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Mekis Péter Wittgenstein sok olvasójához hasonlóan meg szerette volna érteni a Logikai-filozófiai értekezést. 

Szándékát még természetesnek is gondolhatnánk, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy nemcsak 

felszíni megértésre törekedett, hanem a mű egészének mélyebb megértésére vállalkozott. S azt hiszem, hogy sok, 

Wittgensteint szerető olvasó nevében mondhatom, hogy bár lépéseket tett a mélyebb megértés irányába, a valódi 

megértés még nagyon messze, talán elérhetetlenül messze van. Wittgenstein igazi filozófus, a legnagyobbak 

egyike, így még örülhetünk is annak, hogy egyre távolabb kerülünk megértésétől. A megértett filozófus 

sajnálatra méltó, éppúgy, mint a meg nem értett matematikus. Hiszen mit lehet kezdeni egy megértett 

filozófussal? Filozófiát művelni már nem lehet vele, hiszen készen vannak nemcsak a kérdései, hanem a válaszai 

is. Legfeljebb játszótársunk lehet, de még játszótársként sem okozhat semmiféle meglepetést. Még egy jót 

bújócskázni sem lehet vele, hiszen mindig tudjuk, hogy hova bújt el. Mekis Péter dolgozatának elhelyezésekor 

nagyon pontosan fogalmaz: „a jelen dolgozatot továbbra is előtanulmánynak szánom” – írja. Opponensként csak 

azért szorítok, hogy nehogy egyszer is azt gondolja a jelölt, hogy amit Wittgenstein kapcsán gondol, esetleg ír, 

az több lenne előtanulmánynál.  

A dolgozat formai szempontból minden tekintetben eleget tesz a PhD értekezéssel szemben támasztott 

követelményeknek. Az értekezés nyelvezete világos, gondolatmenetei jól követhetőek. Megállapításai pontosan 

megfogalmazottak, egyértelműen kifejezik a szerző álláspontját. A dolgozat szerkezete világos, a fejezetek 

önálló egységekként is megállják helyüket.   

A Bevezetésben a dolgozat szerkezetének rövid ismertetése mellett a szerző szabadkozásával 

találkozhatunk: Egyrészt megkísérli megindokolni, hogy miért nem szól az etikai vonatkozásokról, holott saját 

megfogalmazása szerint „nem érdemes a Tractatusról anélkül írni, hogy szem előtt tartanánk a szöveg etikai 

konklúzióját.” A saját maga építette csapdából a kiutat az jelenti, hogy dolgozatát – ahogy azt már az 

előbbiekben említettem – előtanulmánynak minősíti. A szabadkozás másik vonulata a formális rekonstrukció 

értelmét, jelentőségét érinti. Mit jelenthet egy filozófiai szöveg megértése szempontjából a formális 

rekonstrukció? A jelölt álláspontja szerint a formális rekonstrukció elvezethet bennünket a mélyebb megértéshez, 

a filozófiai álláspont következményeinek pontos feltárásához. Általános értelemben a jelölt álláspontja erősen 

vitatható, sok filozófus (s nemcsak azok, akiknek a hideg futkos a hátán, ha valamilyen formális eszközzel 

találják szembe magukat) alapvetően megkérdőjelezi a formális rekonstrukció értelmét. Ebben a vitában 

opponensként nem kívánok állást foglalni, azt azonban mindenképpen meg kívánom jegyezni, hogy a formális 

rekonstrukció jelentősége a korai Wittgenstein nézeteinek megértésében alapvetően eltér az általános helyzettől. 

Ennek az okait nem kívánom felsorolni, pusztán arra hívom fel a figyelmet, hogy Wittgenstein maga is rendkívül 

sok formális eszközt használ nézeteinek elmondásában, megmutatásában. S úgy vélem ez a tény önmagában 

indokolja a korai Wittgenstein esetén a formális rekonstrukció szükségességét. 

Az értekezés első igazi fejezete az úgynevezett színkizárása problémával foglalkozik. A fejezet lazán 

kapcsolódik a későbbiekhez, mintegy felvezetését jelenti a későbbi részeknek.  

A jelölt bemutatja a tractatusi ontológia több modelljét. Ezeknek a modelleknek a jelentősége 

meglehetősen korlátozott. Hiszen egy-egy modell legfeljebb annyit tud megmutatni, hogy a tekintett állítások 



kielégíthető halmazt alkotnak, azaz lehetnek egyszerre igazak. Kategorikusságról itt szó sem lehet, pusztán 

annyit tudhatunk meg a modellekből, hogy a tekintett állítások igazságához milyen minimális feltételek 

teljesítésére van szükség, azaz kiderülhet a tractatusi ontológia néhány alapvető sajátossága. Wittgensteint 

szerető, de hozzá nem értő szemmel azt mondhatom, hogy számomra sohasem az volt a kérdés, hogy vajon 

kielégíthető-e Wittgenstein ontológiai alapvetése, hanem az, hogy milyen is Wittgenstein számára a világ, hogy 

képzeli el a világ ontológiai vázát. A bemutatott modellek kétségkívül segíthetnek ennek a kérdésnek a 

megválaszolásában, de nem adhatják meg a választ.    

