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WEISSMAHR BÉLA: ONTOLÓGIA

"Nagy munkát vállal az magára, ki most.;"
- Wittgenstein, Kant - sőt akár csak Hume
után ontológiát/metafizikát ír - és olvas. A
szerző tisztában van vállalkozásának súlyá
val. Ezt bizonyítja, hogy behatóan foglalkozik
a metafizikával kapcsolatos ellenvetések
elemzésével (16-28.) és az empíria számára
hozzáférhetetlen valóságról tett kijelentések
problémájával (29-60.).

Az első nagy rész a metafizika mint tudo
mány lehetséges voltáról szól. Kantra hivat
kozva, aki a metafizikát természetes hajlam
nak tekinti, Weissmahr megállapítja, hogy az
"legalábbis kérdésként lehetséges, valamint,
hogy alapvető emberi szükségletnek felel
meg" (14.skk). Miután a metafizikában mín
dig az "egészről" van szó, a kiindulási pont
bizonyos mértékig mindig önkényes lesz. Mi
után a metafizika minden megismerés alapjá
ul szolgál, nem annak megalapozása a kér
dés, hanem a metafizika megvédése a kitű

zött feladat "azokkal szemben, akik lehetet
lenségét állítják" (15.). A kanti kritika eseté
ben különbséget kell tenni a között, amit ki
mutatott a természettudományos megisme
rési mód határainak kijelölése; és amit nem
mutatott ki: "hogy az általa megfogalmazott
előfeltevések az emberi megismerést illetően

elkerülhetetlenek". Elsősorban nem mutatta
ki, hogy a realitásra vonatkozó megismerés
csakugyan a tér-időben megjelenő tárgyakra
korlátozódik, miként nem igazolta azt sem,
hogy egyedül az érzéki szemlélet által va
gyunk képesek kapcsolatba lépni a valóság
gal. Végül pedig adós maradt annak bizo
nyításával, hogy megalapozott s ezért tudo
mányosnak nevezhető megismerés tárgya
csak az lehet, amit képesek vagyunk egyér
telmű fogalmakkal megragadni" (23.). - A
másik ellenvetés a logikai pozitivizmus tábo
rából éri a metafizikát. Szerinte csak azoknak
az álIításoknak van értelmük, amelyek észlel
hető tényeket fejeznek ki, vagy pedig az eg
zakt gondolkodás szabályait mutatják be.
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"Minden más kijelentés az ellenőrizhetetlen

érzések, képzelődések vagy a költészet, rövi 
den, a metafizika körébe tartozik" (25.).
Ennek az álláspontnak problematikus, mi
több, tarthatatlan volta hamarosan megmu
tatkozott. (Vajon maguk az alapelvek empiri
kus tételek-e? A természettudományos kuta
tások alapvető hipotézisei metafizikai tételek
e? Mit jelent az, hogy az ún. "protokoll-téte
lek", amelyek a tartalmilag tudományos kije
lentések bázisát képezik, "adottak"? Kérdéses
az előzetes értelmezés nélküli megfigyelés le
hetősége is, és helytelen a megismerő alany
szerepének mellőzése (26.). Mindezt szem el
őtt tartva Popper javaslatára, elhatároló kr ít é
riumként a kifejezéseknek a megfigyelések
alapján történő elvi falzifikálhatóságát alkal
mazzák. "Bele kellett törődni abba, hogy
egyetlen átfogó elméletből sem lehet kikap
csolni bizonyos metafizikainak nevezhető fel
tevéseket" (27.). Ugyanakkor Wittgenstein
.rryelvjét ékokröl " szóló elmélete nem zárja ki
a metafizika nyelvének lehetőségét sem,
"amelyben egy lehetséges magatartás fejező

dik ki a világgal szemben" (uo.), Ezt a szel
lemtörténeti hátteret feltételezi Weissmahr to
vábbi kifejtése. Ez pedig abból indul ki, hogy
amint a megismerés elvi korlátairól beszé
lünk, feltételezünk egy, az empíriától függet
len síkot. A nyelvanaIízis fenntartásait illető

leg pedig tudni kell, hogy a metafizikai kije
lentések "olyan állítások, amelyekben a rnin
dennapi élet többnyire spontán alapmeggyő

ződései nyernek megfogalmazást" (31.). Ezek
a kijelentések nem rögzíthetőkpontosan. Eb
ből következik, hogy "a kifejezetten megfo
galmazott ismeret síkján túl... másik megis
merési síkot kell elfogadnunk, amelyet egyál
talán nem szoktunk megfogalmazni és egyál
talán nem fejezhetünk ki úgy mint tárgyi
megismer ésünket" (32.). A mondottak alap
ján "a metafizikát ama filozófiai diszciplína
ként határozhatjuk meg, amely arra a föladat
ra vállalkozik, hogy ezt a háttérben rejlő alap
tudást föltárja és rendszerezett formában



