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Áron Lász ló

CAR NAP SZIN TA XIS EL MÉ LE TE ÉS 
A LO GI KAI TÍ PU SOK

Car nap sze man ti kai for du la ta a 30-as évek vé gén lát vá nyos és jól ada tol ha tó esz me tör té ne ti tény, 
ami egy ben ké zen fek vô vé te szi azt a fel te vést is, hogy e for du lat ös  sze függ a szin tak ti kai szem lé let 
vál sá gá val. A for du lat hoz ké pest a foly to nos ság hát tér ben meg hú zó dó tör té ne ti je le it már sok kal 
hal vá nyabb be tûk kel ír ták. Eze ket pró bál ja meg a re fe rá tum ki be tûz ni, il le tô leg re konst ru ál ni.

A kon ti nu i tás hi po té zi se egye bek kö zött azért is pla u zi bi lis nek tû nik, mi vel meg mu tat ha tó, hogy 
Car nap sze man ti ká ra vo nat ko zó fel fo gá sá nak szá mos lé nye ges moz za na ta elég ha tá ro zot tan meg je-
le nik már a Logis che Syn tax der Sprache1 lap ja in is. Itt több szö veg hely azt tá maszt ja alá, hogy a mû 
írá sa kor Car nap ko mo lyan szá mot ve tett Gödel nem-tel jes sé gi-té te le i vel. Éle seb ben meg fo gal maz va: 
a szin ta xis car napi el mé le te egé szé ben azt a célt szol gál ja, hogy mint egy ke ret el mé le tet kí nál jon Gödel 
el mé le té hez. Mint is me re tes, Gödel a for ma li zált nyel vek ki fe je zé se it ter mé sze tes szá mok hoz ren del te, 
ahol is min den ilyen szám, törzs té nye zôs alak ján ke resz tül, le ír ja egy- e gy ki fe je zés szerkezetét2. E 
fel fo gás szá mos is mert kö vet kez mé nye to váb bi elem zé sek re kész te ti Car napot, aki a lo gi kai szin ta xis 
el mé le té nek ki mun ká lá sá val kí sé re li meg tisz táz ni a té tel hát te ré ben meg hú zó dó lo gi kai ös  sze füg-
gé se ket. Mi e lôtt en nek az el mé let nek egyes rész le te i re rá tér nénk, ér de mes fel fi  gyel nünk ar ra az 
ana ló gi á ra, mely Gödel el gon do lá sa és Rus sell hal maz el mé le ti (lo gi kai) an ti nó mi á ja kö zött fenn áll.

Car nap vi szony lag ko rán, már a 30-as évek ele jén úgy jel le mez te egy lo gi kai jel le gû szin ta xis 
meg al ko tá sá nak szük sé ges sé gét, hogy eköz ben az an ti nó mia meg ol dá sa ként szol gá ló rus sel li tí-
pus el mé let re utalt. Er rôl szól pél dá ul „A me ta fi  zi ka kiküszöbölésé”-nek3 az a meg jegy zé se, mely 
sze rint a lo gi kai szin ta xis fel ada ta (egye bek kö zött) a Sphären ver men gung hi bá já nak el ke rü lé se. 
En  nyi ben a lo gi kai szin ta xis ma ga is al kal mas sá vá lik az an ti nó mi ák ke ze lé sé re, és így egy, a rus sel li 
tí pus el mé let tel pár hu za mos – vagy még in kább azt ma gá ba fog la ló – el mé let ként lép fel.