Már a modellek kapcsán, a színkizárási probléma elemzésénél felmerül egy olyan probléma, ami aztán 

szinte végig jelen van a dolgozatban, s számomra az egyik legnagyobb gondot jelenti a Tractatus 

értelmezésében. Hogyan lehet összeegyeztetni azt a wittgensteini álláspontot, hogy csak logikai szükségszerűség 

létezik, azzal a sajátossággal, hogy egy konkrét interpretált rendszerben (legalábbis a nevek esetében) kell 

mozognunk (s nem engedjük meg a logikai szükségszerűség alapvető hordozójaként az interpretációk 

sokféleségét)?        

A 3. fejezet a kvantifikáció kérdéskörével foglalkozik. Miért is jelent gondot a kvatifikáció kezelése a 

tractatusi rendszerben? Hiszen a kvantifikáció kezelésére már a Tractatus írásakor ismertek voltak meglehetősen 

kifinomult megközelítések. Wittgensteint azzal sem lehet vádolni, hogy nem ismerte volna ezeket a 

megközelítéseket, hiszen Frege és Russell nevét külön is megemlíti a Tractatus elején. A következő kérdésünk az 

lehet, hogy mit is kell értenünk kvantifikáción. Ezt általában a bevezető logika előadáson meg szoktuk tanulni. 

Ez a kvantifikáció azonban nem a tractatusi kvantifikáció, hanem a modern logika kvantifikáció-felfogása. A 

jelölt is a modern logika kvantifikációját tekinti alapvetőnek, amikor azt mondja, hogy „tulajdonképpen nem a 

tractatusi kvantifikációval, hanem a klasszikus logika kvantifikált formuláinak tractatusi logikai szimbolikában 

való kifejezhetőségével foglalkozunk”.  

Ha a klasszikus logika és a tractatusi szimbolika legfőbb különbségeit keressük, akkor hamar 

rábukkanhatunk arra a sajátosságra, amely szerint míg a klasszikus logika legalább az egyik kvatifikációt 

(primitív, más logikai konstansokkal nem definiálható) logikai konstansnak tekinti, addig a tractatusi rendszer az 

együttes tagadás műveletére vezeti vissza. Ez a bizonyos együttes tagadás egy meglehetősen szokatlan művelet, 

ilyen nem található a klasszikus logikában (már csak azért sem, mert a klasszikus logikában rögzített 

argumentumszámmal dolgozunk). Hasonló műveletet persze találhatunk, hiszen jól ismert az, hogy a sem-sem 

művelet önmagában is bázist alkot az igazságfunktorok elméletében. Ezzel a művelettel egyrészt minden 

igazságfunktor kifejezhető, másrészt asszociativitása lehetővé teszi az n argumentumra való természetes 

kiterjesztését. Az már csak egy ráadás, hogy kommutativitása miatt nem érzékeny argumentumai sorrendjére. 

Wittgenstein talán ontológia meggyőződése miatt (ennek bizonyítására azért nem vállalkoznék, bár a tények 

dolgokkal szembeni preferenciája ebbe az irányba mutat) az állításlogika szintjét preferálja, sőt igazából ez az 

egyetlen elfogadható szint számára. Ha az állításlogikában maradunk, s közben az elsőrendű kvantifikációra 

gondolunk, akkor kézenfekvő lehet az univerzális kvantifikációt általánosított konjunkcióként, az egzisztenciális 

kvantifikációt pedig általánosított alternációként felfogni. (A továbbiakban az egyszerűség kedvéért nem az 

együttes tagadás segítségével fogalmazom meg állításaimat.) Nem lehetséges-e, hogy Wittgenstein ezen az úton 

halad, és valójában a sem-sem művelet titkos burkában ezt a nézetet próbálja úgy megvalósítani, hogy közben 

fenntartsa a kvantifikáció működőképességét? Milyen problémákkal kell szembenéznie? A legfontosabb talán 

az, hogy az univerzális kvatifikáció nem akármilyen állításoknak az általánosított konjunkciója, s persze hasonló 



mondható el az egzisztenciális kvantifikációról is. De akkor milyen állításoknak az általánosított konjunkciója? 

