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3.2. A középkor természetes nyelvi logikája
3.2. 1. Az arab arisztotelizmus
Az arab középkorban sok szempontból hasonló folyamatok zajlanak le, mint az európaiban, csak előbb. Először megismerik Arisztotelész és néhány különösen fontosnak tartott követője, magyarázója műveit, majd lassanként kialakulnak az így megalapozott logikai kultúra saját vonásai, saját eredményei. Az időbeli eltolódásnak aztán az a következménye,  hogy amikor a keresztény világban a XII.–XIII. században, a skolasztika kibontakozásával megnő az érdeklődés Arisztotelész és a logika iránt, sokban támaszkodnak arra, amit az arabok már elértek. Arisztotelész műveit sokszor arabról fordítják latinra, és (méltán) nagy tekintélyre tesz szert legalább két arab szerző: a nevének latin változatán, Avicennaként ismertté vált Ibn Színá (980 – 1035) és a spanyolosított néven, Averroesként közismert Ibn Rusd (1126 – 1198). Őket azonban jócskán megelőzi a teljes Organon lefordítása (emellett Porphüriosz Bevezetését és Galénosz  több művét kell az arabok számára közismert görög forrásként tekintenünk) és jelentős logikusok, mint  al–Kindi (805 – 873) és al–Farabi (873 – 950) munkássága. Az arab logikáról monografikus feldolgozás Rescher 1964;  magyarul tárgyal számos kérdést Maróth 1980 és 1983. Ez a szakasz döntően Maróth munkáira támaszkodik.  
Avicenna logikai gondolkodásának szemléltetése végett pillantsunk be egy eredeti ötletének kivitelezésébe. Bevezeti a  hipotetikus kijelentések kvantifikálását és felállítja az ilyenekből alkotott szillogizmusok rendszerét.. A kvantifikált hipotetikusok úgy állnak elő, hogy a négy arisztotelészi kijelentéstípusban a terminusváltozók helyére ismét a négy típusból egyet-egyet (azaz kategorikus kijelentéssémákat) helyettesít be. Ez némi szabadsággal, átfogalmazással megtehető; ilyenféle eredmények jönnek ki:
Mindig, ha egy A sem B, akkor nem minden, ami G, az D. Az előálló típusok teljes rendszerét ismerteti Maróth 1983, 165-172.
Ha a mai logikai szemantikában akarunk interpretálni egy ilyen kijelentést, akkor persze a külső univerzális kvantifikáció változója egy másik univerzumon kell, hogy végigfusson, mint a két részkijelentés kvantorváltozója. Utóbbiak lehetséges értékei nyilván a ,,közönséges” objektumok, a mindig viszont valamiféle esetekre, indexekre vonatkozik. Miért is jó ez? Emlékszünk rá, hogy a későantik peripatetikusok ragaszkodtak a kategorikus és a hipotetikus kijelentések egymásba való átírásához, de ez nem tetszőleges p és q kategorikus kijelentések esetére jelentette p  q  átírhatóságát, hanem éppenséggel csak csonka mondatok jöhettek ténylegesen szóba. Avicenna rendszerében viszont bármely, kategorikus kijelentésekből álló kondicionálisnak megfeleltethető egy ilyen, másodrendben kategorikusnak mondható, egyetemes kijelentés. A konjunkciót sajátos módon a másodrendű részleges kijelentések fogják képviselni. Az általánosság kedvéért formalizáljuk a kategorikus kijelentéseket úgy, mint azt a 3.1.2.3. szakaszban tettük, csak most vezessük be a q1, q2, … paramétereket, melyeket az  a, e, i, o állítástípus-jelekkkel lehet behelyettesíteni. Az
(1)	Előfordul, hogy amikor q1AB, akkor q2GD
kijelentés képes másodrendű kategorikusként helyettesíteni q1AB és q2GD konjunkcióját (persze az indexváltozóra egzisztenciálisan kvantifikálva). Az előző, indexre általánosított kondicionális alakja most  ,,mindig, amikor eAB, akkor iGD”; ha általában akarunk kondicionálist felírni, a
(2)	Mindig, amikor q2GD, akkor q3HZ
formát választhatjuk. Mármost (2)-ből és (1)-ből egy  Darii szillogizmussal (3.1.2.4. szakasz, SZ.8 ) adódik a következő:
(3)	Előfordul, hogy amikor q1AB, akkor q3HZ. Vö. Maróth 1983,  210.
Ez a következtetés — persze némi megszorításokkal — az alábbi kijelentéslogikai következtetés megfelelője:
(4)	{q  p, r & q}  r & p.
El lehet tehát mondani, hogy ha p, q, r tetszőleges kategorikus kijelentések, akkor a fenti gondolatmenet valóban visszavezeti a (4) sémát egy kategorikus szillogizmusra, sőt, valójában itt a három elemi kijelentés kategorikus mivoltának sincs jelentősége. Az indexre való, második kvantifikáció ötletével Avicenna megoldhatóvá teszi legalább bizonyos hipotetikus szillogizmusok kategorikusra való visszavezetését. Ez akkor is így van, ha legalábbis a számunkra hozzáférhető feldolgozásban nincs explicit nyoma annak, hogy Avicenna a kijelentések kvantifikálását kapcsolatba hozta volna a visszavezethetőség ismert és általa is vallott tézisével. Arisztotelész korábbi követői közül, mint a 3.1.4.2 szakaszban láttuk, sokan állították, hogy ez a visszavezetés általában megoldható, de senki nem mutatott be olyan eljárást, amellyel a megoldás akár csak közel olyan általánosságban és egzaktsággal megkapható volna, mint Avicenna ezen gondolatával.
3.2.2. Az európai középkor** Köszönet illeti Klima Gyulát (Notre Dame University, USA) ehhez a fejezethez adott tanácsaiért. 
3.2.2.1. Iskolák és logikák
Mikor is kezdődik a középkor Európában? Az államok történetében szokás ezt a nyugat-rómi birodalom bukásához (476) kötni; de az ókori logika fejezetének végén tárgyalt Boethius még csak ez idő tájt született, és a korábban említett, görögül író Arisztotelész-kommentátorok egy részének munkássága is későbbre esik. A logika történetében — mint a kultúra és a tudomány történetében általában — helyesebb úgy feltenni a kérdést, hogy mivel kezdődik, és a válasz ezen a téren nem egy eseményhez, hanem egy — eleinte bizony nem éppen pozitív eredményeket hozó — átformálódási folyamathoz köthető. 
Boethius vagy a görög kommentátorok annyiban tartoznak az antikvitáshoz, hogy ők még teljes terjedelmében és eredeti nyelven olvassák Arisztotelészt (mint ahogy más régi szerzők művei is rendelkezésükre állnak; sok olyan is, amit mi már nem ismerünk). Igy beletartoznak egy kultúrába, bár annak alkotásait, eredményeit már nem gazdagítják érdemleges eredményekkel. Ha az arisztotelészi szillogisztikát vagy a sztoikus levezetési rendszert kicsi, de jól tervezett és szilárd épülethez hasonlítjuk, akkor Boethius hipotetikus szillogisztikája leginkább egy irdatlan halom tégla, amely úgy van elrendezve, hogy madártávlatból épületnek látszik. Mégis ő az, aki heroikus erőfeszítéseket tesz, hogy a számára még otthont jelentő antik kultúrát átmentse, folyamatosságát lehetővé tegye.  
Az antikvitást és a középkort lényegében azért kell elválasztanunk egymástól, mert ez az erőfeszítés nem jár sikerrel. A Boethius utáni néhány évszázadban a latin nyelvű keresztény kultúra meglehetősen szegényes, és ami tárgyunkat illeti, a logika ismeretének is csak morzsái szedegethetők össze. Az első számottevő kulturális fellendülés az ún. Karoling reneszánsz. Nagy Károly hívja Franciaországba Yorkból Alcuint (735 – 804), akinek művei közt egy Dialectica is fennmaradt. A dialektika a ,,hét szabad művészet” elsajátításának első szakaszához, a triviumhoz tartozott (a grammatikával és a retorikával együtt); logikai természetű kérdések tárgyalásával még vagy háromszáz évig főleg ennek oktatásához készült írásművekben találkozhatunk. A tárgyalás és a tematika Porphüriosz Bevezetésére, valamint a Katégoriákra és (kisebb mértékben) a Herméneutikára épült. Ez a három mű volt az, Boethius fordításában, amely  egész Európa-szerte közkézen forgott az antik források közül. Ismertek voltak emellett Boethius saját logikai munkái és néhány más, a IV-VI. században keletkezett latin nyelvű kommentár és összefoglaló is; ld. Pinborg 1972, 16–18. A bennük tárgyalt anyagot volt szokás a  logica vetus névvel illetni. Ennek kereteit még Garlandus Compotista 1040 körül keletkezett Dialecticája sem lépi túl. A logica vetusba tehát következtetéselmélet, szillogisztika egyáltalán nem tartozott bele; legfeljebb kuriózumképpen fordul elő egy-egy szerzőnél ilyesmi. 
A közismertnek tekinthető logikai irodalom később bővül ki, jórészt arab közvetítéssel, az Organon további részeivel; a teljes  Organon közismertté válása csak a XII. sz második felére tehető. Az újonnan a köztudatba bekerült rész kapja a logica nova nevet, a logica vetus és a logica nova együtt pedig a logica antiqua, az ókorból örökölt logikai tudás.  A XII. században alakul ki lassanként a középkor eredeti, saját logikája; ennek neve  logica modernorum avagy, utalással legfontosabb témájára: terminista logika. Ld. az időrendről és a korszakokat illető terminológiáról de Rijk 1962, 12skk. A XIII. sz első felének két legnevezetesebb logikai kézikönyve William of Sherwood könyve, az Introductiones in Logicam és Petrus Hispanus Tractatusa; Sherwood 1995, ill. Petrus Hispanus 1972 és több más modern kiadás; az előzmények nagyszabású, több fontos kézirat szövegét is közlő összefoglalása  de Rijk 1962 és 1967. — A középkori szerzők esetében korunkban születnek azok a kiadások, amelyeket feltehetően egyszer  editio princeps-nek fognak tekinteni. A modern kiadásban hozzáférhető szövegek esetében mindig konkrét kiadásra fogunk hivatkozni, a kiadás évszámával; a nevek esetében a következetesség erőltetése helyett igyekszünk követhető, bár ad hoc megoldásokkal élni. ezek már szerkezetükben is, tartalmukban is az új korszak logikájának felelnek meg. Az ennek kialakulását befolyásoló tényezők közül említsünk meg egy általános művelődéstörténetit és egy filozófiatörténetit. Az előbbi az oktatás szervezetének változása. A korai középkorban oktatás részben kolostorokban, részben egyes fejedelmi, főúri udvarokban magántanítói formában folyt. A nyilvános iskola első formáját a katedrális-iskolák jelentették, majd ezekből fejlődtek ki egyetemek (universitas docentium vagy studentium, az oktatók, ill. a tanulók egylete, mintegy az iparoscéhek mintájára); sorukban az első az 1100-ban alapított bolognai egyetem. A középkor egyetemein az elsajtátítandó anyag feldolgozásának formái között a felovasással, a lectioval egyenrangú helyet kap a megvitatás, a disputatio. A disputatioban érvvel ellenérvet, ellenérvvel a reá adott választ kell szembeállítani; az érvelés pedig explicite hivatkozik a benne felhasznált logikai szabályokra, szillogizmusokra, toposzokra és egyebekre. Itt tehát egy olyan módszer alakul ki, amelyben a logikának, sok évszázados elhanyagoltság után, eddig soha nem volt szerep és jelentőség jut. A logika az ars artium; az a közös alap,  amelyre a viták minden résztvevője és valamennyi tudomány művelője támaszkodik. Persze az az ideál, hogy mindenki ugyanarra  a logikára támaszkodva fejtse ki a másikéval ellentétes nézeteit, nem elérhető. A metafizikai és teológiai nézeteltérések beszűrődnek a logikába, sőt, sokszor logikai vita formáját öltik. Viszont a logikának ez a széleskörű alkalmazása  és kiemelkedő jelentősége természetesen hozza magával az elméletét érintő kutatások fellendülését.
Ami a filozófiatörténeti tényezőt illeti, a nyugati kereszténység filozófiájában a XI. sz. végétől indul meg  a  skolasztika kialakulásának folyamata. Ez egyfelől azt jelentette, hogy a korai keresztény filozófia újplatonikus gyökerei helyett inkább Arisztotelész került előtérbe, mint ókori forrás, másfelől pedig éppen annak az élénk vitaszellemnek a kibontakozását, melynek szervezeti kereteit az egyetemek jelentették. A legnevezetesebb filozófiai vita az univerzálék problémájáról szól és elég közvetlen logikai, még inkább szemantikai vonatkozásai vannak. Idézzük fel, ahogy Porphüriosz a Bevezetés elején felveti a problémát, hogy egyúttal mindjárt zárójelbe is tegye:
…nem fogok beszélni például arról, hogy függetlenül léteznek-e a nemek és fajok, vagy egyedül és pusztán az értelemben vannak, továbbá ha függetlenül léteznek, akkor vajon testek-e vagy testetlenek, és vajon különállóan, vagy pedig az érzékelhető dolgokban, ill. ezek  körül léteznek-e, avagy függetlenül — mivel ezek igen mély dolgok, és tüzetesebb vizsgálódásokat kívánnak. Porphüriosz, Isagoge 1,  10–14. (Porphüriosz 1984, 431).
