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I. ELŐSZÓ 

 

1. Kiről, miről, hogyan? 

 

Ez a dolgozat Posch Jenőnek mint a magyar filozófiatörténet egyik alkotójának a munkásságát kí-

vánja feldolgozni monografikus formában. Elsődleges célja, hogy egy átfogó képet adjon a szerző 

filozófiai álláspontjáról, elméleteiről, érveléséről. Másodsorban pedig – a szerző monográfiaszerű 

bemutatásának szándékával összhangban – a szakfilozófiához lazábban kapcsolódó kérdések terü-

letén kifejtett nézeteinek ismertetésére is kitér, bár az előzőhöz képest kisebb részletességgel.  

 Posch Jenő gondolkodásáról alapos, összefoglaló képet adó munka eddig még nem szüle-

tett. Rövid ismertetésektől, ill. munkáinak egy-egy részletkérdésére koncentráló tanulmányoktól 

eltekintve Posch Jenő elméletei feldolgozatlanok.1 Meglátásom szerint ennek mértéke Posch ese-

tében szembeötlőbb, mint a magyar filozófiatörténetben valamennyire is önálló gondolatokkal je-

lentkező más filozófusok esetében. Azok közül, akik valamit „letettek az asztalra”, relatíve min-

denkiről több szekunder irodalmat találhatunk, mint Posch Jenőről. Még ha egy részük vitatható 

színvonalú is, de vannak monográfiák és folyóiratcikkek, melyekhez egy potenciális érdeklődő 

fordulhat. Egy „prózai”, de általam fontosnak tekintett szempont, hogy a magyar filozófiatörténe-

tet illető akadémikus kánon számára rendelkezésre álljon minden irányzat és szereplő tekintetében 

egy – még ha nem is véglegesnek tekintett, de – kiindulási alapként funkcionáló feldolgozás.2    

                                                
1 Mai szerzők közül az alábbiakat érdemes kiemelni. Rövid tanulmányban Mester Béla foglalkozott Posch Jenővel. 

(Az akarat mint képzet. In: Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz (9) – Az akarat. Szeged, Státus kiadó, 

2011. 244-252.o.) Időelméleti munkájának összefoglalását Nagy Edit – Posch elméletének lehetséges szépirodalmi 

összefüggéseit, hatásait kereső – könyvében olvashatjuk. (Áramló tér és álló idő. Miskolc, Miskolci Egyetemi Könyv-

kiadó, 2002.) Pszichológiatörténeti könyveiben Pléh Csaba ismerteti Posch pszichológiáját, röviden össze-foglalva 

annak főbb jellegzetességeit. (A lélektan története. Budapest, Osiris kiadó, 2010. 221-222.o.) Régebbi Posch mun-

kásságával (is) foglalkozó szerzőkről a szöveg aktuális részeiben ejtek szót. Egy régi – 1948-ban, Szegeden született 

– írást azonban itt említek meg, mivel egy doktori dolgozatról van szó. Dömötör Gábor „Posch Jenő élete, munkás-

sága és filozófiája” címet viselő munkája a neveléstudomány területén került beadásra. A kis terjedelmű, esszéisztikus 

(néhol költői) stílusban fogant feldolgozás megítélésem szerint kimondottan felületes. Posch-kritikája időnként ad hoc 

és félrevezetően leegyszerűsítő. A szerző idézőjel nélkül emel át mondatokat Posch szövegéből, s gyakorta mások 

által írt kritikai megjegyzéseket sajátjaként tálal. (Ezt teszi pl. egy Posch könyvéről írt recenzió szövegében szereplő 

mondattal: a „tengerentúli eredetű behaviorizmus megnyilatkozásainak ismerete sok fáradságos elemzést tett volna 

nélkülözhetővé.” Bárd József: Realista lélektan. Huszadik század, 1915/2. 181. o. Dömötör a mondatból pusztán a 

szerző által angolosan írt ’behaviourism’ szót magyarítja, a többi szó szerint egyezik. Hasonló „kölcsönzések” 

többször is előfordulnak a szövegben.)        
2 Természetesen e dolgozat sem jelenti, hogy a filozófiatörténeti kutatásnak bizonyos részletkérdések vonatkozásában 

ne lehetne további teendője Posch kapcsán. (Pl. életrajzi részletekkel, előkerülő levelekkel, vagy álnáven írt cikkekkel 

kapcsolatban. Vagy épp a jelenlegitől eltérő irányultságú megközelítést, a történeti anyag feldolgozásának más 

módszertanát alkalmazva.) E folyamat egyik stádiumaként is tekinthetünk erre a munkára.  
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Ami a jelen dolgozat módszertanát illeti, ez is Posch Jenő filozófiája rekonstrukciójának, 

megismertetésének van alárendelve. Elsősorban az derül ki belőle – amennyire lehet, minél in-

kább „letisztázott” formában –, hogy Posch Jenő egyes filozófiai területeken, egyes kérdések és 

problémák vonatkozásában milyen elméletet képviselt, milyen érvekkel támogatta saját és támad-

ta az övével ellentétes álláspontokat. Az ismertetett teóriák kapcsán bizonyos kritikai értékelése-

ket is tartalmaz (koherencia-kérdések, érvelések kidolgozottsága, tisztázatlanul maradt kérdések, 

hiányosságok, stb.). Jelen dolgozat olyan rekonstrukció, melyben nem válik el élesen a (puszta) 

történeti és a racionális – kritikai elemeket is tartalmazó – mozzanat.3  

E munka feldolgozási eljárását (sokszor kritikai felhanggal) „arcképcsarnokos” vagy  

pozitivisztikus megközelítésnek is szokás nevezni; azaz hogy nem egy – időben és térben – tág 

narratívát felvázolva, a szerző szerepét abban kijelölve, hanem – az alkalmanként szükségesnek 

ítélt történeti kontextus és a különböző irányból érkező hatások rövid felvázolása mellett – erősen 

a tárgyalt szerzőre és nézeteire koncentrál.4 Természetesen ez a filozófiatörténeti megközelítés vi-

tatható, lehetséges a jelenlegitől eltérő módon is közelíteni a (magyar) filozófiatörténethez – azon 

belül Posch Jenő munkásságához is –, azonban lehet érvelni e tárgyalásmód legitimitása mellett 

is. Egyrészt persze valóban nem alaptalan felvetés, hogy a szigorú taxonómiai besorolásokra, 

tankönyvízűen ráncba szedett nézet- és érvrendszerek rekonstruálására, lexikografikus célokra is 

alkalmas, irányzatok kategóriahalmazaiban történő elhelyezésre törekvő megközelítés sokszor 

torzít. (Például túlzottan nivellál, amikor ignorálja az egy bizonyos „-izmus” képviselői közé so-

rolt filozófusok elméletei közötti különbségek egy részét). Ám – mindezt elismerve is – kérdéses, 

hogy ez a „besorolásos”, a filozófusokat és teóriáikat kartotékokba rendező feldolgozásmód mel-

lőzhető-e egy – fentebb már említett – szakmai kánon, egy akadémikus standard kialakításához, 

fenntartásához Az ettől eltérő megközelítések nem kizárólagosak, hanem egyidejűleg alkalmazha-

tók a rekonstruktív mellett, azt kiegészítve. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen típusú könyv akár 

                                                
3 Úgy gondolom, hogy e munka követi azt (legalábbis azt) a Rorty-féle instrukciót, mely szerint a történeti és a raci-

onális rekonstrukció nem egymást kizáró, hanem váltogatva is alkalmazható hozzáállás. Igaz rá az a megállapítás is, 

mely szerint bármely konkrét filozófiatörténeti mű a különböző lehetséges típusoknak valamilyen keveréke lesz.  

Persze kérdéses, hogy egy konkrét filozófusra koncentráló monografikus munkára mennyire vonatkoztathatóak Rorty 

megállapításai, hiszen mondandója elsősorban az átfogó filozófiatörténeti megközelítésekről szól. Emiatt pl. az általa 

adott taxonómia szerinti négy fajta közül a Geistesgeschichte típusú megközelítés egy ilyen munkában értelem-

szerűen a legkevésbé érvényesülhet. (Richard Rorty: A filozófiatörténetírás négy fajtája. Magyar Filozófiai Szemle, 

1986/3-4. 495-519.)   
4 E munka azonban mindenképp eltér attól a fajta feldolgozásmódtól, amely nem lép túl a szerző nézeteinek puszta 

ismertetésén, egyfajta – a szépirodalom oktatásának céljaira (egy ideje) elterjedtté vált – „kötelezők röviden” típusú 

összefoglalást nyújtva.  
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kimondottan tananyagként is használható.5 Posch Jenő írásainak feldolgozatlanságát figyelembe 

véve létjogosultnak tekinthető egy olyan megközelítés, amely a szerző nézeteit – amennyire lehet 

– minél egyértelműbben összefoglalva, lerakhatja az alapjait a további – adott esetben nagyobb 

ívű narratív kereteket felvázoló – kutatás számára. 

Bár az alábbiakban röviden ismertetésre kerül az a magyarországi filozófiai kontextus, 

amelyben Posch alkotott, jelen munka nem eszmetörténeti célzatú, tehát – rövid utalásoktól, meg-

jegyzésektől eltekintve – többnyire mellőzi azoknak az extrateoretikus szempontoknak (pl. a ko-

rabeli szociológiai vagy politikai szituáció) vizsgálatát, melyek az eszmetörténész számára fonto-

sak lehetnek. Ez alól csak azok az esetek jelentenek kivételt, ahol az ilyen összefüggés túl nyil-

vánvaló. Ez leginkább a gyakorlatiasabb, társadalmi témákkal összefüggő álláspontok ismerteté-

sekor merül fel.  

 A szerző elméletének és rokon témájú mai teóriáknak összevetése, hasonlóságok megálla-

pítása többnyire csak rövid – néha csak lábjegyzetes – formában jelennek meg. Ennek elsődleges 

oka azon túl, hogy anakronizmus lenne Posch Jenő munkáin számon kérni például a mai analiti-

kus (elme)filozófiai teóriák terminológiai és argumentatív kifinomultságát, abban áll, hogy érvelé-

si stratégiájának fajsúlyos elemét jelenti a teoretikus ellenfelekkel szembeni polémia. Legfőbb cé l-

ja az általa képviselt szemléletmód teoretikus érvényesülésének útjában álló akadályok eltünteté-

se. Képletesen szólva: nagyobb energiát fektet a törmelékek eltakarításába, mint az újonnan építe-

ni kívánt gondolati konstrukció részleteinek kidolgozására. Annak következtében, hogy a helyes-

nek tartott alapelvek védelmére és az ellentétes irányzatok fundamentális tézisei alaptalanságának 

kimutatására koncentrál, kevés figyelmet fordít arra, hogy az általa javasolt megközelítés alapja i-

nak elfogadása esetén a további részletkérdések és problémák teoretikus kidolgozásában hogyan 

is kellene haladni. Ennek következtében a mai elméletekkel való összevetéshez szükséges – rész-

kérdésekre adott és adható – válaszok nem állnak olyan mértékben és mélységben rendelkezésre, 

ami ahhoz kellene, hogy az összevetés produktív legyen, s ne felületes hasonlóságok megállapítá-

sára szorítkozzon, de egyben elkerülje az erőltetett belemagyarázásokat. 

  

                                                
5 Attól az aktuális kérdéstől most eltekintve, hogy van-e esély arra, hogy a (magyar) filozófia bárhol is tananyagnak 

számítson idehaza. Valószínűleg – és sajnos – igaza van Somos Róbertnek abban, hogy „[a] magyar filozófiát nem 

fenyegeti olyan veszély, hogy iskolai tankönyvekbe kerül”. (Somos Róbert: Válasz a körkérdésre: „Hogyan írjunk 

magyar filozófiatörténetet?” Szépirodalmi Figyelő, 2013/3. 44.) Jelen sorok írójának mindenesetre két féléves 

kötelező kurzust jelentett az egyetemi alapképzés során – másfél évtizeddel ezelőtt – a „magyar filozófiatörténet” 

nevű tantárgy.     
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Diszciplináris tárgyalásmód 

 

Posch két könyvének lényegi tartalma külön kerül ismertetésre, egyéb nézetei diszciplínák szerint 

kerülnek tárgyalásra. Azon szakágakhoz tartozó megjegyzések, amelyeket könyvében is tárgyal, 

de amelyek nem a fő mondanivalóhoz tartoznak, hanem csak annak valamilyen folyományai, k i-

egészítései, vagy épp csak érintőlegesen szerepel néhány észrevétel, a diszciplináris szakaszba ke-

rültek. Az ilyen átfedésre a legjobb példa az etika, amivel Posch a lélekfilozófiai könyvében is 

tárgyal, de jelen elemzésben külön fejezetben szerepel.  

A diszciplináris tagolás szerinti tárgyalást az a – magyar filozófiatörténetben meglepően 

ritka – sajátosság teszi lehetővé, hogy Posch Jenő teoretikus alapállása egész életművében válto-

zatlan maradt.6 Végig pozitivista/materialista keretek között igyekezett alkalmazni elveit minden 

tárgyalt probléma vonatkozásában. Bár – mint majd látni fogjuk – találunk különbségeket korábbi 

és későbbi írása között, de ezek nem érintik Posch alapvető meggyőződését (világnézetét). Korai 

könyvében – bár meggyőződése már akkor is a materializmus iránt kötelezi el – elvileg járható 

útnak tekinti az olyan elméletalkotást, amely nem tesz explicite ontológiai kijelentéseket, hanem 

semleges marad. (Ami nagyjából az ontológiai meggyőződésről való hallgatást jelent.) Kései mű-

vében viszont már úgy gondolja, hogy az ontológia minden elméletnek az alapja, ami nélkül kér-

déses marad a kifejtett elmélet érvényessége. Tehát korai, időfilozófiai műve a filozófiai alapállás 

– ontológiai meggyőződés – tekintetében csak első olvasatra különbözik a kései művétől; inkább 

arról van szó, hogy Posch az előbbiben – annak speciális témája miatt – nem érzi szükségesnek 

kidomborítani alapelveit. Lélekfilozófiai könyvében már inkább eligazítja az olvasót alapelvei – 

materializmusa – tekintetében. 

 

                                                
6 Az őnálló – eredetiséget is tartalmazó – munkásságot felmutatni tudó filozófusok többsége alapvető kérdésekben 

(némelyikük többször is) változtatta álláspontját. Illusztratív példákat hozhatunk az alább röviden említésre kerülő 

pozitivizmus területéről is. Szembetűnően sok az olyan magyar filozófus, aki csak pályájának bizonyos szakaszában 

szegődik a pozitivizmus követőjévé. Talán a viszonylag legismertebb közülük Pauler Ákos, akinek nagyjából egy 

évtizedig tart e korszaka. De szintén „ideiglenes” pozitivista (a jelentősebbek közül) Medveczky Frigyes, Pikler 

Gyula, Somló Bódog. Ebből a szempontból talán a magyar rendszeralkotó filozófus, Böhm Károly tekinthető a 

„csúcstartónak”. Élete folyamán gyakran és változatosan – markánsan eltérő irányzatokat lecserélve – módosította 

filozófiai alapállását. Rövid ideig szimpatizált a materializmussal is. (A filozófiai irányzathoz való tartozás követ-

ezetességének – avagy az elkötelezettség váltogatásának – kérdését négy magyar filozófus gondolkodói útjának 

felvillantásával illusztrálja Perecz László írása: Következetesség vagy következetlenség? Korunk, 2015/6. 10-15.)      
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II. BEVEZETÉS 

 

1. A magyar filozófiatörténetről 

 

Bár léteznek összefoglaló munkák e témakörben, s az elmúlt néhány évtizedben egy viszonylagos 

fellendülés tapasztalható a magyar filozófiatörténeti kutatások területén, még mindig érvényesnek 

tartható a megállapítás, mely szerint a magyar filozófiai múlt termésének szisztematikus számba-

vétele területén még van teendője a filozófiatörténészi szakmának. Nem csak a feldolgozottság 

mértéke és alapossága hagy kívánnivalót maga után, hanem a rendelkezésünkre álló anyag kezelé-

sének mikéntjével kapcsolatban is vannak nyitott kérdések.7 

 

Posch Jenő korának bölcseleti közege 

 

Posch Jenő szakmai (publikációkat eredményező) munkássága a XIX. sz. végétől kezdődően a 

XX. sz. első negyedéig terjedő időszakra tehető. A magyar filozófiatörténet ezen időszakában a 

bölcseleti légkör jelentős változáson esik át. A Magyar Filozófiai Társaság 1900-as alakulásakor 

még többségben vannak azok, akik a pozitivista szemlélet mellett elkötelezettek. Ahogy a Társa-

ság lapja írja, az 1900. VII. 1-jén megtartott értekezleten „a nagy többség a megalakítandó társa-

ságnak pozitivista jelleget kívánt adni”.8 Ám a század második évtizedére érlelődni kezd a már 

évtizedek óta szinte egyöntetű elfogadottságnak örvendő pozitivista alapállással szembeni elége-

detlenség. Ennek következtében újraéled – és bizonyos aspektusait tekintve megújul – az idealiz-

mus, melynek különböző válfajai egymástól is nagymértékben eltérnek, de osztoznak  a pozitiviz-

mus elutasításában. A századforduló után nem sokkal ez válik az uralkodó tendenciává.9 Erről 

szól a kor egyik nagy tekintélynek örvendő filozófusa, Kornis Gyula pszichológiai témájú köny-

vének legelső mondata, melyben hangsúlyozza, hogy főirányát tekintve a szellemi tudományok 

területe „a jelen században kétségkívül a tudományos gondolkodás fejlődésének idealisztikus hu l-

lámvonalára mutat.”10 A materializmustól pedig – Alexander Bernát szerint – a sajátosan magyar 

észjárás távolítja el a filozófusokat. Hasonlóképp magyarázza a helyzetet Bartók György is, aki 

                                                
7 Mivel egy konkrét szerzőre koncentráló munkáról van szó, jelen esetben mellőzhetőnek tekintem a határozott 

állásfoglalást abban a (nagyobb általánosságfokú) kérdésben, hogy milyen értelemben beszélhetünk magyar filozófia-

történetről; hogy kivitelezhető-e, jogosult-e a (szigorú) elkülönítés, s ha igen, akkor milyen elvek szerint kell 

eldönteni, kit sorolhatunk ebbe a halmazba.  
8 Magyar Filozófiai Társaság történeti előzményei. In: Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. 1901/1. 5.o. 
9 A korszak filozófiai irányultságának megváltozásáról, és annak a kor legjelentősebb, az Athenæum c. folyóiratban 

történő megnyilvánulásáról lásd Perecz László: A pozitivizmustól a szellemtörténetig. Budapest, Osiris, 1998.    
10 Kornis Gyula: Okság és törvényszerűség a psychologiában. Budapest, Franklin Társulat, 1911. 5.o. 



