
WEISSMAHR BÉLA: FILOZÓFIAI
ISTENTAN

Mint a nevezett mű bibliográfiájából megtud
juk, a szerző azonos a Mérleg 12(1976) 63-77.
található, A teodicea újrafelfedezése című ismer
tetés írójával. Weissmahr beáll művével azok
sorába, akik részben új, részben klasszikus
utakon járva foglalkoznak a filozófiai isten
tannal.

A filozófiai beszéd Istenről", valamint is
ten fií~zófiai (a kinyilatkoztatástól független)
megismerésének kiindulópontja Weissmahr
szerint a helyesen értelmezett Schleierrna
ehet-féle meghatározás: "a föltétlen függőség

(lat.: religio - R. Z.) érzelme" - amennyiben
az érzelem (Gefühl) "ebben az összefüggés
ben élményszerű tudatosságot, egzisztenciá
lis léttapasztalatot jelent" (22.). A tapasz
talatnak és "ész" szerinti megismerőképes

ségnek lehetőségeit jogtalanul szűkítik le 
ebben egyet kell értenünk a szerzővel - "az
egzakt és elvont fogalmi gondolkodás dimen
ziójára" (23.). Az igazság, az érték és a sza
badság feltétlen voltának fenomenológiai út
ján (28-33.) eljutunk a lét feltétlenségének ta
pasztalatához. Ezt transzcendentális tapasz
talatnak nevezzük, mivel az egész emberi va
lóság: a megismerés és a cselekvés is, szük
szégszerűen túlmutat önmagán; a részleges
és kontingens mindig feltételezi a feltétlent,
az abszolutumot. Mivel ez az emberi termé
szet lényegében gyökerezik, antropologikus
argumentumoknak nevezheljük őket. lénye
gük: "...Istenről... olyan módon tudunk, mint
ahogy a saját énünkben számunkra adott fel
tétlen és elidegeníthetetlen álláspontunkról
tudunk: mint ahogy arról tudunk, hogy ön
meghatározásra képes szabad lények va
gyunk... mint ahogy minden végességünk el
lenére a saját végtelenségünkről tudunk..."
(106.) - .Mínden ember, mihelyt a valóság
egészéről akar valamit mondani, feltételezi a
feltétlen létet" (34.). "Ez az alapvető, háttér
ben mindig meglévő emberi tapasztalat" (38.)
akkor is jelen van, ha az Isten szó pillanatnyi
lag eszünkbe sem jut. Az emberi cselekvés
misztérium ("talány" - 43.) voltára is felhív
ja az eszmefuttatás figyelmünket. Ez azonban
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nem zárja ki minden cselekvésünk feltétele
zett értelmét.

Az emberi gondolkodás és cselekvés min
dig feltételezi önmaga értelmét. Az élet értel
metlenségének állításáról előbb vagy utóbb
kiderül abszurd volta, az élet értelmének kér
dése pedig az ő kikerülhetetlen voltában mu
tatkozik meg (46. skk). Ezt az értelmet első

sorban "az erkölcsiség feltétlen követelmé
nye" útján éljük meg (49-58.). A lelkiismeret
szavát mint "személyhez szóló felhívást"
(57.) kell tudomásul vennünk. Így az emberi
tapasztalat egésze "utal Istenre" (46.). A hívő,

"aki meg van győződve Isten létéről, az isten
bizonyítás előterjesztése által számot ad má
soknak (de egyben magának is!) arról, hogy
miért állítja azt, hogy van Isten. Az istenbizo
nyítás egyben tehát az istenhit értelmes vol
tának bemutatása is" (40.). - Ezután követ
kezik a hagyományos istenérvek elemzése
(különösen a hatóok és a Szent Anzelm-i ún.
ontologikus argumentum) - Az elsővel kap
csolatban Weissmahr felhívja a figyelmet az
oksági szabály és az okság elve közöttí kü
lönbségre: az előbbi a feltételes hátterében
megragadja a feltétlent, az utóbbi "a vala
mely történésből csak egy, ezt közvetlenül
megelőző másik történésre következtet."
(81.). Az anzelmi argumentum - amely a fo
galomból a létre következtet - akkor fogad
ható el, ha nem csupán elvont gondolati tar
talmat, hanem valaminek megértését jelenti
(88.). Weissmahr megjegyzi a hagyományos
istenérvek kapcsán: "a feltétlen valóság sze
mélyes jellege itt nem domborodik ki annyi
ra, mint az antropologikus istenérvekben"
(88.). Ennek oka abban keresendő, hogy pél
dául a kauzalitás esetében háttérben hallgató
lagosan ott van a transzendentális tapasz
talat, amelynek fényében most a dolgok
összefüggését szemIélem. .