A 3.1.2.2. és 3. szakaszban láttuk, hogy Arisztotelész megkülönböztet egyetemes és egyedi létezőket, azaz a különféle predikátumokat úgy tekinti, mint amik valamilyen létezőt (fajt, nemet, akcidenciát, stb.) jelölnek; azonban mind szemantikai, mind metafizikai rendszere alapjának az egyedi létezőket tekinti (ami számunkra központi jelentőségű: utóbbiakra hivatkozva adja meg a kvantifikált kijelentések igazságfeltételét). Ezenközben számos fontos kérdésben kétértelműen fogalmaz, vagy különböző helyeken különbözőképpen foglal állást. Még amellett is lehet írásai alapján érvelni, hogy az egész egyetemes–egyedi megkülönböztetés csupán a szavakra vonatkozik, vagy pedig azokra a lelki tartalmakra, amiknek a szavak jelei; nem foglal magában elkötelezettséget egyetemes objektumok létezése mellett. Így juthatunk annak az álláspontnak különféle radikális változataihoz, amelyet a középkorban, de még inkább a vele foglalkozó újkori irodalomban nominalizmusként emlegetnek. A másik szélső álláspontot leginkább platóni terminusokban lehet megfogalmazni: az elsődleges létezők kizárólag a formák (ideák); az idea ,,egy a sok felett”, azaz általános természetű, az egyedi dolgok pedig a belőle való részesedés alapján, másodlagosan léteznek. A skolasztikában a realizmus ennyire radikális változata nem fordul elő; valójában már Porphüriosz is bizonyos távolságot tart tőle, amikor az egyedi dolgokat oszthatatlanoknak, individuumoknak nevezi. Előfordul viszont mindaz a lehetséges álláspont, amit Porphüriosz megemlít; az ő szavai, és más helyek is mutatják, hogy a későantik újplatonikusok a problémával tisztában voltak, sőt meglehetősen egzakt és világos módon tudták megfogalmazni. A korai középkorból való szegényes forrásaink ebben a kérdésben meglehetős naivitásról tanúskodnak; a nominalizmus atyjának tekintett Roscellinus  elítélése 1092–ben viszont már a probléma (többek közt teológiai aspektusainak) élére állítását jelzi. Nem vállalkozunk a továbbiakban az univerzálé–vitában előfordult álláspontok tipizálására, sem az egyes szerzők beskatulyázására; ugyanis ahogy nő a forráskiadások és feldolgozások száma, úgy válik egyre világosabbá, hogy a filozófiatörténetben közkézen forgó, egyszerű osztályozások és megfogalmazások mennyire tarthatatlanok. Mindössze arra szeretnénk jó előre felhívni az olvasó figyelmét, hogy a következőkben ismertetett álláspontok jelentős részét, különösen a szuppozíciókról és a kijelentések jelentéséről (a predikációról) vallott nézeteket az univerzálé–vita jelentősen befolyásolta.
3.2.2.2. Logica modernorum: a legfontosabb szerzők és témák 
A skolasztika logikája tehát a logika egyik virágkora; sőt, azt lehet mondani, századunkig példa nélkül álló korszak abban a tekintetben, hogy mintegy három évszázadon keresztül tényleges kommunikáció folyik a logika igen sok művelője között. Ennek a kommunkiációnak, ami hol éles vitát, hol a korábbi nézetek finomítását, továbbfejlesztését jelenti, adottak a legfontosabb feltételei: egyrészt a felfogásmód bizonyos alapvető tényezőinek azonossága (vagy legalábbis hasonlósága), ami lehetővé teszi, hogy a vitapartnerek ténylegesen ugyanarról beszéljenek, másrészt az álláspontok sokfélesége, az eltérő motivációk és az új, eredeti gondolatok. A belső kommunikáció élénk volta következtében fel kell adnunk azt az eddig követett módszert, hogy az egyes gondolkodók köré csoportosítsuk a nevükhöz kapcsolódó logikai nézeteket, felismeréseket, hanem ehelyett tematikus tagolást fogunk alkalmazni, és az egyes témákon belül térünk ki különböző szerzők különböző nézeteire. Mindenekelőtt azonban a középkori logikát összefogó, az ellentétek ellenére egységes paradigmává tevő gondolatokra összpontosítunk, habár minden túlzottan általánosító megjegyzés, minden ,,a középkori logika azt tanítja, hogy … " kezdetű mondat vitatható. Csak említeni fogjuk azokat a témákat, amelyekben a skolasztika Arisztotelészhez és az egész ókorhoz képest kevés újat hozott, pl. a kategorikus szillogizmusokat; habár a részletekben, az anyag feldolgozásában és rendszerezésében, Arisztotelész által homályban hagyott kérdések  felvetésében és megoldásában számos érdekességre bukkanhat a források olvasója. Azt emeljük ki, ami — bár mindenütt lényeges ókori előzményekre támaszkodva — a középkori logikusok leginkább önálló területének számít: a Proprietates terminorum cím alatt ismeretes szemantikai és a hozzá kapcsolódó logikafilozófiai témakört, a konszekvenciák elméletét és a paradoxonok — insolubilia — problémáját. 
Az olvasó tájékozódását azonban segíteni fogja, ha a tematikus feldolgozást megelőzően adunk egy időrendi listát a legfontosabb szerzőkről és szerző nélküli iratokról (lesz közte olyan, akire/amire a továbbiakban nem hivatkozunk, de más, részletesebb feldolgozásokban találkozhat vele az olvasó):
Canterburyi (Szent) Anzelm (1033 – 1109)
Abélard (Petrus Abaelardus, 1079 –1142)
Gilbertus Porretanus (1080 – 1154)
Adam of Balsham (Parvipontanus, 1105 – 80)
Ars Meliduna (XII. sz. második fele)
John of Salisbury (1115 – 1180)
Robertus de Grosseteste (1175 – 1253)
Petrus Hispanus (tévesen feltételezték azonosságát XXI. János pápával (1210 – 1277); logikáról 1230 körül írt)
William of Sherwood (kb. 1200/1210 – 1266/72)
Lambert d'Auxerre (1250 körül tevékenykedett)
Roger Bacon (1215 –1294)
Robert Kilwardby ( 1279) 
Albertus Magnus (1193 –1280)
Aquinói (Szent) Tamás (1224 – 1274)
Duns Scotus (1265 –1308)
Walter Burleigh (kb. 1275 – 1344/5)
Ockham (William of Ockham, kb. 1285 – 1347/9)
Pszeudo-Scotus (az In lib. I. Priorum Analyticorum szerzője, 1350 k.)
Buridan (Johannes Buridanus, 1295 – 1358/60)
Marsilius de Inghen ( 1396)
Albertus de Saxonia (1316 –1390)
(Szent) Vincent Ferrer (1350 – 1419)
Paulus Venetus (kb. 1369 – 1429)
A nevek írásában nem törekedtünk következetességre; fontosabbnak tartottuk, hogy az olvasó egyéb ismereteihez kapcsolható és a groteszk hatást elkerülő formát találjunk. A terminológiában néhányszor talán szokatlan módon fogunk azzal a módszerrel élni, hogy a latin kifejezéseket nem lefordítjuk, hanem ,,megmagyarosítjuk”; ezzel mindenekelőtt az a célunk, hogy a modern logika terminológiájával való átfedéseket elkerüljük. A Boethiustól átvett consequentia  kifejezést például lehetne következményviszony-nak fordítani; de nem a könyvünk korábbi részében megismert (logikai) következményviszonyt jelenti, és félrevezető volna itt valami más, a magyar köznyelvben ismert kifejezés (pl. következés) szakkifejezésként való szerepeltetése is. Ezért maradunk a konszekvencia mellett; hasonló a helyzet a szignifikációval, amely sem a jelentés, sem a jelölés modern fogalmát nem fedi pontosan.
A középkori logika az utóbbi évtizedekben a történeti kutatás talán legdinamikusabban fejlődő területe; irodalma mind a szövegkiadások, mind a feldolgozások területén rohamosan növekszik. Ezért ha itt az olvasó figyelmébe ajánlunk néhány könyvet, ez legkevésbé sem jelentheti azt, hogy az érdeklődő esetleg már holnap nem talál olyanokat, amelyek ezek eredményeit meghaladják. Áttekintő monográfiák Pinborg 1972 és Broadie 1987; másfél évszázad vonatkozó irodalmának bibliográfiáját nyújtja Ashworth 1978.
3.2.2.3. Szemantikai alapok; proprietates terminorum
A nyelvre vonatkozó nézetek minden logikai elmélet kiindulópontját alkotják. A középkor gondolkodói  háromféle nyelvet ismernek: a beszélt, az írott és a gondolati (mentális) nyelvet.  Ezzel voltaképpen a  Herméneutika első fejezetének hármasságát követik (ld az idézetet a 3.1.2.2. szakaszban), de ott arról még nem volt szó, hogy a ,,lelki tartalmak” maguk is jelek, mégpedig egy külön, harmadik nyelv alkotóelemei. A gondolkodás nyelvéről szóló elképzelés a középkori logika talán legjellemzőbb sajátossága. A gondolkodás beszéd, de nem valamilyen közönséges nyelven való beszéd, hanem minden ilyentől független, és nyelve bizonyos tekintetben ideális nyelv. Alkotórészei, a fogalmak avagy mentális terminusok a dolgok megismeréséből, tapasztalásából származnak, s mint ilyenek, természetes jelei annak, amire vonatkoznak. Summa logicae I. 1. (Ockham 1974, 8–9). A mentális terminusoknak aztán a névadás (impositio), tehát egy konvencióteremtő aktus következtében lesznek jelei a kimondott vagy leírt terminusok. 
Pinborg nyomán Pinborg 1972, 30–31. ezt az arisztoteliánus–középkori jelelméletet egy összehasonlítás segítségével a következőképpen jellemezhetjük (felhasználva az elég kézenfekvő, bár nem támadhatatlan jelentés — mentális terminus párhuzamot): A sztoikus–fregei jelentéselméletben a jel és jelentése közötti kapcsolat szükségszerű, az viszont, hogy egy állandó jelentéssel bíró jelhez milyen ,,dolog”, faktuális érték tartozik, a használat körülményeitől függhet, ennyiben esetleges. Az arisztoteliánus jelelméletben ezzel szemben a fogalom és a dolog közötti viszony az, ami a fogalom eredetére vonatkozó elmélet értelmében törvényszerű, és ugyanez az elmélet biztosítja, hogy a fogalmak minden emberben ugyanazok, nyelvtől (beszélt nyelvtől) függetlenül. Ez a szembeállítás ilyen élesen persze csak a jelek természetére vonatkozó filozófiai alapok tekintetében állja meg a helyét, hiszen — mint alább látni fogjuk — a szuppozíciók kiterjedt és bonyodalmas elmélete éppen a szavak és a dolgok közötti kapcsolat kontextusfüggőségével foglalkozik, és erre hivatkozva oldja fel azokat a kétértelműségeket, amelyeket mi a kifejezések használata, valamint direkt és indirekt idézete megkülönböztetésével kezelünk. Nem szabad továbbá megfeledkeznünk arról sem, hogy a fogalmak, mentális terminusok maguk is jelek, mégpedig természetes összefüggés alapján keletkező jelek, s ennyiben szükségszerűen jelei annak, aminek jelei. Amikor a középkori logikus a lélekben lévő fogalmakra hivatkozik, nem az egyes emberi lélek mások számára kifürkészhetetlen titkaival kerülünk szembe; ellenkezőleg, a (mentális nyelven folyó) gondolkodás az, ami minden emberben közös, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszél. (Ezt persze csak úgy lehet érteni, hogy ha két lélekben megvan a háromszög fogalma, akkor az szükségképpen egyforma; de nem szükségszerű, hogy két lélekben ugyanazon fogalmak legyenek jelen.) A fogalmaknak a beszéd nyelvén való megjelenítése viszont véletlenszerű, esetleges, konvencionális.