  9 

szerint a materializmust nem fér össze „a magyar szellem belső alkatával”. A századforduló kör-

nyékén egy másik szerző (Wundt apropóján) ezt így konstatálja: „…ma a materializmus az egész 

vonalon hanyatlóban van, sőt lehet mondani, hogy a közfelfogás teljesen leszámolt vele…” 11 Va-

lóban igaz, a magyar filozófia történetében a természettudományos materializmus nem tudott 

számottevő befolyást gyakorolni – legalábbis a bölcseleti szféra területén.12 

 Posch Jenő gondolkodását viszont nem befolyásolja, hogy épp milyen bölcseleti irányzat-

nak van dominanciája. Sőt, az efféle trendeket teljesen esetlegesnek tekintette, mint afféle divat-

hullámok mozgását, melyeknek váltakozásait nem mindig teoretikus meggondolások vezérlik. 

Ezért egy tényszerűségre törekvő, akadémikus-teoretikus beállítottság szerint tevékenykedő elmé-

letalkotónak nem is kell különösebben törődnie azzal, hogy momentán melyik irányzat csillaga 

ível felfelé, és melyik kényszerül kisebbségbe. Legfeljebb annyiban befolyásolhatja ilyesmi az 

elméleti munka mikéntjét, hogy adott esetben több (és/vagy másféle) érvvel szemben kell az el-

lenérveket felsorakoztatni. Tömören fogalmazva: Posch számára teoretikusan irreleváns, hogy – 

egy többször is alkalmazott kifejezését használva – melyik irányzatnak vagy nézetnek „sikerült 

                                                
11 Rácz Lajos: Wundt jelentősége a filozófiában. Magyar Filozófiai Társaság Közleményei, 1902. 6. füzet. 10.o.  
12 Bár Felső-Magyarországon már a XVII. sz.-ban feltűnik egy atomista törekvésű gondolkodásmód, amit azonban 

nem azonosíthatunk minden további nélkül a materializmussal; többek közt azért sem, mert az atomizmus változatai 

közt még vitalizmussal vegyülő verzió is szerepelt. (Az irányzatról – és annak egyik szereplőjéről, Czabán Izsákról – 

friss írás: Guba Ágoston: Atomizmus a 17. századi Felső-Magyarországon. In: Mester Béla [szerk.]: (Kelet-)Közép-

Európa a (magyar) filozófiatörténetben. Budapest, Gondolat, 2016. 116-136.) A felvilágosodás materialista filozó-

fusainak eszméi sem találtak nagyszámú, teoretikus alaposságú követőkre. (Kivételek közé sorolhatjuk a materializ-

musra áttért, Holbach filozófiájára támaszkodó Martinovics Ignácot, s talán – némi jóindulattal – a Helvetius-t for-

dító, kommentáló, kiegészítő Kiss Mihályt.) A XIX. századi német materializmus elméleteit igyekezett magyar kö-

zegben terjeszteni – kevés sikerrel – Mentovich Ferenc. Törekvése heves ellenállásba ütközött, melynek hátterében 

többnyire nem teoretikus motivációk húzódtak meg. Az első kiadás példányait a cenzúra elégettette. (Mentovich 

esetéről részletesebb elemzés olvasható Kiss Endre cikkében: A magyar filozófia fő irányai a szabadságharc buká-

sától a kiegyezésig. Magyar Filozófiai Szemle, 1984/1-2, 26-69.) Materialistaként mindenképp említést érdemel (az 

egyetemen jogot tanuló, a filozófia területén autodidakta) Gergő Endre, aki egy könyvével (és néhány cikkével) 

képviseli a természettudományos materializmust. Munkái – két elmarasztaló recenziótól eltekintve – gyakorlatilag 

hatástalanok maradtak. Feltehetően a könyve iránti érdektelenség is szerepet játszhatott abban, hogy érdeklő-dése 

megváltozik, és a szigorú teoretikus stílust elhagyva – egy könyv és néhány cikk erejéig – életfilozófiai kérdések 

kezdik foglalkoztatni. Végül a marxizmussal való megismerkedése elkötelezettséggé érlelődik, ami maga után vonja, 

hogy az elmélet szintjéről a gyakorlat terepére lépjen. Utolsó könyve, mely a dialektika elméleti és gyakorlati kérdé-

seibe kínál beve-zetést, 1944-ben jelenik meg. (Abban az évben, amikor a fasizmus térhódítása következtében a 

kommunista mozgalomban végzett tevékenysége miatt gyermekeivel és feleségével együtt kivégzik.) Nincs nyoma 

annak, hogy a Poschnál fiatalabb Gergő ismerte volna Posch materialista felfogásban íródott könyvét.  

Megjegyzendő, hogy persze más – nem filozófiai – szakágak területén (pl. fiziológia, orvostudomány) léteznek 

materialista módon gondolkodó szakemberek. Elsősorban nem azért nem szükséges őket filozófiai szempontból 

számításba venni, mert más a végzettségük, hanem azért, mert – ahogy az említett Gergő Endre megfogalmazza – 

ritka az ilyen irányban orientálódó szerzők között, aki tudománya elméleti alapjainak, megalapozási problémáinak 

kérdéseire is fogékonyságot mutat. Jellemzőbb, hogy minden filozófiai affinitás nélkül, „mintegy mellékesen 

megkonstruálják maguknak a dolgok materialisztikus szemléleti módját, [de] ritkán emelkednek bölcseleti 

magaslatra.” (Gergő Endre: Materialista lélektan. Budapest, Nova, 1925, 8–9.)   

Megállapításának összefoglaló jellege miatt érdemes idézni Mészáros András filozófiatörténeti munkájából, melyben 

a materializmus jelenlétét és befolyását a következőképpen jellemzi: „felvilágosodás kori filozófusaink ahogy 

feltűntek, úgy le is tűntek a magyarországi filozófia színpadáról.” A klasszikus német materializmust illetően is 

„általánosabb volt a kritikus fogadtatás és az elutasítás. […] A materializmus így Magyarországon nagyobb visszhang 

nélkül kimúlt.” (Mészáros András: A filozófia Magyarországon. Pozsony, Kalligram, 2000. 89. és 199. o.)  
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népszerűségre vergődnie”. Számára csak egy dolog fontos: kinek van igaza (avagy melyik állás-

pont a legvalószínűbb).      

Már első, a század vége felé megjelenő könyvében is megjelenik az idealizmussal, a meta-

fizikával való szembenállás, de ez inkább csak kiolvasható a szövegekből, ám direkt módon, dek-

laráltan, tézisszerűen kifejtve kevésbé jelenik meg. Az (új)idealizmus megerősödésekor jelentke-

zik második könyvével, melyben az eddigi írásaihoz képest explicit módon és elszántabban üzen 

hadat mindenféle idealizmusnak. Ez utóbbi könyve tehát egy megváltozott, az övével ellentétes 

irányultságú bölcseleti közegbe kerül. Elhamarkodott lenne azonban, ha ebből esetleg arra követ-

keztetnénk, hogy e miatt helyez Posch nagyobb hangsúlyt a spiritualizmussal való szembenállás 

kinyilvánítására. Sőt, akár az a kérdés is felvethető, hogy vajon Posch – az akadémikus intéz-

ményrendszeren kívüliként – mennyire érzékelte az (akadémikus) filozófiai közeg irányvonalának 

megváltozását. 13 Valószínűsíthető, hogy valamennyire igen, de hipotézisem szerint sokkal inkább 

intrateoretikus – azon belül érveléstechnikai – megfontolások következtében jutott Posch arra a 

következtetésre, hogy az első könyvében még elvileg elfogadhatónak tekintett eljárást – az onto-

lógiai semlegességet, avagy egyszerűen csak az arról való hallgatást, vagy éppen a materializmus-

nak itt-ott mellékesen elejtett hangsúlytalan megjegyzések formájában való (inkább implicit) 

megnyilvánítását – felváltja a deklarált (realizmusnak átnevezett) materializmussal.    

       

2. Posch Jenő élete 

 

1859. VIII. 4-én született Pozsonyban. Apja helyi ügyvéd, később bíró. A gimnáziumot Pozsony-

ban kezdi, majd Budapesten folytatva 1877-ben érettségizik, s az egyetem bölcsészkarát is a fővá-

rosban végzi el. Egyetemi hallgatóként filológiai, esztétikai, szépirodalmi, nyelvészeti stúdiumo-

kat is látogat, de érdeklődést mutat a matematika és az asztronómia iránt is. Bár ezeknek a disz-

ciplínáknak a területén is igyekszik az alapismereteket szilárdan elsajátítani, a legnagyobb intenzi-

tással és elmélyültséggel a filozófiai tárgyak felé fordul. Elsőként ebből a tárgyból szerez tanári 

oklevelet 1881-ben, valamint magyar nyelv és irodalom tárgyból. Később német nyelv és iroda-

lomból is tanári végzettsége lesz, majd ez kiegészül latin nyelvtanári oklevéllel. 

 Az egyetem elvégzése után nem sokkal katonai szolgálatra hívják be, melynek tartama 

alatt tiszti rangot szerez. A szolgálati idő letelte után ideiglenesen több helyen is házitanítói állást 

vállal, míg aztán az 1884/85-ös tanévre egy sátoraljaújhelyi gimnáziumban (helyettes) tanári ál-

                                                
13 Az akadémiai irányvonal megváltozásának akadémián kívüli tényezőkkel való összefüggéseinek – inkább az 

eszmetörténet diszciplinájához tartozó – keresése már kívül esik egy Posch Jenő munkásságára koncentráló 

monografikus jellegű munka tematikai (és terjedelmi) keretein.      
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láshoz jut. Onnan egy év múlva áthelyezik Debrecenbe. A rákövetkező tanévben – már rendes ta-

nárként – a miskolci katolikus gimnázium lesz a munkahelye, ahol négy évig marad. 1890 őszén 

Szolnokra kerül, egy állami gimnáziumba. 

 Itt huzamosabb időt tölt el. Úgy néz ki, megállapodik ezen a helyen. Szolnoki tartózkodá-

sának terméke első könyve is, ami közvetve Szolnokról való távozásával is összefügg. Felekeze-

ten kívülisége és ateizmusa miatt egyházi személyek gimnáziumi tanári munkaviszonyának meg-

szüntetését követelik. (Erről részletesebben lásd a Vallás c. alfejezetet.) Ezt nem érik el, de 1898 

nyarán áthelyezik Szolnokról Budapestre, a VIII. kerületi állami főgimnáziumba.  

Az élete nagy részében gimnáziumi tanárként dolgozó Posch a tudományos filozófiai te-

vékenységnek rendelt alá szinte minden mást. Bár alkalmankénti szívesen töltött némi időt szűk 

körű baráti társaságban, s a nyári tanszünet idejét gyakran színesítette európai utazásokkal. Ezen-

kívül egyes művészeti ágak – elsősorban a zene és a szépirodalom – vonzották. (A zene iránti ér-

deklődése sem merült ki a zene hallgatásában és az önmaga – vagy a kis számú ismerősi kör – 

kedvtelésére szolgáló zongorajátékban; itt is megtalálta a teoretikummal való kapcsolódási lehető-

ségeket.) Azonban idejének csak kis részét fordította szokványos szabadidős tevékenységekre; a 

szakmai – tanári és filozófusi – teendők prioritást élveztek. Összességében tekintve a tanításnak és 

a filozófiai alkotómunkának szentelte idejének és energiájának java részét.   

Gimnáziumi tanárként szakmai tevékenységét élete nagy részében az egyetemi közegtől 

távol, az akadémiai intézményrendszerrel való kapcsolatot nélkülözve végezte. Nincsenek egyér-

telmű adatok arról, hogy az egyetemi szinttől való távolmaradás tudomásul vett kényszerűség, 

avagy saját döntésének következménye. A tanártársával jó viszonyt ápoló Zlinszky Aladár vissza-

emlékezése szerint Posch nem törekedett arra, hogy egyetemen helyezkedjen el. Öccse, Posch Ár-

pád viszont nekrológjában azt írja, hogy Jenő – legalábbis fiatal korában – még fontolgatta, hogy 

jó lenne majd egyetemen kutatni és tanítani. A fiatal korban meglevő szándék, az egyetemi kör-

nyezetbe való bekerülés később talán már nem vonzotta annyira. Ebben feltehetően szerepet 

játszhattak a fentebb már említett konfliktusok is, de – ahogy Posch Árpád említi bátyja gyakori 

ez irányú panaszát – az iskolarendszer keretei közötti tanítási tevékenységgel együtt járó, a tudo-

mánnyal össze nem függő elvárások, az intézményekben uralkodó személyközi viszonyok is: „ne-

ki is tapasztalnia kellett azt, hogy a középiskolai tanárt nem éppen csak tudományáért becsülik 

meg. […] vidéki tanár korában igazán megértő társat, barátot alig is talált kartársai sorában.”14      

 Posch egyedül dolgozó szerző, s hiányolja is a teoretikus vitákat. Paulerrel polemizáló vi-

tairatának zárómondataiban panaszkodik is emiatt. Utal arra, hogy régebben a különböző filozóf i-

                                                
14 Posch Árpád: Posch Jenő (1859-1923). Nyugat, 1924/10. 5. o. 
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ai irányzatok elkötelezettjei nagyobb hangsúlyt fektettek elméleteiknek, érveiknek a másokéival 

való elméleti ütköztetésére. „[I]rigylem – írja Posch – első sorban a nyelvtudósainktól, de egyéb 

szakok művelőitől is azt az élénkséget, mely körükben uralkodik, ha egybevetem evvel azt a 

csendes nyugalmat, mely a magyar filozófia művelői között honol, ahol mindenki egyenkint végzi 

a maga dolgát a maga módjára [...] és igazán egyikünk sem törődik a másiknak törekvéseivel.”15 

 Alkalmi kivételt jelent az elszigeteltségben a hivatalos tudományos közeghez való laza 

kapcsolódás, amikor is az Akadémia mindkét könyvének kiadási költségeihez hozzájárult. Posch 

számára azonban még emellett is komoly terhet jelentett (és a második könyve esetében három 

évébe telt) a megjelenési – nagyrészt a nyomtatási – költségek fennmaradó részének előteremtése.  

Az institucionális kereteken kívülisége és az ebből eredő elszigeteltsége csak élete vége fe-

lé enyhült, amikor 1900-ban ő is tagja lett a filozófiai iránti érdeklődést fellendíteni, a filozófiát 

művelők számára kapcsolattartási lehetőséget teremteni hivatott Magyar Filozófiai Társaság alap-

szabályának megalkotását célzó, négy főből álló előkészítő bizottságnak.16 A filozófiai irányvonal 

akkor még viszonylag kedvező Posch számára. A társaság célja, hogy „bármiféle hagyományos, 

felekezeti állásponton felülemelkedve, tudományos módon és liberális szellemben művelje, al-

kalmazza és népszerűsítse a filozófiát”.17 Posch részt vesz az 1901. V. 25-én tartott alakuló köz-

gyűlésen is, ahol választmányi tag. Később szerkesztőbizottsági tagnak választják.  

Harminc évi tanári tevékenység után nyugdíjaztatását kérelmezi, de anyagi nehézségek 

miatt hamarosan újra munkába áll. Még néhány éven keresztül tanít. 1920-ban a Magyar Filozófi-

ai Társaság alelnökének választják. Ugyanebben az évben válik a Magyar Tudományos Akadémia 

levelező tagjává. Megromlott egészségi állapota miatt véglegesen nyugdíjba vonul. Betegsége, 

mely álmatlansággal és étvágytalansággal kezdődik, egyre súlyosabb lesz, de – lakása falai közé 

visszavonultan, alig néhány emberrel érintkezve – még ekkor is tudományos tanulmányokba mé-

lyed, olvas és ír. Utolsó írásának megjelentetését már kénytelen öccsére bízni.  

Majd veseproblémákkal kórházba kerül, ahol műtét vár rá, amely nem segít rajta. Röviddel 

a halála előtt még kezébe vehette azt a német nyelvterületen megjelenő folyóiratot, amely leközöl-

te pszichológia-filozófiai művének németre fordított kivonatát. (Hasonlóan ahhoz, ahogy első, az 

                                                
15 Posch Jenő: Az apriorisztikus etikáról. Huszadik Század, 1913/7-8. 11-36.o. 

Úgy tűnik, ez a jelenség a magyar filozófiatörténet területén akár már-már hagyományosnak is mondható. Laczkó 

Sándor a magyar filozófia egy korábbi korszakára vonatkozóan megállapítja: „Tünet értéke van annak, hogy Sartori 

nem ismerte Apáczai művét, mert általában jellemző, hogy nem alakult ki párbeszéd a böltsesség szeretésének 
tudománya hazai művelői közt, jobbára nem is tudtak egymásról, vagy ha mégis, akkor egymás mellett beszéltek el.” 

(Laczkó Sándor: A magyar filozófiai műnyelv kialakulása Apáczaitól a 19-20. század fordulójáig. In. Mester B. – 

Perecz L. (szerk.): Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Budapest, Áron kiadó 2004. 75-122.) 
16 Másik három tag: Bokor József, Kőrössy György, Kun Sámuel.  
17.Magyar Filozófiai Társaság történeti előzményei. In: Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. 1901/16.o. 
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idő filozófiájával foglalkozó művének rövidített változata is megjelent németül.) Hónapokig tartó 

súlyos betegeskedés után 1923. VI. 30-án hal meg. A rákoskeresztúri temetőben temetik el. 

 

3. Életfelfogás 

 

Szakember és magánember 

 

Bár e dolgozatnak nem célkitűzése Posch Jenő életét behatóan tárgyalni (s ehhez elég adatforrás 

sem áll rendelkezésre), de teoretikus nézetei és életfelfogása viszonyának egy aspektusáról érde-

mes röviden szólni.  

 Abban az értelemben, ahogy az egzisztencializmust mint filozófiai irányzatot (ha helyén-

való egyáltalán irányzatnak nevezni) érteni szoktuk, Posch Jenő egyáltalán nem sorolható ebbe a 

csoportba. Azonban írásainak egy részében itt-ott elejtett nem-teoretikus megjegyzéseinek, továb-

bá mindannak alapján, ami keveset életéről tudhatunk – beleértve a róla szóló visszaemlékezése-

ket –, kiolvashatók bizonyos életvezetési elvek. Ezek alapján egy (a szó nem ontológiai értelmé-

ben vett) idealista ember képe rajzolódik ki előttünk, akire messze nem illenek azok a jellemzé-

sek, melyekkel korabeli (ontológiai értelemben vett) idealista szerzők a materialistákat illették. 

Mindez persze nem meglepő, a filozófiatörténetből is számtalan példát találhatunk arra, hogy – 

Posch szavaival élve – a „kevéssé népszerű atheisztikus materialismus” képviselőit az elméleti 

irányultságú ellenvetéseken felül extrateoretikus motivációk által vezettetve is támadják.18 Kornis 

Gyula Poschról szóló emlékbeszédében kitér az elméleti nézetek és a személyiségvonások közötti 

összefüggésekre, s megállapítja, hogy Posch „lényegében racionalista gondolkodó volt, ha mind-

járt a tények rögéhez tapadó pozitivistának hitte is magát.”19 Posch Árpád és Zlinszky Aladár is 

egy lelkesedésre hajlamos, optimista, humanista személyiségként ábrázolja Posch Jenőt.  