megfogalmazza" (32.). További lépést jelente
nek azok a kijelentések, "amelyek azt fejezik
ki, amit nem lehet tagadni anélkül, hogy el
lentmondásba ne kerülnénk a kijelentéssel
szükségszerűen velejáró burkolt állítással"
(34.). - Így "az ember minden kijelentésében
tud létezésrőlés a létről egyáltalán", noha sa
ját énem, tulajdon egzisztenciám még szá
momra sem ragadható meg igazán" (34. és
35.). Mivel nem csak a létről, hanem az azt
kifejező beszédről is szó van, Weissmahr a
nyelvileg kifejeződő tudás két rétegére hívja
fel figyelmünket: ez az előtér és a háttér, mely
utóbbi "mint ismerettartalom tematikusan
először nem tudatos, csupán a kijelentés ak
tusa révén közvetve kifejeződő, egyértelmű

en nem rögzíthető tudásmozzanat" (45.).
Ezt követi egy ismeretelméleti megfontolás:

a "többlet" ténye, vagyis az általános gondol
kodás, amely nem ezt vagy azt a tárgyat, ha
nem a gondolkodást mint gondolkodást ragad
ja meg. Ez azáltal jön létre, hogy az ember tu
datosan van jelen a világban. A tapasztalás pe
dig "az empirikus és a transzcendentális ta
pasztalás egymásra utalt két mozzanatára osz
lik" (51.). (Ez azért jelentős, mert mind Kant,
mind pedig a neopozitivizmus a tapasztalás 
igaz, leszűkített - változatára - hivatkozik.)
A filozófia kiindulópontja; a teljes tágasságá
ban vett mindennapi tapasztalás; ennek alapjait
kutatja a filozófus" (54.). Ennek a filozófiai ref
lexiónak mélyén föl fogjuk fedezni az önmagát
gondoló ént (uo.). A transzcendentális tudás
tárgya a létezés, amely az azonosság elvében is
kifejezésre jut. (Weissmahr itt Heidegerre, Die
ter Henrichnek. Hermann Schmitz által időköz
ben bírált Fichte eredeti belátás-interpretációjá
ra és P.Scheuer Notes deMetaphysique-jére utal.)

A második nagy szakaszban a metafiziká
ról mint a lét megértésének tartalmi kifejezé
séről van szó, A létező fogalmának elemzését
(67.) követi az általános fogalmak körül kiala
kult viták bölcselet-történeti áttekintése, majd
az analógia meghatározása és elemzése:
"minden létező végső soron ugyanabban, ne
vezetesen a létben egyezik meg minden léte
zővel és különbözik minden létezőtől" (86.)
- tehát nem csupán logikai, hanem ontoló
giai értelemben vett analógiáról van szó, Itt
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meg kell említeni, hogy Weissmahr előszere

tettel alkalmazza az "áijár" kifejezést ("egy
mást átjáró aspektusok", "a lét mindent át
jár", "kölcsönösen átjárja egymást a létezők

egymással való megegyezése", 87.). A lét pe
rihoretikus struktúrájának nevezi ezt a vi
szonyt (uo. valamint 105 és 106.).

A továbbiakban az arisztotelészi és sko
lasztikus (Szent Tamás, Szuárez) lét és lé
nyegtanról, valamint a lét aktivitásáról van
szó (actus-potentia-tan) Ennek kapcsán esik
említés az önmeghatározásról, amelyről

Weissmahr szerint analóg módon lehet be
szélni a létezők sorában (140. skk). Ebben az
összefüggésben kerül megtárgyalásra az ok
ság elve, amelyet így fogalmaz meg a szerző:

"Azt az a priori tudást, amely szerint minden
ténylegesen létező kontingens (esetleges) va
ló létezése megokolásként szükségszerűen

számára létközlő létezőre és ezért végső so
ron arra az abszolút valóságra van utalva,
amely önmagában bírja létének megalapozá
sát, metafizikai oksági elvnek nevezzük"
(141.).

Weissmahr ontológiája nem könnyűolvas
mány. Részben érezhető fordítás-jellege, mint
minden ehhez a műfajhoz tartozó írás viasko
dik a kialakulóban lévő magyar filozófiai és
teológai nyelvvel, részben a maga mű tárgya
vonja magával, hogy olyan nyelven beszél,
amely esetleg azok számára hozzáférhető,

akiknek teológiai képzésük folyamán ontoló
giával is kell foglalkoznunk. (a transzcenden
cia, analógia, kauzalitás, finalitás - mind
olyan kifejezések, amelyek a filozófiai isten
tan - a "theologia naturalis" irányába mu
tatnak). Értékes művet tartunk kezünkben,
amely Karen Cloy szavaival élve, a "rejtek
ben marado" filozófiát ápolja. - Lehet, hogy
az utókor egyszer hálás lesz, hogy voltak tan
intézmények és szerzők, akik a megalapozó
és eligazító egységet kifejtő gondolkodást,
még ha a teológia szolgálatában is, a részle
tekben elvesző világszemlélet és irányvonalat
veszített életvitel korában is ápolták. Weiss
mahr kétségkívül egyike ezeknek. (Mérleg
Távlatok, 1992, Bécs-Budapest-München)

ROKAY ZOLTÁN