Mondhatnánk, hogy ezen állításoknak csak a ’formáját’ ismerjük, mondhatjuk akár azt is, hogy 

kijelentésváltozókként ragadhatjuk meg őket. Igen ám, de ezen kijelentésváltozók lehetséges értékei tényleg 

kijelentésfüggvények primitív predikátum(mint nem logikai kontans)-változó szerkezettel, vagy összetettségüket 

feltételezve-megengedve nem is igazán tudjuk, hogy miféle képződmények? 

A jelölt részletesen bemutatja az irodalomban fellelhető, leginkább elfogadott, leginkább árnyalt, s talán 

Wittgensteinhez leginkább hű elemzéseket, kritikákat. Ezen megközelítések egyik problémája éppen az előbb 

említett sajátosság, amelynek alapján még az is megfogalmazódik, hogy a vegyes, beágyazott 

kvantorelőfordulások nem állíthatók elő a Tractatus szintaxisában. Ez a probléma csak a már emlegetett együttes 

(s én szívesen nevezem általánosított) tagadás műveletének egy újszerű, a szerző által kidolgozott felfogása 

segítségével oldható meg. A jelekkel való kellő mértékű manipuláció lehetővé teszi, hogy átlépjünk olyan 

korlátokat, amelyeket egy logikus még álmában sem kívánna átlépni (legalábbis akkor, ha álmaiban is gúzsba 

kötött logikusként van jelen). A kidolgozott javaslat viszont igazán figyelemre méltó, s talán még Wittgenstein 

számára is elfogadható árat fizet azért, hogy a kvantifikáció tényleg kezelhető legyen a tractatusi szimbolikában. 

A kvatifikáció tractatusi értelmezésének van egy másik sajátossága, egy olyan sajátosság, amelynek a 

szimbolikán túlnyúló következményei vannak. A jelölt ezt a következőképpen fogalmazza meg: „A tractatusi 

megfogalmazás tehát mindenekelőtt abban tér el a ma bevettől, hogy tárgyak helyett nevekre hivatkozik.” 

Wittgenstein védelmében azt azonban el lehet mondani, hogy ezek a nevek (vagy legalábbis bizonyos fajtájú 

nevek) jól oda vannak ragasztva a tárgyakhoz. Én személy szerint nem is ebben látom a legnagyobb gondot. 

Sokkal inkább abban, hogy sohasem tudhatjuk, hogy nem hagytunk ki valamit. Például az univerzális  

kvantifikáció tényleges értelmezése átcsúszik abba a metanyelvi univerzális kvantifikációba, amely azt mondja, 

hogy minden nevet felhasználtunk. Igen ám, csak, ahogy azt a jelölt is nagyon helyesen megfogalmazza, 

Wittgensteinnél nincs tárgynyelv és metanyelv, csak nyelv van. Nincs mód arra, hogy a kvantifikációban 

mindenképpen jelen levő (és semmilyen együttes tagadással ki nem kerülhető) tényleges kvantifikációt 

metanyelven megragadva építsük be tárgynyelvünkbe. Ezt a problémát olvasatomban a jelölt sem tudja 

megoldani, legfeljebb annyit ér el (s ez nem kevés), hogy jól elrejti szemünk elől. A probléma megoldását persze 

az az állítás jelenti, amely szerint Wittgenstein számára a nyelv birtoklása, annak teljes birtoklását jelenti. Ezzel 

az utóbbi állítással csak az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mit jelent.   

A dolgozat kvantifikációval foglalkozó fejezetének olvasása során felmerült bennem egy olyan kérdés, 

amelyről szívesen hallanám a jelölt véleményét. Talán szokatlan módon nem azt kérem a jelölttől, hogy 

válaszolja meg a kérdést, inkább arra kérem, mondja meg, hogy miért nem tudja megválaszolni. Maga a kérdés 

pedig így hangzik: Mit értett tagadáson a korai Wittgenstein?  

A 4. fejezetben a tractatusi logikai szimbolika rekonstrukciójára vállalkozik a jelölt. A Tractatus 

kijelentéselméletének formális rekonstrukciójára több kísérlet ismert. A jelölt Lokhorst munkáját emeli ki, amely 

sok szempontból az eddigi kísérletek csúcsát jelenti. Lokhorst rekonstrukciójában azonban számos olyan 

probléma található, amely elfogadhatatlan filozófiai következményekkel jár. Mekis Péter arra vállalkozik, hogy a 

rekonstrukció előfeltételeit a lehető leggyengébbre választva próbáljon létrehozni egy működő rendszert. Itt 

azonban már nem kerülheti el a metanyelv használatát. Szándékai azért is méltánylandóak, mert megpróbálja 

megmutatni, hogy a tractatusi logikai szimbolika megáll a saját lábán. Nem a szokásos halmazelméleti 

eszközöket használja, hanem a Neumann-Bernays-Gödel stílusú osztályrealista halmazelméletet. Ezt 



mindenekelőtt azzal indokolja, hogy a felépítés során nem tudható minden esetben, hogy halmazzal vagy valódi 

osztállyal van dolgunk. Ha pedig általános állításokat akarunk tenni valódi osztályokról, akkor a Zermelo-

Fraenkel stílusú halmazelméletben ki kell lépnünk az elsőrendű nyelvi keretek közül (vagy metanyelvi 

formulákban kell fogalmazni).    

