
Kategorikus szillogizmus

• A szillogizmus három állítást tartalmaz.

• Az első kettő  neve premissza, a harmadiké 
konklúzió. 

• Mindhárom állítás szubjektum-prédikátum 
szerkezetű.



• A három állítás három fogalmat (terminust) 
tartalmaz, ezek osztály-jellegıek. 

• A konklúzió prédikátuma a nagyobb 
terminus, ez szerepel az első, nagy 
premisszában. 

• A konklúzió szubjektuma a kisebb terminus, 
ez szerepel a második, kis premisszában. 

• •A harmadik terminus a középfogalom, ez 
mindkét premisszában szerepel, de nem 
szerepel a konklúzióban.

•



• Az állítások 

• a minőség vonatkozásában lehetnek állítók 
és tagadók, más szóval pozitívak és 
negatívak, azaz belefoglalóak és kizáróak, 

• a mennyiség vonatkozásában pedig 
univerzálisak és partikulárisak, más szóval 
egyetemesek és részlegesek.



•   A:  univerzális-pozitív   (Minden S P) 
Affirmo

•   E:  univerzális-negatív    (Egy S sem P)
 nEgo

•   I:   partikuláris-pozitív    (Némely [legalább 
egy] S P) affIrmo

•   O:  partikuláris-negatív    (Némely [legalább 
egy] S nem P) negO



                                              UNIVERZÁLIS
                                      
                       Minden S P                             Egy S sem P
                       Minden szociológus lökött          Egy szociológus sem lökött

ÁLLÍTÓ                                                                                      TAGADÓ  
                                                                                                                 
                     Némely S P                                            Némely S nem P
                        Némely szociológus lökött          Némely szociológus nem lökött
                                               
                                                 PARTIKULÁRIS



I.   M__P          II.   P__M        III.   M__P       IV.   P__M
     S__M                 S__M                M__S               M__S
--------        --------     ---------       ---------
     S__P                  S__P                 S__P                 S__P



• Mivel az alakzatokban szereplő ítéletek 
mindegyike az A, E, I, O típus közül 
valamelyik (pl. mind a három A típusú, vagy 
mind a három E típusú, vagy a nagy 
premissza  A, a kicsi E és a konklúzió is E 
típusú stb.) ezért egy alakzatban összesen 43 
=64 szillogizmus lehetséges, a négy 
alakzatban pedig összesen 4*64=256.

• Istennek hála, ezek közül csak 24 érvényes 
van. 



Kategorikus szillogizmus

• Minden fincsi hízlal.

• Minden nyam-nyam fincsi 

• Tehát minden nyam-nyam hízlal.



Kategorikus szillogizmus

• Minden tévéműsor érdektelen és lehangoló 
időtöltés.

• Minden érdektelen és lehangoló időtöltés 
időpocsékolás.

• Néhány tévéműsor időpocsékolás.



Kategorikus szillogizmus

• Minden rendes keresztény ember hisz 
Istenben.

• Minden rendes zsidó ember hisz Istenben.

• Tehát minden rendes keresztény rendes 
zsidó.



Kategorikus szillogizmus

• Némelyik tévéműsor érdektelen és 
lehangoló időtöltés.

• Minden érdektelen és lehangoló időtöltés 
időpocsékolás.

• Néhány tévéműsor időpocsékolás.



Kategorikus szillogizmus

• Egyetlen politikus sem éretlen gyermek.

• Egyetlen éretlen gyermek sem a logika 
professzora. 

• Egyetlen politikus sem a logika professzora.



• 1. nem ismeri el a védelem sikerét (támadó)

• 2. nem ismeri el a védelem kudarcát (védő)

• 3. abszolutizálja a védelem sikerét (védő)

• 4. abszolutizálja a védelem kudarcát 
(támadó)

• argumentum ad ignorantiam

• hamis dilemma

  Zárási hibák



• A vagy B

• Nem A 

• ----------------------

• Tehát B 

Diszjunktív szillogizmus 



Hamis dilemma

• Vagy neked van igazad, vagy nekem

• Nincs igazad

• ------------------

• Tehát nekem van igazam



“Szűklátókörűség tagadni, hogy léteznek parapszichologikus 
jelenségek. Dacára a szkeptikusok kísérleteinek, eddig még 

senkinek sem sikerült bebizonyítania, hogy a 
parapszichologikus jelenségek világa nem létezik.”



Senki azok közül, akiknek hiszek, nem hisz abban, hogy a 
Földre valamikor intelligens lények látogattak. Mind úgy 

gondolják, hogy, annak alapján, amit az űrhajózásról tudunk, 
egy ilyen látogatás fizikailag teljesen lehetetlen.  Fizikai 

képtelenség tehát, hogy Földünket valaha is más bolygókról 
származó értelmes lények keresték fel. 



“Na és ha iszom? Mindenki iszik!”



“Kérem, mentsék fel a vádlottat, hallhatták milyen keserves 
gyermekkora volt.”



Minden okunk megvan arra, hogy higgyünk Istenben.  Végülis 
tény, hogy az ateisták összes kísérlete Isten létének  

kétségbevonására szánalmas kudarcot vallott.



Ügyész az esküdtekhez: "Természetesen Önök megtehetik, 
hogy hitelt adnak e gyógyult alkoholista szavának."



“Akik nem értenek egyet velem, amikor azt mondom, hogy 
az emberiség romlott, azt bizonyítják ezzel, hogy maguk is 

romlottak.” (Nietzsche)



Joseph McCarthy szenátor (amikor megkérdezték egy 
esetben, hogy mivel tudná alátámasztani, hogy egy bizonyos 
személy valóban kommunista): "Nincs túl sok információm 

erről, de az ügynökség jelentése szerint nincs semmi az illető 
aktáiban, ami cáfolná a kommunistákhoz fűződő 

kapcsolatait." 



Kizárt dolog, hogy a Földre valamikor intelligens lények 
látogattak volna. Nincs semmiféle nyoma efféle 

látogatásoknak. Fizikai képtelenség tehát, hogy Földünket 
valaha is más bolygókról származó értelmes lények keresték 

fel.



“Isten létezik, mert nincs bizonyíték az ellenkezőjére.”


