
Kurzus kódja: P/FIL/LOG 106 
Kurzus megnevezése: Ha végre itt a nyár: A kondicionálisok szemantikája  
Kurzus megnevezése angolul: If: The Semantics of Conditionals 
Kurzus elıadója: Zvolenszky Zsófia  
Kurzus helye és ideje: MUK 4/i 224, (ELTE BTK Filozófia Intézet), kedd 16:00–17:30 

Óramegbeszélés: 2009. február 10. – kivételesen 13:45-kor, MUK 4/i 224  
Oktató elérhetısége:  

email: zvolenszky@fil.elte.hu 
honlap: philosophy.elte.hu/zvolenszky (a kurzus weboldala elérhetı itt) 
fogadóóra: MUK 4/i 224 (ELTE BTK Filozófia Intézet, Logika Tsz.) 
kedd 15:30–17:00 

 
Kurzus elıfeltétele(i):  
– szövegolvasás angolul (az összes olvasmány angol nyelvő) 
– legalább egy nyelvfilozófia és egy logika kurzus; egyébként a kurzus az oktatóval való 
egyeztetés alapján vehetı fel.   
A jegyszerzés módja(i): szeminárium 
Követelmények:  

– minden órára 1–2 oldalas kommentár (response paper) készítése (összesen az 
érdemjegy 55%-a)  
– órai hozzászólások + (amikor sorra kerül a hallgató) vitaindító + szemináriumi 
jegyzıkönyv készítése (15 + 15 + 15%) 

 
Kurzus leírása, tematikája: 
1. Ha végre itt a nyár, [akkor] az ember strandra jár.  
2. Ha nyár volna, az ember strandra járna.  
 
A bevezetı logika kurzusokon a kondicionálisok szemantikája igencsak egyszerően fest: 
akkor hamisak, ha az elsı felük – a megfogalmazott feltétel – igaz, a második felük pedig 
hamis; egyébként igazak. Úgy tőnik, ennél jóval bonyolultabb az összefüggés a mondat két 
fele közt már az egyszerő kondicionálisoknál is (pl. 1.), a tényellentétes avagy szubjunktív 
kondicionálisokról nem is beszélve (pl. 2.). Az ún. “keksz”-kondicionálisok pedig végképp 
rendhagyóak, hiszen a feltételtıl függetlenül vannak azok a bizonyos kekszek a fiókban: 
 
3. Ha megéhezel, ott egy kis keksz a fiókban.  
 
A kurzus során a kondicionálisokról szóló irodalom számos írását dolgozzuk fel az elmúlt 
negyven évbıl. Többek közt Dorothy Edgington, Angelika Kratzer és Robert Stalnaker 
elméleteivel ismerkedünk meg, akik aztán – ha végre itt a nyár – Budapesten tartanak majd 
elıadásokat. (Ld. http://www.sun.ceu.hu/02-courses/course-sites/conditionals/index-
condi.php) 
 
A kurzushoz tartozó kötelezı irodalom:  
F. Jackson: Conditionals. Oxford: Oxford University Press, 1991.  
(N. Goodman, H. P. Grice, F. Jackson, D. Lewis, R. Stalnaker, D. Edgington) 
 
Kortárs perspektívák – további tanulmányok: R. Bradley, K. DeRose, D. Edgington, K. von 
Fintel, A. Gibbard, R. E. Grandy, S. Iatridou, S. Kaufmann, A. Kratzer, P. Schlenker, R. 
Stalnaker  
A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:  
 
 