A lélekben levő jelek azért jelek, mert valami másra irányulnak: intentiok. Bár az  intenció fogalma Porphürioszra vezethető vissza, de a kifejezés  Avicenna   man'a terminusának fordításaként került az európai középkorba. A latin szó jelentése a jogi nyelvben szándék, akarat, de logikai jelentéséhez közelebb jutunk, ha az intendo ige valahova/valamire törekszik jelentésére gondolunk. Husserl is ebben az értelemben eleveníti föl az intenció fogalmát a századfordulón. Hogy a logika voltaképpeni tárgyához eljussunk, meg kell különböztetnünk elsődleges és másodlagos intenciókat. Az előbbiek azok, amelyek valami lelken kívülire irányulnak. Ockham megfogalmazása szerint az elsődleges intenciók valami olyannak a jelei, ami maga nem jel, Albertus de Saxonia ezen finomít egy keveset: elsődleges intenció az a gondolati terminus, amely dolgokat nem annyiban jelöl, amennyiben jelek. A másodlagos intenciók azok, amelyek az elsődleges intenciókra, azaz jelekre (mint jelekre) vonatkoznak. Ockham,  Summa logicae, I. 12. (Ockham 1974,  41–44); Albertus de Saxonia,  Perutilis logica I. 9. (idézi Bocheński 1957, 178–79.). Ide tartoznak a logica vetus olyan alapfogalmai, mint faj, nem, de ugyanígy a logica modernorum alapvető vizsgálódási témái is: a terminusok sajátságai (proprietetas terminorum), valamint azok a kijelentések közötti viszonyok, amelyek a konszekvenciákban fejeződnek ki. A logikai és a metafizikai problémák viszonyát jól szemlélteti az intenciókat illetően Ockham és Aquinói Tamás álláspontja. Ockham szerint már az elsődleges intenciók is kizárólag a lélekben vannak, fogalmi terminusok; a másodlagos intenciók specifikuma, hogy emezeknek jelei. Szent Tamás szerint a nem, faj és hasonlók intenciója az, amiről tulajdonképpeni értelemben állítható, hogy elgondoltként létezik; ezek — ellentétben az egyes nemekkel és fajokkal — nem találhatók meg a természeti létezőkben, hanem az értelem vizsgálódásából adódnak. Ockham,  Summa logicae, I. 1. (Ockham 1974,  7), ill. Aquinói Tamás, In Aristotelis Metaphysicam … 4.4. n. 5. (Thomas Aquinas 1980, v. 4., 420).   A  másodlagos intenciók tehát mindkettejük szerint ens rationisok, az értelemben léteznek (más kérdés, hogy az ens rationis nem ugyanazt jelenti a két szerzőnél Ld. erről Klima 1993.),  a logika pedig ezeket vizsgálja, s így elég élesen elkülönül a metafizikától. Ellenben mihelyt arra fordul a szó, hogy azok a kifejezések, amelyeket ma nem a logikai konstansok, hanem a leíró terminusok közé sorolnánk, milyen szemantikai értékkel rendelkeznek, rögtön benne találjuk magunkat a metafizikai viták kellős közepében.
Van egy másik, megkülönböztetés is, amely a fentinek egyáltalán nem ellentmondva, de nyelvtani terminusokban határozza meg a logikai vizsgálódás tárgyát avagy irányát. A nyelvnek vannak kategorematikus terminusai, a nevek és az igék, ezek utalnak valamilyen módon a dolgokra, s így a kijelentés anyagát alkotják. Ld. többek közt Buridannál: Tractatus de consequentiis I.7. (Buridan 1976, 30–31). A többi terminus neve szünkategoréma; ezek adják a kijelentés formáját, amennyiben meghatározzák annak állító vagy tagadó voltát, modalitását, stb. A logika a kijelentések (és konszekvenciák) formájával foglalkozik, azaz azzal, hogy a szünkategorémák hogyan funkcionálnak a kijelentésben; modern, de ez esetben lényegében nem torzító terminológiával a szünkategorémák, azaz logikai konstansok jelentését tanulmányozza.
A proprietates terminorum elmélete a terminusok olyan sajátságaival foglalkozik, amelyek a fogalmakra és dolgokra való vonatkozásukat jellemzik, önmagukban véve vagy pedig a mondatokban játszott szerepüknél fogva. Magyarán, ez az elmélet a középkori logika voltaképpeni szemantikája, amely azonban közös keretelméletként magába olvasztja a jelentés és jelölés szűkebben vett elméletén kívül a nyelvleírás bizonyos problémáit és következtetéselméleti kérdéseket is. Természetesen az egységes keret nagyon lazán veendő: az elmélet fokról fokra kristályosodik ki és csak a kérdésfelvetés hozzávetőleges terjedelme, valamint a terminológia egyes elemei mondhatóak közösnek. A különböző szerzők az egyes proprietasokra az idők változásával, a különböző filozófiai irányzatok következtében, vagy egyszerűen csak az egyéni felfogásmód különbözőségénél fogva igen nagy változatosságot mutató különféle definíciókat használnak. 
Canterburyi Anzelmnél vagy Abélardnál még csak egy-egy olyan megkülönböztetést találunk, mely a későbbi elméletben szerepet játszik. Anzelm szerint amikor egy fehér lóról van szó, a ló önmagában a ló szubsztanciáját szignifikálja és appellálja is egyben; a fehér viszont önmagában nem szignifikál lovat, hanem csak azáltal, ha tudom, hogy a ló, amiről beszélek, fehér, tehát a fehér névvel egy lóra appellálok. A fehér név önmagában a fehérség, nem pedig a fehérséggel bíró dolog gondolatát kelti bennünk. De Grammatico  xiv (vö. xii is). , in: Henry 1974, 64–67.  Arról, hogy mi is a szignifikáció, Abélardnál kettős választ találunk: egy szóhoz tartozik először is significatio rerum,  ez nem más, mint az összes objektum, amire a szó alkalmazható, tehát Anzelm példájában a fehér dolgok összessége; de tartozik hozzá significatio intellectuum is, ez pedig a szónak az a tulajdonsága, hogy a hallgató lelkében képes fogalmakat előhívni, s ennyiben a fehér szó a fehérséget szignifikálja. Dialectica, I. vol.I. iii. (Abélard 1956,  112–113).
William of Sherwood kézikönyvében a szignifikáció ,,egy forma megjelenítése az értelem számára” Introductiones in logicam V, 6–7 (Sherwood 1995, 132).. A szignifikáció Sherwoodnál is, de már az Ars Meliduna–ban az a tulajdonság, amellyel minden kifejezés (a beszéd minden értelmes része) rendelkezik, mégpedig konkrét használattól függetlenül, mindig ugyanazzal a szignifikációval. Uo. V. 81–95, ill  az Ars Meliduna-ról de Rijk 1967, i. 537-8. Az, hogy egy jel, mint valaminek a jele, állandó szignifikációval rendelkezik, nem zárja ki az ekvivokációkat, azaz az olyan eseteket, amikor két különböző jelentéshez teljesen véletlenül hangalak szerint ugyanaz a szó tartozik (pl. a követ ige és a követ köznév szignifikációja természetesen különböző). Ez nem jelenti azt, hogy minden kifejezéshez szignifikátum tartozik; éppen a szünkategorémák azok, amelyekhez nem önmagukban, hanem csak ha kategorematikus terminusokkal összekapcsoljuk őket, az így keletkező kifejezéshez tartozik szignifikátum. Sherwood 1941, 48. De mi is ez a szignifikátum? William of Conches, a XII. sz. első felében működő grammatikus szóhasználata ebben a tekintetben megfelel a későbbi logikusokénak:
… az ember az összes ember közös minőségét szignifikálja és nem magukat az embereket, ezzel szemben magukat az embereket nevezi meg, nem pedig magát a minőséget. Ami miatt azt mondjuk, hogy mást szignifikál és mást nevez meg. Kéziratos kódex alapján idézi de Rijk 1967, i. 224.
Kézenfekvő és nem is alaptalan a szignifikációt a jelentéssel párhuzamba állítani, a párfogalmát pedig (amelyre William of Conches nominatjával és Abélard significatio rerumával szemben az Anzelm által is használt appellat válik majd a közhasználatú terminológia elemévé) a faktuális értékkel. Azonban a korábban már említett különbségeken kívül van egy jellemzője a középkori (és az újkori tradicionális) logika felfogásmódjának, ami ebben a kis részletben jól tettenérhető. A jelentéselmélet fókuszpontjában itt nem a mondat és az individuumnév áll, hanem a terminus. Terminus bármely olyan — egyszerű vagy összetett — kifejezés, ami egy kategorikus kijelentés alanya vagy állítmánya lehet. Ennyiben tehát a terminusok kategóriája a mi egyargumentumú predikátumainkhoz áll közel — főleg, ha nem csak atomi predikátumokra gondolunk —, bár annál tágabb; az individuumnevek (szinguláris terminusok) mindenképpen beletartoznak. A legegyszerűbb, általánosan használt példákat terminusra azért mindenképpen a névszók adják;   ezen belül pedig különösen a közneveket úgy fogják föl, mint amik minden egyes alájuk tartozó dolognak nevei. Az világos, hogy egy terminushoz hozzárendelhetők azok a dolgok, amelyekre ráillik, azaz amelyek a terminus alá tartoznak; a következő lépés viszont már problematikusabb. Abélard significatio intellectuuma, és hasonlóképpen Sherwood fenti mondata a szignifikációról arra alapít, hogy a beszéd részeit valami alkalmassá kell, hogy tegye az értelmes beszéden belüli funkcionálásra; valamit közvetítenek beszélő és hallgató között. Ez a sajátossága a beszéd minden értelmes részének megvan, és valóban a jelentés (intenzió) modern fogalmának is az alapja. Az viszont már az egyargumentumú predikátumok sajátja, amire Conches hivatkozik, hogy olyasmire utalnak, ami  sok objektumban közös (itt minőség, később, pl. Aquinói Tamásnál inkább natura (természet)). Mármost az a kérdés, hogy a jelentés mentális természetű-e avagy sem (s ha nem, akkor micsoda), más kérdés, mint az, hogy az egyedi objektumokon kívül vannak-e univerzálék, arisztotelészi egyetemes objektumok, amelyek ezt a közös természetet testesítik meg, azaz objektumok-e a nemek, fajok, stb., s ha igen, akkor mifélék. A középkor univerzálé–vitáit többek közt ennek a két kérdésnek a kezdeti egybecsúszása teszi bonyodalmassá. Természetesen születnek megoldások a kettéválasztásra is; ezekről még lesz szó.
Abélard az előbb hivatkozott helyen azt az állítást, hogy valamilyen beszéd szignifikatív (azaz értelmes, kifejez valamit) hangsúlyozottan nem úgy értelmezi, hogy ezzel valami formát (egyetemes objektumot) kapcsolunk a beszédhez, amit is a szignifikációjának nevezhetnénk, hanem csakis úgy, hogy a beszédnek fogalmak előhívására való alkalmasságára utalunk. A fogalmak a lélekben vannak, de a szignifikálás a beszéd funkciója. Tegyük ehhez hozzá, hogy Abélardnál mondatjelentés is van (dictum propositionis), ami az igazság és hamisság hordozója, de ennek nem dologi természetét is  leszögezi. Dialectica II.i. (Abélard 1956, 157-160). Ez a felfogás egyrészt elkülöníti a beszéd, a nyelv jelentés–dimenzióját mind az extenziótól, mind a mentális jelenségektől, másrészt legalábbis törekszik arra, hogy elkerülje a jelentések önálló objektumokként való feltüntetését, a modern korban leginkább Frege által képviselt logikai platonizmust.
Abélard után, a XII.század folyamán alakul ki lassanként a szignifikáció mellett a többi proprietas elmélete is, melyeket mai szemmel nézve a jelölés különböző vetületeinek és vonatkozásainak mondhatnánk; ez az elmélet azonban az ókori, az előbb (Anzelm, Abélard, William of Conches kapcsán) említett korai skolasztikus vagy akár a modern nézetekhez képest is sokkal differenciáltabb, és számos olyan kérdésre is kiterjed, amit ma a logika más fejezeteiben tárgyalunk. Középpontjában a szuppozíciók különféle típusai állnak; ezen kívül még a logikai problémákkal kapcsolatos jelentőségük szerint az ampliációra és az appellációra kell mindenképpen kitérnünk.
A szuppozíció logikai terminusának eredetét alighanem a supponit aliquid1 pro aliquo2  szófordulat azon jelentésében kereshetjük, hogy valamit1 valami2nek a helyébe tesz. Ám a középkori logikai szaknyelv az egyik argumentumot, a valami1-et kihagyja, és a keletkező supponit (pro aliquo; vagy néha aliquid) olyasmit jelent, hogy valami helyett áll; ti. a terminus azon dolog, ill. dolgok helyett, amikre vonatkozik A mai angol logikai–nyelvfilozófiai irodalom szóhasználata hasonló, amikor egy kifejezésnek a faktuális értékéhez való viszonyára a stands for fordulatot alkalmazzák. Mi a továbbiakban a supponit (pro) kifejezést úgy próbáljuk visszaadni, hogy valamit szupponál; de kérjük az olvasót, hogy ezt a tükörfordítást tekintse konvencionális szófordulatnak, ne keressen mögötte mélyebb tartalmat. az adott használatban, az adott mondat kontextusában. Az aláhúzással kiemelt kitétel az, ami a szuppozíció(k) elméletét sokágúvá és bonyolulttá teszi, és megkülönbözteti a jelölet (faktuális érték) fregei–modern fogalmától. Bonyodalom forrása még persze számos fogalmi tisztázatlanság is, miknek következtében például William of Sherwoodtól lehetne idézni olyan, klasszikusnak számító helyet, amely  — legalábbis látszólag — cáfolja ezt az értelmezést. Engedtessék azonban meg, hogy ne bocsátkozzunk bonyolult diszkusszióba, hanem egy olyan helyet idézzünk ugyanőtőle, amely a szignifikációval kapcsolatba hozva a szuppozíciót, alátámaszt bennünket:
… az ember terminus önmagában [azaz pl. múlt idejű ige módosító hatása nélkül, ld. alább az ampliációt] a jelenvalókat szupponálja, mivel a formát  szignifikálja a tárgyaihoz való viszonyban.  Introductiones …V. 440–42 (Sherwood 1995, 164–6).