 Mindezzel természetesen nincs is semmi probléma. Álláspontjára nézve, mely szerint a 

megismerés kérdéseihez a szigorú, „hideg” ráció eszközeivel kell nyúlnunk, nem jelentenek el-

lentmondást idealisztikus személyiségvonásai. Azonban vannak írásaiban olyan megjegyzések, 

amelyek esetében bizonytalan marad az olvasó, hogy miként is értelmezendő egyik -másik pasz-

szus. Posch némely mondata szinte már gyermeki optimizmusról, naiv humanizmusról tanúsko-

dik. Ezek egy részében jelzi, hogy saját, szubjektív megnyilvánulásáról van szó. Néha a szöveg-

                                                
18 Posch alkalmanként névtelen kritikusok által írt leveleket is kapott. 
19 Kornis Gyula: Magyar filozófusok. Budapest, Franklin kiadó, 1930. 206. o.  Mivel alapvetően emlékbeszédről, s 

nem szakmai értekezésről van szó, Kornis nem tisztázza, hogy ezt egyfajta ellenvetésnek szánja-e. A ‘racionalista’ 

jelzőt is inkább köznapi értelemben használja, mintsem a szó filozófia(történet)i értelmében.  
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környezetből kiderül, hogy csak afféle elszólásokról van szó, amelyek nem képezik részét az érve-

lésnek. Más esetekben viszont minden jelzés elmarad, s a kontextus sem teszi egyértelművé a kér-

dést. S amikor szigorúbb értelemben vett teoretikus érvelésmenet keretei között szerepelnek ilyen 

kijelentések, akkor az olvasó – további jelzés hiányában – támpont nélkül marad, s nem tudja ho-

va tenni azokat. Lehet, hogy mindezek csak elővigyázatlanságból kerültek a szövegbe, avagy ta-

lán a szerző nem érzékelte e szövegrészek zavaró hatását. Mindenesetre rekonstrukciós célú olva-

sat számára ez legalábbis némi bizonytalanságot okozhat. 

 

A filozófus tanár 

 

Posch Jenő tanári attitűdjének – egyben liberalizmusának – egy momentuma villan fel abból a (vi-

szonylag friss) esettanulmányból, amely az 1894-ben, a szolnoki főgimnáziumban lezajló, még 

diákcsínynek is alig nevezhető bagatell eset komoly fegyelmi üggyé válásának körülményeit, az 

akkori társadalmi viszonyoknak az iskola falain belüli események elbírálására gyakorolt befolyá-

sát elemzi.20 Egy tréfásan pikáns versike, melyet a diákok közül többen is másoltak és terjesztet-

tek az iskolán belül, egy alkalommal tanári kezekbe került. Az iskola igazgatója – komoly erkölcsi 

buzgalmáról tanúságot téve – az ügy alapos kivizsgálását rendelte el. A tanári kar sem volt egysé-

ges állásponton abban a kérdésben, hogy a „bűnösök” szigorúbb vagy enyhébb büntetést kapja-

nak.21 Posch Jenő határozottan a szigorú büntetés ellen foglalt állást, s a megosztottság miatt ren-

dezett tanári szavazáson is ennek megfelelően voksolt. 

Általánosságban véve sem támogatta a büntetési tételek szigorúságát. Utolsó írásában is 

szót ejt arról, hogy a bűnösök büntetésének szigorítását szorgalmazó rigorózus nézetek hátterében 

sokszor csak a tiszteletre méltó erkölcsi felháborodás köntösébe öltöztetett érdekek húzódnak 

meg.  

Gimnáziumi tanárságának budapesti szakaszában végzett munkájának és tanári személyi-

ségének jellemzését találjuk meg Kende Zsigmond könyvében. Ekkortájt Posch magyar nyelvtant, 

valamint latin és német órákat tartott. Hatékonyan és lelkesen tanított, s képes volt a tanulók több-

ségében az általánosságban nehéznek és unalmasnak tekintett ismeretanyag iránti érdeklődést fel-

kelteni. Ha direkt módon nem is, de közvetve Posch Jenőnek szerepe volt a későbbi Galilei Kör 

szabadgondolkodói irányvonalának előkészítésében. A gimnazisták – részben véletlenül, aztán 

                                                
20 Gyökös Eleonóra: Egy magatartás-osztályzat körüli vita, és ami mögötte van. Taní-tani, 2008/2. 43-52. o. 
21 A büntetés a magatartás-osztályzat lerontása volt. A vita tárgyát az képezte, hogy ez milyen mértékű legyen. Mint a 

cikk szerzője kifejti, a szigorúbb osztályzatnak önmagán túl mutató jelentősége volt, mivel egyéb hátrányos következ-

ményeket is maga után vonhatott.  
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szándékos igyekezettel – egyre többet tudtak meg kedvelt tanárukról. Először egy rövid lexikon-

cikkben olvastak a szolnoki konfrontációról, majd az ügyről tudósító akkori hírlapokat is elolvas-

ták. A gondolkodás szabadsága melletti kiállása következtében szemükben tovább nőtt tanáruk te-

kintélye. Ennek hatására kezdtek megismerkedni a tudományos materialista elméletekkel, melyek 

addig el voltak zárva előlük. Megalapították a gimnáziumi Materia Kört, megjelenése után keres-

ték a kapcsolatot a Világosság munkatársaival, s a Galilei Kör alapítóinak jelentős része is a gim-

názium volt tanulói közül került ki.22  

Anélkül, hogy explicit módon filozófiai tanokról beszélt volna, diákjai nem kis részének 

szemében – először szakmai, majd világnézeti – példaképpé vált Posch Jenő, „ez a nagy tudású, 

szelíd, mindig türelmes, bennünket sohasem büntető, tantárgyaira oly buzgón oktató tanár.”23 

Felekezeti keretekből való kilépése következményének felvállalása olyan személyekre is 

hatást gyakorolt, akikkel közvetlenül nem is került kapcsolatba. Hermann Imre annak ellenére so-

rolja a rá befolyást gyakorló személyek közé Posch Jenőt, hogy neki nem, csak a bátyjának volt 

tanítója. Saját meggyőződése melletti következetes kiállása nagy hatást gyakorolt a fiatal Her-

mannra: „Nekünk ő volt az ideál. Megtanultam, hogy bátran ki kell állni a meggyőződésért.”24 

 

4. Pozitivizmus és/vagy materializmus  

 

Besorolását tekintve felvethető kérdés, hogy Posch Jenőt pozitivistának, vagy inkább materialistá-

nak minősítsük-e. Pozitivizmus és materializmus viszonya nem csak a magyar filozófia területén, 

hanem általában véve is meglehetősen tisztázatlan. Viszonylagos rokon vonásaik miatt sokszor – 

különösen a filozófiai egyéb irányzataihoz tartozók – nem is tesznek különbséget közöttük. Jelen 

téma szempontjából érdemes kihangsúlyozni, hogy az ezzel a viszonnyal általában véve – tehát 

nem a magyar filozófiatörténet vonatkozásában – foglalkozó történeti írások a logikai pozitiviz-

must vetik össze a materializmussal, ellentétben a témánk szempontjából releváns pozitivizmus-

sal, ami értelemszerűen a Comte-féle pozitivizmus. Annak megállapításán túl, hogy Comte nem 

volt materialista, nem gyakoriak az olyan vizsgálódások, melyek a két irányzat viszonyát tisztázni 

akarnák. A magyar filozófiatörténetben kevéssé is mutatkozik igény efféle finom distinkciók meg-

tételére. A korabeli szaklapokat tekintve az a jellemző, hogy még az általában vett filozófiai 

szakma – s még inkább a filozófiával csak felületesen, érintőlegesen foglalkozó egyéb értelmisé-

                                                
22 Részletesebb és friss kutatási eredmények a Körről Csunderlik Péter Tibor 2016-os disszertációjában: A Galilei Kör 

(1908–1919) története és recepciótörténete.  
23 Kende Zsigmond: A Galilei Kör megalakulása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974. 31. o. 
24 Bodor Péter – Pléh Csaba – Lényi Gusztáv (szerk.): Önarckép háttérrel. Pólya, Budapest, 1998. 93. o. 
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giek – a pozitivizmust afféle gyűjtőfogalomként használják; azaz pozitivizmuson a metafizikát el-

vető, a „valóságtól elrugaszkodott” spekulációt elutasító, a megismerésben a „kézzelfoghatóhoz”, 

az adott tényekhez ragaszkodó megközelítést értenek. Ennyiben többé-kevésbé Comte-hoz hűen, 

de – meglátásom szerint – többnyire a Comte téziseivel való konzisztencia aprólékosabb felméré-

sének igénye nélkül használják a korabeli diskurzusokban a pozitivizmus címkét, sokszor annak 

egy verziójaként, megnyilvánulási módjaként értve a materializmust is. Ezt mutatja Halasy-Nagy 

József filozófiatörténeti könyvében szereplő megjegyzés is, melyben Poscht és filozófiáját az 

alábbi módon jellemzi: „A pozitivizmus legkitartóbb képviselője [...] két vaskos kötetben tisztára 

materiálista felfogással kísérli meg lelki életünk feltárását.[...] Posch általában a spiritualis ta vi-

lágnézet cáfolatát vallotta élete feladatának.”25    

Többnyire ilyen átfogó kategóriaként használja Posch Jenő is a terminust. Időelméleti 

könyve névtelen kritikusának adott válaszában a pozitivista irányzatba sorolja be saját felfogását. 

Később, Alexander Bernát ugyanezen könyvhöz fűzött bírálatára válaszolva már „atheistikus 

materialismus”-ként (valamint empirizmusként) jellemzi elméleti alapállását. 

 

5. Posch írói stílusa 

 

Néhány közérthető folyóiratcikkétől eltekintve elmondható Posch Jenő írásairól, hogy olvasóik-

nak nincs könnyű dolguk. Kiemelten vonatkozik ez két terjedelmes könyvére. Mondanivalójuk 

megértését több tényező is nehezíti. Ezek egyike az, hogy Posch műve nagyon szakmai jellegű. 

Ez persze önmagában véve semmiképp sem minősíthető negatívumnak, hiszen teoretikus munká-

ról van szó, ahol a szakmai nyelvezet, a mondanivaló megértéséhez nélkülözhetetlen alapismere-

tek meglétének feltételezése természetes az író és az olvasó számára is. De ezt figyelembe véve is 

elmondható, hogy Posch könyvei nem kimondottan olvasóbarát stílusúak. Noha van olyan – igaz, 

csak egy – hely, ahol Posch saját írásairól úgy nyilatkozik, hogy azokat a művelt nagyközönség-

nek is szánja, a megcélzott olvasóréteg eme részére feltehetőleg riasztóan hathatott mind terje-

delme, mind nyelvezete. Kritikai írásában Alexander Bernát kevés olvasót jósol Posch időfilozó-

fiai könyve számára. Megállapítása szerint a szerző tárgyalásmódja „annyira szakszerű, annyira 

részletekkel, más szerzők nézeteivel bíbelődő […], hogy könyve még a szakembernek sem köny-

nyű olvasmány”.26 Az időelméleti könyvre vonatkozó megállapítás nem kevésbé érvényes a ké-

sőbbi pszichológia-filozófiai kötetre is. 

                                                
25 Halasy-Nagy József: A filozófia története. Budapest, Pantheon, 1943. 354. o.  
26 Alexander Bernát: Posch Jenő: Az idő elmélete [recenzió]. Athenæum, 1897/4. 715-716. 
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 Posch mai olvasója – és még inkább elméleti állásfoglalásait és érveit rekonstruáló elem-

zője – számára a nehézségek egyikét jelentheti az is, hogy egy más kor más nyelvezetével (bele-

értve a köz- és a szaknyelv eltéréseit is) kell megbirkóznia. Mindez azonban természetes, a törté-

neti feldolgozás magától értetődő velejárója. Más a helyzet azonban az elemzett szövegek szerke-

zetével. Posch stílusa sokszor kimondottan terjengős, néha csapongó.27 Annak ellenére, hogy 

könyveit részekre, fejezetekre tagolja, gyakorta előfordul, hogy egy-egy kérdésben nem annál a 

fejezetnél találjuk meg a leglényegesebb észrevételeit, ahol a fejezetcím alapján jogosan várnánk, 

hanem éppenséggel egy olyan szakasznál, ami nem is a szóban forgó témának lett szentelve. 

Gyakran a főtémát illető gondolatmenet szempontjából mellékszálnak tekinthető csapáson halad-

va – sokszor kisbetűs betoldásként – fejt ki olyan részleteket, amelynek egy másik fejezetben len-

ne inkább a helye. Az is előfordul, hogy egy kérdéskör kapcsán mintegy mellékesen, futólag sze-

repeltet egy olyan bekezdést, amelyben olvasható fejtegetés lényegesen módosít egy másik, más 

fejezetcím alatt kifejtett gondolatmenetet. Az olvasónak néha olyan érzése lehet, hogy a szerző az 

adott fejezetben tárgyalt főtéma valamely részletkérdésének apropóján eszébe jutó gondolatot ak-

kor és ott írt le, amikor és ahol épp járt a gondolatmenetében, kevéssé törődve azzal, hogy szer-

kesztési elvek tekintetében ez enyhén szólva sem a legszerencsésebb megoldás. Az is előfordul, 

hogy egy bizonyos gondolatmenettől való hosszasabb – afféle „erről jut eszembe” alapon történő 

– elkalandozás során a szigorúbb, argumentatív, teoretikus tárgyalásmódról átvált egy esszéiszti-

kus, laza, kötetlenebb beszédmódra. 

Már Posch első, időelméleti könyvére is igaz, hogy az olvasónak/elemzőnek egy adott 

kérdésben elfoglalt álláspont feltárásához a terjedelmes szövegben néha meglehetősen rendszerte-

lenül elszórt megjegyzések sokaságából kell az adott kérdés szempontjából releváns mondatokat, 

bekezdésnyi szövegrészeket kiválogatni. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy annak rekonstruálásá-

hoz, hogy egy adott kérdésben mi volt a szerző álláspontja, nem csupán az adott fejezetcím alatt 

szereplő gondolatmenetet kell tanulmányozni (és rendszerbe szedni), nem pusztán lineáris szöveg-

részekkel kell dolgozni, hanem az egész könyvet végig kell böngészni, megállapítandó, hogy az 

                                                
27 Ebben talán Posch akadémiai intézményrendszeren  kívülisége – nézeteinek szaktársakkal való megvitatási 

lehetőségének hiánya – is szerepet játszhatott. Az institucionális rendszer keretei között tevékenykedő elméletalko-

tónak sokkal inkább lehetőségében áll nézeteit, mellettük felsorakoztatott érveit még írásának megjelentetése előtt 

kollégáival, szaktársaival (esetleg tanítványaival) megvitatni, erősségeire és gyengéire rávilágítani. (Ez akkor is igaz, 

ha Posch korában ez nem volt olyan mértékben, olyan általánosan elterjedt gyakorlat, mint manapság, amikor néha 

egy szerző oldalnyi terjedelemben sorolja azoknak a szakembereknek a neveit, akikkel megvitatta téziseit.) Egy eset-

ben, időfilozófiai könyvének kinyomtatása előtt Alexander Bernát – kritikai megjegyzései kíséretében – bemutatta az 

Akadémián Posch könyvét (akinek a nyomtatási költségeket illető kérelméhez magát a nyomdakész könyvet is mellé-

kelnie kellett). Feltehetően arra már nem kapott időt, hogy könyvét a kritikai észrevételeket figyelembe véve esetleg 

részben átdolgozza, pusztán az előszóban tesz néhány – magyarázó-mentegetőző – megjegyzést. Így tehát nem 

mondhatjuk, hogy Poschnak lehetősége nyílt volna arra, hogy könyve tartalmának színvonalát egy (vagy több) 

előzetes szakmai diskurzus segítségével emelje.    
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adott kérdéstől eltérő témák fejezeteiben nincsenek-e szerkesztési szempontból nem oda illő, ha-

nem más fejezet számára releváns gondolatmenetek. A szerkesztési-formai szempontokat háttérbe 

szorító stílus speciális nehézséget eredményez a nézeteit rekonstruálni, elméleti munkásságát fel-

dolgozni törekvő filozófiatörténész számára. Ezt a helyzetet jól illusztrálja Posch saját megfoga l-

mazása, amely Alexander Bernátnak azon kritikai észrevételére – pontosabban annak Posch általi 

értelmezésére – írt válaszában szerepel, mely szerint Alexander Posch legalapvetőbb filozófiai el-

veinek (világnézetének) explicit kifejtését hiányolja. Posch azzal védekezik, hogy amit a bíráló 

hiányol, az benne van a könyvében. „Aki venne magának annyi fáradságot, hogy munkám mind-

két részét elejétől az utolsó betűig elolvasná, és ama hellyel-közzel elszórt megjegyzéseket, me-

lyek nem szorosan az időkérdésre vonatkoznak, külön tartaná, könnyen észrevehetné, hogy e 

megjegyzések igenis kiadnak egy egységes világnézetet”28 Mindez valóban igaz, de ezt a „fárad-

ságot” – vagy annak egy részét – tudatosabb szerkesztési elvek alkalmazásával megtakaríthatta 

volna leendő olvasói számára. 

 Bár pszichológiai művében már külön fejezetben tárgyalja az általa képviselt filozófiai 

alapelveket (kissé meglepő módon nem a könyv elején, hanem a legvégén), de erre a könyvre is 

igazak a fentebbiek. Sok kérdés vonatkozásában a könyv különböző részeiben szereplő passzusok 

összeválogatása révén juthatunk el a szerző álláspontjának megismeréséig. Posch Jenő ezá ltal a 

filozófiai munkák olvasóira háruló, egyébként is jellemző nehézségeket megtoldja egy olyannal, 

ami még egy szakember dolgát is nagyon megnehezíti, mondanivalójának megértését átlagon fe-

lüli mértékben idő- és energiaigényessé téve.  

Már első, az időről vallott saját filozófiai nézeteit kifejtő, valamint az időről alkotott elmé-

letek történetét feldolgozó könyvére is jellemző, hogy álláspontját gyakran összevetette az általa 

ismert filozófusoknak és pszichológusoknak a téma szempontjából releváns teóriáival. Az Ale-

xander által említett mások nézeteivel való „bíbelődés” még fokozottabban jelen van a mentális 

jelenségeket mozgásokra visszavezetni akaró felfogását tartalmazó művében. A kétkötetes könyv 

terjedelmének jelentős részét képezik a másoktól származó (kisebb betűmérettel szedett) idézetek, 

és azoknak Posch általi elemzése, kritikája, illetve a saját nézeteivel való összevetése. Ez utóbb i-

val függ össze az a benyomás is, ami a könyvet elsőként (folyamatosan) tanulmányozó olvasót éri. 