No ha A nyelv lo gi kai szin ta xi sa egy tet szô le ges nyelv ál ta lá nos szin ta xi sát kí sér li meg fel tár ni, 
Car nap ezt a fel ada tot elô ször nem ál ta lá nos alak ban fo gal maz za meg, ha nem mint egy eset ta nul-
mány ként elô ször két nyelv konk rét szin ta xi sá nak fel épí té sé vel pró bál ko zik. A két nyelv, I. és II. 
nem füg get le nek egy más tól, mert I. rész nyel ve II-nek. A fô kü lönb ség, pon to sab ban vá lasz tó vo nal 
kö zöt tük az, hogy míg I. mon da tai ki zá ró lag defi nit ter mi nu sok ból, ele mek bôl áll nak, ad dig II-re e 
kor lá to zás nem vo nat ko zik. Ez azt je len ti, hogy míg I-ben csak kor lá to zott ope rá to rok for dul nak elô, 
ad dig II-ben az ope rá to rok kor lá to zat la nul sze re pel nek (pél dá ul a ∃x.Prim (x) mon dat ban az eg zisz-
ten ci á lis kvan tor kor lá to zat la nul, míg a ∃x.3 (Prim (x)) mon dat ban kor lá to zot tan for dul elô). Mind ez 
azt a lé nye ges kü lönb sé get ered mé nye zi, hogy míg I. té te lei, il let ve pre di ká tu mai el dönt he tôk, ad dig 
II. té te le i rôl ez nem ál lít ha tó. Az indefi nit ter mi nu sok, pre di ká tu mok el dönt he tet len sé ge logiku sok 
és ma te ma ti ku sok egy te kin té lyes ré szét ar ra in dí tot ta, hogy le mond ja nak az ilyen ter mi nu sok al kal-
ma zá sá ról, mi vel el dön té sük re nincs mód sze rünk. Car nap ez zel szem ben úgy vé le ke dik, nem vol na 
és  sze rû egy en  nyi re ra di ká lis vis  sza vo nu lás, kü lö nö sen ak kor nem, ha – mint ez szá mos eset ben 

1 Car nap, R.: Logis che Syn tax der Sprache, Wi en, 1934. An gol ki adá sa: The Log i cal Syn tax of Lan guage, Lon-
don, 1937.
2 Gödel té te le i nek ér tel me zé sé ben Má té And rás nak tar to zom kö szö net tel.
3 Car nap, R.: „A me ta fi  zi ka ki küsz öbö lé se a nyelv lo gi kai elem zé sén ke resz tül”, A Bé csi Kör fi  lo zó fi  á ja, Gon do lat 
Ki adó, Bu da pest, 1972. 83–84. o.
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tör té nik – az el dönt he tô ség re vo nat ko zó kér dés re leg alább an  nyit meg tud nánk mon da ni, mi lyen 
fel té te lek mel lett fo gad nánk el a vá laszt. „Ez eset ben ugyan is fenn áll na a vá lasz meg ta lá lá sá nak 
le he tô sé ge, és nem vol na nyo mós ok a kér dés el ve té sé re” – mint Car nap írja4. Ugyan ak kor a defi nit 
ter mi nu sok hoz és ér vé nyes ség kri té ri um hoz va ló ra gasz ko dás nak is meg van a – fô leg a ku ta tás 
tör té ne ti fo lya ma tá ban be töl tött – sze re pe, hi szen a defi nit meg ol dá sok ra tör té nô kí sér le tek (pl. 
a ma te ma ti ká ban) elô re vi szik azt. Ám ha olyan té te lek ér vé nyes sé gé nek el dön té sé re tö rek szünk, 
me lyek kí vül es nek egy kor lá to zott te rü let ha tá ra in, le kell mon da nunk a defi nit kri té ri u mok ról. Ezt 
két lé pés ben te het jük meg. „Al kot ha tunk” pél dá ul – ír ja Car nap – „olyan ér vé nyes ség kri té ri u mot, 
amely bár ma gá ban vé ve indefi nit, még is defi nit sza bá lyo kon ala pul”… „Ezt le ve ze té ses mód szer-
nek, rö vi den d-mód sz ernek nevez zük” 5. A nyelv, ese tünk ben II. pri mi tív mon da ta i nak szá ma ele ve 
vé ges, csak úgy, mint a le ve ze té si sza bá lyo ké (rules of infer ence), így a „köz vet le nül le ve zet he tô” 
ka te gó ri á ja is defi nit ter mi nus nak te kint he tô, csak úgy, mint a II. fel épí té sé ben sze rep hez ju tó töb bi 
szin ta xis kép zô ka te gó ria, mint pél dá ul a „bi zo nyít ha tó”, „cá fol ha tó”, „el dönt he tô” ter mi nu sok. A 
le ve ze té si lánc hos  szá nak nincs fel sô kor lát ja, ezért a mon dott ter mi nu sok – al kal ma zá si kö rük re 
vo nat koz tat va – még is indefi nit esz köz nek, kri té ri u mok nak te kint he tôk. A ma te ma ti ka tör té ne té ben 
jó ide ig – ál la pít ja meg Car nap – a d-mód sz ert tar tot ták ál ta lá no san al kal maz ha tó ér vé nyes ség kri té-
ri um nak. Pla u zi bi lis nek lát szott a fel te vés, hogy va la men  nyi ér vé nyes ma te ma ti kai té tel bi zo nyos 
rend szer ke re tei kö zött vagy már is bi zo nyít ha tó, vagy az zá vá lik, ha a rend szert ki egé szít jük a hi ány zó 
pri mi tív mon da tok kal és le ve ze té si sza bá lyok kal. Gödel vol ta kép pen ép pen azt mu tat ta meg, hogy 
nem csak az ad dig is mert rend sze rek, ha nem ál ta lá ban is, min den ilyen rend szer szük ség kép pen 
nem tel jes, s így el ke rül he tet len az indefi nit kér dé sek re ad ha tó ér vé nyes ség kri té ri um d-mód sz erén 
tör té nô túl lé pés. Ugyan ak kor a le ve ze tés d-mód szere rész sze rint meg ôr zi dön tô je len tô sé gét, hi szen 
bár mely szi go rú ér te lem ben vett bi zo nyí tás er re a mód szer re épül. Csu pán az ér vé nyes ség kri té ri um 
tel jes sé ge te kin te té ben szük sé ges új me to do ló gi át ki dol goz ni.