A szuppozíció tehát az a viszony, amelyben egy terminus adott használata áll azzal, amire az illető használatban vonatkozik. Burleighnél: ,,Szuppozíción általános értelemben egy terminus valami helyett való elfogadását értjük, tudniillik dolog vagy  hangzó szó vagy fogalom helyett”. De puritate artis logicae … I. 1. (Burleigh 1988, 4). Ockham hangsúlyozza, hogy ez a viszony kizárólag kijelentésen belül értelmezhető. Summa logicae I. 63. (Ockham 1974, 193). A kijelentés többi részéhez való kapcsolódás módja, illetve a többi rész jelentése határozza meg a szuppozíció fajtáit. A különféle szuppozíciók felosztása szerzőnként más–más módon történik; mi induljunk ki William of Sherwood definíciói mellett még egy viszonylag régi szövegből, amely egy kivételével tartalmazza a szuppozíciónak azokat a fajtáit, amelyek a legfontosabbnak tekinthetők és majdnem minden szerzőnél előfordulnak.
A kezdőszavai után Logica ,,Ut dicit”-nek nevezett összefoglaló Leírása de Rijk 1967, i. 438–9; a szöveg közreadása ii. 379–411, a szuppozíciókról szóló szakasz  409–411.   a szuppozíciókat először egyszerűre és perszonálisra osztja. Egyszerű az, amikor egy terminus azt a formát szupponálja, aminek a megnevezésére való, nem pedig a forma alá tartozó dolgokat; ezt teszi az ember terminus abban a (nem itt, de más forrásokban) sokszor tárgyalt, nevezetes példamondatban, hogy az ember faj (homo est species). A feladat éppen az, hogy a szuppozíciók megkülönböztetésével cáfoljuk az az ember faj; Szókratész ember; tehát Szókratész faj következtetést, miközben faj helyett halandó-val a következtetés helyes kell, hogy maradjon. Nyilván perszonális szuppozícióban szerepel az ember minden olyan mondatban, amelyben egyes emberekről van szó. Sherwoodnál a perszonálist és az egyszerűt a formális szuppozíció elnevezés fogja össze, és ő (mint általában a későbbi munkák) ismer materiális szuppozíciót is, amikor ti. egy terminus saját magát jelöli,  mint az ember abban, hogy az ember kétszótagú. Introductiones … V., 39–44. (Sherwood 1995, 136). A perszonális szuppozíciók között van közös és diszkrét; diszkréten szupponálnak a tulajdonnevek és a mutató névmások (illetve azzal kezdődő kifejezések, mint pl. ez az ember). A közösek között az egyik típus a meghatározott: pl az ember abban, hogy egy ember  fut egy bizonyos emberre vonatkozik; a másik típus a konfúz. A konfúzak között van, amelyik csak–konfúz és  van konfúz és disztributív. Ha egy terminus konfúz és disztributív szuppozíciójú valamely kijelentésben, akkor abból következtethetünk mindenre, ami terminusunk alá tartozik; csak–konfúz akkor, ha nem. Sherwood példája Uo., 68–70 (138. o.). érthetőbbé teszi modern fogalmak bevetése nélkül is, miről van szó. A minden ember állat-ből következik, hogy ez az ember állat, az az ember állat, stb; de nem következik belőle, hogy minden ember ez az állat vagy az az állat. Ezért az ember szuppozíciója konfúz és disztributív volt, míg az állat-é csak–konfúz.
A Conchesnél, de még Sherwoodnál is olvasható nézet az egyszerű szuppozíciót, s így a szignifikáció bevonását a kijelentések szemantikai elemzésébe csak olyan esetekre tartja fenn, amikor a szóbanforgó terminus valamiféle indirekt idézett helyzetben van;  a kategorikus kijelentéseket (az extenzionális predikatív szerkezeteket) viszont a perszonális szuppozíció fajtáinak megkülönböztetésével elemzi. Ez a felfogás a XII. sz. szellemében fogant, és majd a XIV. sz. nominalistáinak a munkáiban tér vissza. Ld. Pinborg 1972, 58skk. A XIII. sz. gondolkodóira viszont jellemzőbb az, hogy a kategorikus kijelentések állítmánya egyszerű szuppozícióban van: azt az általános természetet tulajdonítja az alany által szupponált dolgoknak, amelyet szignifikál. A minden ember állat példát Petrus Hispanus úgy elemzi, hogy az állat egyszerű szuppozícióban áll benne, ugyanis egy nem (genus) természetét szupponálja (amit a mondat minden embernek tulajdonít). Tractatus 6.6. (Petrus Hispanus 1972, 81). Egyébként Sherwoodnál is megtalálható más helyen ez a nézet is; Petrus Hispanus pedig kitér arra, hogy az előbb Sherwoodtól idézett felfogás és az övé nem összeegyeztethetetlen (uo. 6.10.; 83–84.o.). Az alany–állítmány szerkezetű mondatoknak ezt az utóbbi felfogását — hogy ti. az állítmány valamilyen természetre, univerzáléra utal — találjuk meg Aquinói Tamásnál is. Pl. Summa theologiae III. 16.7.4. (Thomas Aquinas 1980, v.2. 797.). Aquinói Tamás a következőképpen  rendezi el a különféle szemantikai szereplők közötti viszonyt: Egy  közös természet háromféleképpen fogható fel; először is  egyedeiben [ezek tehát az alája tartozó dolgok], másodszor  abszolút  módon, az egyedektől elvonatkoztatva [ez a nem-egyedi objektum], harmadszor pedig úgy, ahogy a lélekben van [ez volna a jelentés avagy fogalom]. Amikor pedig az ember-t konkrét emberekről állítjuk, a másodikra hivatkozunk (az egyes emberekben meglévő emberi természetet az abszolút értelemben vett emberi mivolt alapján azonosítjuk), ezzel szemben amikor az embert fajnak mondjuk, csak a harmadik jöhet szóba (ld. fent a másodlagos intenciókról mondottakat). Tamás álláspontjának finomabb elemzését lásd Klima 1988, 173–85. De térjünk most vissza az elmélet eddig is vizsgált korai változataihoz.
A csoportosításnak két szintje van: az egyik a materiális, az egyszerű és a perszonális szuppozíció megkülönböztetése, amely mai szemmel nézve a nyelv és szemantikája leírásához tartozik. (Erre a hármasságra utal Burleigh fent idézett definíciója is.) Az, ahogy ma egy extenzionális nyelven belül egy kifejezést használunk, a perszonális szuppozícióba tartozik, a két másik megkülönböztetésének az egyszeres idézőjel, mint metanyelvi eszköz, illetve az intenzor, mint egyes intenzionális nyelvek alkotórésze felel meg. Ez így persze több okból is leegyszerűsített kép. Például a materiális szuppozíció megkülönböztetését nem az idézőjel hiánya indokolja, idézőjel ugyanis volt: a ly  szócskát úgy használták, mint ha mi azt mondanánk, hogy a következő szó egyszeres idézőjelbe téve értendő. Az, hogy nemcsak a ly homo est disyllabum, hanem a homo est disyllabum mondatot is értelmesnek, jólformáltnak tekintették, a középkori nyelvfelfogás része és nem intézhető el egy hiányjellel. Aztán a különféle szuppozíciókon belül további megkülönböztetések is helyt kapnak; Sherwood például a materiális szuppozícióba sorolva említi azt az esetet is, hogy a homo nem a puszta hangalakot, hanem a belőle és a szignifikátumból álló egységet szupponálja, mint az az ember névszó mondatban. Mindezen esetek megkülönböztetését a kontextus, az állítmány jelentése teszi lehetővé, és ez indokolja még a meglévő mesterséges eszközök használatának mellőzését is. A természetes nyelv persze tartalmaz kétértelműségeket, de ezek feloldásához éppen a szuppozíciók adják az elméleti keretet. Az egyszerű és a perszonális szuppozíció megkülönböztetésével kezeli pl. Burleigh azt a problémát, hogy hogyan értelmezzük az  ígérek neked egy lovat  mondatot. Ez igaz lehet úgy, hogy az ígéret tényleg elhangzik, de nem egy bizonyos lóra vonatkozik; úgy kell tekintenünk, hogy a ló az egyszerű szuppozíció egyik alesetében van, és így el kell fogadnunk, hogy van a lelken kívül valami (az egyes lovakban létező, de nem egyikükkel vagy másikukkal azonos) egység, amit szupponál. Burleigh azt állítja, hogy akik szerint a lelken kívül csak egyedi létezők vannak, azok számára ennek a mondatnak csak a — mai terminológiában — extenzionális olvasata lehetséges. De puritate artis logicae I. 3. (Burleigh 1988, 36, 40). A polemikus él természetesen Ockham nominalizmusa ellen irányul, ld. alább. 
A szuppozíciók csoportosításának másik szintje a perszonális szuppozíció felosztása, ami a szinguláris kijelentések és a különböző kvantifikációk megkülönböztetésének középkori rokona,  illetve bizonyos, a kvantifikált kijelentésekkel kapcsolatos következtetési szabályok rögzítésével van összekötve. Ezek a szabályok, melyeket descensionak (leszállás) neveznek, a kvantifikált kijelentésekből szingulárisokra való következtetés lehetőségeiről szólnak. A konfúz és disztributív szuppozícióhoz tartozó descensioban lényegében ráismerhetünk az univerzális kvantifikáció szinguláris kijelentések konjunkciójává való feloldására, a meghatározott perszonális szuppozíció tárgyalásánál pedig többen megadják az egzisztenciális kvantifikáció szingulárisok alternációjává való átalakításának szabályát, sőt, az elmélet finomabb részleteiben előfordul többszörösen kvantifikált kijelentéseken belüli szuppozíciók és az ilyen kijelentésekből kiinduló descensiók tárgyalása is. 
Az ampliáció bizonyos kifejezéseknek, mindenekelőtt egyes igealakoknak az a tulajdonsága, hogy kiterjesztik egy közös terminus szuppozícióját  William of Sherwoodtól fentebb már idéztük, hogy terminus önmagában mindig csakis jelenvalókat szupponál; ha azonban múlt vagy jövő idejű igealak, illetve bizonyos speciális igék, mint pl a potest (képes valamire) társulnak hozzá, akkor az ember már nem (csak) a jelenleg létező embereket, hanem a múltbelieket, illetve a jövőbelieket, illetve (a modális igék használata esetében) mind a múltbelieket, mind a jövőbelieket szupponálja. Introductiones …V. 438–454.  Petrus Hispanus bővebb kifejtésében ehhez képest csak annyi a többlet, hogy a modális igék mellett modális névszókra is kitér (szükségszerű és társai); Tractatus  9.2, 9.3. (Petrus Hispanus 1972, 194–95.). Albertus de Saxonia viszont már felhagy a modális szavak temporális értelmezésével, nála a potest arra terjeszti ki az alany szuppozícióját, ami létezik vagy létezhet. Perutilis logica II. 10., idézi Bocheński 1957, 200–201. Az ampliáció elméletének modern rekonstrukcióját adja, egyben értelmezési problémáit is tárgyalja Klima Gyula ,,Existence, quantification and the  mediaeval theory of ampliation" c. írása, in:  Klima 1988, 85–110.
A korábban megemlített appellációval általában konnotatív terminusok rendelkeznek, azaz olyanok, amelyek jelentésük szerint utalnak valami más dologra, mint amire vonatkoznak. Ez persze kissé rejtélyesen hangzik; valójában a relációk és néhány más probléma kezeléséről van szó.  A minden apa férfi kijelentésben az apa terminus a gyermekes férfiakat szupponálja; az apa terminus általában konnotálja a gyermekeket (értsd: ha valakit apának mondunk, ezzel utalunk a gyermekeire), és ezekre a gyermekekre appellál az apa terminus a szóbanforgó mondatban.   Ld. még alább az intencionális igékkel kapcsolatban Buridan nézetét; meg kell jegyezni, hogy a konnotáció középkori terminusának alig van köze a szó John Stuart Milltől eredeztethető XIX–XX. századi szóhasználathoz, amikor is a fogalom tartalmának újkori tradicionális logikai felfogását próbálják meg egyesek ezt a terminust alkalmazva valamival pontosabban meghatározni.