Mégpedig az, hogy – legalábbis érveléstechnikai szempontból –  bizonyos részek redundánsnak 

tűnnek. Miután könyvében általánosságban érvelt a szellemi jelenségek egyfajta reduktív felfogá-

sa – mozdulatokra és/vagy fiziológiai folyamatokra való visszavezetése –  mellett, Posch egyesé-

vel sorra veszi a konkrét mentális jelenségeket. Furcsának tűnhet, hogy miért teszi ezt, hiszen ha 

                                                
28 Posch Jenő: Észrevételek Alexander Bernát úr bírálatára. Athenaeum, 1898/1. 157. o. 
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érveit az összes mentális állapotra vonatkozóan érvényesnek tartja – márpedig ez a helyzet –, ak-

kor fölöslegesnek tűnik külön-külön részletezni mindegyiket. A könyv olvasásában előrehaladva 

azonban érthetőbbé válik, hogy miért jár el így. Ugyanis az általa ismert és idézett szerzők között 

több is van, aki olyan álláspontot képvisel, mely szerint bizonyos mentális állapotok valóban re-

dukálhatók (valamire), de van egy (vagy néhány), amely(ek) viszont elvileg redukálhatatlan(ok). 

Posch alapvető törekvése az alaposság, s semmiképp sem szeretne „kiskaput” nyitva hagyni a teo-

retikus ellenfelek számára, akik különben azt mondhatnák: rendben, egyes mentális állapotok va-

lóban visszavezethetők arra, amit mondasz, de van egy (kettő, három), ami nem.29 Ezt akarja 

Posch megelőzni azzal, hogy precízen sorra veszi a (standard) mentális jelenségeket.30 

 Mindezek kapcsán felvethető a kérdés, hogy a szerző vajon milyen olvasórétegnek szánta 

írásait. Egyetlen alkalmi megjegyzése, mely szerint írásait a művelt nagyközönségnek is szánja, 

inkább csak azt tükrözi, hogy – mint minden író – szeretné, ha minél többen osztanák álláspontját 

– vagy legalábbis olvasnák írásait –, de nem jelenti azt, hogy a könnyebb olvashatóság érdekében 

efféle pragmatikainak tekinthető szempontokat érvényesített volna alkotómunkája során. Posch 

Jenőt nemcsak hogy üzleti szempontok nem érdekelték (ami egy elkötelezett, elvi alapokon álló 

filozófus esetében teljeséggel érthető, sőt akár dicséretesnek is tartható), de még csak a stilisztika-

iak sem, amelyek viszont már befolyásolhatják a kifejtett nézeteknek olvasók általi befogadható-

ságát. Posch Jenőt általánosságban véve kevéssé érdekelték szerkesztésbeli, formai szempontok. 

Úgy tűnik, hogy nem is törekedett valamilyen explicit szerkesztési elv kialakítására és alkalmazá-

sára, mivel ezt nem tartotta fontosnak. Egy elméleti irányultságú munka esetében lényegtelennek 

tekintett a tartalmi mondanivalón kívül minden formai szempontot. Ezzel kapcsolatos megjegyzé-

seket is találunk Alexander Bernát kritikai észrevételeire reagáló cikkében. Posch elismeri, hogy 

kritikusának a recenzált könyv „berendezésére”, stílusára vonatkozó kifogásai nem alaptalanok, 

de nem is időzik tovább ennél, rögtön rá is tér a fontos, azaz a tartalmi kérdésekre. A cikk későbbi 

sorai között azonban olvashatunk egy, a festészet területéről vett analógiát, mely egy kissé rávilá-

gít a kontextuális szempontokat ignoráló felfogására: „Arczképek terén szeretem a Lenbach-

féléket, melyek mindent, a mi nem maga a czélbavett arczkifejezés (testet, ruhát, stb.) csak vázla-

tos rajzban, elmosódva adnak vissza. T. bírálóm, úgy látom, a régi fajta, erős hátterű, keményrajzú 

modorhoz ragaszkodik.”31  

                                                
29 Egyik példa erre Hauptmann, aki anti-materialista érvelése során elfogadja, hogy vannak másra visszavezethető 

szellemi jelenségek is, de néhányuk – konkrétan az ítélet, a megkülönböztetés és az emlékezet – továbbelemez-

hetetlenek és redukálhatatlanok. 
30 Ez az eljárása tehát elvileg érthető, de azért néha előfordulnak tényleg redundáns ismétlődések is. Például pszicho -

lógiai művében az introspektív módon használt mentális nyelvezet 720-721. oldalakon ismertetett eredetét és 

működési mechanizmusát – más példa segítségével, de szerkezetét tekintve ugyanúgy – megismétli az 1130. oldalon.  
31 Posch Jenő: Észrevételek Alexander Bernát úr bírálatára. Athenaeum, 1898/1. 157.o.  
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Kétséges, hogy helytálló-e az analógia, hiszen egy filozófiai mű esetében a „háttér” – az 

alapelvek – és az elméletnek az azokra épülő további részei között szorosabb, szervesebb – más 

típusú – kapcsolat van, mint egy kép előtere és háttere között, s így az érvek helytállósága szem-

pontjából sem mellékes, hogy azok milyen elméleti alapokra épülnek. Úgy tűnik, hogy Posch a 

pozitivizmus bizonyos formáival összeférő módon metafizikailag semlegesként tálalta időfilozóf i-

ai fejtegetéseit, s materialista meggyőződését nem feltétlenül akarta előtérbe állítani egy speciális 

téma, az idő tárgyalásakor. Elszórt megjegyzései azt mutatják, hogy úgy gondolta, antirealista 

időértelmezése – és mellette szóló érvei – általános ontológiai keretbe helyezés nélkül is releván-

sak, s csupán Alexander követelésére kényszerült állásfoglalásának kinyilvánítására. Ha valami 

ilyesmit gondolt is, továbbra is dilemmát jelenthet, hogy Posch nem csupán egy neutrális monista 

álláspontból tekintve irrelevánsnak minősíthető (ontológiai, metafizikai), hanem néha ennél „kö-

zelebb eső” kérdésekben is „vázlatosan, elmosódva” fogalmaz. (Másrészt pedig pszichológia-

filozófiai főművével kapcsolatban is emelhetők olyan kifogások, mint amit a kritikus az első 

könyve kapcsán felvetett; ott viszont már az ontológiai semlegesség lehetőségének gondolata fel 

sem merülhet.)  

Az nyilvánvaló, hogy Posch a kései művében sem a formai, stilisztikai kimunkáltságra, 

hanem a tartalmi kérdésekre helyezte a hangsúlyt. Egy filozófiai mű kapcsán csak azt tartotta re-

leváns szempontnak, hogy jók-e az érvek vagy sem; igaza van-e az adott kérdésben a szerzőnek, 

avagy sem. „Tételnél fő, hogy jó legyen” – írja a fentebbi vitacikkében, s úgy tűnik, ezt vallotta 

később is.  

Posch Jenő – ha egyáltalán ilyesmi eszébe jutott – potenciális olvasóit rendkívül elszánt, a 

megértés érdekében jelentős intellektuális erőfeszítésre képes és hajlandó emberekként gondolha t-

ta el. Az olvasó kiterjedt idegennyelv-tudására is épít.32 Mindeme túlzottan optimista feltételezé-

seknek valószínűleg szerepük volt abban, hogy Alexander – Posch könyvének kevés olvasót jóso-

ló – prognózisa nem csupán az időfilozófiai könyvére nézvést, de későbbi pszichológia-filozófiai 

munkájára vonatkoztatva is helytállónak tekinthető. Valóban, Posch munkái nem váltak széles 

körben ismertté. 

                                                
32 A szokatlanul nagy számú idézeteket nagyon gyakran eredeti nyelven szerepelteti. Ezek közül a leggyakoribb a 

német nyelvű. Az előfordulások gyakoriságának arányait tekintve ezt követik a francia szerzőktől származó 

citátumok. Néha latin és görög nyelvű idézetekkel is találkozhatunk. Kései művében is hasonlóak az arányok, annyi 

különbséggel, hogy addigra már megtanul angolul is, s egyes szerzők műveit – főként Spencer és James írásait – már 

eredetiben tanulmányozza. (Az általa nagyra becsült Locke főművét azonban továbbra is német fordításban olvassa.)  
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III. AZ IDŐ ELMÉLETE 

 

Posch Jenő első, kétkötetes könyvében33 az idő filozófiai problémáit – azon belül is elsősorban 

annak ontológiai státusát és időfogalmunk pszichológiai kialakulásának mikéntjét – teszi vizsgálat 

tárgyává. Az első – Elmélet alcímet viselő – kötetben fejti ki saját teóriáját, melyből néhány rész-

let már napvilágot látott az Athenaeum 1894-es évfolyamának néhány számában. A második – 

Történelem című – kötetben kronologikus rendbe sorolva ismerteti a filozófia- és pszichológiatör-

ténet jelentős bölcselőinek idővel kapcsolatos elméleteit, melyeknek ismertetését saját kommen-

tárjaival, kritikai megjegyzéseivel látja el.  

 

1. Első kötet: az elmélet 

 

Bevezető megjegyzések  

 

Könyve előszavában Posch ismerteti alapvető hozzáállását, a téma kezelésmódját. Mivel már 

számos filozófiai rendszer áll a rendelkezésünkre, hasznosabbnak tekinti, ha egy filozófus nem 

enged annak az – egyébként is néha kissé öncélú – késztetésének, hogy az eddigi rendszereket tel-

jesen felrúgva új filozófiai alapokat fektessen le. Hasznosabb, ha az újabb és újabb átfogó, nagy 

keretek kreálása helyett a meglévő filozófiai rendszerek gazdag tárházából a meggyőződésének 

leginkább megfelelőt kiválasztva annak tisztázatlan részletkérdéseire, meglévő gondolati struktú-

rák fehér foltjainak precíz kitöltésére helyezi a hangsúlyt. 

Kifejezi meggyőződését az időproblematika pszichológiai alapú megközelítésének létjogo-

sultsága mellett, hangsúlyozva az időképzet kialakulási módja kérdésének az idő általában vett 

mibenléte szempontjából tekintett relevanciáját; egyben röviden indokolva azt is, munkája miért 

nem érinti az idő filozófiai problémáinak egyéb aspektusait. Elsősorban azért nem, mivel a téma 

logikai és episztemológiai vetületei Posch megközelítése szerint lényegüket tekintve szintén pszi-

chológiai kérdések, vagy legalábbis azokra vezethetők vissza. Jelzi, hogy ebben a könyvben any-

nyira az időkérdésre kíván koncentrálni, hogy a tárgyalás során nem csak egyéb diszciplínákat 

                                                
33 Posch Jenő: Az idő elmélete I-II. Budapest, Dobrowsky és Franke bizománya, 1896-1897. 

A szövegben szereplő idézetekről: a rövidebb citátumok a szövegben, folytatólagosan kaptak helyet, a hosszabbakat 

kiemelten szerepeltetem. Posch két könyvének tárgyalása során hozott idézetek esetében – ahol ez teljesen egyértel-

mű – csak az oldalszám szerepel zárójelben. Más fejezeteknél az idézet utáni zárójelbe tett oldalszám azt jelzi, hogy 

az idézet a fő műnek tekinthető könyvből, a Lelki jelenségeink és természetükből való. Egyéb helyről származó 

idézetek forrását hagyományos módon, lábjegyzetben közlöm. Saját szövegemben az egyszeres idézőjeleket akkor 

alkalmazom, amikor kifejezetten a terminusról, a szóról beszélek. Ha máshogy nem jelzem, az idézetben szereplő 

kiemelések az eredeti szövegből valók. Az egységesség kedvéért az idézetekben a Posch által előszeretettel alkal-

mazott ritkított szedés helyett dőlt betűket használok. 
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hagy bevallottan figyelmen kívül, de az idővel kapcsolatos filozófiai kérdéseket a – gyakran ezzel 

együtt tárgyalt – tér fogalmától függetlenül fogja kezelni. Nem rejti véka alá személyes filozófiai 

preferenciáit, s fel is sorol néhány szerzőt, aki hatással volt gondolkodásmódjának alakulására. 

Fontos filozófiai indíttatást jelentettek számára Locke és Kant gondolatai; pszichologista megkö-

zelítésének jelzésére pedig Spencer, Volkmann és Lotze nevét említi.  

Az első ránézésre nagyon soknak tűnő nyelvi vizsgálódás, a nyelvtudományi eredmények-

nek filozófiai területen szokatlanul nagy súlyú felhasználásával kapcsolatos esetleges aggályok, a 

nyelvanalízis filozófiai relevanciáját illető kétségek kapcsán annak a reményének ad hangot, hogy 

könyvének elolvasásával az olvasó számára világossá fog válni, hogy filozófiai kérdések vonatko-

zásában nagyon is érdemes a nyelvi szempontokat központi jelentőséggel felruházni. Az előszó 

utolsó mondatából kiderül, hogy a könyv megjelenése előtt már sor került egy kritikai jellegű be-

mutatásra az Akadémián Alexander Bernát részéről. Feltehetően az ott elhangzottak késztették a 

szerzőt a nyelvi vizsgálódások nagy terjedelme miatti mentegetőzésre.  

Megelőzendő a plágium esetleges vádját, tájékoztatja az olvasót, hogy könyvének megírá-

sa óta a téma szakirodalmában találkozott olyan elméletekkel is, amelyek nagy mértékben hason-

lítanak az övére, de amelyeket a könyv megírásakor még nem ismert. 

 

Az idő „hétköznapi” felfogása 

 

A laikus ember – de sok filozófus is – az időre általában úgy gondol, mint valami rajta kívül álló  

hatalomra, amely saját törvényei szerint, feltartóztathatatlanul halad előre. „Az idő egy mindene-

ket magával ragadó, hatalmas folyam” – jellemzi Posch a közkeletű felfogást, s hogy ilyenként 

gondolunk rá, annak okát főként abban látja, hogy úgy érezzük, nem vagyunk képesek semmilyen 

módon manipulálni, befolyást gyakorolni rá, rohanását feltartóztatni. Az idő köznapi felfogásához 

tartozik még annak folytonos természete, azaz hogy nem létezik legkisebb időegység vagy inter-

vallum, amelyen belül elvileg ne lehetne a szokásos múlt–jelen–jövő megkülönböztetéseket meg-

tenni. Ezenkívül az idő végtelenségét, azaz a sajátos egymásra-következés keletkezetlenségét és 

elmúlás-mentességét sorolja a standard felfogás jellegzetességei közé. 

 Gyakorlati célokra mindez elég is, de nem a filozófus számára, akinek további kérdései 

vannak: valójában mi is ez a világ minden eseményét kérlelhetetlen szigorral szabályozó, minden 

folyamat számára „mérővesszőt” jelentő idő? Olyasmi, mint valami finom, légies természetű 

anyag? Miért tekintjük elvileg vég nélkül oszthatónak? A dolgok sebességének is az alapja, de 

van-e sebessége magának az időnek? Mi a viszony a múlt-jelen-jövő és az események között, s 
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voltaképp melyik „folyik”? Ezek, s még jó néhány kérdés az, amely indokolttá teszi az  idő filozó-

fiai vizsgálatát. S bár még csak kérdés formájában, de a saját álláspontját is megelőlegezi: „avagy 

tán nem is anyag, nem is folyó az az idő, hanem csak valami emberi ész-kovácsolta fogalom, va-

lami ábrándkép?” (11.) 

  Posch nyomatékosan figyelmezteti az olvasót, hogy nem a tényleges, manapság használa-

tos fejlett időfogalmakból vagy annak gyakorlati használatára vonatkozó már kidolgozott filozóf i-

ai vagy tudományos elméletekből indul ki, hanem időfogalmunk kialakulásának rekonstrukcióját, 

„az időképzet kifejlődésének valószínű menetét, főbb vonásaiban” kívánja kidolgozni. Az idő mi-

benlétének mint filozófiai problémának a tárgyalási módszeréül e fogalom keletkezésmódját kí-

vánja feltárni, meghatározni az emberi elmében történő kialakulásának különböző fejlődési szaka-

szait. Eme rekonstruktív vizsgálódás fontos célkitűzése között szerepel annak megvilágítása, hogy 

mely objektív komponensek milyen mértékben járulnak hozzá az időképzet geneziséhez, feltárva 

ezáltal azt is, ami pusztán emberi, szubjektív összetevő.  

 

Az idő fogalmának genezise 

 

Tapasztalat és emlékezet 

 

Posch a tapasztalás folyamatát empirista módon írja le: az érzetek mint közvetlen érzékszervi be-

nyomások a memória közreműködése révén képzeteket alakítanak ki az elmében. Vizsgálódásá-

nak szempontjából itt az a fontos felderítendő kérdés, hogy milyen különbségeket fedezhetünk fel 

azon állapotok között, melyben akkor vagyunk, amikor – jelen-ítéletként – valaminek a létét, ill. 

amikor – jelen- vagy múlt-ítéletként – valaminek a nemlétét állítjuk? Posch hangsúlyozza: nem 

azt akarja kideríteni, hogy amikor érzékeljük valamely tárgy jelenlétét, és a tárgyat érzetünk alap-

ján reálisan létezőnek minősítjük, akkor az észlelő személytől függetlenül létezik-e a tárgy. Ez 

metafizikai kérdés, amellyel nem kíván foglalkozni. Mint ahogy azzal sem, hogy a feltételezett 

külvilágban milyen hatások következtében jönnek létre és bomlanak fel a tárgyak közötti kapcso-

latok. Ez a fizika dolga. Nem ezeket a kérdéseket akarja vizsgálni, hanem azt a pszichológiai fo-

lyamatot, amelynek következtében hajlamosak vagyunk ezzel kapcsolatos ítéletek meghozatalára.      

 Az időre vonatkozó ítéletek kialakulásának magyarázatakor is valamilyen megfigyelési 

eseményt kell feltételezni. Rekonstrukciós célokra ésszerűnek tűnik minél egyszerűbb esetet –  az 

időbeliség eszméjének keletkeztetésében szerepet játszó jelenség primitív formáját – alapul ven-

nünk. Ilyen lehet az, amikor valamely érzékszervünket valamilyen benyomás – legyen az auditív, 
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taktilis vagy vizuális inger – éri, majd ez megszűnik. A lezajló fiziológiai folyamat eredménye-

képp elménkbe kerülő emléknyomok tartóssága változó, de az nyilvánvaló, hogy nagyon sokszor 

a benyomásnak a megszűnte után is megmaradnak (de persze az is előfordul, hogy – pl. koncent-

rációhiány vagy memóriazavar miatt – eltűnnek).  

Hipotézisünk kifejtéséhez tiszsztázni kell, mi az időfogalom leglényesebb sajátossága, s 

továbbiakban ennek a rekonstruálására kell koncentrálnunk. Első lépésként hagyjuk el az idő járu-

lékos, másodrangú tulajdonságait, azaz azokat, amelyek nélkül az idő még idő marad, aztán néz-

zük meg, mi az, amitől nem tudunk eltekinteni anélkül, hogy magát az időt is meg ne szüntet-

nénk.34  

  
Az időnek a veleje, ama fent keresett „legegyszerűbb alakja” nem egyéb, mint az egymásután, 

vagyis, hogy az idő nem más, mint az a körülmény, hogy az események egymásután következnek. 

(12.)  

 

Azt a gondolatot is felveti, hogy esetleg az egyidejűség is lehetne fontos jellemzője az időnek, de 

– ahogy egy kicsivel később kifejti – ez semmiképp sem tekinthető központi tulajdonságnak; 

elemzése filozófiai szempontból nem is kecsegtet semmi produktív eredménnyel, hiszen az egy-

idejűség pszichikailag a jelenhez kötődik a legerősebben, így legfeljebb az egyszerre jelenlevő 

benyomások számára ill. ennek feltételeire kérdezhetnénk rá, ami nem vinne közelebb az időkér-

dés megoldásához. Mindazonáltal jelzi, hogy később még visszatér erre a kérdésre.  