Ezek után úgy tû nik, nem ke rül he tô el II-ben a defi nit esz kö zök rôl va ló még tel je sebb kö rû le-
mon dás, még pe dig az el dön tés so rán al kal ma zott el já rás lé pé se i re vo nat ko zó an is. Az így elô ál ló 
el dön té si tech ni kát il le ti Car nap a kö vet kez mény mód sze re, az az a c-mód sz er el ne ve zés sel (method
of con se quence; né me tül Meth ode der Fol gerung). E mód szer ese té ben már nem egyes mon da-
to kon vé gez zük el já rá sa in kat, ha nem in kább mon dat osz tá lyo kon, me lyek, ér te lem sze rû en, vég te-
le nek is le het nek. II. nyel vi-lo gi kai ala pon igaz mon da ta i ra az ana li ti kus meg je lö lést al kal maz zuk, 
mely II-nek, mint indefi nit nyelv nek kö zép pon ti szin tak ti kai ka te gó ri á ja lesz, amen  nyi ben en nek 
köz ve tí té sé vel (és per sze ma gá nak a „kö vet kez mény” – ugyan csak szin tak ti kai – ka te gó ri á já nak 
fel hasz ná lá sá val) ad ha tók meg az indefi nit szin tak ti kai ka te gó ri ák is, úgy mint kon tradik torikus,
L-meg ha tá ro zott, szin te ti kus. Ez a ka te gó ria há ló kel lô kép pen is mert, így ezen a he lyen rész le tes 
be mu ta tá sá ra nincs szük ség, ezért e szin tak ti kai ka te gó ri ák nak csak egy né mely vo ná sát pró bá lom 
meg (Carnapot parafrazeál va ) most itt ki emel ni. 

Fel kell fi  gyel nünk ar ra, hogy az „ana li ti kus” ter mi nus be ve ze té se mint egy au to ma ti ku san be ik tat-
ja II. szin ta xi sá ba a „szin te ti kus” ter mi nust. Olyan kö rül mény ez, amely II-nek ki emel ke dô sze re pet 
biz to sít, hi szen fel ve he tô vé vál nak a nem-lo gi kai, az az desk rip tív ter mi nu sok is a szin ta xis ele mei 
kö zé. Ez II-t al kal mas fi  zi kai nyelv vé avat ja, mi köz ben biz to sít ja, hogy a klas  szi kus ma te ma ti ka 
infi nit prob lé mái is meg fo gal maz ha tók le gye nek ben ne. Nem tö re ked nék itt és most meg vá la szol ni 
azt a ké zen fek vô en adó dó kér dést, hogy he u risz ti kus szem pont ból va jon nem ép pen ez az igény 
ösz tö nöz te az analitic itás fo gal má nak be ve ze té sét II. szin ta xi sá ba, az az, hogy va jon nem in kább 

4 The Log i cal Syn tax of Lan guage, Lon don, 1937. 161. o.
5 Uo. skk. o. – d-method: az an gol „deriva tion” szó ból; a né met ki adás ban: a-Method, az „Ableitung” ki fe je zés 
kez dô be tû jé vel.
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a „szin te ti kus” ka te gó ri á ja ját szot ta-e a mo tí vum sze re pét I. szin ta xi sá nak ki bô ví té sé ben. Car nap 
az indefi nit szin ta xis c-mód szere ka te gó ri á i nak meg fe lel te ti a d-mód sz er ha son ló ka te gó ri á it, ahol 
is az elôb bi pá ron ként az utób bi ki bô ví tett vál to za tá nak te kint he tô. Így pél dá ul a kö vet kez mény a 
le ve zet he tô ka te gó ri á já nak, az ana li ti kus a bi zo nyít ha tó é nak, a kon tradik torikus a cá fol ha tó é nak,
az el dönt he tô az L-meg ha tá ro zot té nak.