Térjünk ezek után vissza az egyetemes objektumokkal, illetve a terminusok jelentésével kapcsolatos problémára; nézzük meg Ockham megoldását, mint az Aquinói Tamásétól alapjában különböző másik utat. Ockham elveti, hogy univerzálék, egyetemes objektumok bárhol és bármiképpen léteznének másutt, mint a lélekben. Az, hogy univerzálé, egy másodlagos intenció, amely kizárólag a lélekben meglévő elsődleges intenciókról állítható, éspedig azt jelenti, hogy az illető intenció több dologra vonatkozik, nem pedig azt, hogy ő maga több (non tamen pro se sed pro illis pluribus). Avicennára is hivatkozva, azt állítja tehát, hogy az univerzálé, mint a lélek intenciója, egyedi; a szignifikációja olyan, hogy több dologra való vonatkozást involvál. Summa logicae I. 14. (Ockham 1974, 48–49).  Ockham erőteljesen kiaknázza a lélek nyelvéről szóló felfogást (aminek kapcsán már a jelen szakasz bevezetésében is az ő kifejtésére hivatkoztunk): az intenciók a dolgok jelei, melyek a lélekben léteznek és amelyekből a lelki kijelentés (propositio mentalis) áll, ugyanúgy, ahogy a hangzó kijelentés hangokból. Az előbbi, a mentális kijelentés az elsődleges; ezt konkrét nyelvtől függetlenül alkotjuk meg, bizonyos esetekben nem is tudjuk beszélt nyelven kifejezni. Uo. I. 12. (41–42. o.).  A legfontosabb különbség a két nyelv között az, hogy a fogalom, avagy mentális terminus, avagy intentio animae természetes módon szignifikál (tehát olyan jel, ami oksági kapcsolatban van a szignifikátumával), a kimondott vagy leírt terminus viszont önkényesen. Uo. I. 1. (8–9.o.). Ez a következetesen kifejtett fogalmi apparátus eleve kizárja, hogy a lélek fogalmai a beszélt nyelv terminusainak szignifikátumai (jelentései) legyenek. Az egyszerű szuppozícióról szólva Ockham ki is mondja, hogy szerinte a homo est species-ben a homo  a korábbi nézetekkel ellentétben nem a szignifikátumát, hanem a lélek intencióját szupponálja, ami viszont valójában nem szignifikátuma a terminusnak. Uo. I. 64. (196.o.). Az egyszerű szuppozíció így persze nem a formális egyik alesete lesz (a perszonális mellett), hanem a materiálissal kerül szoros rokonságba, hiszen mindkettő terminust szupponál: a materiális hangzót vagy leírtat, az egyszerű mentálisat. Másfajta univerzálék viszont, mint tudjuk, nincsenek, tehát a szignifikátum nem univerzálé; a jelet (mégpedig mind a hangzó, mind pedig a lélekben lévő jelet) az teszi jellé, értelmessé, hogy dolgokra vonatkozik. Nem az egyik jel szignifikálja a másikat, hanem ugyanazt szignifikálják, csak másként. A minden ember állat-ban, aholis az ember perszonális szuppozícióban van, a  szignifikátumait szupponálja, ti. az embereket; az ember terminust ugyanis semmi másra nem vezették be, mint az emberek szignifikálására. Uo. (195.o) Téves volna azt hinni, hogy ezáltal Ockham a jelentést küszöböli ki,  és olyan szignifikációfogalmat vezet be, amely inkább a jelölésnek felel meg. Amit Ockham szavaiból kivehetünk, az igenis jelentéselmélet, Ld. pl. Summa logicae I. 5. (Ockham 1974, 16): ,,Amikor ugyanis egy konkrét [név] valamilyen dolgot szignifikál, avagy … értésre ad, akkor azt is szupponálja…" mégpedig olyan típusú elmélet, amilyent azt újkorból is ismerünk: a jelentés denotációs elmélete, amely szerint egy kifejezés jelentése kimerül abban, hogy bizonyos dolgokra vonatkozik. A különbség a jelentés és a terjedelem között az, hogy a homo jelentése nem az emberek halmaza, hanem az az információ, hogy ennek a szónak az illető halmaz a terjedelme. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Ockhamnál és az egész középkorban a szuppozíció soha nem valamilyen faktuális érték birtoklása abszolúte, hanem mindig kontextusfüggő; a minden ember fut-ban a fut nem az összes futót álalában, hanem az adott időpontban futó embereket szupponálja. Éppen Ockham szignifikátum-felfogásában jelenik meg (talán először) explicit módon az adott tulajdonsággal rendelkező dolgok összességére való hivatkozás, azaz a (naiv A naiv jelzőnek itt pontos, technikai jelentése van, vö. a Cantorról írottakkal (3.3.3. szakasz).) halmazfogalom. Amire Ockham felfogása a legkevésbé hasonlít, az az újkori tradicionális logikában és ismeretelméletben elterjedt pszichologizmus; holott az is az önmagában tekintett univerzálé metafizikájának elvetéséből indul ki. Ockham nem a jelentést teszi az elmébe, hanem az univerzálét.
Ezek után jobban értékelhetjük Burleigh fenti érvét az ígérek neked egy lovat mondattal kapcsolatban. Az érvnek, mai terminusokban elmondva, az a lényege, hogy az intenzionális kontextusok értelmezéséhez fel kell tételeznünk: vannak olyan jelentések, amelyek  az elmén kívül léteznek és nem hozhatók egyszerűen fedésbe a jelölettel/terjedelemmel. Emellett a nyilvánvaló modern asszociációkat ébresztő érv mellett Vö. 3.3.4.3. szakasz.  van egy olyan érve is Ockhamnak és követőinek nézetei ellen, ami a középkori nyelvfelfogás egy lényeges vonását idézi föl, mégpedig azt, hogy a beszélt nyelv terminusainak jelentése egy esetleges történeti ténytől függ: attól hogyan vezette be valaki először az illető terminust. A legutóbbi évtizedekben ennek is támad modern rokona, de nem a jelentéssel kapcsolatban: a jelölés (referencia) kauzális elmélete Kripkenél és Putnamnél.
Aki először vezette be az ember nevet szignifikálás végett, az nem ismert sem engem, sem Jánost, aki most jelen van; következésképp az ember név nem szignifikál sem engem, sem Jánost, stb. Azonban amikor perszonálisan szupponál, engem és Jánost, stb. szupponál; tehát nem igaz, hogy a terminus, amikor perszonálisan szupponál, a szignifikátumát vagy szignifikátumait szupponálja. De puritate artis logicae … I.3. (Burleigh 1988, 22).  
Ez az érv persze elesik, mihelyt különbséget tudunk tenni a halmazra egészében való utalás és elemeinek felsorolása között; ennek a megkülönböztetésnek a nyomait meg is találjuk a másik oldalon, de most ne menjünk bele. Érdekesebb az intenzionális kontextusok kezelése. Pontosabban az ígért lóról szóló, korábban említett nevezetes példában a (modern értelemben) intenzionális kontextusoknak egy speciális ncsoportjáról van szó, amikor ti. intencionális (szándékra, elhatározásra, általában mentális aktusra utaló kifejezés szerepel. (Az intenzionális kontextusok másik csoportját, a modális és temporális kérdéseket az ampliáció fentebb említett elmélete kezeli.)  Ockham a Summa logicae-ban, úgy tűnik, megelégszik annyival, hogy szintaktikai megkülönböztetést vezet be az extenzionális és az intenzionális olvasatot igénylő eset között. A lovat ígérnek neked (equus tibi promittitur) alanyterminusa a ló, s ezért megengedi az ezt a lovat, vagy azt a lovat, stb ígérik neked) deszcenzust; az ígérek neked egy lovat viszont nem ugyanezt jelenti, hanem valami olyasmit, hogy olyan vagyok, aki lovat ígér neked (ego sum promittens tibi equum). Az utóbbiban a ló része az állítmányterminusnak, de nem maga az állítmány; éppen ezért az előzőhöz hasonló deszcenzus nem érvényes és a második kijelentésből nem következik az első. Summa logicae I. 74. (Ockham 1974, 220). Buridan Sophismata-ja jóval mélyebben belemegy a problémába, és elgondolkoztató megoldást kínál. Az ígér és a többi intencionális-intenzionális ige (felsorolja az összes fontos példát) azt idézi elő, hogy a vele összekapcsolt névszó appellál a fogalmára (ratio; ez egyértelműen gondolati objektumot jelent és Buridannál, Ockhammal egyezően, nem a végső, tulajdonképpeni szignifikátuma a terminusnak; bár Buridan elismeri, mint közvetlen szignifikátumot). A modern olvasó számára azért elgondolkoztató, hogy ilyen irányban keressük a megoldást, mert Frege nyomán a mentális objektumok jelentés-voltát el lehet utasítani, de az intencionális kontextusok elemzésénél nem látszik mellőzhetőnek, hogy mit tekint egy beszélő lónak, vagy mit lát nyúlnak, vagy kit vél felismerni. A Sophismata 4. fej. 3. része foglalkozik intencionalitás-problémákkal(Buridan 1993, 140skk); Buridan megoldásának elemzését és rekonstrukcióját ld. Klima 1991.
3.2.2.4.  Kijelentések, modalitások, kategorikus szillogizmusok
A kijelentések felosztása az Arisztotelész ókori követői körében kialakult sémát követi: a kijelentéslogikailag egyszerűeket mondják kategorikusnak, az összetetteket pedig hipotetikusnak nevezik. A kategorikusok közé a négy arisztotelészi típuson kívül beletartoznak a szinguláris (állító vagy tagadó) kijelentések, az Arisztotelésznél is szereplő meghatározatlanok, továbbá az olyan kijelentések is,  mint a Van ember; utóbbiakat úgy különböztetik meg, hogy ezekben a létige másodikként járul (secundo adiacens) egy terminushoz, míg a többi kategorikusnál harmadikként két terminushoz. 
Az állító kategorikus kijelentések igazságfeltételeit, a predikáció jelentését illetően két fő nézettípus különböztethető meg: a predikáció inherencia-, ill. azonosság-elmélete.  A terminusok szemantikájának ismertetése során már mindkettőnek volt szó bizonyos alapelemeiről. Az inherenciaelmélet kulcsa az univerzálé, a közös természet Aquinói Tamásnál megismert első felfogásmódjában van: hogy ti. egy univerzálé benne van az egyedeiben. Habár ugyancsak Szent Tamásnál megtalájuk a kategorikus kijelentés igazságfeltételének végső soron az alany és az állítmány (terjedelemként  felfogott) szuppozituma közötti viszony alapján való meghatározását is (Summa Theologiae III. 13.12.c.). (Ezért tévedés abban látni az inherencia- és a következő bekezdésben ismertetendő azonosságelmélet közötti különbséget, hogy hogyan foglalunk állást a Tamásnál előbb idézett helyen említett második felfogással, az elvontan, önmagában tekintett univerzáléval kapcsolatban. Az inherenciaelmélet bízvást összefér az utóbbi elvetésével; ld. Leibniznél a 3.3.1.2. szakaszban.)Egy kategorikus kijelentés akkor igaz, ha az az univerzálé, amit az állítmány szupponál, benne van az(ok)ban a dolgokban, amiket az alany szupponál. Az inherenciaelmélet híveire jellemző az a felfogás, hogy az állítmány egyszerű szuppozícióban van, tehát szignifikátumát, azaz az univerzálét jelöli. Az alany perszonális szuppozícióban van, és a perszonális szuppozíció felosztása mondja meg, hogy az univerzálét az alany egyetlen, név szerint megadott, avagy egy bizonyos, avagy az összes szuppozitumában kell keresnünk. Ennek a nézetnek az alapelve szerint tehát az igazság kritériuma az, hogy az állítmány benne legyen az alanyban. 
A konkurrens alapelv az, hogy igaz kijelentésben alany és állítmány ugyanazt szupponálják, azaz a predikáció azonosság-elmélete. Ockham kidolgozza a perszonális szuppozíció összes főbb típusára a korábban descensio név alatt más említett következtetési szabályokat, és ezek nála a kvantifikált és a határozatlan kategorikus állító kijelentések értelmezési szabályait adják meg. Summa logicae I. 70. (Ockham 1974, 210–212).  Abból hogy az ember állat, diszjunktív kijelentésekre lehet következtetni, külön-külön bármelyik terminus alá tartozó egyedeket soroljuk is fel: ez az ember állat vagy az az ember állat, …, ill. az ember ez az állat vagy az az állat, …. A minden ember állat-ból az állat terjedelmét felsorolva szintén diszjunktív kijelentés következik: minden ember ez az állat vagy az az állat …, de az ember-re nézve konjunktív: ez az ember állat és az az ember állat …. Az azonosság jelenlétét explicitté úgy tehetjük, ha az ez az ember állat-ot tovább bontjuk: ez az ember ez az állat vagy az az állat…; ha rendelkezünk egy teljes listával az állatokat és egy másik teljes listával az embereket jelölő individuális terminusokról, akkor ezen a módon a minden ember állat-ból alternációk konjunkcióját kapjuk, de úgy, hogy a szereplő elemi kijelentések már nem egyargumentumú predikatív, hanem azonossági kijelentések.
Talán az eddigiekből is világos, hogy a középkor logikusai többnyire elfogadták azt a természetes nyelv köznyelvként való (azaz nem tudományos) használatból önként adódó nézetet, miszerint egy egyszerű kijelentés az alanyában megjelölt dologról vagy dolgokról szól, igazsága szempontjából tehát csak azok tulajdonságai relevánsak. Ez eltér a modern logika szemantikájának attól az általános felfogásától, hogy a kvantifikált kijelentések igazságértéke szempontjából a tárgyalási univerzum összes eleme releváns, Klima 1988 több, különböző középkori elmélet rekonstrukciójára kidolgozott rendszeren keresztül megmutatja, hogy — bár eléggé bonyolult eszközökkel, de — a természetesnek mondható nézetnek megfelelő modern formális rendszert is fel lehet állítani. és eléggé magától értetődően felveti azt a kérdést, hogy mi a helyzet, ha az alany ,,nem létezik" (nem jelölő individuális terminus vagy üres terjedelmű predikátum). Abélard néz először szembe ezzel a  problémával. Abból indul ki, hogy az egyetemes állító kijelentések igazságához mindig szükséges, hogy amiről szólnak, az létezzen; ha emberek éppen nem léteznek, még a minden ember ember is hamis. Dialectica II. ii. (Abélard 1956, 176).   Ennek nyomán elveti azt a Boethiustól idézett (Arisztotelésznél legalábbis nem explicit) szabályt, hogy a minden, ami A, az B alakú kijelentések negációja átfogalmazható némely A nem B alakba, hanem csak a nem minden, ami A, az B alakot fogadja el (hiszen ha nincsenek emberek, akkor a minden ember fehér az előbbiek szerint hamis kellene, hogy legyen, de a némely ember nem fehér nyilván szintén az, egy kijelentés és a negációja pedig nem lehet egyszerre hamis). Uo, 180.
