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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%) 

 
– minden órára 1–2 oldalas kommentár (response paper) készítése (dupla sortáv, 12-es font), ebbıl a 
legjobb 5 adja ki az érdemjegy 55%-át  

 –órai hozzászólások + (amikor sorra kerül a hallgató) vitaindító + szemináriumi jegyzıkönyv készítése (15 + 15 
+ 15%) 
 
Fontos, hogy többszöri alapos átolvasás alapján próbáljátok megérteni, átlátni az olvasmányokat, és a 
szemináriumra készüljetek megvitatandó szempontokkal. A kérdések, kritikák megfogalmazásában segít a 
kommentár készítése.  
 
A kommentárban elsısorban kritikai megjegyzéseket várok, ez egész más mőfaj, mint az összegzés. Az 
olvasmányból válasszatok ki egy fontos érvet vagy állítást és azt járjátok körbe, kritizáljátok. Nem kell, 
hogy polírozott legyen, amit leadtok, de mindenképpen fontos, hogy a kommentárból kiderüljön: 
elgondolkoztatok az olvasmányon.  
 
Két hasznos forrás a “response paper” mőfajáról; a Google Csoportba megnézhettek még egy szépen 
sikerült mintapéldányt is:  
http://www.usd.edu/fye/sjwriteresp.html  
http://web.mit.edu/sts001/www/responsetips.pdf 
A kommentárt kinyomtatva hozzátok magatokkal a szemináriumra! 

 
A jegyzıkönyv: Minden alkalommal lesz egy jegyzıkönyvírónk, aki lejegyzi, hogy kik vettek részt a 
vitában, összegzi az elhangzott kérdéseket és válaszokat, és aztán feltölti a többiek számára is a begépelt 
jegyzıkönyvet. Így hatékonyabban vitatkozhatunk aztán tovább a témákról, kanyarodhatuk vissza 
késıbb.   
 
A vitaindító feladata, hogy egy 20-perces bevezetıvel felvezesse az olvasmány néhány lényeges pontját, 
és – kinyomtatott handout formájában – hozzon jó pár (legalább 5) megvitatandó kérdést, kritikai 
megjegyzést.  
 
A jegyszerzéshez elengedhetetlen a rendszeres órai jelenlét és részvétel. Hogy jegyet kaphassatok, a 
jegyzıkönyv és a vitaindítás mellett jelen kell lennetek min. 6 szemináriumon (beleértve azokat az 
alkalmakat, amikor jegyzıkönyvírói vagy vitaindítói tevékenységre iratkoztatok fel), és le kell adnotok 
min. 4 kommentárt. 



 
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 és ajánlott irodalom:  
F. Jackson: Conditionals. Oxford: Oxford University Press, 1991. (válogatott tanulmányok) 
Jonathan Bennett: APhilosophical Guide to Conditionals, Oxford University Press 2003. (részletek) 
További tanulmányok: D. Edgington, K. von Fintel, H. P. Grice, A. Gibbard, A. Kratzer, D. Lewis, 
R. Stalnaker  
 
Az olvasmányok elektronikus formában elérhetıek lesznek a kurzuson feliratkozott hallgatók 
számára hozzáférhetı Google Csoportok oldalon. 
 