Hogy idői fogalmakhoz35 jussunk el, ahhoz szükséges, hogy a világban levő dolgokat és 

lejátszódó eseményeket mint szukcesszív jelenségeket legyünk képesek felfogni. Ennek legalap-

vetőbb feltétele az emlékezőtehetség működése. Elménknek e képessége nélkül soha nem jutnánk 

az időfogalom birtokába, s persze nem is válhatnánk képessé azok nyelvi formába öntésére sem. 

 A gondolatmenet folytatása szempontjából meghatározást igényel, hogy a fent említett 

egymásutániság milyen viszonyban áll a múlt–jelen–jövő fogalmaival, s hogy melyik az elsődle-

ges, melyiket lehet inkább visszavezetni a másikra. A kérdést Posch végül is terminológiainak 

minősíti, s az ezzel kapcsolatos „meddő szóharcz” helyett azt javasolja, fogadjuk el, hogy akár az 

egymásutániság, akár a jelen, múlt és jövő fogalmait használjuk, ugyanazt a tényt akarjuk leírni 

velük. E tény egyik lényeges tulajdonságának jelzésére a ’múlás’ terminust javasolja, beismerve, 

hogy egyelőre egy tisztázatlan, pontosan nem definiált fogalmat használ, ami a további, azzal 

kapcsolatos fejtegetés során lesz világosabb, mely – többek között – annak megállapítására irá-

                                                
34 A tárgyalás ezen részében Posch nem hivatkozik direkt módon Locke-ra, de az ő distinkciójának Posch általi 

elfogadását figyelembe véve értelmezhetjük célkitűzését úgy, hogy az időnek a Locke-i értelemben vett elsődleges 

tulajdonságát akarja meghatározni, ill.elkülöníteni a másodlagosaktól.   
35 Mondanivalója kifejtéséhez Posch nem tekinti szükségesnek megkülönböztetést tenni fogalmak és ítéletek között. 
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nyul, hogy „miféle tény ez a múlás, vajjon reális-e, avagy csak képzelt, illetőleg mi és mennyi 

benne az objectiv reális tartalom?” (13.) 

 

Múlás,  változás, megsemmisülés.  

 

Mi történik akkor, amikor valaminek az elmúlását konstatáljuk? (Posch az erről szóló állításokat 

tekinti a múlt idejű ítéletek legjellegzetesebb típusának.) Mindazokban az esetekben, amikor ilyen 

kijelentést érvényes módon megteszünk – Posch több hétköznapi példát is említ –, a világban va-

lamilyen változás áll be. De mi a viszony a fentebbi múlás és a most használt változás között? 

Posch szerint a két kifejezéssel egy adott folyamatnak más-más aspektusát tudjuk hangsúlyozni. 

Ha inkább arra tekintünk, ami egy folyamat során kialakult, akkor inkább változásról beszélünk, 

ellenben ha a korábbi, a felbomlott alakulatról akarunk beszélni, akkor múlást mondunk.  

A változás fogalmát illetően Posch további pontosítást tart szükségesnek. Ugyanis elutasí t-

ja azt a közkeletű meghatározást, amely a változást átalakulásként értelmezi. Mégpedig azért, 

mert ez az értelmezés – véleménye szerint – nem ad világos választ arra a kérdésre, hogy hova 

lesznek ama bizonyos régibb konstellációk, melyeket felváltanak az újak. Ehhez a ’megsemmisü-

lés’ terminus használatát tartja szükségesnek, mely arra az alakulatra vonatkozik, amely a vá ltozás 

során átalakul valami mássá. Ám rögtön hozzá is teszi, hogy ezzel nem áll szemben az anyag 

megmaradásának a természettudományból ismert ide vonatkozó törvényével. Mivel minden létező 

dolog az alkotóelemeinek  – matematikailag is értelmezhető –  kombinációja, így a megsemmisü-

lés sem úgy értendő, mint az alkotóelemek (akár anyagról, akár erőről beszélünk) megsemmisülé-

se, hanem csak annak a konkrét konstellációnak a felbomlása, amely az átalakulás után már nem 

áll fenn.  

 Posch terminológiai döntése bizonyos szempontból nem szerencsés. A ’megsemmisülés’ 

szó – a hagyományosan annak ellentéteként értett ’keletkezés’-sel együtt – általában ontológiai 

értelemben használatosak. Posch esetében nem erről van szó. Nem feltételezi sem a creatio ex 

nihilo értelmében vett keletkezés lehetőségét, sem az abszolút megsemmisülést. Miért ragaszko-

dik ehhez a kissé félreérthető szóhasználathoz? Úgy gondolja, hogy a változás fogalmának a rea-

lista értelmezése és az ezt magába olvasztó elmélet szemantikája céljából van erre szükség.  

 
[É]n a változásnak reális voltát nem képzelem máskép megmenthetőnek, mint úgy, ha elfogadjuk, 

hogy a dolgoknak bizonyos régibb állapota az újnak beálltával megsemmisült;  mert ha nem, akkor 

vagy az újabb állapotot kell látszatszerűnek tartanunk s mellette a régibbet reálisnak, vagy pedig el-

fogadnunk, hogy az új és a régi állapot együttesen állanak fenn. Mindkét esetben ellenmondásba 

jutunk a változás fogalmával. […] S én csak azt állítom, hogy szabatosabban fejezem ki a változás 
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szellemét, ha azt mondom, hogy itt mindenkor megsemmisül a régibb állapot s egy új tűnik elő, 

mint ha azt mondanám: „a régibb állapot átalakul egy újabbá. (16.) 

 

Posch a megsemmisülést objektív ténynek tekinti, s aki ódzkodna ezt elfogadni, annak meggyőzé-

sére a következő gondolatmenetet adja elő: jelöljünk nagy A-val egy kombinációt, amely a válto-

zás során felbomlik, és valami más, B lesz belőle. Alkotórészeit pedig kis a-val és b-vel. 

  
 Az A összeállásban, melyet eredetileg láttam, valami változás történt, a mennyiben az a elem belőle 

kilépett és b került helyébe. Mit mondjak mármost az A combinatióra, mely tényleg nincs sehol, 
melyet nem mutathat fel senki? Az a felelet, hogy „átalakult” B combinatióvá, csak azt mondja, 

hogy most van egy B combinatioja, de nem mondja meg, mi történt A-val! Hogy az A tovább él eb-

ben a B-ben, az mindenekelőtt nem igaz, mert legföllebb annyi állhat, hogy A-nak bizonyos elemei 

maradtak meg; én azonban csak azt a combinatiót nevezem A-nak, melyben a is benne van, mely 

minden tekintetben olyan, a milyen azelőtt volt. Én mást nem felelhetek, mint, hogy A felbomlott, 

vagyis, minthogy nincsen semmi, a mi az A nevét viselhetné, ez tehát valami nem-létezőt jelentő 

puszta szóvá silányodott: megsemmisült. (17.)  

 

A világon folyamatos a változás, következésképp folyamatos és állandó a – Posch által adott ér-

telmezés szerinti – megsemmisülés jelensége is. Mivel csak azt az individuumot nevezhetjük jog-

gal A-nak, amelynek pontosan egy bizonyos konstellációban állnak az alkotórészei, ezért kérdé-

ses, hogy létezik-e olyan rövid idő-intervallum, amelynek során az individuum megőrzi önazo-

nosságát. Posch hangsúlyozza, hogy ha teljes pontosságra és nyelvi precizitásra törekednénk, ak-

kor elvileg bármely – akár a legapróbb – változás esetén egy individuumnak új nevet kellene kap-

nia. A gyakorlatban persze ez kivitelezhetetlen; csak akkor használunk másik nevet, amikor a vá l-

tozás mértéke azt valamilyen szempontból indokolja. A döntéshez nem tudunk pontos kritériumo-

kat meghatározni, az mindig pragmatikai alapon történik. Épp ezért a továbbiakban nem foglalko-

zik ezzel a problémával, s nem kísérel meg támpontokat adni a döntési eljáráshoz. 

 

Érzetek és képzetek megkülönböztetése 

 

Hogyan teszünk szert az idői ítéletekre? Ahhoz, hogy megértsük a múltra és jövőre vonatkozó k i-

jelentések eredeti értelmét, azt kell megvizsgálnunk, milyen jelen állapotban leledzik az emberi 

elme akkor, mikor a múlt- vagy jövőidejű ítéletet kimondja. 

 Milyen lelki esemény az, amely ilyen – ’nincs’ vagy ’volt’ szavakat tartalmazó – kijelenté-

sek megtételére késztet minket? Posch egyszerű válasszal szolgál: „mind a kettőt akkor haszná l-

juk, amikor az illető érzettől, melyre tényleg gondolunk, meghatva nem vagyunk.” (21.) 

 E válasz már feltételezi annak a különbségtételnek a képességét, aminek segítségével a 

„valamire gondolni” és „egy aktuális benyomás hatása alatt lenni” állapotok elkülöníthetők. Egy-

szerűbben fogalmazva az érzet és a képzet közötti distinkcióról van szó. Posch feltételezése sze-
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rint a valamely dolog hiányát állító ember is rendelkezik a szóban forgó dolog képzetével, s ez a 

képzet intenzitásának, élénkségének csekélyebb fokában különbözik az érzettől. (Elismerve az 

olyan esetek problematikusságát, amikor szélsőségesen élénk képzelet áll szemben nagyon enyhe 

benyomással.) Lehetséges lenne olyan irányban is próbálkozni, hogy nem az intenzitást, hanem a 

tisztaságot – azaz a részletek világosan kivehető avagy elmosódott mivoltát – tegyük meg kritéri-

umnak. Ám ez nem járható út, egyrészt azért, mert Posch kimondottan az egyszerű, részekre nem 

bontható benyomásokat felhasználva akarja kidolgozni gondolatmenetét, másrészt pedig azért, 

mert a tisztaság-különbség elvileg visszavezethető az intenzitás-különbségre (ti. az elmosódott-

ságnak az oka az összbenyomás egyes részeinek a feledés mértékével arányos intenzitás-

csökkenése). Első ránézésre szintén alkalmas kritériumnak tűnik a több érzékszerv által történő 

ellenőrzés lehetősége, amelynek fennállása esetén meggyőződhetünk arról, hogy valódi benyomás 

hatása alatt állunk, s nem pusztán képzelődésből vagy hallucinációból származó képzetekkel ren-

delkezünk. Ám ennek a módszernek – azon túl, hogy kizárólag összetett, tárgy- vagy dologszerű 

esetekre alkalmazható – az a gyengéje, hogy az egyik érzékszerv tanúbizonyságával kapcsolatos 

kétely kiterjeszthető egy (vagy több) másik érzékszerv megbízhatóságára is. Ugyanez a probléma 

az oksági következményekre való hivatkozással is. „Mert itt megint felvetődik az a kérdés, hon-

nan tudja, vajjon nem hallucinatió volt-e az a kérdéses következmény, pl. a vélt lövés után a füst-

szag, melyet állítólag észrevett.” (26.) 

Hasonlóan működésképtelennek minősíti azt az idegrendszeri folyamatra hivatkozó javas-

latot, mely szerint valódi érzet esetében – mivel az idegek bonyolult, sokrétű kapcsolatban állnak 

egymással – a benyomások mindig létrehoznak bizonyos mellékérzeteket is, míg a puszta képze-

tek – melyek az előbbi értelemben vett idegi ráhatások nélkül keletkeznek – nem eredményeznek 

ilyeneket. Posch szerint ez az érv feltételezi, hogy csak az érzet esetében kell idegi folyamatokról 

beszélnünk, a képzet pedig tisztán lelki természetű. Valójában mindkét folyamat idegműködéssel 

jár együtt, így a képzetek esetén is jelentkezhetnek azok a bizonyos mellékérzetek. A különbség 

inkább a mellékérzetek esetében is az intenzitás mértékében van: az érzeteké erősebbek, a képze-

teké gyengébbek.36  

 Az érzetek az ember számára sokszor kellemesek vagy kellemetlenek. Noha bizonyos ér-

zeteket ebből a szempontból közömbösnek szoktunk tartani, Posch úgy véli, a kellemességnek 

vagy kellemetlenségnek legalább valamilyen apró árnyalata, „tónusa”, csekély fokú jelenléte 

                                                
36 Gondolatmenetének későbbi szakaszában Posch néha maga is szóba hozza a képzetek és érzetek fiziológiai különb -

ségeit: „…az érző állapotnál az idegek „ingereltsége” (sit venia verbo) nagyobb, a képzelőnél kisebb.” (221.) Ám 

ezeket a megállapításokat csak jellemző sajátosságok leírásának szánja, de nem tekinti alkalmasnak arra, hogy döntési 

kritériumként funkcionáljanak. 
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együtt jár az érzetekkel. Még a viszonylag neutrális érzeteknek is van egy olyan aspektusa, amely-

ről elmondható, hogy „elméletben” megnövelve annak fokát, valamilyen „tónusos” érzetet ka-

punk. Ebben az érzet-tónusban véli szerzőnk megtalálni azt, amiben az érzetek és a képzetek közti 

különbség a viszonylag legészrevehetőbben megjelenik. Míg egy érzet kiválthatja a legszörnyűbb 

kínszenvedést vagy a legkéjesebb gyönyört, a képzetek – pl. egy elképzelt élvezet vagy fájdalom 

– még megközelítőleg sem fogják azt a kellemes vagy kellemetlen érzést bennünk fölkelteni, me-

lyet a valódi érzet. Persze lehet említeni eseteket – pl. hallucináció vagy őrület –, amikor valaki 

nem tud különbséget tenni aktuális benyomások és képzelet között, de Posch célkitűzése az egész-

séges, normális elme működésmódjának vizsgálatára irányul.  

 Az érzetek és képzetek közötti viszony más abban az esetben, ha viszonylag „tónustala-

nabb” érzetről van szó, mint ha élénk, erős tónusúakról. Előbbi esetben a különbség fokozati, 

utóbbi esetben „sokkal több, mint csupán fokbeli különbség, mert a képzet ez esetben nem puszta 

arányosan kisebbített kiadása az érzetnek, hanem torzképe, minthogy ennek egyik eleme a kép-

zetben aránytalanul jobban megkisebbedett, mint a többi…” (29.) Azaz egy erős tónusú – pl. kínt 

vagy kéjt kiváltó – érzet képzetté homályosulása során a fájdalom vagy a gyönyör sokkal inkább 

lecsökken – vagy el is tűnhet –, mint egyéb elemek (pl. a közben látott színek, formák, hallott 

hangok, stb.)   

Az érzetek intenzitásának (élénkségének, elevenségének) nagyobb és a képzetek cseké-

lyebb fokát hangsúlyozó különbségtétel nem problémamentes, maga Posch sem tartja annak. A 

gondot az jelenti, hogy nem áll rendelkezésünkre az elfogulatlanságot biztosító mérés lehetősége, 

amellyel az érzetek és képzetek intenzitásának fokát egzakt módon megállapíthatnánk. A „tónu-

sos” érzetek és az ezeket követően kialakuló képzetek viszonyát illető nem-fokozati különbség 

mibenlététét illető poschi magyarázat némileg homályban hagyja az (akár hagyományosnak is te-

kinthető) megkülönböztetés tartalmát (jelentését). A fokozati (különbség) tradicionálisan általában 

a lényegi (különbség) ellentettjeként használatos. Posch inkább csak a fokozati vs. nem-fokozati 

szembeállítást használja, némileg speciális értelemben, ami a szövegrész többszöri olvasása után 

válik érthetővé. Akkor beszélhetünk fokozatiságról (legalábbis ebben a kontextusban), ha az érzet 

és a képzet különbsége leírható egy bizonyos aspektus – mégpedig a (nagyjából ugyanabban az 

értelemben használt) erősség, élénkség, intenzitás – különbségeként, míg minden más aspektus 

változatlan marad. Ha bármi más is megváltozik, akkor a különbség már nem fokozati.     

Kérdéses, vajon az intenzitás-különbséget tekinthetjük-e olyannak, mint amely kritériumot 

biztosít annak meghatározására, hogy valaki érzettel vagy képzettel rendelkezik-e. Posch sorra ve-

szi néhány általi ismert szerző kritérium-javaslatait, de arra a következtetésre jut, hogy egyik sem 
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működőképes.37 Elutasító érveit olvasva azt várnánk, hogy végül előáll a saját végleges – az eddi-

giektől valamennyire különböző – javaslatával, de nem egészen ez történik. A különbségtétellel 

kapcsolatos álláspontját végül egy meglehetősen ötletszerű terminológiával egészíti ki (és foglalja 

össze), ami tartalmilag nem sokat ad hozzá az eddigiekhez. Ahogy eddig láttuk, mind az érzetek-

nek, mind a képzeteknek van egy bizonyos intenzitásfoka és valamilyen tónusa (eltekintve a cse-

kély számú neutrális érzetektől és képzetektől). A fok és a tónus együtteséből születő érzést Posch 

az elme közérzetének nevezi. Egy közvetlen benyomás hatása alatt állva közérzetünknek más íze 

van, mint annak a közérzetnek, amikor a benyomásra visszaemlékezve már csak annak képzetével 

rendelkezünk.  

 
[A] lélek tisztán ezen ízeknél fogva tudja ez állapotokat egymástól megkülönböztetni. […] észre-

veszi, hogy az az íz, melyet a képzelő állapotban érez, nem az, mint a melyik jellemzi az érző álla-
potot. […] a lélek visszaemlékszik az érző állapot ízére, vagyis, hogy ennek az íznek az emléke — 

mintegy utóíze — ő benne megmarad, ezzel méri, ezzel hasonlítja össze a képzelő állapot ízét, s 

így constatálja aztán a kettőnek különböző voltát. (32.) 

 

Úgy gondolja, hogy az akarás jelensége is azt támasztja alá, hogy képesek vagyunk az érzet és a 

képzet közötti különbség megállapítására. Míg egy (egyszerű) tapasztalás megtörténte után az ér-

zet képzetté homályosodik, az akarás esetén ennek fordítottjára törekszünk: bizonyos képzetünket 

– mégpedig mindig valami kellemeset – szeretnénk érzetté „élénkíteni”. Ez egyúttal az akarat lé-

nyegi jellemzője. A kellemes érzetre való törekvés az akarás jelenségének gyökere, őstípusa.38 Ez 

a törekvés is jelzi, hogy különbséget találunk az érzetek és a képzetek között, hiszen amikor aka-

runk valamit, akkor valaminek a hiányát érezzük; olyasmiét, ami ha csírájában meg is van a kép-

zetben, de csak az érzet jelentkezése esetén jutunk a kívánatosnak tartott érzet-tónus birtokába.  