A későbbi szerzők általában nem vetemednek ilyen megszorításokra. Arisztotelész és Boethius nyomán most már teljessé válik a négy arisztotelészi típus négyszögére vonatkozó szabályok hagyományossá váló rendszere, beleértve az a-típusúak egzisztenciális súlyának elfogadásától erősen függő szabályokat. Ilyen például az azonos terminusokkal alkotott a és e típusú kijelentések közötti kontrárius viszonyra vonatkozó szabály, mely szerint ezek lehetnek egyszerre hamisak, de nem lehetnek egyszerre igazak. William of Sherwoodnál megtaláljuk magát a logikai négyszöget mint ábrát, és a vele kapcsolatos szabályok felsorolását; Introductiones … I., 195–255. és 290 – 396. beleértve az Abélard által kizárt átalakítási szabályt is. 
Mindazonáltal az a kérdés, hogy mi a helyzet üres terjedelmű alanyterminusokkal az a-típusú kijelentésekben, felmerül és explicit válaszokat kap. Általánosságban mindenki egyetért Abélard véleményével, tehát hogy üres terjedelmű terminusok előfordulhatnak (sőt, nem jelölő szinguláris terminusok is),  de, ahogy Ockham írja, ,,az ilyen állító kijelentésekben a terminus [ti. az alany] arra van kijelölve, hogy szupponáljon valamit, és ezért ha semmit sem szupponál, akkor a kijelentés hamis" Summa logicae I. 72. (Ockham 1974, 218).. De előfordul az üres terminusok általános kizárása is, a törvényjellegű általánosításokat és a logikai igazságokat pedig sokan kivételnek tekintik ez alól a szabály alól. Legalábbis az olyan kijelentések, mint minden ember ember, akkor is igazak, ha éppen nincsenek emberek. Ld. Pinborg 1972, 97sk. Ockham előbb idézett álláspontja nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy az a-típusú kijelentéseket descensio értelmezi; Vincent Ferrer éppen azt állítja, hogy ez a következtetési szabály nem működik pl az az eső cseppekben lehulló víz mondatra; ugyanis a mondat, mint az eső természetéről szóló kiijelentés, akkor is igaz, de ilyenkor egyáltalán nem lehet ez az eső… kezdetű állítást tenni). De suppusitionibus dialecticis 21., idézi Bocheński 1957, 257.  Paulus Venetus hasonlóképpen a minden ember állat-ot is igaznak mondja abban az esetben, ha nincsenek emberek. Ennek a kijelentésnek szubalternje, tehát következménye kellene, hogy legyen az, hogy egy bizonyos ember állat, ami viszont a mondott esetben hamis. A szerző az ellentmondást, az igazból hamis következését úgy kerüli el, hogy a szubaltern viszonyt szűkebben értelmezi. Logica Magna II.6., idézi Bocheński 1957, 258-59.
A de dicto és de re modalitások megkülönböztetése, melyet már Arisztotelész és Theophrasztosz modalitásfelfogásának elmezésénél kihasználtunk, a középkori logika találmánya. Az alapvető típusnak a  de re modalitást tartják, tehát az implicite Arisztotelésznél is meglévő nézetet teszik explicitté, szemben a későbbi peripatetikusok és egyes kortársaink, pl. Quine nézetével. Az extenzionális  — vagy általunk is használt későbbi eredetű tradicionális műszóval: asszertórikus — kategorikus kijelentéseket de inesse, azaz a bennelétezésről (ti. az állítmánynak az alanyban való meglétéről) szóló kijelentéseknek nevezik; a valódi modális kijelentésekben a modális szavak — szükségszerűen, stb. — ennek a bennelétezésnek a mikéntjét határozzák meg közelebbről. Az így felépített kijelentések ugyanúgy sorolhatók típusokba, mint az asszertórikusak, tehát lehetnek egyetemesek, részlegesek, határozatlanok vagy szingulárisak, s mindegyikből lehetnek állítók vagy tagadók. 
Abélard példája: a lehetséges minden ember számára, hogy fehér legyen és az Egy ember számára sem lehetséges, hogy fehér legyen  egyetemes, állító ill. tagadó kijelentések. Ha azonban úgy magyarázzuk, hogy lehetséges, amit ez a kijelentés mond: egy ember sem fehér, akkor a lehetséges nem egy állítmányt módosít, hanem maga lesz (egyszerű, nem pedig modális) állítmány, egy kijelentésről szóló szinguláris kijelentésben. Dialectica II. ii. (Abélard 1957,  192., ill. 195.). Abélard terminológiája lényegében megegyezik a ma is használatossal: az előbbi, a valóban modális kijelentések  de rebus szólnak, a másodikban az alany a dictum propositionis. William of Sherwood  ,,adverbiális" és ,,nominális" modusokról beszél; az utóbbiak képviselik nála a de dicto olvasatokat, de ő is arra az eredményre jut, hogy az ilyeneket tartalmazók valójában nem is modális kijelentések. Introductiones… I. 449–527. (Sherwood 1995, 34–40.). Petrus Hispanus az Arisztotelésztől ismert lehetséges, hogy aki ül, jár konklúzióra vezető tévkövetkeztetést oldja fel azzal a megkülönböztetéssel, hogy a konklúzióban az egész az ülő jár  dictum saját magát szupponálja, mert erről az egész összetételről állíttatik, hogy lehetséges; abban a premisszában viszont, hogy az ülő számára lehetséges, hogy járjon, a  dictum fel van osztva, és az alany az ülőt szupponálja, akiről is az állítmány azt mondja, hogy megvan benne a járásra való képesség. Befejezésül megemlíti, hogy az első esetet de dicto, a másodikat de re appelláló beszédnek mondják. Tractatus 7., 68–71. (Petrus Hispanus 1972, 122–124.) Ockham a szintaktikai forma alapján különbözteti meg a de modo kijelentéseket, amelyek egy dictum propositionisról állítanak valamilyen modalitást, a tulajdonképpeni modális kijelentésektől, amelyekben ilyen dictumra való hivatkozás nélkül szerepel modális szó; ezután azonban az előbbieknek különbözteti meg az összetétel és a felosztás szerinti értelmét, és azt állítja, hogy az utóbbi értelemben vett de modo kijelentés ekvivalens (aequipollet) a  dictum nélküli modálissal. Az előbbi értelmezésben igaz modális kijelentésekre olyan példák sorozatát hozza, melyekben kijelentések igazságáról és modalitásairól esik szó; lényegében lehet azt mondani, hogy itt logikai szükségszerűségről és esetlegességről beszél.  Summa logicae II. 9. (Ockham 1974, 273–275.).
A kategorikus szillogizmusokról a következtetéselméletben elismert alapvető jelentőségükhöz képest a legtöbb logikai kézikönyvben elég röviden esik szó. (Kivétel Ockham, aki a modális szillogizmusok ezernyi változatának újrarendszerezését kísérli meg.) A skolasztika korai szakaszában születik meg az egyes szillogizmusok emlékeztető szavainak az a rendszere, amit mi is használtunk a 3.1.2.4. szakaszban. A magánhangzók sorban a nagyobb, a kisebb premissza és a konklúzió típusára utalnak. Nem említettük a származékosan megkapható szillogizmusok kódszavait, melyek küzük egyesek háromnál több szótagúak; ezek esetében az első három magánhangzóra vonatkozik a szabály. Az első alakzat négy szillogizmusának kezdőbetűje a négy első mássalhangzó: B, C, D, F; a többi szillogizmus esetéban az első betű arra utal, hogy ezek közül melyikre lehet visszavezetni.  Ha egy magánhangzó után  s áll, akkor az illető kijelentést a visszavezetés során egyszerűen (3.1.2.3. szakasz: SZ.3, SZ.5), ha pedig p, akkor akcidentálisan) kell megfordítani. Az m előfordulása a kisebb és a nagyobb premissza megcserélésére utal a visszavezetés során, a c pedig (nem kezdőbetűként) a lehetetlenségre való visszavezetés alkalmazására. Tractatus 4.13. (Petrus Hispanus 1972, 52–53.).  A kategorikus szillogizmusok középkori elméletéhez jegyezzünk még meg annyit, hogy az úgynevezett negyedik alakzat nem számít elfogadottnak; az ide sorolt következtetési sémákat természetesen ismerik, de Arisztotelésszel megegyezően az első alakzat szillogizmusai származékos változatainak tekintik őket. Ld. Bocheński 1957, 350–51.
3.2.2.5. Kijelentéslogika, konszekvenciák
A középkori logikában jelen van a hipotetikus kijelentések, és valamelyest a hipotetikus szillogizmusok elmélete is, de Boethius De syllogismo hypotheticojához képest a problémakör súlya úgyszólván elenyészőre zsugorodik. Abélard, akinek munkássága megelőzi a skolasztikus logika tulajdonképpeni kibontakozását, Boethiushoz még erősen kötődve Dialecticajának negyedik traktátusát ennek a témakörnek szenteli; William of Sherwoodnál és Petrus Hispanusnál azonban már hipotetikus szillogizmusokról szóló szakasz nincs is, csak a hipotetikus kijelentések fajtáit és igazságszabályait rögzítik. Hasonló a helyzet Ockhamnál; az ő Summajának modern kiadásában a kategorikus szillogizmusok simpliciter  (azaz nem bizonyításokban való alkalmazásuk felől tekintett) elmélete mintegy százötven oldalt foglal el, és ennek lezárásaképpen következik egy fél oldalnyi szakasz a hipotetikus szillogizmusokról. Ockham 1974, 501–2. Mai szemmel a kijelentéslogikára tartozó logikai törvények azért jelen vannak a logikai traktátusokban, csak más cím alatt és ami fontosabb, más megközelítésben. A korábbi munkákban elszórtan találhatók ilyenek a toposzokat tárgyaló szakaszokban; a toposzok (Abélardnál későbbi szerzők a latin szót használják: locus) összegzései Arisztotelész és Cicero nyomán az érvelésekben általánosságban használható szabályokat gyűjtik össze, s ezeknek egyes alcsoportjai között vannak logikai elvek — ma úgy mondanánk, metaszabályok — is. A XIV. századra aztán kialakul egy új elmélet, a konszekvenciákról szóló, amelynek egyes tételeit ma kijelentéslogikai törvényeknek tekintenénk. De erről később.
Abélardnál a consequentia még nagyjából azt jelenti, mint Boethiusnál (vagy mint az ˘kolouq…a Galénosznál):  a feltételes kijelentés alapjául (igazságfeltételéül) szolgáló összefüggést, avagy magát a feltételes kijelentést. Ld. pl. Dialectica II. i. (Abélard 1956, 160.).  A hipotetikus kijelentések között az összetétel (coniunctio) két módját különbözteti meg: a coniunctat és a disiunctat, a ha, ill. a vagy – vagy kötőszavak szerint. A mai értelemben vett konjunkcióhoz hasonló összetétel sajátos módon a feltételes kijelentések egy aleseteként szerepel; ha az összekapcsolódás nem törvényszerű, akkor nem a si, hanem a cum kötőszó a helyénvaló, és az összetétel nem azt jelenti, hogy mindig, amikor az első tag fennáll, fennáll a második is, hanem csak azt, hogy időnként fennnálnak egyszerre. Ezt a furcsa gondolatot láthattuk Galénosznál és Avicennánál is; Abélard Boethiustól veszi át. Az első és a második tagra a hagyományossá váló antecedens, ill. consequens Előzménynek, ill. következménynek kellene fordítani; ezeket a kifejezéseket  inkább megmagyarosítjuk. megjelölést használja, ami a boethiusi felfogás tartalmi elemeivel együttvéve kiválóan alkalmas a feltételes kijelentésnek a következményrelációval való összekeverésére. Leszögezi azonban, hogy a ha ember, akkor állat kimondásával sem az antecedenst, sem a konszekvenst nem állítjuk (csak a köztük lévő kapcsolatot), és ezzel összhangban korrigálja Boethiust: a ha ember, akkor állat-nak a ha ember, akkor nem állat nem a negációja, hanem a negációhoz az egész mondat elé kell tenni a tagadószót. Dialectica IV. i. (Abélard 1956, 471–73.). A különféle hipotetikus kijelentések premisszapárokká való összeállításában Boethiusnál valamivel inkább a logikai tartalomhoz igazodó kombinatorikát követ; a (mindig létigével kísért) változók értékeire kifejezetten mint terminusokra hivatkozik (tehát szó sincs tetszőleges kijelentésekre vonatkozó kijelentéslogikáról).