 A rekonstrukció során Mekis Péter szabatosan ragadja meg a tractatusi logikai szimbolikának azt a 

sajátosságát, amely a szintaxis és szemantika viszonyát írja le. Itt nem pusztán a szokásos szemantikai 

motiváltságról van szó, hanem arról, hogy csak a szemantikával párhuzamosan határozható meg a szintaxis. A 

párhuzamosság valódi párhuzamosságot jelent, egy kis lépés az egyik területen indukál egy megfelelő lépést a 

másikon.  

A bemutatott rekonstrukció egyik legnagyobb előnye az, hogy a logikai tér fogalmát négy különböző 

változatban tudja bevezetni a szerző: egyrészt véges illetve végtelen sok tárggyal dolgozhatunk, másrészt a 

logikai tér két általános interpretációját, a nominalista, illetve a realista interpretációt jeleníthetjük meg. Végül 

pedig az elemi kijelentések és kijelentésváltozók valamint az összetett kijelentések és kijelentésváltozók 

rekonstrukciójára kerül sor. Ezek után mód van az igazságnak, a tautológiának valamint a következménynek a 

bevezetésére is.    

Az 5. fejezetben a jelölt a teljesség igénye nélkül olyan filozófiai kérdéseket érint, amelyek a 4. 

fejezetben kidolgozott rekonstrukcióval kapcsolatosak. Az első ilyen a logikai tér értelmezésével kapcsolatos, a 

második a tárgyak számosságát elemzi, majd visszatér a szintaxis és szemantika viszonyához, s végül a 

mondani-mutatni megkülönböztetéssel foglalkozik. Mindegyik terület alkalmas lenne egy-egy önálló PhD 

dolgozat témájaként. Persze ezzel a jelölt is tisztában van, így döntően arra vonatkozóan találhatunk utalásokat, 

hogy rekonstrukciója alapján mit mondhatunk ezekről a kérdésekről.   

 Végezetül a dolgozat utolsó bekezdéséhez két megjegyzést kívánok fűzni: 

1. Az utolsó előtti mondatként szereplő formula nagyon nem illik az egész dolgozat színvonalához. Talán 

az a legjobb, ha gyorsan elfelejtjük. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi késztethette e formula leírására 

a jelöltet? Olyan mértékben idegen az egész dolgozattól, olyan távol van az elemzések kiemelkedő 

színvonalától, árnyaltságától, hogy csak arra tudtam gondolni, hogy valószínűleg csak arra volt kíváncsi 

a jelölt, hogy eljut-e valaki eddig az olvasásban. Ha már mindenáron formulát akart írni zárszóként 

(hiszen egy kürt tripla Lutz-cal lehet igazán szépen befejezni), legalább wittgensteini stílusban írta 

volna.   

2. Nagyon szívesen egyetértenék a jelölttel abban, amit az utolsó bekezdésben mond: „A magam részéről 

a mondani-mutatni megkülönböztetést nemcsak hogy plauzibilisnek tartom, de bizonyos értelemben 

hajlamos vagyok még univerzálisnak is tekinteni. … De arra már nem hajlok, hogy abszolútnak is 

tekintsem. Minden, az egzaktság igényével fellépő nyelvben van valami, ami megmutatható, de nem 

kimondható; de semmi nincs, ami minden, az egzaktság igényével fellépő nyelvben kimondhatatlan 

lenne. … Alkalmas nyelvi keretek között mindent ki lehet mondani.” Ehhez csak annyit tennék hozzá, 

hogy igen, mindent ki lehet mondani, csak az már nem lesz ugyanaz. 

 

Mekis Péter dolgozata kiemelkedő színvonalú PhD értekezés. A témaválasztása megalapozott, a 

rekonstrukcióban használt eszközök alkalmasak arra, hogy a Tractatus nehezen megragadható logikai 

szimbolikáját reprezentálják. Különböző rendszerei lehetővé teszik, hogy egymástól eltérő filozófiai 



interpretációkat elemezzünk, föltárjuk ezek lehetséges következményeit. A szerző nemcsak azt bizonyította be, 

hogy értő módon mozog a korai Wittgenstein filozófiájában, hanem azt is, hogy tisztában van a rekonstrukció 

korlátaival. Mindezek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a doktori cím odaítélését. 

Debrecen, 2008. április 10. 
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