Fontos és érdekes fejezetet képez Az aieiz
mus állításainak elemzése (98-104.). Elöljáróban
a következő megállapítást olvashatjuk: "Is
tenről nehéz helyesen beszélni", mivel nem
lehet sem rámutatni, sem besorolni a többi lé
tező közé (98.). "Isten egészen másként léte
zik mint a világ" (99.), és az "olyan Isten,
amelyik ellen az ateisták harcolnak, valójában



nem létezik" (uo.). A feuerbachi "projekció"
tézis kapcsán a szerző rámutat arra, hogy
amennyiben "projekción azt értjük, hogy az
istenhit annak a kifejeződése, hogy az ember
önmagában, a saját ismeretének és tevékeny
ségének lehetőségi feltételeként háttérileg
megtapasztalja a feltétlent és végtelent mint
objektív adottságot, akkor azt kell monda
nunk, hogy ilyen értelemben az istenismeret
minden nehézség nélkül projekció eredmé
nyének nevezhető" (102.). Az ateizmus leg
mélyebb oka Weissmahr véleménye szerint a
pesszimizmus, amely az ember végességének
megtapasztalása következtében "nem meri
realitásként elismerni az emberi lét feltétlen
dimenzióját" (104.).

Istenről mégis lehet helyesen beszélni.
Mégpedig egyedül analóg módon (affirma
tio-negatio-emninentia), amit Weissmahr
részletesen kifejt. Ezzel kapcsolatban azt sem
szabad szemelőlveszíteni, hogy a két kérdés:
"Van-e Isten?" és "Milyen az Isten?" szorosan
összefügg egymással. Az egész Isten-kérdés
sel kapcsolatban újból és újból szó esik a
transzcendencia és immanencia egybeesésé
ről. (79. 128. 129.). Ez azt jelenti, hogy Isten
egyrészt jelen van az általunk megtapasztalt
valóságban, másrészt meghaladja ezt a való
ságot. Ezzel függ össze Isten működésének,a
teremtésnek, a világ fenntartásának és a cso
dák lehetőségének kérdése. Weissmahr sze
rint Isten működése mindig a teremtett erők

(ún. másodlagos okok) eredménye is. A cso
dákról szólva (és ez igen fontosnak tűnik, mi
vel napjainkban ezt illetőleg mindkét irány
ban tapasztalhatók eltérések az értelmezés te
rén) a következőt mondja a szerző: meglepő

és csodálkozást keltő események, "amelyek
az emberek számára személyes, egzisztenciá
lis jelentőséggel bírnak, és ezért az isteni üd
vözítő akaratnak, Isten boldogságot ígérő

szeretetének tapasztalható jelei" (144.) (ki
emelés tőlem - R. Z.). Egyetérthetünk ebben
az összefüggésben azzal is, hogy a parapszi
chológia tudomány volta meglehetősen vita
tott ugyan, mégsem lehet az általa összegyűj

tött, kritikusan átvizsgált anyagot a mesék vi
lágába utalnunk" (145.). - Én hozzáfűzném:

de a teológiájába és a filozófiájába sem.
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(Egyébként Weissmahr több művében foglal
kozik az itt tárgyalt témakörrel. (Gottes Wir
ken in der Welt, 1973, Frankfurt; erről W.
Kern írt recenziót: ZKTH 96Bd. (1974) Heft
1/2 136-139.)

A rossz kérdése - a klasszikus teodicea
központi problémája - az Isten által terem
tett evolutív világ és az ember önmeghatáro
zási képességében válik "valamiképpen ért
hetővé" (148.). A szenvedés és a gonoszság
mindig misztérium-jellegűmarad, és egyedül
a Názáreti Jézus Krisztus megváltói műve kí
nál igazi megoldást - amennyiben Isten ez
által kinyilvánítja, "hogy a gonoszság hálójá
ban vergődő embert nem hagyja egyedül"
(150.).

Ebből az állításból - a recenzens nézete
szerint - világossá válik, amit egyébként a
szerző sem tagad, hogy a filozófiai istentan
érvei elfogadhatók mindazok számára, akik a
kinyilatkoztatás iránt nyitottak, az isteni kez
deményezést elfogadják (Istennel "azért lép
hetünk személyes kapcsolatba, mivel ezt ő

számunkra lehetővé tette." - 114.), akit a hit
fényénél nem mint valamit, hanem mint va
lakit ismerünk meg, dialógikus (119.), inter
perszonális kapcsolatban (128.). - Ez azon
ban nem teszi fölöslegessé, sőt indokolttá te
szi az emberi tapasztalat és Istenről szóló ál
Iításaink filozófiai reflexióját.

A mű tömör szedése, formátuma és stílusa
ellenére értéket képvisel az "újrafelfedezett"
és szükségesnek bizonyuló istentanok sorá
ban, nemcsak azok számára, akik hivatásuk
nál fogva foglalkoznak teológiával és sko
lasztikus filozófiával, hanem mindenki szá
mára, aki őszinte szívvel keresi az igazságot.

A könyv végén több mint 110 címet felöle
lő bibliográfiát találunk (Ezek közül Ebeling,
Kutschera, Meixner és Wuchterl idevágó írá
sait emelném ki; kár, hogy a könyv megjele
nésekor még nem forgott közkézen Wolfgang
Röd: Der Gott der reinen Vernunft című műve.)

- hasznos a név- és tárgymutató is, amely
segít az eligazodásban. (Mérleg-Távlatok, 1996,
Bécs-Budapest-München)
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