William of Sherwoodnál egy rövid szakaszban megtaláljuk a hipotetikus kijelentésekről szóló középkori tanítás legjellemzőbb változatát. A hipotetikus kijelentések két kategorikusból állnak (tehát a Boethiustól eredő és Abélardnál még meglevő összetett hipotetikusak kimaradnak), és háromfélék lehetnek, úgy mint kopulatívak, diszjunktívak, és konszekutívak avagy feltételesek. 
…ahhoz, hogy a kopulatív igaz legyen, szükséges, hogy mindkét része igaz legyen. Ahhoz pedig, hogy egy diszjunktív igaz legyen, elegendő bármelyik tagjának igazsága. Ahhoz pedig, hogy a feltételes igaz legyen, nem követeltetik meg a tagjainak az igazsága, hanem csak az, hogy amikor az antecedens fennáll, fennálljon a konszekvens. Introductiones …I., 282–287. (Sherwood 1995, 22.).
Az újdonság a kopulatív kijelentéseknek, azaz a konjunkcióknak a többivel egy sorban való szerepeltetése. A vagy-ot Sherwood megengedően és extenzionálisan értelmezi; ugyanígy tesz Petrus Hispanus, Tractatus 1.17. (Petrus Hispanus 1972, 9–10.). Burleigh pedig vitába is száll azokkal, akik a kizáró értelmezést ajánlják. De puritate…, idézi Bocheński 1957, 228–29. 
A kondicionálisokkal kicsit bonyolultabb a helyzet. Sherwood mintha extenzionális vagy legfeljebb temporális értelmezés mellett lenne; nem ez az álláspont a jellemzőbb, hanem Petrus Hispanusé:
A kondicionális igazságához megköveteltetik, hogy az antecedens ne lehessen igaz a konszekvens nélkül, mint ha ember, akkor állat. Aminek alapján minden igaz kondicionális szükségszerű, és minden hamis kondicionális lehetetlen. Az előbb idézett helyen. 
Eddig rendben; ez annyit jelent, hogy a kondicionális szigorú értelmezése mellett voksolunk, egyetértésben feltehetően Khrüszipposszal, C.I. Lewisszal, Andersonnal és még sokakkal. De mit is jelent itt a szükségszerűség, és hogyan értelmezzük a két részkijelentés közötti viszonyt? Mi van, ha az egyik logikailag determinált (önellentmondó vagy tautologikus)? Paulus Venetus nem kevesebb, mint tíz értelmezést sorol fel, amelyeknek különbségei, úgy tűnik, a feltételes szükségszerűség/lehetetlenség kérdéskörében mozognak. Logica Magna…II. 9.; a szakaszt közli Pinborg 1972, 205–08. Egy biztos: mindegyik modális fogalmakra alapoz.
Nem kívánjuk a középkori logikusok álláspontját a ,,philóni implikáció ismeretéhez", azaz a feltételes kijelentések extenzionális, igazságfüggvényként való értelmezéséhez mérni; ezt nem is kellene külön mondani, ha a modern logikatörténetírás néhány nagy személyiségének balfogása folytán nem alakult volna ki ez ügyben egy rossz hagyomány. Frege fogalomírásától kezdve a modern logikában kulcsfontosságú szerepet játszik az az igazságfüggvény, amely két kijelentésre alkalmazva abban az egy esetben ad hamis eredményt, ha az első argumentuma igaz, a második pedig hamis, és a természetes nyelvi ha – akkor kötőszópárnak ez a (hozzávetőleges) megfelelője a klasszikus elsőrendű logikában. Elmondtuk, hogy az ókori szerzők közül a megarai Philón értelmezte így a feltételes kijelentéseket; látni fogjuk, hogy a logika matematizálására tett első kisérletekben, Leibniznél és Boolenál is ez szerepel.  Az újkori természettudományok vagy a matematika nyelvében ez az értelmezés egészen kézenfekvő. Tudomásunk szerint Łukasiewicz nagy jelentőségű 1935-ös cikkétől ered az a tendencia, hogy az  újkor előtti logikai elméleteket mintegy értékmérőként vizsgáljuk meg abból a szempontból, hogy a feltételes kijelentések philóni értelmezését ismerik-e. Ő magyarázta bele — alighanem alaptalanul — ennek ismeretét a sztoikus logikába, majd Bocheski és mások is követték ezen az úton. A történet alighanem annak a betegségnek a megnyilvánulása, amit valaki találóan precursoritisnek nevezett. A köznyelvben — és az ókori és középkori filozófiai viták nyelve némi szakterminológiával kibővítve ugyan, de lényegében köznyelv — a feltételes kijelentések philóni értelmezése korántsem kézenfekvő; sőt, lehet mondani, a ha – akkor minden konkrét használata több információt közöl, mint a formális nyelvek kondicionálisa. Erre alapítva kérdőjelezi meg Martha Kneale azt, hogy Philón ,,komolyan gondolhatta" a philóni kondicionálist ( Kneale & Kneale 1987, 132–34.). (Más kérdés, hogy ezt a többletet egy extenzionális nyelvben biztosan nem lehet ,,megfogni", és intenzionális nyelvekben is igen nehezen; megint más, hogy a természetes nyelvek modellálására felállított modern rendszerek háttérelméletként általában támaszkodnak a klasszikus elsőrendű logikára, a maga ,,philóni" kondicionálisával. A  feltételes kijelentések behatárolhatatlan méretű modern irodalmából hadd ajánljunk ezúttal az olvasó figyelmébe két kevésbé ismert, de nagyon fontos gondolatokat tartalmazó írást: von Wright 1987 és Ruzsa 1985.) Ezt a többletet a megaraiak és a sztoikusok óta a legtöbben valamilyen modális úton próbálják ábrázolni; a középkori szerzők ilyen irányú próbálkozásai (és a közben felmerült problémák is) nyilván tanulmányozást érdemelnek inkább, mint eleve elvetést.
A hipotetikus kijelentésekkel kapcsolatos szabályok többnyire már a konszekvenciák elméletében kapnak helyet; fontos kivétel, hogy Ockham a kopulatív és a diszjunktív kijelentések leírásába beleveszi a ma de Morgan-szabályokként ismert ekvivalenciákat.  Summa logicae  II. 32, ill. 33. (Ockham 1974, 348, 350.)  Ockham a kopulatív, diszjunktív és feltételes kijelentéseken kívül még három további fajta hipotetikust ismer: a kauzálist, a temporálist és a lokálist. Paulus Venetus ellenben azt állítja, hogy csak az előbbi három fajta, jelentés szerint  egybe nem eső hipotetikus kijelentés van; a többi sokféle összetett kijelentés (elsőnek megnevezve szerepel Ockham három további típusa) csak ,,hasonlóság szerint" hipotetikus. Logica Magna II.6.; idézi Bocheński 1957,  230.
Boethius consequentia-fogalmát és a hozá kapcsolódó megkülönböztetéseket Ld. a 3.1.4.3. szakasz végén. még a XIII. században újra feleleveníti Robert Kilwardby. Arisztotelész egy nevezetes problematikus helyét Első Analitika II.4.; 57b3skk. kommentálva azt állítja, hogy a Ha ülsz, akkor ülsz vagy nem ülsz kijelentés igaz ugyan, de nem természetes consequentia alapján, mert azt, hogy szükségszerű bármiből következik, csupán járulékos consequentia  alapján mondjuk. Itt még a consequentia a kondicionálist megalapozó összefüggés, mint Boethiusnál; a ,,szükségszerű bármiből következik" azonban már a logikai szabályok egy új típusát képviseli. Ezekben kijelentésekről esik szó általánosságban, mégpedig abban a vonatkozásban, hogy mi következik belőlük és milyen értelemben (itt: természetesen vagy járulékosan). Kilwardby egész sor ilyet megfogalmaz, pl. ,,ami az antecedensből nem következik, az a konszekvensből sem" (persze igaz kondicionálisra gondolva). In Analytica Priora…; idézi Bocheński 1957,  231. és Kneale & Kneale 1987, 274.  A XIV. század logikusai ilyen alakú szabályokat neveznek konszekvencia-szabályoknak. Amiről a szabályok szólnak, azaz a konszekvenciák azonban már nem a kondicionálisok mögött álló tények, hanem nyelvi alakzatok; de mint ilyenek sem azonosíthatók a hipotetikus kijelentések kondicionális nevezetű típusával.
Pszeudo-Scotus olyan összetett, hipotetikus kijelentésként definiálja a konszekvenciát, amelyben a kondicionálissal egyezően antecedens és konszekvens van,  sőt, az összekötő kifejezés szerepében is megengedi egyik lehetőségként feltételes kötőszó (coniunctio conditionalis) használatát. A konszekvencia lényegét azonban a másik, a különböző szerzők példáiban túlnyomó többségben használt lehetőség mutatja: a rationalis, azaz érvelő kötőszóval való összekapcsolás (ergo, igitur, azaz tehát, eszerint).  In Analyticam Prioram Lib. I. …; idézi Bocheński 1957,  220. és Kneale & Kneale 1987, 276. A konszekvencia tehát következményviszonyt fejez ki; nem, vagy nem csak logikai következményviszonyt, mint a következőkből ki fog derülni, viszont a si (ha) használata esetén is akkor van szó konszekvenciáról, ha egy valamilyen értelemben következményviszonynak nevezhető összefüggést akarunk értésre adni (ld. alább Buridan példáját). Pszeudo-Scotus szerint a konszekvencia ennek ellenére egyetlen összetett kijelentésnek tekintendő. Ez nem rendkívüli megoldás; a sztoikusok összetett kijelentés-típusai között megtaláljuk a sunhmmšnon, azaz a kondicionális mellett az ™pei (tehát) kötőszóval képezett parasunhmmšnon-t is. Diogenész Laertiosz, Vitae… VII. 71. Ezzel nem akarjuk azt sugallni, hogy a két párhuzamba állítható nézet  között történeti összefüggés is van. Burleigh megfogalmazása arra utal, hogy ő a másik lehetőséget részesíti előnyben, mely szerint a konszekvenciában a tehát nem kapcsolja össze az antecedens(ek[!])et és a konszekvenst egyetlen kijelentéssé. Azt írja ugyanis, hogy a szillogisztikus konszekvenciákra nem alkalmazható a kontrapozíciós szabály (miszerint a konszekvens ellenkezőjéből az antecedens ellenkezője következik) nem alkalmazható szillogisztikus konszekvenciákra, mert ott az antecedens több kijelentés, ezért nincs ellenkezője. De puritate … 9.; idézi Bocheński 1957,  221. és Kneale & Kneale 1987, 277. A szillogizmusokat egyébként többen kizárják a konszekvenciák közül. A szerzők többnyire  a konszekvenciákat nem nevezik igaznak, hanem jónak vagy érvényesnek (bona, valet; azért pszeudo-Scotusnál, Buridannál az igaz is  előfordul); ez inkább Burleigh nézete felé látszik hajlani. Valószínű azonban, hogy a megkülönböztetés egy több kijelentésből álló összetett kijelentés és egy több kijelentésből álló összetett, de nem kijelentés-természetű nyelvi alakzat között a középkor legtöbb logikusa számára (éppúgy, mint Arisztotelész számára) nem volt éles vagy különösebben fontos. A használat és az említés összekeverését viszont (amire Quine óta szeretjük visszavezetni a feltételes kijelentések és a következtetések összemosódását) nem igazán jogos a középkoriak szemére vetni. A szövegek megfogalmazása elég egyértelmű abban a tekintetben, hogy egy konszekvencián belül az antecedens(ek)et és a konszekvenst használjuk; ebben különböznek a konszekvenciák leginkább a mi következményviszonyról szóló metanyelvi kijelentéseinktől. A konszekvencia-szabályokban viszont említjük a szereplőket, ezért ott nem is az ,,érvelő kötőszó", hanem a sequitur (következik) ige kapcsol (ezek a szabályok így sokkal inkább hasonlítanak a mi következtetési sémáinkhoz).  Még egy szintaktikai jellegzetességét említsük meg a konszekvenciáknak: míg a hipotetikus kijelentéseknél többnyire még mindig csonka mondatokból (vagy jobb szerzőknél, mint pl. Ockham, közös alannyal rendelkező mondatokból) tevődnek össze a példák, a konszekvenciák szereplői már valóban tetszőleges kategorikus kijelentések.
A konszekvencia érvényességének feltétele igen hasonlóan hangzik a kondicionális igazságfeltételéhez: lehetetlen, hogy az antecedens igaz és a konszekvens hamis legyen, amennyiben egyszerre mondatnak ki. A megszorítás nem véletlenül vonatkozik a használat, a kimondás körülményeire; szerepe van a konszekvenciák azon típusában, amely Boethius és Kilwardby járulékos consequentiainak rokona. Pszeudo-Scotus felosztása szerint a[z igaz] konszekvenciák felosztása ez:
…az egyik materiális, a másik formális. Formális konszekvencia az, amely fennáll minden terminussal, hacsak azok elrendezése és formája teljességgel hasonló. Terminusoknak pedig egy kijelentésben annak alanyát és állítmányát, avagy az alany és az állítmány részeit nevezzük; viszont a konszekvencia formájához tartoznak a benne használt összes szünkategorémák… Materiális konszekvencia az, amely nem áll fenn az összes terminussal, habár a formát és az elrendezést teljességgel hasonlónak tartjuk meg, úgyhogy nincsen semmi változás a terminusokon kívül. És ez is kétféle, minthogy egyesek egyszerűen igazak, mások pedig mint most kimondottak (ut nunc). Egyszerűen igaz konszekvencia az, amely egy szükségszerű kijelentés feltételezésével formálisra vezethető vissza. … Ut nunc érvényes materiális konszekvencia az, amely valamilyen esetleges igaz kijelenetés feltételezésével vezethető vissza formálisra. Ps.-Scotus, id. mű; idézi Bocheński 1957,  222. és Kneale & Kneale 1987, 278.