Ha egé szen tö mör meg ha tá ro zá sok ra tö rek szünk, ész re kell ven nünk, hogy az indefi nit c-sz in taxis, 
mint azt el ne ve zé se is mu tat ja, va ló já ban és alap ve tô en egyet len fô ka te gó ri á ra épül, és pe dig a 
kö vet kez mény ka te gó ri á já ra. A töb bi c-kategória ugyan is vis  sza ve zet he tô a kö vet kez mé nyé re, úgy-
mint: ana li ti kus – an  nyi mint „az üres mon dat osz tály kö vet kez mé nye”. Kon tradik torikus mon dat az, 
mely nek va la men  nyi mon dat a kö vet kez mé nye. Car nap II. szin ta xi sá nak ki épí té sét a kö vet kez mény-
re lá ci ó ra vo nat ko zó sza bá lyok fel vé te lé vel foly tat ja, me lyek rész ben meg fe lel nek az I. szin ta xi sá ban 
al kal ma zott le ve ze té si sza bá lyok nak, rész ben ki egé szí tik azo kat. 

I. és II. ese té ben meg ha tá ro zott nyel vek szin ta xi sá ról volt szó, en  nyi ben ez a spe ci á lis szin ta xis 
kö ré be tar to zik. Car nap vizs gá ló dá sai azon ban en nél tá gabb kör re: az ál ta lá nos szin ta xis ra, az az 
tet szô le ges nyelv szin ta xi sá ra is ki ter jed nek. En nek fel épí té sét ugyan ak kor – mint aho gyan vár ha tó 

– az I. és II. szin ta xi sá nál al kal ma zott fo gal mak ál ta lá no sí tott meg ha tá ro zá sá val va ló sít ja meg. Ez 
új ra vissza ve zet ben nün ket a lo gi kai tí pu sok prob lé má já hoz. Car nap ugyan is el kü lö ní ti a ki fe je zé-
sek egy sa já tos osz tá lyát, és pe dig az ál ta luk meg je lölt tárgy faj tá ja sze rint: amen  nyi ben a ki fe je zés, 
mon dat ál tal je lölt tárgy ma ga is ki fe je zés, il let ve mon dat vagy ezek nek va la mi lyen vi szo nya, úgy 
nem tár gyi, ha nem ún. szin tak ti kai ki fe je zés sel, mon dat tal, il le tô leg re lá ci ó val van dol gunk. Ilyen 
pél dá ul a kö vet kez mény re lá ció. Ezek a ki fe je zé sek ma guk is nyelv vé áll nak ös  sze, az ún. szin ta xis 
nyelv vé, mely szük ség kép pen fel té te lez egy má sik nyel vet, amely nek a nyel vi tu laj don sá ga it, szer ke-
ze tét le ír ja, mely azon ban sa ját szer ke ze tét – leg alább is az ál ta lá nos eset ben – nem ír ja le, s me lyet 
ob jek tum-nyelv nek ne vez he tünk. (No ha nyil ván va ló a tör té ne ti pár hu za mos ság mind Tarski, mind a 
ké sôb bi Car nap tárgy nyelv-me ta nyelv megkülön böztetésével6, he lye sebb, ha itt, az „ob jek tum nyelv” 
meg je lö lést hasz nál va a for dí tás ban, meg tart juk az ár nya lat nyi tör té ne ti tá vol sá got) Ugyan ak kor 
meg van an nak a le he tô sé ge, hogy egy nyelv szin ta xi sát ma gá ban az adott nyelv ben ír juk le, mint 
aho gyan ez meg te he tô pl. I. ese té ben. Fel tét le nül óva to san kell azon ban bán ni ilyen kor a szin taxis-
résznyelv ki fe je zé se i vel: cél sze rû azo kat már a meg fe le lô en ki ala kí tott je lö lés rend szer se gít sé gé vel 
az ob jek tum nyel vi ki fe je zé sek tôl el kü lö ní te ni. Car nap ezt ma ga gót be tûs szim bó lu mok be ve ze té-
sé vel old ja meg, s kü lön di csé ret ben ré sze sí ti azo kat a logiku sokat, akik eh hez ha son ló meg ol dást 
vá lasz ta nak, mint pél dá ul a Var sói Is ko la tag ja it, Alon zo Church-öt és má so kat. Mind ezek után, a 
ki fe je zé sek, mon da tok, és ál ta lá ban vé ve is a nyel vek és rész nyel vek ab szo lút vagy re la tív tí pu sok ba 
so ro lá sa vé gül is ki ke rül he tet len fel adat ként áll elô mind a spe ci á lis mind az ál ta lá nos szin ta xis ban. 
Car nap szá má ra ezért a tí pus el mé le ti gon dol ko dás vis  sza té rô Leit motívvá vá lik A nyelv lo gi kai szin-
ta xi sá nak szin te tel jes gon do lat me ne tén ke resz tül.

