
Nem zörög a haraszt, ha 
a szél nem fújja.



• Ha fújás van, akkor zörgés van.

• Fújás van.

• Tehát zörgés van.

Modus ponens



• Ha fújás van, akkor zörgés van.

• Zörgés van.

• Tehát fújás van.

Hiba: az utótag állítása



• Ha fújás van, akkor zörgés van.

• Nincs zörgés.

• Tehát nincs fújás.

Modus tollens



• Ha zörgés van, akkor fújás van.

• Nincs zörgés.

• Tehát nincs fújás.

Hiba: az előtag tagadása



Ha P, akkor Q
P
----------
Tehát Q

Ha növekszik a munkanélküliség, akkor növekszik a 
szegénység is.
Növekszik a munkanélküliség.
-----------------------------------------------
Növekszik a szegénység.

Modus ponens



A hiba : az utótag állítása
Ha P, akkor Q
Q
----------
Tehát P

Ha növekszik a munkanélküliség, akkor növekszik a 
szegénység is.
Növekszik a szegénység.
-----------------------------------------------
Növekszik a munkanélküliség.

Nem biztos! A szegénység nőhet más ok miatt is!



A hiba : az utótag állítása

Ha esik, akkor nedves lesz az úttest
Nedves az úttest.
----------
Esett.

Nem biztos! Lehet, hogy a locsolóautó járt arra!



DE!!



A hiba : az utótag állítása

Ha havazik, akkor fehér lesz az úttest.
Fehér az úttest.
----------
Havazott.

Nem biztos? Lehet, hogy mástól lett fehér??



Modus tollens

Ha P, akkor Q
Nem Q
----------------
Tehát nem P

Ha növekszik a munkanélküliség, akkor növekszik a 
szegénység is.
Nem növekszik a szegénység.
-----------------------------------------------
Nem növekszik a munkanélküliség.



Hiba : az előtag tagadása
Ha P, akkor Q
Nem P
---
Tehát nem Q

Ha növekszik a munkanélküliség, akkor növekszik a 
szegénység is.
Nem növekszik a munkanélküliség.
-----------------------------------------------
Nem növekszik a szegénység.



Hiba : az előtag tagadása

Anya: Ha ebben a percben nem rakod rendbe a 
szobádat, nem mehetsz játszani.
Gyerek (Elmegy, rendbe rakja, visszajön): Akkor 
most már játszhatok.
Anya: Szó sincs róla, én csak azt mondtam, hogy 
ha nem rakod rendbe, akkor nem játszhatsz.



•Vita a halálbüntetésről
•Mr. X.: Szerintem vissza kell állítani a halálbüntetést.
•Mr. Y.: Na de kérem! Hát nem a középkorban élünk! 
1

•Mr. X.: De igen! Vissza lehetne állítani, én mint 
alkotmánybíró, alkotmányjogász, aki ismeri a 
jogszabályokat, én mondom, hogy bizonyos 
esetekben vissza kell, vissza lehetne állítani. 2

•Mr. Y.: Jó, tehát ön azt mondja, hogyha valaki elkövet 
valamiféle bűnnek minősülő dolgot, és a bíróság 
bűnösnek találja, akkor puff!, rögtön lőjék agyon?! 3

•Mr. X.: Látom Uram, Önnek nincs olyan jó memóriája, 
mint nekem, én nem pontosan ezt mondtam. 4

•Mr. Y.: De hát Ön azzal kezdte a vitát, hogy a 
halálbüntetés minden esetben helyes eljárás. 5



•Mr. X.: Bizonyos esetekben a halálbüntetés a helyes megoldás, 
mert nincs más megoldás, tehát az a helyes eljárás. 

•Mr. Y.: Akkor Ön szerint Magyarországon be kéne vezetni a 
halálbüntetést?

•Mr. X.: Igen, hiszen más országokban is működik. Régebben, 
évszázadokkal ezelőtt is jól működött, akkor ma 
Magyarországon is jól működhet.7

•Mr. Y.: És Ön szerint, ha bevezetik Magyarországon a 
halálbüntetést, akkor ennek hatására fog csökkeni (az utóbbi 
években egyébként emelkedést mutató) a bűncselekmények, 
szabálysértések száma?

•Mr. X.: Igen, hiszen más országok példáját nézve, ha nálunk is 
bevezetik a halálbüntetést, akkor csökkeni fog a 
bűncselekmények száma. De ha nem vezetik be, nem fog 
csökkeni.8 Most már Ön is láthatja, hogy mivel nem szól 
semmilyen érv a halálbüntetés ellen, a halálbüntetés bevezetése 
szükséges.9