Ezen gondolatmenetek konklúziója végül is leginkább úgy foglalható össze, hogy teljesen 

egzakt distinkciós kritérium nincs, de Posch szerint az egészséges embernél a képzetek és az érze-

tek hasonlósága soha nem ér el olyan fokot, ami szükségessé tenne valamilyen explicit döntési el-

járást. E szerint tehát nem arról van szó, hogy a különböző kritériumok nem elég jók, és újabbat, 

másfélét kellene keresni, hanem arról, hogy nincs is rá szükség. Posch arra a következtetésre jut, 

hogy – objektív kritériumok hiányában is – rendelkezünk (legalábbis az egészséges ember) egy 

explikál(hat)atlan képességgel, amelynek segítségével adott esetben el tudjuk dönteni, hogy épp 

érzet hatása alatt állunk-e, vagy valamilyen képzetnek vagyunk a birtokában.  

                                                
37 Elutasítja azt az – általa Horwicznál olvasott – elméletet is, mely az érzet és a képzet közötti különbséget a szándé-

kos megváltoztathatóság lehetőségére vagy lehetetlenségére hivatkozva kívánja meghatározni. Posch szerint ez nem 

az egészséges ember pszichológiai működésének feltárására használható, hanem inkább patologikus esetekben lehet 

jó gyakorlati módszer arra, hogy egy beteg ember eldöntse, vízióról vagy realitásról van-e szó. 
38 Későbbi könyvében az akarat lényegét már inkább a negatív emóciókkal (a haraggal, ill. annak emlékével) hozza 

összefüggésbe. 
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Volt és nincs viszonya 

 

A múlt-ítéletek kifejezésére jellemzően használt szavunk a ’volt’, ami közeli rokonságban áll a 

’nincs’ szóval. A rokonság nem jelent szinonimitást, de minkét típusú kijelentés közös sajátossága 

a tagadó jelleg. Nyilván van valami különbség azon kijelentések között, amikor valamiről azt ál-

lítjuk: „volt” – amihez többnyire hozzáértendő, hogy már nincs39 –, mint amikor csak azt mond-

juk, hogy „nincs”; mely utóbbival összefér az is, hogy esetleg nem is volt soha. A tagadó ítélet 

genezisének feltárása céljára Posch a gyermek ez irányú pszichológiai működése vizsgálatát tartja 

a legalkalmasabbnak, de néha az „ősember” feltételezett pszichikai működésével illusztrálja mon-

dandóját.40 A fentebbi, kellemességre és kellemetlenségre alapozó elképzelésének megfelelően a 

tagadó ítélet alapjai a gyermek lelkivilágában akkor jönnek létre, „amikor a kellemes benyomás 

elsiklott előtte, anélkül, hogy élvezetével jól lakott volna, [vagy] amikor egy kínos benyomástól 

megszabadult…” (34.) Az érzet és a képzet közötti határozott tónus-különbség eredményeképpen 

képes a gyermek összehasonlítást tenni, és ennek segítségével megkülönböztetni azt, amit aztán a 

múlt és a jelen fogalmaival fejez ki. Így válik képessé tagadó ítélet – s azon belül a múlt-ítélet – 

meghozatalára.  

E kétféle ítélet különbségének gyökereit (is) az ítéletek fejlődési folyamatát feltárva kíván-

ja Posch megtalálni, s ennek érdekében az összehasonlító nyelvtudománynak a nyugati műveltség 

alapjait jelentő indogermán nyelvekkel foglalkozó ágát hívja segítségül; annak is azt a részét, 

amelynek a tudományos feldolgozottsága – különösen a grammatika formák alakulása feltárásá-

nak tekintetében – már megfelelő szintre jutott. Persze tudatában van annak, hogy egy ilyen vizs-

gálódásnak különböző – a nyelvek sokféleségéből, a nyelvészeti munkák befejezetlenségéből 

vagy hozzáférhetetlenségéből, és egyéb technikai nehézségekből fakadó – korlátai vannak, s kér-

déses, hogy ily módon mennyire lehet általános érvényű megállapításokra jutni. Az ilyen típusú 

megközelítést (is) jellemző korlátok elismerése azonban nem vonja maga után a nyelvészeti vizs-

gálódások relevanciájának tagadását:  

 
Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy e nyelvcsaládok eljárásából következtetést lehet vonni álta-

lában a nyelveknek eljárása módjára időkifejezés tekintetében, […] mert általános körvonalakban 
jelzik azt a módot, melyet a nyelvek az idői s különösen a múlt értelemnek kifejezésénél követnek. 

(36.) 

                                                
39 Úgy tűnik, Posch a ’volt’ szót intuitíve tagadó jellegűnek érzi, amelybe benne foglaltatik az, hogy (már) nincs. Azt 

a lehetőséget nem veszi számba, hogy valaki egy olyan állításban használja a szót, melyben valami olyasmiről állítja 

a ’volt’-ot, ami még most is van (azaz volt is és van is); azaz tagadó jelleg nélkül.    
40 Ennek során Posch többnyire spekulatív módon jár el, konkrét gyermeklélektani vagy antropológiai munkákra 

ritkán hivatkozva. 
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A továbbiakban részletes fejtegetések következnek azokról a különbségekről, amelyek a múlt idő 

kifejezési módja között a különböző nyelvekben megfigyelhető. Kiemeli, mennyire más módon 

fejezzük ki valamely cselekvés múlt idejét (erre szolgálnak a múlt idejű igealakok), mint amikor 

valami tárgynak nemlétezését akarjuk állítani, amikor is a névszói alakhoz a ’van’ múlt idejét, a 

’volt’-ot illesztjük hozzá. Mi lehet az oka, hogy kétféle módon fejezünk ki múlt időt, és mit is je-

lentenek a létige különböző alakjai? Ennek feltárása érdekében Posch rendkívül aprólékos elem-

zéseket végez – beleértve hangtani, szóképzési szabályszerűségek vizsgálatát a legkülönbözőbb – 

észt, mordvin, vogul, osztják, finn, kínai stb. – nyelveket illetően, s arra következtet, hogy a ’van’ 

létige eredendően nem hordoz idői tartalmat, s ősi formájában feltehetően – más igékhez hasonló-

an – valamely konkrét cselekvés kifejezésére szolgált, minden időiségre való utalás nélkül. A lét-

ige (jelen és múlt idejű) egzisztenciális használata (speciális) absztrakció eredménye. A filozófiai 

művekben pedig gyakran szerepel főnévi forma: a ’lét’ vagy ’létezés’. Ez még az előbbieknél is 

félrevezetőbb – sok más „philosophus semmik”-hez hasonló – jelentés- és valóságtartalom nélkü-

li, filozófiai célok érdekében kreált fogalom. Értelmetlenségre példákat persze a természetes nyel-

vekben is sokat találhatunk, s a magyar nyelvben is említhetnénk – mondja Posch – a szóképzés 

révén kialakuló „érthetetlenségig jelentéstelenné fajult határozók”-at. (39.)  

Posch – mai olvasó számára nem könnyen követhető, korabeli nyelvészeti munkákra hi-

vatkozó – fejtegetései ezekben a szakaszokban nagyon elvesznek az olyan részletekben, amelyek 

az általa feltett kérdés megválaszolásához nem visznek sokkal közelebb, inkább csak érdekes  

grammatikai és nyelvtörténeti adalékok. A hosszas nyelvészeti kalandozás eredményét összefog-

lalva a múlt-ítélet kialakulásának pszichológiai folyamatát egyfajta asszociacionista elképzelést 

felhasználva magyarázza, mely szerint egy A tárgy, amely eddig nem tapasztalt módon – B tárgy-

gyal kapcsolatban állva – kerül a szemlélő elé mint benyomás, az A-t B-vel való egységében ábrá-

zoló képzetet alakít ki – amelyet a személy egy állító ítéletben fejez ki –, s az ezen kapcsolat meg-

szűnte után támadó hiányérzet következtében egy ettől eltérő – tagadó – múlt-ítélet kimondására 

érez késztetést; különösen akkor, ha „tónusos” érzetről van szó, amely esetben valamely alkotó-

elem megszűnése (azaz a szóban forgó konstelláció felbomlása) érzelmileg érinti a szemlélőt (az-

az a hiányérzet pl. ijedelemmel társul). Eddig ez lényegében ugyanaz, mint amit korábban mon-

dott az érzetek és a képzetek különbségét megállapítani képes emberi pszichikumról, ami kiegé-

szül most azzal, hogy ez a képesség akkor is működik, ha kapcsolatban álló tárgyakat „ábrázoló” 

érzet által kialakuló képzet egyik tagja halványul érzetből képzetté, míg a másik megmarad mint 

érzet. S mindezt a különbséget nem csak megállapítani képes a szemlélő, hanem nyelvileg kife-
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jezni is, s – értelemszerűen – más kifejezési formát fog alkalmazni az egyik esetben, mint a má-

sikban.  

Posch – és az általa hivatkozott szerzők – nyelvészeti vizsgálódásai azt mutatják, hogy a 

különböző nyelvekben az éppen lezajlott befejezett cselekvést vagy eseményt kifejező (segéd)igék 

eredeti jelentése annak feleltethető meg, amit magyarul leginkább a ’momentán’ szóval adhatunk 

vissza. A múlt-ítélet tehát semmi egyéb, mint egy „tónusos” érzet elhalványulását vagy több tag-

ból álló érzet összetevőinek felbomlását – azaz képzetté válását – követő hiányérzet kinyilvánítá-

sa, aminek önmagában, szigorúan véve nincs múlt idejű vonatkozása, s pláne nem referál vala-

mely múltbeli tényre. A beszélő e megnyilatkozása révén jelenbeli állapotáról ad számot, nem a 

múltról. Így vezethetjük vissza a múlt-ítéleteket jelenbeli érzetekre és képzetekre.  

A tagadó és a múlt-ítéletekre kialakulásának különbségére vonatkozó nyelvészeti gondo-

latmenete – amiről később ő is beismeri, hogy „kissé elmosódott fogalmazású” – valóban jobban 

érthető egy későbbi összefoglaló alapján:  

 
A népszellem, mely a bomlásokat a momentán igével fejezte ki, ez igét használhatta oly esetekben 

is, mikor a kifejezendő bomlást nem kísérte meglepetés. Így keletkezett szerintem a múlt-ítélet és 

fejlődött tovább […] Ma pedig már általában akkor használok múlt-ítéletet (A volt), ha a tényleges 

hiányérzetemet kíséri az e hiányérzetemet megelőző birtokállapotnak „A van”-ítélet volt jogosult-

ságának az emléke. Ha ilyen járulékos emlék a hiányérzetemet nem kíséri, puszta tagadó ítélettel 

fogok élni: A nincs.41 

 

A múlt realitása 

 

Posch egyrészt meg akarja őrizni a múlt és a jelen közötti különbséget. „Alapjában csak az a reá-

lis, ami most van; az, amiről tudom, hogy nyerhetek tőle olyan élénk, sajátságos színezetű benyo-

mást. […] a realitás neve voltakép csupán a jelenlétet illeti meg.” (82.) Ám a múlt antirealisztikus 

felfogása szintén problematikus, mivel ez esetben a múlt – realitás szempontjából – egy kategóri-

ába kerülne a jövővel, ami azért nem elfogadható, mert így elmosódna a különbség egy múltbeli 

történés pontos leírása és egy soha meg nem történt, fantáziaszülte eseményről szóló beszámoló 

között. Végül is saját álláspontját a múlt vonatkozásában realistának minősíti, realizmusa azonban 

sajátos: „A múlt nem irreális ugyan, mint múlt, de áll, hogy a realitás bélyegét […] csak az által 

vette fel, hogy valamikor jelen volt.” (82.) A múltat illető ’reális’ jelző nem igazán szerencsés 

döntés Posch részéről; ezt ő is érzi, ezért igyekszik kihangsúlyozni, hogy elutasítja a múltnak 

olyan felfogását, amely elmossa annak a jelentől való különbséget. Téved, aki a múltat valamiféle, 

a jelenétől eltérő „térbe” helyezi bele, egy olyan „helyet” kreálva a múlt számára, amely a jelen 

                                                
41 Posch Jenő: Észrevételek Alexander Bernát úr bírálatára. Athenaeum. 1898/1. 159.o. 
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„mögött” helyezkedne el, s az időben elmúltakat valamiféle már láthatatlan területre vándoroltak-

nak tekinti. Mindezen megfontolások ellenére a múlt azért tartozik a realitás területére, „mert va-

lamely emberi szemlélő elszemlélte, avagy legalább, elszemlélhette volna” (65.) 

 

Jövő idejű ítéletek. 

 

Hasonló elemzés tárgyát képezi a jövő idejű állítások kialakulásának mikéntje. A jövő-ítéletek ha-

sonlóak a múlt-ítéletekhez abban a tekintetben, hogy egyik sem az épp aktuális benyomást fejezi 

ki, s mindkettő valamilyen hiányérzettel párosul. A különbség azonban fontosabb a triviális ha-

sonlóságnál. Kialakulási folyamatát tekintve mindkettőben szerepet játszik egyfajta hiányérzet, de 

míg a múlt-ítélet esetében ennek eredete egy eredetileg fennálló, megtapasztalt kapcsolat, a jövő 

idejű ítéleteknek nem feltétele, hogy a hiányérzetből fakadó képzet olyan konstellációt tartalmaz-

zon, ami korábban érzetként hatott az alanyra. A jövő idejű ítéletben általában több a szubjektív 

elem, hiszen az egyéni alkat, vérmérséklet jelentős befolyást gyakorolhat arra, hogy milyen hi-

ányérzetek és abból fakadó elvárások alakulnak ki valakiben. Ezek afféle szabad asszociációk, az 

érzetek alkotóelemeinek egyénre jellemző módon változó kombinációi.   

 Ahogy a múlt-ítéletek kialakulásánál, úgy a jövő-ítéleteknél is az intenzívebb, „tónusos” 

érzetek és képzetek játsszák a főszerepet. Az erőteljes érzettel együtt járó „körülmény-csoport” 

elemei – asszociáció révén – bizonyos viszonyban levőként alakulnak képzetté, s elemek egyik-

másikának újra megjelenésekor az alanynak „azonnal eszébe fog jutni a képzettársulás törvényé-

nél fogva az illető kellemes benyomásnak a képe is, és a megfelelő érzet befogadására készen fog-

ja tartani érzékeit, szóval: ama benyomást várni.” (68.) Ez a pszichológiai folyamat rejlik a gyer-

mek jövőre vonatkozó ítéletének hátterében, de ilyen módon magyarázható pl. egy kutya – persze 

nem ítéletben, hanem más, jellegzetes viselkedésben megnyilvánuló – állapota is, amikor a sétál-

tatás kellékeinek előkerülésekor fokozott izgalmi állapotot mutat, azaz várja a szokásos sétát. 

 Míg a múlt vonatkozásában Posch kissé ingadozik a realista és antirealista értelmezés 

(vagy inkább minősítés, besorolás) között, ilyen bizonytalanságnak a jövő tekintetében semmi he-

lye, az antirealista álláspont teljesen evidens:  

 
„Jövő eseményt reálisnak, meglevőnek csak a babonás ember hiszi, aki úgy képzeli, mint valami 

tokot vagy raktárt, melyben a világszínház mutatványosa, az ur-isten, az eseményeket, mint meg-

annyi díszleteket, készen tartja és bocsátja köz-szemlére, a mikor neki tetszik. […] A jövőt a reali-
tások sorába nem lehet sorolni, mert azt soha senki nem látta, de nem is láthatta.” (65.)  

„A jelen és a múlt tények, a jövő merő gondolat.” (66.)  
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A nyelvészeti vizsgálódások ez esetben egyszerűbbek, mivel a jövő idő kifejezésére a nyelvekben 

kevesebb változat fordul elő, mint a múlt idejű alakok esetében. A következtetés itt is az, hogy a 

jövő kifejezésére használt különböző módozatok – többnyire képzős vagy segédigés nyelvi szer-

kezetek – eredetileg nem idői kifejezések voltak, hanem valami konkrét, jelen idejű cselekedet 

vagy állapot kifejezésére használatos szavak, amelyek a nyelvfejlődés különböző szakaszaiban 

tettek szert idői vonatkozásra. Tehát itt is leszögezhetjük: alapformáját, gyökerét tekintve a jövö-

ítéletek pszichológiája ugyanúgy nem igényli idői kategóriák meglétét, mint ahogy a múlt -ítéletek 

is értelmezhetők ilyen idő-objektivista feltételezések nélkül. 

 

Jelen – idő nélkül 

 

Nem csak a múlt és a jövő fogalmaira igaz, hogy birtoklásuk már feltételez egy fejlettebb, fogalmi 

szintre emelt – bizonyos mértékben már filozófiai jellegű – gondolkodást, hanem a jelen képzetére 

is. Mivel Poscht itt a jelen-ítéletek kialakulása érdekli, azt a kezdetleges pszichológiai szintet 

elemzi – hasonlóan a másik két idő-fázis kapcsán követett eljáráshoz –, amely a későbbi, reflektál-

tabb jelen idejű ítéleteknek alapjául szolgál. Bár első látásra egyértelműnek tűnne a jelen-

ítéleteket azonosítani a pillanatnyi érzetekről beszámoló kijelentésekkel, ám ez félrevezető lenne. 

Érzetei nyilván vannak egy olyan csecsemőnek is, aki még semmilyen időképzettel nem rendelke-

zik. Ahhoz, hogy valamely eseményt a jelenben történőként fogjunk fel, szükségünk van a múlt és 

a jövő fogalmaira, és arra a képességre, hogy ezeket egymástól meg tudjuk különböztetni. Tehát a 

jelen is egy relációs fogalom, a múlthoz és a jövőhöz viszonyítás szükséges ahhoz, hogy valaki 

jelen idejűként – egyáltalán időbeli kategóriákba tartozóként – értelmezze állapotát, benyomásait 

(ill. az ezekről szóló állításokat).    

Abból a szempontból viszont hasonlítanak a különböző igeidők, hogy nem csupán a múlt- 

és a jövő-ítéletek eredeti formája mentes az idői vonatkozásoktól, de a jelen-ítéletek pszichológiai 

genezise is azt mutatja, hogy az ilyen kijelentések sem hordoznak valamiféle inherens idői tartal-

makat. Posch egyrészt arra hivatkozik, hogy a nyelvekben a jelen idő kifejezésére az igék nem vi-

selnek semmi olyan toldalékot, amelyből arra lehetne következtetni, hogy az ezt a formát használó 

beszélők mondandójukat valamiféle időfolyamba helyeznék el, valami időbeliséget társítanának 

mondandójukhoz.42 

  

                                                
42 Hozzátehetjük, hogy ha a jelen idejű igealakok viselnének is valamilyen toldalékot, az sem jelentené Posch 

számára, hogy az idő-vonatkozást jelöl. 
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Ha tehát a puszta gyökéralak szolgál egyszersmind a jelenidejű állítmány kifejezésére, akkor nyil-

vánvaló, hogy ez ítéletek kimondásánál a jelenvalóság eredetileg külön apperceptio tárgyát nem  

képezhette, minthogy az igegyökér […] magának a minden időre-vonatkozás nélkül gondolt cse-

lekvénynek szolgál a jelölésére. (84-85.) 

 

Az egyszerűbb nyelvi alak is azt mutatja, hogy a jelen idejű ítélet kifejezésének aktusa primití-

vebb pszichológiai fejlettségi szakaszt mutat, mint az egyéb igeidők.  