Le mond va az itt fel me rü lô vo nat ko zá sok szám ba vé te lé rôl, be fe je zés kép pen váz la to san ki je löl jük 
a car napi szin ta xis el mé let kap cso ló dá si pont ja it a tí pus el mé let ál ta lá nos fej lô dé si vo na lá val. Utal tunk 
már ar ra az is mert tény re, hogy Car nap több he lyütt hi vat ko zik ki emel ten Rus sell tí pus el mé le té re. 
Így van ez A nyelv lo gi kai szin ta xi sá ban is. Ész re kell ugyan ak kor ven nünk, hogy a két ség te le nül 
in do kolt el is me rô so ro kon túl Car nap a rus sel li el mé le tet vé gül is nem ere de ti alak já ban épí ti be 
mû ve gon do lat me ne té be. Bár rö vid tör té ne ti ös  sze fog la lók ban meg em lé ke zik sa já tos sá ga i ról (el-
ága zó tí pus osz tá lyo zás) és prob le ma ti kus vo nat ko zá sa i ról (re du kál ha tó sá gi té zis) is, vé gül in kább 

6 Vö. Tarski, A.: „Az igaz ság sze man ti kus fel fo gá sa és a sze man ti ka meg ala po zá sa”, Bi zo nyí tás és igaz ság. Vá lo-
ga tott ta nul má nyok. Bu da pest, Gon do lat, 1990. 325–327. o. és Car nap, R.: Intro duc tion to Seman tics, Har vard 
Uni ver si ty Press, 1961. (ere de ti leg: 1942.) 
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a Ram sey-féle egy sze rû sí tett tí pus el mé let egyik vál to za tá nak fel hasz ná lá sa mel lett dönt. Ez utób bi 
el is mert elô nyei mel lett (mint ami lye nek pl. az em lí tett el ága zó tí pus ba so ro lás és a re du kál ha tó sá gi 
té zis el ke rü lé se) Car nap leg in kább azt az elô nyét ak náz za ki és fej lesz ti to vább, me lyet a tí pu sok hi e-
rar chi á já ban va ló egy sé ges moz gást meg kön  nyí tô je lö lés rend sze re kí nál. A tí pu sok hi e rar chi á já nak 
egy sé ges ke ze lé sét meg kön  nyí ten dô, Car nap ki ter jesz tet te az el mé le tet a pre di ká tu mok ról ál ta lá ban 
a funk torokra7, va la mint pre di ká tum- és funk tork ife jezésekre. Esze rint alap tí pus nak, az az 0. tí pus nak 
a szám ki fe je zé sek tí pu sát te kin tet te, az ös  szes töb bit er re a tí pus ra vis  sza ve zet he tô ként ha tá roz ta 
meg. A funk torok tí pus be so ro lá sát be me ne te ik tí pu sai és ki me net ük tí pu sa rög zí ti, csak úgy, mint 
a pre di ká tu mo két ar gu men tu ma ik tí pu sai. Ha pl. egy t1 tí pus ba tar to zó be me ne tû (ar gu men tu mú) 
funk tor ki me ne te a t2 tí pus ba tar to zik, ak kor a mon dott funk tor tí pu sa (t1 : t2). Ha egy pre di ká tum 
ar gu men tu ma t1 tí pu sú, ak kor ma gá nak a pre di ká tum nak a tí pu sa (t1).

