika mint hivatás, ) 

 

Hogyan válaszolna e kérdésekre Arisztotelész híve, aki szerint az ember zoon politikon, 

„közösségalkotó lény”, s hogyan Hobbes-é, aki szerint a természeti állapotban nincs semmiféle 

morális vagy jogi kötelék az individuumok között? Ön melyiküknek adna inkább igazat? Vagy 

lát közbülső megoldást? Hogyan látja az egyes ember viszonyát az őt uralmuk alatt tartó 

struktúrákhoz, akár politikaiak ezek, akár más jellegűek? Teljesen ki van szolgáltatva nekik? 

Vagy van lehetősége az átalakításukra? 