Posch gondolatmenete érthető, de fogalmazásmódja miatt kissé félre is érthető, hiszen ko-

rábban azt állította, a jelenidejűség használata már feltételezi az ettől eltérő igeidők – egyáltalán 

az idői kategóriákban való elhelyezés (lehetőségének) – ismeretét. Itt viszont a jelen időt mint 

eredendőbb formát jellemzi. Nincs ellentmondás, mivel a jelen idejű kijelentések mostani jellem-

zésekor a jelent abban az értelemben használja, ahogy mi, kész időképzetekkel rendelkező embe-

rek – többek közt az erről elmélkedő filozófusok vagy nyelvészek is – beszélünk arról a fajta ítéle-

tekről, amiről már csak mint jelenidejűről tudunk beszélni. Posch állítása viszont épp az, hogy 

eredendő, nyers formájukban (kulturális és egyéb adalékok nélkül) a kijelentések egyáltalán nem 

hordoznak semmilyen idői tartalmat. Végső soron tehát minden, ma már igeidők keretei között 

megfogalmazott kijelentés aktuális pszichológiai állapotokon – a múlt- és jövőidejűek különböző 

hiányérzeteken – alapulnak.   

 

Egyéb idői vonatkozású fogalmak: egyidejűség, tartósság, szukcesszió  

 

Az idővel kapcsolatban álló fogalmaink közé tartozik még a fentebb már említett, de későbbre ha-

lasztott egyidejűség is, s Posch ennek a fogalomnak is igyekszik feltárni a pszichológiai gyökereit. 

„Az egyidejűség fogalmában ugyan nem rejlik egyéb, mint az a tudat, hogy a Β benyomás szintén 

jelen van, ha jelen van A” – mondja Posch (94.). Bár ezt nem hangsúlyozza, de feltehetően azért 

tartja szükségesnek ennek elemzését, mert a múlt-ítéletek kialakulását magyarázó különböző hi-

ányérzetek egyik fajtája épp azáltal jelentkezik, hogy korábban együtt járó összetevőket tartalma-

zó érzetek egyik vagy másik eleme képzetté „homályosul”. S az együtt járás – ha explikálatlanul, 

hallgatólagosan is, de – feltételezi az egyidejűséget. Posch azt kívánja tisztázni, mi módon tudato-

sul, hogyan válik fogalmi szintűvé az egyidejűség képzete.        

Elutasítja azt a lehetséges ellenvetést, hogy az egyidejűség fogalmának megalakulásához 

feltétlenül valamiféle térbeliségre – pl. egynél több fizikainak tekintett tárgyat tartalmazó érzetre – 

lenne szükség, mivel térképzethez nem kötődő szubjektív pszichológiai folyamatokra alapozva is 

értelmezhető az egyidejűség fogalmának keletkezése. Az nyilvánvaló, hogy az egyidejűség fo-
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galmának genezise a jelen-ítéletekhez köthető, s a múlt- és jövőbeli egyidejűség a jelen-

egyidejűségre redukálandó későbbi fejlemény.  

 Életünk során sokkal gyakoribb, hogy egy adott időben nem egy, hanem több benyomás 

éri az embert, s nagyon ritka eset, hogy épp csak egyetlen érzet gyakorol hatást valakire. Amit ér-

zékelünk, az többnyire részekből álló érzetkomplexum, ami természetesen egy érzékszerv által 

szállítva is lehet összetett, s még komplexebb lehet több érzékszerv által felfogott benyomások 

együttese esetén. A gyermeki fejlődésből kiindulva Posch azt feltételezi, hogy a gyermek azáltal 

válik képessé az eleinte összefüggő egésznek tekintett érzetkomlexumot mint individuális tárgyak 

együttesét érzékelni, hogy később ezen összesség elemeit külön-külön is érzékeli. Így tanulja meg 

fokozatosan, hogy ami korábban egységesként jelent meg előtte, az részekre bontható, s majd en-

nek tudatában válik képessé arra, hogy adott érzetkomplexum elemeit – melyekről már tudja, 

hogy nem feltétlenül tartoznak össze – együttes megjelenésükkor egyidejűeknek minősítse.  

Az egyidejűség fogalmának kialakulásához a fenti analizációs folyamat mellett a szintézis-

alkotásra is szükség van, főleg eltérő érzékszervi adatok egyidejűségének megállapításához. Ha 

elfogadjuk, hogy a Posch által felvázolt módon alakulnak ki az egyidejűség megállapításának 

primitívebb formái, akkor továbbléphetünk az olyan ítéletek felé, amelyek olyan események egy-

idejűségéről – vagy tárgyak egyidejű létezéséről – szólnak, melyek noha érzékszerveink előtt nem 

jelennek meg együtt, ezeket mi mégis egyidejűeknek tarjuk. Ezek az esetek már egy lényeges 

szempontból különböznek az eddigiektől. Ilyen esetekben ugyanis nem a közvetlen tapasztalata-

inkat fogalmazzuk meg, hanem – azokra alapozott – következtetéseket vonunk le. 

Ennek talán legegyszerűbb formája, amikor – viszonylag kis távolságok esetén – az empi-

rikus benyomások megszerzése érdekében csak helyzetváltoztatásra – vagy épp csak szemmoz-

gásra – van szükség. Ha fejünket el kell fordítani az A eseménytől ahhoz, hogy B eseményről is 

vizuális benyomást szerezhessünk, majd a továbbiakban fejünket ide-oda forgatva próbáljuk fi-

gyelemmel kísérni A és B fennállását, akkor az egyidejűséget kimondó ítéletünk következtetést 

tartalmaz. Mégpedig azt, mely feltételezi, hogy A addig is fennáll, amíg B-re nézünk, és fordítva. 

  
[A] szemlélet nem nyújt többet, mint a második odanézéskor az elsőhöz hasonló benyomást, s hogy 

ez a második benyomás ugyanattól az adattól származik, melytől az első, nem pedig egy félrepil-

lantásunkkor odacsempészett képmásától, […] azaz evvel egyidejűleg létezett: ezt mindenkor csak 

következtetésből, de soha puszta szemlélet révén nem tudhatjuk. (97.) 

 

Minél többször előfordul, hogy az érzékszervi érzékelés útjában álló akadály megszűnik, s  képes-

sé válunk a közvetlen érzékelésre, annál inkább hajlamossá válunk olyan következtetések levoná-

sára, amelyek azon a feltételezésen alapulnak, hogy ha nem állna fenn az érzékelést gátló körül-
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mény, akkor ezt és ezt érzékelnénk. Hasonló a helyzet akkor is, amikor másvalaki beszámolójára 

hagyatkozunk, mondván: ha én lettem volna ott, akkor ilyen és ilyen érzeteim lettek volna.  

 Mivel pszichológiai jellegű fejtegetésekről van szó, Posch nem tárgyal olyan 

episztemológiai kérdéseket, hogy tudásnak tekinthetjük-e a következtetésen43 – pl. mások beszá-

molóin, vagy az épp nem érzékelt tárgyak megmaradó önazonosságának feltételezésén – alapuló 

kijelentéseket. Az egyik ezzel kapcsolatos megjegyzésében a valószínűségre hivatkozik, de egy-

részt e terminusnak semmilyen további kifejtését nem nyújtja, másrészt azt sem teszi világossá, 

hogy ezt is pszichológiai jellegű megállapításainak részeként mondja, azaz hogy az emberek ilyen 

helyzetben a valószínűségre szoktak hivatkozni; vagy inkább úgy értendő a szóban forgó szöveg-

rész, mint amelyben ő maga is használja ezt a terminust.44   

 A rész-konklúzió itt is az, hogy az egyidejűség már egy magas absztrakció-fokú fogalom, s 

még inkább elvontak az ennek további fejlődése révén kialakuló múlt- és jövő idejű egyidejűséget 

kifejező állítások. Az ezúttal rövid nyelvi elemzés, amely az és ill. az is kötőszavak vizsgálatára 

irányul, szintén abban az elképzelésében erősítik meg a szerzőt, hogy az egyidejűségre vonatkozó 

kijelentések eredeti, primitív formájukban nem hordoznak idői vonatkozásokat. 

 Ez vonatkozik a tartósság fogalmára is, melynek pszichológiai gyökerei között ott találunk 

– ahogy a múlt- és jövő-ítéletek esetében is – egy elvárást, aminek hátterében egy vagy több olyan 

múltbeli esemény húzódik meg, amikor egy kellemetlen „tónusú” érzet – valamilyen mozdulat, 

viselkedés következtében – megszűnik, majd ennek újbóli jelentkezése esetén ugyanaz a mozdulat 

nem eredményezi a negatív tónusú érzet megszűnését. A megszűnés iránti elvárás, az ennek elma-

radása felett érzett türelmetlenség következtében alakul ki az a lelkiállapot, amelyet gyakran egy 

„még mindig…” kezdetű kijelentéssel fogalmazunk meg.  

Bár a leggyakrabban ez az állapot vezet a tartósság fogalmának kialakulásához, csak tip i-

kus, de nem szükségszerű, hogy a megszűnéssel kapcsolatos elvárás kellemetlen benyomásokkal 

kapcsolatban alakuljon ki. Elvileg bármely – akár fizikai, akár pszichikai – esemény alkalmas er-

re, amelynek lejátszódása nem mutatja azt a korábban megszokottá vált korrelációt, amely szerint 

B jelenség fellépése az A jelenség megszakadását eredményezi. Az ilyen párhuzamosan zajló 

események komparatív szemléletéhez esetlegesen társuló érzelmi töltet egyfajta katalizátorként 

szolgál a tartósság fogalmának kialakulásához, amely primitív formájában még nem hordoz idői 

tartalmat.  

                                                
43 A szövegkörnyezet alapján egyértelmű, hogy „következtetés” alatt Posch nem logikai következtetést ért. 
44 Egyébként fejtegetéseinek bizonyos szakaszaiban újra és újra felmerülhetnek az olvasóban bizonyos kétségek ami-

att, hogy egyik-másik bekezdésről nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az leíró pszichológiai tézis, avagy 

normatív teoretikus állásfoglalás. (Más kérdés, hogy az ilyen munkákban az efféle tisztázatlanság nem olyan ritka.) 
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 Hátravan még az egymásutániság, melynek kifejezésére az „előtt–után” vagy „előbb–

később” fogalompárok használatosak. Ezek etimológiailag tekintve téri fogalmak, idői használa-

tuk származékos (egyben metaforikus) jellegű, s leginkább úgy érthetők meg, ha eredeti téri jelen-

tésüket vesszük szemügyre. Didaktikai szempontból célszerű, ha úgy képzeljük el a különböző ér-

zeteinket, mint amelyek egy, az érzékelési terünkben elhelyezkedő pályán mozognak. Így elgon-

dolva a fenti fogalmak időbeli és térbeli értelme párhuzamosságot mutat. Az „A előbb volt, mint 

B” állítás mint idői ítélet az ugyanezen kifejezés térbeliként értett eredeti változatából fejlődhetett 

ki. A térbeliként értett viszonyból egy adott rend szerint érkező benyomások sorozata révén  ala-

kulhat ki időképzet; ehhez szükség van a szukcesszív ingerek tapasztalatára. 

 
[I]dői viszonynak a képe csak úgy fog képződni annak a fejében, akivel beszélünk, ha ő nem tisz-

tán a pályán elrendezett benyomásokat képzeli el, hanem hozzáképzeli azt is, hogy ö azokat abban 
a sorrendben szemléli, mely az adott elrendezés mellett a legtermészetesebb, vagyis a közel eső A-

tól haladva a távolibb B felé és nem megfordítva. Csakis azáltal, ha elképzeli, hogy A és B az ő 

szemlélését érik abban a sorban, mely a leírt elrendezés mellett valószínű, fog az ö fejében annak a 

viszonynak képe megalakulni. (126-127.) 

 

Egyszerűbb az az eset, amikor az időbeli relációba állított elemek egyike aktuális érzet. Más a 

helyzet, ha a régmúlt eseményei – melyekről csak képzetünk lehet – közötti időbeli viszonyt kife-

jező állításról van szó. Míg az előbbi esetben támaszkodhatunk arra a – Posch által feltételezett – 

képességünkre, amellyel egyrészt megkülönböztetjük az aktuális érzetet a képzettől, másrészt 

adott képzetünkről – emlékezetünk segítségével – meg tudjuk állapítani, hogy az az érzékelés fo-

lyamatának bizonyos stádiumában érzet volt; de ahhoz, hogy két képzetünket időbeli relációba he-

lyezzük, ez nem elég. Két képzetemről meg kellene tudnom mondani, hogy az egyik érzet-

mivoltakor – azaz amikor még nem homályosult képzetté – a másik már csak képzet volt. 

Ebben a viszonylag bonyolultabb esetben segítségünkre lehet, ha B képzetünkhöz érzet-

stádiumában kapcsolódott egy A elmúltát (azaz akkori képzet mivoltát) kifejező múlt-ítélet. Mivel 

egy  (optimális esetben hangosan kimondott) ítélet (auditív) benyomásnak számít – egy intellektu-

álisan érett ember esetében a ki nem mondott, csak gondolatban megfogalmazott múlt-ítélet is be-

nyomásnak minősíthető –, a feladat annyival egyszerűsödik, hogy A-nak B előtti megjelenésére 

egy B megjelenésekor megfogalmazott múlt-ítéletről szóló képzet segítségével következtethetünk. 

(Feltételezve azt, hogy a B érzettel egyidejűleg kimondott vagy gondolt múlt-ítélet helytálló.)  

Mire támaszkodhatunk akkor, ha B képzetünkhöz nem társul egy A-ról szóló múlt-ítélet 

képzete, amely segíthet A és B időbeli viszonyának megállapításában? Mivel általában ritkán 

szoktunk efféle konstatálásokat végrehajtani, csak korlátozott érvénnyel feltételezhetjük, hogy va-

lami ilyen folyamat húzódna meg az egymásutániság fogalma kialakulásának hátterében. S mi a 
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helyzet az olyan távoli múlt eseményeinek időrendbe sorolásakor, amelyekről nem lehet benyo-

másunk? Posch hangsúlyozza, hogy az ilyen művelet már a felnőtt, gondolatilag érett emberre jel-

lemző, s így nem annyira az idői ítéletek genezisének kérdéséhez kapcsolódik. Mindazonáltal 

megfogalmaz egy elképzelést, amely szerint mind a két esetben hasznos segédeszközünk lehet a 

kauzális viszonyokról kialakult ismeretünk. Ami azért meglepő javaslat, mivel intuitíve többnyire 

úgy gondoljuk, hogy a kauzalitás fogalmának megértéséhez van szükség időbeli viszonyok isme-

retére, nem pedig fordítva. Posch azért tartja lehetségesnek ezt a különös, a szokásos felfogáshoz 

képest fordított viszonyt feltételező elképzelést, mert – bár elfogadja Hume-tól az okságnak meg-

szokáson alapuló pszichológiai elképzelését, de – elutasítja, hogy a felnőtt ember gondolkodásá-

ban az időbeli egymásrakövetkezés és a kauzalitás fogalma szervesen összekapcsolódnának. 

 
Itt helyesnek látszik az az ellenvetés, hogy circulus-ba vezet, ha az ezen álláspontról felfogott, azaz 

„megszokott egymásután”-nak definiált causalitást az egymásután fogalmának megtanítására hasz-

náljuk fel.[…] Válaszunk az, hogy… az emberi elme a causalis kapcsolatot ma már az idői egy-
másutántól többé-kevésbé független kategóriának érzi. Causalis kötelék és idői egymásután az em-

ber fejében két különböző fogalommá alakultak, melyek között csak annyi összefüggést érez, hogy 

tudja, miszerint az oknak nevezett jelenség mindenkor előbb van, mint a következmény, de már tel-

jesen elfeledte, hogy csak azért nevezi oknak, mert mindig elöbb bekövetkezettnek látta. Épp ezért 

el lehet fogadni, hogy a causalis kapcsolatoknak ismerete az embernek múlt-benyomásai elrende-

zésénél útmutatóul szolgálhat. (132-133.)   

 

Bár jelzi, hogy itt most nem a fogalmak kialakulásáról beszél, hanem a felnőtt ember pszichológi-

ai működésmódjáról, Posch elképzelése így sem eléggé meggyőző. Ha el is fogadjuk, hogy lélek-

tanilag lehetséges az ok-okozati viszony olyan szemlélete, melyben a temporális aspektus (mint a 

kauzalitás fogalmának egyik eredője) csak esetlegesnek, s nem konstitutívnak tűnik fel, ez legfel-

jebb csak arra jó, hogy illusztrálja azt, hogy bizonyos esetek vonatkozásában – példaként említi a 

történészt, aki a rendelkezésére álló adatokat időbeli sorrendbe rakja – megmutassa, hogyan szo-

kás ilyesféle esetekben ténylegesen eljárni. Tisztázatlan marad, hogy ha az okságfogalom úgy ala-

kul ki, ahogy Hume mondja – s úgy tűnik, alapvonalaiban az ő elméletet Posch elfogadja –, akkor 

konstitutív jellege ellenére miért tűnne el az idő-reláció. Másrészt – s ez a lényegesebb probléma – 

Posch a kauzalitást a fentebbi, két múltbeli esemény idői elrendezésénél alkalmazott eljárás – a 

múltban megfogalmazott múlt-ítélet felhasználása – alternatívájaként ajánlja arra az esetre, ami-

kor ilyen múlt-ítélet nem áll rendelkezésre. Mivel a szóban forgó gondolatmenetet az 

egymásrakövetkezés fogalma kialakulásának rekonstrukciója keretében fogalmazta meg (s nem az 

érett ember gondolkodásmódját akarta vele jellemezni, mint a történészi tevékenységre vonatkozó 

példában), ezért a kauzalitás gondolata kevéssé alkalmas arra, hogy egy eredendőbb fogalom ki-

alakulását magyarázza vele.            
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Időmérés 

 

Az „időt nem időből” típusú hipotetikus rekonstrukció számára mellőzhető is lenne az időmérés 

mikéntjének vizsgálata, hiszen az a kezdeti formákat kutató célkitűzés számára már nem olyan 

fontos, mivel már egy fejlettebb (társadalmi) gyakorlat megnyilvánulása. Bár mellékszál, de 

Posch az idő-szemlélet kialakulása rekonstrukciójának kiegészítéseként tekinti az időmérés gya-

korlata eredetének vizsgálatát. E tevékenység kialakulásának motivációjaként azt a pragmatikus 

igényt jelöli meg, hogy az ember meg akarja szervezni tevékenységét. De a célokat kitűző terve-

zéshez, jövő időről gondolkodáshoz már meglehetősen magas szintű fejlettség szükséges. A jövő-

beni elvégzendő tevékenységekhez rendelkezésre álló időtartam iránti érdeklődés Posch szerint 

nem tekinthető a rekonstrukció kiindulási pontjának, sokkal valószínűbb, hogy azt megelőzte a 

múltbeli intervallumokra vonatkozó időmérés kialakulása, s a jövővel kapcsolatos számítás már 

egy későbbi fejlemény.  