A ki fe je zé sek tí pu sá tól függ a szint szá muk (level-num ber). Egy szám ki fe je zés szint szá ma 0. Egy 
ös  sze tett ar gu men tu mé a leg ma ga sabb szint szá mú ar gu men tum tag szint szá má val egye zik meg. 
Egy pre di ká tum szint szá ma min dig 1-gyel ma ga sabb, mint a pre di ká tum egy sze rû vagy ös  sze tett 
ar gu men tu má nak szint szá ma. A funk torok szint szá ma 1-gyel ma ga sabb, mint akár ki- akár be me ne-
tük leg ma ga sabb szint szá ma. A tí pus je lö lé sek zá ró je lek kö zé zárt, ves  szô vel vagy ‘:’- tal el vá lasz tott 
nul lák ból áll nak. Így min den tí pus meg je lö lés egy, szám ki fe je zé sek bôl ös  sze te vô dô struk tú rát ír le. 
(Gon dol junk itt is mét a Gödel-számok rend sze ré re!) A car napi meg ol dás min den eset re szem lá to mást 
al kal mas a tí pu sok tel jes rend sze ré nek szem lé le tes áb rá zo lá sá ra. Olyan elôny ez, mely nek azu tán 
Car nap a to váb bi ak ban (itt nem kö vet he tô en) lé nye ges pon to kon ve szi hasz nát.

Vé ge ze tül még vis  sza té rek ar ra a kér dés re, ame lyet be ve ze tés ként ve tet tem fel: Car nap sze man ti-
kai for du la tá ra. Amint az ed di gi ek ben imp li cit mó don már je lez tem, szem be tû nô, hogy A nyelv lo gi kai 
szin ta xi sá ban a szin tak ti ka i nak aposzt ro fált fo gal mak mai ka te gó ri ák ban elô ad va ép pen ség gel mint 
a szin ta xis sal szem be ál lí tott, at tól meg kü lön böz te tett sze man ti kai fo gal mak ként hasz ná la to sak. 
Fel ve tô dik a kér dés: va jon egy sze rû tör té ne ti ar cha iz mus ról van-e itt szó? A je len ség ugyan is akár 
így is in terp re tál ha tó vol na. Az esz me tör té net ben a 30-as évek kö ze pé tôl sze man ti kai for du lat ta núi 
le he tünk. Alfred Tars ki 1933-tól (né me tül 1935-tôl) kez di pub li kál ni az igaz ság sze man ti kai el mé le té rôl 
szó ló ta nul má nya it. Tars ki és Car nap tu do má nyos kap cso la ta pe dig ép pen ség gel köz is mert.

Még is, in kább óv nék at tól, hogy mind er rôl tú lon túl egy ol da lú ké pet al kos sunk. Car nap szin ta xis el-
mé le té nek em lí tett fo gal mai túl sá go san is kön  nyen transz po nál ha tók sze man ti ka i ak ba – szin te csak 
az el ne ve zé sü ket kell le cse rél nünk. Ez in kább an nak le het a je le, hogy Car nap va ló já ban sze man ti kai 
kér dé se ket kí sé relt meg szin tak ti kai vagy ál ta la szin tak ti ka i nak te kin tett esz kö zök kel ele mez ni. Ezt 
úgy is ki fe jez het nénk, hogy A nyelv lo gi kai szin ta xi sá ban már szin te tel je sen el kü lö nül ten je le nik meg 
a sze man ti kai prob le ma ti ka, eh hez ké pest úgy mond „sze man ti kai for du la tot ten ni” már va ló já ban 
csak az el ne ve zé sek al kal ma sint kül sôd le ges, tör té ne ti mo tí vu mok ból ere dô cse ré jét je len ti.

7 „Egy tárgy vagy el he lyez ke dés, il le tô leg tár gyak és el he lyez ke dé sek kö zöt ti vi szony ki fe je zé sé re pre di ká tu mo kat 
hasz ná lunk. ... A pre di ká tu mok, úgy mond, el he lyez ke dé sek tu laj don sá ga i nak a tu laj don ne vei. ... El he lyez ke dé si vi szo-
nyok és tu laj don sá gok szá mok kal tör té nô ki fe je zé sé re funk torokat hasz ná lunk.” – ír ja Car nap. I. m. 13–14. o.
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