A formális konszekvencia definíciója a logikai következményrelációnak a XIX. századig, Bolzanoig páratlanul pontos megfogalmazása. A materiális konszekvencia a következés köznyelvi jelentésének egy kézenfekvő elemzésével áll kapcsolatban; akkor mondjuk indokoltan, hogy A-ból következik B, ha van olyan ismert C igazság, amelyből A-val együtt logikailag következik B.  Nyilvánvalóan van értelme ezen belül elkülöníteni azt az esetet, amikor a C pótpremissza valamilyen értelemben szükségszerű, pl. tudományos igazság, hiszen ilyen esetben pl. ha A szintén az illető tudomány egy törvényjellegű kijelentése, akkor B is az; míg ha C esetleges is lehet, akkor a szükségszerűség ilyen öröklődése az antecedensről a konszekvensre nem áll. Mint látni fogjuk, a konszekvenciával foglalkozó szerzőknél külön vizsgálódás tárgya, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az antecedens és a konszekvens különféle modalitásai a különböző fajta konszekvenciákban.
Buridan is pszeudo-Scotushoz hasonlóan adja meg a konszekvenciák felosztását és érvényességi feltételeit; Ockhamnál találunk részben mást (Summa logicae III. iii. 1.; Ockham 1974, 587–590.).  az ut nunc típussal kapcsolatos egyik példája közelebbről mutatja meg az ezzel a típussal és általában a konszekvenciákkal kapcsolatos felfogást: ,, … ha Platón azt ígéri Szókratésznek: ha eljössz hozzám, adok neked egy lovat, lehet, hogy ez igaz konszekvencia és lehet, hogy hamis kijelentés, nem konszekvencia." Ha ugyanis az antecedens lehetetlen, akkor a konszekvencia egyszerűen érvényes (ld. alább az AS. 1 szabályt); ha nem lehetetlen, de hamis, akkor (egy Buridan által kimondott és bizonyított szabály alapján, miszerint hamisból ut nunc bármi következik) ut nunc érvényes. Ha az előtag igaz, akkor találhatunk egy Platón szándékaira vonatkozó kijelentést, amivel kiegészítve az antecedenst, formálisan érvényes konszekvenciát kapnánk. Ha ez utóbbi kijelentés igaz, akkor (lévén, hogy szükségszerű nem lehet), az eredeti mondat ut nunc érvényes konszekvencia; ha ellenben hamis, akkor kiinduló mondatunk hamis kondicionális volt (hiszen lehetséges, hogy előtagja igaz, utótagja pedig hamis). Tract. de consequentiis I. 5.(Buridan 1976, 24.).
A korábban már emlegetett konszekvencia-szabályok közül bemutatunk itt egy szabálysorozatot formalizált alakban. A szabályok két külön megjegyzett kivétellel (AS. 4, AS. 8) egyszerű konszekvenciákra vonatkoznak, és Albertus de  Saxoniamunkáján alapulnak. Perutilis logica IV. 2.; idézi Bocheński 1957, 232–238.  A szerző az összes szabályt az egyszerű konszekvencia (lényegében a fentiekkel azonos) definíciójából és néhány egyszerű, többnyire kimondott kijelentéslogikai összefüggésből vezeti le. A szövegben szerepelnek az A, B, C kijelentésváltozók; ezeket használjuk a formalizálásban (persze ott is, ahol Albertus nem).  A következik mondatfunktorra bevezetjük a  rövidítést, az antecedenseken és konszekvenseken belül használjuk a negáció és a konjunkció jelét, az előadás nyelvének logikai kifejezéseit viszont meghagyjuk természetes nyelvi alakban. A szabályok a következők:
AS. 1	Ha A lehetetlen, akkor bármely B-re A  B.
AS. 2	Ha B szükségszerű, akkor bármely A-ra A  B.
AS. 3	(a) Ha A  B lehetetlen, akkor A  B.
 		(b) Ha A  B nem lehetetlen, akkor nem áll A  B. 
AS. 4	Ha A  B, akkor B  A.
Megjegyzés: ez a szabály  minden érvényes konszekvenciára vonatkozik.
AS. 5	Ha A  B és B  C, akkor
		(a) A  C;
		(b) ha D B, akkor D  C;
		(c) ha nem áll A  D, akkor nem áll B  D sem;
		(d) ha nem áll D  C, akkor nem áll D  B sem.
AS. 6	(a) Ha A igaz és B hamis, akkor lehetetlen, hogy A  B;
 		 (b) Ha A lehetséges és B lehetetlen, akkor lehetetlen hogy A  B;
		 (c) Ha A szükségszerű és B nem szükségszerű, akkor lehetetlen, hogy 
			A  B.
Következésképp:  A  B esetén ha B hamis, akkor A is hamis,  továbbá ha B lehetetlen, A is lehetetlen és ha B nem szükségszerű, akkor A sem szükségszerű.
AS. 7		Ha a C1, C2, … kijelentések szükségszerűek és A  C1  C2  …  B,	akkor A  B.
AS. 8		Bármely A-ra és B-re áll A  A  B, mégpedig formális 	konszekvenciaként.
Ehhez az elegáns szabálysorozathoz hasonlót, bár kevésbé teljeset olvashatunk Albertus mesterénél, Buridannál, aki a konszekvenciáról szóló traktátusa első könyvének záró fejezetében a konszekvenciák korábban kimondott definíciójára támaszkodva a fejezet elejére  állított, ugyancsak rendkívül világos megfogalmazású kétértékűségi elvből konklúzióként tizenhét konszekvencia-szabályt von le. Tract. de consequentiis I.8. (Buridan 1976, 31–55.).  Ezek közül az első nyolc nem foglalkozik a kijelentésekben előforduló terminusokkal, a mi szemünkkel nézve tehát kijelentéslogikainak minősíthető (részben lefedik a fenti szabályokat); a továbbiak már  hivatkoznak a kijelentésekben előforduló terminusokra, azok szuppozícióira és egybekre. Buridan felosztása azonban nem a mi szempontjainkat követi, hanem ezt az egész sorozatot a de inesse (azaz extenzionális kategorikus) kijelentésekkel kapcsolatos konszekvencia-szabályok rendszerének tekinti (amiből adódik, hogy az első nyolc szabályban is ilyet kell érteni kijelentés alatt). A további könyvek jutnak el — hasonló felépítésben — a modális kijelentésekkel, majd az extenzionális kijelentésekből álló, illetve a modális szillogizmusokkal kapcsolatos szabályokig.
Lehet analógiát keresni az ut nunc érvényes konszekvenciák és az extenzionális logika kondicionálisa, illetve az egyszerű konszekvencia és C.I. Lewis szigorú kondicionálisa között; az analógia érzését megerősítheti, hogy Albertus is, Buridan is külön hangsúlyt helyez azokra az összefüggésekre, amelyek századunkban a ,,materiális", illetve a ,,szigorú implikáció paradoxonai" név alatt váltak közismertté (,,hamis kijelentés [ill. a szigorú változatban lehetetlen kijelentés] bármit implikál" és társai). A modern változatok azonban feltételes kijelentések különböző formalizálásairól szólnak, és igazából csak annyi tanulsággal járnak, hogy ha az ilyen formulákban szereplő konnektívumot a következik szóval vagy szinonímáival olvassuk ki, akkor abból mindenféle képtelenségek adódnak. A konszekvenciák elmélete viszont a következményviszonyról szól, és a fentiek azt mutatják ki, hogy ennek köznyelvi értelmezése rejt magában paradoxonokat.
Nem tudunk itt belemerülni a paradoxonok középkori irodalmának további részleteibe, holott az anyag terjedelmes és helyenként rendkívül érdekes. Arisztotelész  Szofisztikus cáfolásokról szóló könyvét alapul véve, de annál sokszor jóval fantáziadúsabb példaválasztásokkal és precízebb elemzéseket adva foglalkoznak a logikai kézikönyvek vagy külön traktátusok a fallacianak vagy sophismanak nevezett félrevezető kijelentésekkel vagy következtetésekkel. A középkorról szóló áttekintésünk lezárásaképpen azonban, kiemelkedő jelentőségére való tekintettel, legalább meg kell említenünk egy ide kapcsolódó témakört. Buridan. Sophismata c. művének egész zárófejezete olyan problémákat tárgyal, amelyeknek kulcsa az, hogy egy kijelentés valamilyen többé-kevésbé közvetett módon a saját hamiságáról szól. A második szofizma ez a konszekvencia: ,,egyetlen kijelentés sem tagadó, tehát némely kijelentés tagadó".  A nyolcadik, ,,különösen nehéz", abban áll, ha Platón ezt mondja: ,,Szókratész hamisat mond", Szókratész meg ezt: ,, Platón hamisat mond", a kilencedikben Platón azt mondja: ,,Szókratész igazat mond", Platón viszont ugyanazt, mint az előbb. Buridan 1993, 233, 253, 258.. Az utóbbi kettőben könnyű ráismerni a hazug paradoxonának változataira, de az előbbi is ebbe a családba tartozik, csak bizonyos szempontból még érdekesebb: az antecedens és a konszekvens nem mint szinguláris kijelentések szólnak egymásról, hanem bele látszanak tartozni egymás alanyának szuppozitumába (ma úgy mondanánk: a kvantorváltozó értelmezési tartományába). A feloldási kísérletek elemzése meglehetősen terjedelmes és szerteágazó feladat volna; elégedjünk meg tehát annyival, hogy a XIV. században ezt a témakört sokan és Buridanhoz hasonlóan sokféle változatban elemzik. Többnyire — így Ockham is Summa logicae III. iii. 46. (Ockham 1974, 747–749.). — elkülönítik a tévkövetkeztetésektől és az insolubiliak külön fejezetében tárgyalják. A paradoxonok feloldásának kissé olcsó modern eszköze, a metanyelv elkülönítése és a tárgynyelv szemantikai zártságának letiltása Ld. Alfred Tarski klasszikus cikkét: ,,Az igazság fogalma a formalizált nyelvekben", in: Tarski 1990. nem jön szóba, bár részleges szintaktikai korlátozásokkal egyesek próbálkoznak. A probléma változatait, a különféle megoldási kísérleteket és a maga szubtilis megkülönböztetéseken alapuló megoldását Paulus Venetus a maga ezerfelé elágazó kifejtésmódjában írja le; Ismerteti és részben idézi Bocheński 1957, 277–292. a stílus és a módszer példája annak, amit a korai újkor legtöbb gondolkodója a ,,skolasztikus szőrszálhasogatás" címkézéssel sújtott. Miután Paulus Venetus idevágó nézeteinek még csak az ismertetésére sem vállalkozunk, értékelni annál is kevésbé akarjuk; csak annyit jegyeznénk meg, hogy a hazug paradoxona a következő néhány évszázadban a töprengésre nem érdemesítendő szellemi kacatok múzeumába kerül — egészen addig, amíg a XIX-XX. sz. fordulóján, Cantor és Russell munkássága nyomán ki nem derül kiiduló gondolatának óriási jelentősége a matematika és a logika megalapozása szempontjából.
A skolasztika logikájának — annak ellenére, hogy nem lehet egy kiemelkedő szerző munkásságához kötni — sajátos szelleme, módszere, nyelvezete van, amelynek egyfelől  megvannak a tiszteletünket, sőt helyenként csodálatunkat kiérdemlő eredményei, de másfelől a lehetőségei, amint az természetes is, nem korlátlanok. A fejlődés lassanként átfordul egy olyan szakaszba, amikor új gondolatok már nemigen születnek, csak a régieket ismétlik és variálják egyre bonyolultabban.Ez persze nem egyik pillanatról a másikra következik be; lehet, hogy már Paulus Venetus előbb idézett (a XIV. sz. végén keletkezett) művének terjedelmességében és bonyodalmasságában is ennek a kifáradásnak a tünetét kell látnunk, de Broadie korábban említett áttekintése, mely a következtetéselmélet késő-középkori fejleményeire koncentrál, a XVI. sz. elején Párizsban tevékenykedett (javarészt skóciai eredetű) logikusok egy csoportjának tulajdonít nagy jelentőséget. A középkor korábban említett nagy műveinek hatása még jó darabig megmarad; a XV–XVI. sz.-ban kinyomtatják Albertus de Saxonia, Paulus Venetus, Buridan műveit; Duns Scotus művei (benne pszeudo-Scotus fentebb többször idézett Arisztotelész-kommentárja) napvilágot látnak a XVII. században és ugyaneddig születnek Petrus Hispanus Tractatusának egyre újabb kiadásai és kommentárjai. (Prantl0 ezeknek a korai nyomtatványoknak az alapján írta meg nagy művének részeként az első áttekintést a középkori logikáról.) Addig, amíg más alapkon álló, de hasonlóan jelentős logika születik, még igen sokat kell várni.
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