Az időmérés kezdeti formája intervallumok összehasonlításából állhatott, amelynek alap-

jául valamilyen tartós érzetek szolgáltak, amelyeknek egymáshoz viszonyítása – feltételezve a 

sokszori próbálkozást, módosítást – időbeliként felfogott adatokat eredményez. Például ha A és B 

két egymást követő érzet, s az elsőnek a jelentkezésekor elkezdődik egy C érzet, ami folyamato-

san fennáll, s pontosan akkor szűnik meg, amikor a B is eltűnik, ez az eset alkalmas lehet arra, 

hogy a „kétszer akkora időtartam” fogalmának kialakulásához vezessen. Ez persze csak akkor te-

kinthető adekvátnak, ha A és B azonos időtartamúak; ill. ha ezek olyan azonosnak tekintett érze-

tek, melyek periodikusan ismétlődődnek. Hogyan képes a feltételezett „időt tanuló” ember ennek 

a megállapítására? Egyrészt azáltal, hogy bizonyos hibahatárokon belül45 képes érzékelni az inge-

rek egyenletességét. Ezt tanúsítja, hogy képesek vagyunk viszonylag egyenletes sebességgel szá-

molni, vagy megállapítani egymást követő hangérzetek ismétlődésének egyenletességét. Ez a ké-

pességünk teszi lehetővé, hogy ismétlődő benyomások elemeit „mérőeszközül”, afféle etalonként 

használhatjuk. (Eme időérzékünk hasonlatos azokhoz az egyéb képességeinkhez, amelyek külön-

böző mennyiségek, arányok becslésére szolgálnak; mint pl. a szemmérték) Későbbiekben alakul-

hatott ki az a felismerés, hogy időmérés céljára a természetben előforduló periodikusan ismétlődő 

jelenségeket vehetünk alapul, melyek közül az égitestek – elsősorban a Nap – mozgásának fel-

használása vált elterjedtté. Ennek ritmikájához vannak hozzáigazítva óraszerkezeteink. 

                                                
45 Posch részletekbe menően ismertet korabeli, az időtartam emberi érzékelésének pontosságával kapcsolatos kísérleti 

eredményeket Vierordt Der Zeitsinn nach Versuchen c. könyve (Tübingen, 1868.), illetve W. Wundt Untersuchungen 

über den Zeitsinn és Neue Versuche über den Zeitsinn c. cikkei alapján  (Philosophische Studien I. és II. kötet, 1880.)  
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Az időérzéknek nevezett pszichológiai képesség működésének vannak olyan formái, me-

lyek működésmódja érthető és világos. Ám Posch pszichológiai magyarázatát szeretné adni an-

nak, hogy miféle folyamat zajlik az érzékelő emberben akkor, amikor két egymásra következő kü-

lönböző időtartamú benyomás intervallum-különbségét állapítja meg (függetlenül attól, hogy he-

lyesen vagy sem). Az nyilvánvaló, hogy az emlékezet működéséről van szó, de Posch szeretne 

részletesebb pszichológiai mechanizmust feltárni, amely megmagyarázná, miképpen képes az 

ember valamely érzékszerv által felfogott tartós benyomás intervallumának hosszúságát összeha-

sonlítani, s ezt mérési célokra használni. Többféle hipotézist megfogalmazása és nyomós ellenér-

vek miatti elvetése után a legvalószínűbb elképzelésnek azt tartja, hogy valamilyen – részint ön-

kéntelenül lejátszódó – méréshez hasonló, mérési funkciót betöltő, valamiféle speciális leképzési 

folyamat zajlik ilyenkor. Ám mivel ezt a „mérés-hypothesist” semmilyen rendelkezésre álló kísér-

leti beszámolóval nem lehet megerősíteni – és bizonyos kísérleti szituációkban elvégzett vizsgála-

tok esetében a feltételezés nem is plauzibilis –, ezért Posch nem tekinti megoldottnak a problémát: 

„Megvallom, hogy én e kérdésre, bármennyit tépelődtem rajta, megnyugtató választ nem talál-

tam.” (195.)46 

A Posch-féle rekonstrukció szerint az ember előbb mér időt, s csak később alakul ki elmé-

jében az idő-képzet. Ez úgy értendő, hogy az ember feltételezett fejlődési folyamata során  már 

megjelenhettek olyan képzetek, amelyeket mi idői tartalmúaknak minősítünk, anélkül, hogy ma-

gának az időnek mint mindent magában foglaló folyamnak absztrakt fogalma k ialakult volna. Sőt, 

ez utóbbi feltehetően az e fogalomkörbe tartozó képzetek fejlődési folyamatának utolsó fázisában 

alakulhatott ki.   

Az időmérés gyakorlati igénye következtében az emberi elmében megjelenik az interval-

lum eszméje. Ennek kialakulásához arra van szükség, hogy az ember két nem egymást követő ér-

zetre úgy tekintsen, hogy figyelmen kívül hagyja az őt eközben érő többi érzetet. Ebben hajlamo-

sító tényezőként szerepet játszik az a gyakorlati szempont is, hogy sok benyomás életvezetésünk 

számára eleve irrelevánsnak minősül. Ez elősegíti a tartalom nélküli – azaz a közben jelentkező 

                                                
46 E ponton kissé különösnek tarthatjuk, hogy Posch nem folyamodik ahhoz a más esetekben alkalmazott érveléshez, 

hogy a pszichológiai elméletek szintjén megoldatlan kérdés kapcsán a fiziológiát hívja segítségül; legalábbis annyira, 

hogy az ez irányú jövőbeni kutatásoktól remélje a választ. Bár igaz, hogy a későbbi Lelki jelenségeink és természetük-

ben fogja gyakrabban hangsúlyozni a pszichológiai és a fiziológia szoros kapcsolatát, ezt a viszonyt azért e műben is 

(ráadásul a fenti kérdés tárgyalásánál korábban, és szintén a memória működésével kapcsolatban) megtalálhatjuk: „A 

visszaemlékezés lehetőségének elengedhetetlen feltételeit, mint tudjuk, ama nyomok képzik, az a lelki, vagy helye-

sebben ideges dispositio, melybe az embert a benyomásnak ráhatása, ez a szorosan physiologicus processus hozza.” 

(128.)  Ezért meglepő kissé, hogy itt nem veti fel azt a lehetőséget, hogy a szóban forgó kérdés vonatkozásában ne a 

pszichológiát, hanem a fiziológiát tekintse kompetens diszciplínának. Lényegében nen is nagyon van más kérdés e 

könyvben, amit egy ilyen „nem tudom”-mal zárna le. Jellemzőbb, hogy ilyen esetekben a mai tudásunk hiányossága-

ira, a fejlettebb fiziológia szükségességére való hivatkozással zárja az adott (rész)kérdés tárgyalását.      
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érzetektől elvonatkoztató – intervallum képzetének kialakulását. Az ilyen „üres” intervallumok 

egymásra következő sorának összessége jelentékeny szerepet játszik az időbeliség mint olyan fo-

galmának kialakulásában. Ám az időköz és az arra épülő idősorok eszméje szintén csak szárma-

zékos jellegű, ezért realitásukról nem beszélhetünk. „Az intervallum imaginair természetű, és 

imaginair elemeknek összessége is csak imaginair dolog lehet.” (147.) Ahogy az elménk előtt el-

haladó érzetek segítségével – ahogy fentebb láttuk – kialakul az egymásutániság képzete, az egy-

másra következő üresnek tekintett intervallumok összességének elképzelése hozzájárul az időfo-

galom kialakulásához. A minden tartalomtól elvonatkoztatott, teljesen absztrakt időfogalom k i-

alakulása lassú, fokozatosan – és legalábbis bizonyos mértékig és bizonyos fázisaiban minden tu-

datos szándéktól függetlenül, önkéntelenül – lejátszódó folyamat. Feltehetően csak apró lépések-

ben válik képessé az ember minden tárgyi tartalmat figyelmen kívül hagyni.  

 

Idővel kapcsolatos elterjedt félreértések, tévképzetek  

 

A fenti megfontolások alapján azt mondhatjuk, hogy az idő az események egymásra-

következésének formája vagy sémája. Ám az időképzetek kialakulása fentebb vázolt folyamatá-

nak bizonyos fázisában az emberben kialakul egy, a benyomásokhoz „időt-hozzágondoló képes-

sége”, amelynek a működtetése az idő tárgyiasító felfogásának kialakulását segíti elő. De nem 

csak a korai fejlődési fázisban lévő, hanem az időképzetek szempontjából már fejlett, az elvont 

időfogalomnak már birtokában levő ember gondolkodása sem mentes a zavaroktól, fogalmi tisztá-

zatlanságoktól, mivel időképzetének kialakulása ismeretlen előtte. E tudatlanság egyik terméke az 

idővel kapcsolatos realizmus. A hétköznapi, az időt realisztikusnak tekintő felfogás összekeveri a 

formát a tartalommal. Mivel nem végez elemzést, az átlagember az időt nem különíti el élesen az 

időben zajló eseményektől és tárgyaktól, ezért az utóbbival kapcsolatos realizmust – egy félreve-

zető metonímiát (nagyrészt tudattalanul) alkalmazva – az időre is kiterjeszti. Az idő jellemzésére 

használt szavaink némelyike szintén nyelvi tisztázatlanság, ill. analógia eredménye. Ilyen eset, 

amikor az időnek hosszúságot tulajdonítunk, amelynek hátterében az időnek vonalként való ábrá-

zolása húzódik meg; azaz ahogy a vonal pontok egymásutánjának összességéből áll, úgy az 

idő(vonal) felfogható pontoknak tekintett benyomások szukcesszív sorozataként. Ahogy a geo-

metriában a kiterjedés nélküli pontok alkotják a vonalat, úgy a (jelenbeli) időtartam nélküli 

„most”-ok az időt. Azért is kézenfekvő ez a hasonlat, mivel az egymást követő benyomások csak 

egy bizonyos, elágazásoktól mentes (képzeletbeli) vonalon helyezhetők el. (Posch kizártnak tartja 

a bizonyos ponton elágazó, párhuzamos idővonalakat feltételező elmélet lehetőségét.) A vonal-
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analógia abból a szempontból is megfelelő, hogy az időt – egy geometriai vonalhoz hasonlóan – 

folytonosnak, szakadásoktól mentesnek tekintjük. Persze ahhoz, hogy az analógia fennálljon, b i-

zonyos tartós benyomásokat „fel kell darabolnunk”. Ennek a felosztásnak – bizonyos korlátokon 

belül – fennáll a lehetősége, így az analógia fenntartható. Ám kérdéses, hogy ennek az analógiá-

nak az alkalmazásában lelhetjük-e meg az idő végtelen oszthatósága eszméjének eredetét. Hiszen 

a vonal esetében találunk egy tovább nem osztható részt, a pontot. Semmilyen más tapasztalatunk 

sincs, amely megalapozná azt az elképzelést, hogy egy tényleges felosztás a végtelenségig foly-

tatható lenne.  

Posch az utca emberének gondolkodásmódját – amit nagy vonalakban már könyve beveze-

tőjében is jellemzett – most némileg részletesebben vázolja fel. Mivel a átlagember nem tudja, 

hogy az idő nem-időből származik, ezért az időt egységesnek, homogén természetűnek tekinti, 

amely nem tartalmaz fajtáját tekintve különböző elemeket. Következésképp „a szétvágás után 

megmaradt részei csak nagyságban, de nem természetökre nézve fognak az egésztől különbözni. 

Ha tehát az egészet el lehet metszeni, el lehet metszeni a részeket is.” (155.) Ha a folytonosságot 

is ebből az aspektusból tekintve értelmezzük, azaz azt tekintjük folytonosnak, aminek részei egy-

neműek (a részek egymással ill. a részek az egésszel is), akkor az analógia érvényesnek tűnik. 

Mindazonáltal a hétköznapi következtetés téves, mert a feltételezett időfolyam alkotóelemei nem 

homogének. Ez a tévedés lehet a gyökere a feltételezésnek, hogy az idő végtelenül osztható.  

Ezzel ellentétes irányú tévedés az idő végtelenségének gondolata, amely nagy valószínű-

séggel egy egyszerű matematikai tézisnek – mely szerint bármilyen számhoz hozzá lehet adni 

még egyet – az időre történő reflektálatlan alkalmazásából eredeztethető. (Annyi különbséggel, 

hogy az átlagember is tételez egy apró különbséget: úgy tekint a matematikai számsorra, mint ami 

– szándékos emberi működés következtében – tovább folytatható, s úgy az időre, mint ami magá-

tól továbbfolyik.)47 A fogalmi zavart még tetézi, ha az idő végtelenségének téves téziséből további 

filozófiai következtetéséket vonunk le, mondjuk, a világ messzi jövőbeli eseményeire vonatkozó-

an, ami további álproblémák keletkezését eredményezi. „A szóban forgó igénytelen, mondhatnók 

egyenesen meddő végtelenség-tételt a theologiában gyökerező középkori philosophia szinte vallá-

sos áhítattal tárgyalta, és mindenféle nagy-bölcs philosophemát betűzött ki belőle.” (157.) 

Mivel az idő képzet, tehát emberi gondolkodás terméke, nem végtelen sem a múlt, sem a 

jövő irányában. Bár nem tudjuk, pontosan mikor és hol, de valamely konkrét emberi elmében ke-

letkezett; megjelenése történeti esemény. Következésképp az időt elgondoló emberiség pusztulása 

esetén meg is szűnhet. 

                                                
47 Feltéve, hogy Posch „átlagembere” nem érez hajlandóságot a matematikai platonizmus (valamelyik változata) iránt.   
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Az idő metafizikája 

 

A könyvnek a fenti címet viselő IX. fejezetében az eddigi vizsgálódások eredményeit összegezve 

bizonyítottnak nyilvánítja az a kezdettől fogva sejtetett, s eddigre már egyébként is nyilvánvalóvá 

váló tézisét, mely szerint idő mint olyan nem létezik, státusza teoretikus értelemben olyan, mint a 

babonáké és egyéb fantazmagóriáké, noha gyakorlati szempontból tekintve azoknál hasznosabb 

kitaláció. Ám mint sok más elmeszüleménynek, az idő objektív létét feltételező elképzelésnek is 

van valami eredője, ami aztán a vigyázatlan és elhamarkodott gondolkodásmód torzítása követ-

keztében félrevezető tézisekhez vezet. Az időfogalmak fentebb vázolt kialakulásának a legvégső 

alapjául a megfigyelhető kapcsolatok és relációk felbomlása szolgál. Mivel csak a relációk szűn-

nek meg, nem pedig a relációban álló elemek, ezért nyilvánvaló, hogy egy adott kapcsolat felbom-

lása egyben más kapcsolat megalakulását is jelenti, ezért nem szükséges hangsúlyozni a felbomló 

mellett az újonnan képződött relációkat is.  

 
Ha a kapcsolatok megsemmisüléséhez, mint szerintem egyetlen nevére érdemes külső idő-nemző 

világtényhez hozzávesszük azt a másikat, hogy e kapcsolatokat egy emlékező elme szemléli: akkor 

kimerítettük mindazokat az objectiv ingredientiákat, melyek az idő-fogalom megfogamzására 

szükségesek. (204.)48 

 

Bár az időfogalom kialakulási folyamata sokféle félreértésnek és torzító befolyásnak van kitéve, s 

emiatt Posch többnyire olyan szavakkal jellemzi az időt, mint kiméra, fantazmagória,  ábrándkép, 

szubjektív képzet, agyrém és hasonlók, később az objektív tényezőkkel való közvetett kapcsolat 

miatt egy apró finomítást eszközöl megfogalmazásán. E szerint az idő „túlnyomólag szubjektív” 

képzet, de nem puszta kitaláció: „Merő agyrém volna, ha semmiféle objectiv tényálladék sem 

szolgálna alapjául…”. (205.) Ám ez az apró módosítás inkább csak stilisztikai jellegű marad, mi-

vel az időnek az objektivitással való kapcsolata annyira távoli és közvetett, hogy Posch nem tartja 

indokoltnak emiatt változtatni antirealista, szubjektivista álláspontján.49 Sőt, igyekszik elvágni az 

útját annak az érvelésnek, amellyel egy realista „megostromolt idő-hitét homályos értelmű és a lé-

tezés mellék-gondolatának palástolgatására alkalmas szavakkal körülsánczolja.” (205.) Ide sorolja 

azokat, akik az időt (valamilyen értelemben vett) formának tekintik. Megjegyzi, hogy itt most el-

                                                
48 A félreértéseket elkerülendő a szerző még megjegyzi, hogy a korábbi fejtegetésekben a különböző időképzetek 

kialakulásának hátterében álló tényezők bár valóban alapul szolgálnak az idővel kapcsolatos fogalmak számára, de az 

’alap’ szónak nem abban az értelemben, ahogy itt beszél erről. A felbomló kapcsolatok az idő fogalmának az 

objektivitásban gyökerező végső fundamentumát jelentik, míg a feltételezett fejlődési fázisok különböző szakaszaiban 

kifejlődő képzeteknek már egy bizonyos szintű absztrakciót tartalmazó és különböző szubjektív tényezőkkel kevert – 

nem „végső”, nem eredendő – alapjuk van.  
49 Posch nem tesz különbséget a „realista–antirealista” ill. az „objektivista–szubjektivista” fogalompárok között. 

Ezenkívül néha megkülönböztetés nélkül használja az „idő” és az „idő fogalma” kifejezéseket.   
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sősorban nem Kant ellen akar érvelni (arra majd a második kötetben kerül sor), hanem inkább 

csak egy meglehetős általános, filozófiai közegben gyakorta felemlegetett nézet ellen, mely leg-

feljebb a szót vette át Kanttól. Elsősorban azok ellen szól, akik a „forma” szót speciális kanti ér-

telmezés nélkül – vagy épp bármiféle értelmezés nélkül, köznyelvi, intuitív módon – használják. 

Így pedig a forma – Posch szerint – nem jelent mást, mint az elrendezés módját. Ezt az időre al-

kalmazva csak üres, semmitmondó tételekhez juthatunk, ami nem világít meg semmit; az idő m i-

benléte ugyanolyan ismeretlen marad számunkra egy ilyen szófordulat alkalmazásával, mint an-

nak előtte. 

A realista felfogás tarthatatlanságára következtethetünk abból is, hogy az időt nem lehet 

besorolni a létezők valamelyik kategóriájába. Posch nem ad meg kidolgozott taxonómiát, s nem is 

veszi alapul valamelyik más filozófus kategória-rendszerét, de nem is tartja ezt szükségesnek; fel-

tételezi, hogy kellően szigorú taxonómiai elvek alkalmazása esetén ez a besorolás nem is sikerü l-

het. Másrészt az objektivistákra jellemző, hogy az időt – „sui generis” létezőként felfogva – nem 

akarják visszavezetni valami másra. S bár egy ilyen elvileg redukálhatatlan valami nemlétét nem 

lehet bebizonyítani, s ebbe belekapaszkodhatnak az objektivisták – ahogy teszik is –, eljárásuk el-

fogadhatatlan, hiszen a bizonyítás feladata őket terheli. Ellenkező esetben bármit létezőnek nyil-

váníthatnánk, ami nyilvánvaló abszurditás lenne. Következésképp „az objectivista álláspontot ép-

pen az discreditálja, hogy mysticismusba visz.” (206.) 

  

Lehetséges ellenvetések és azokra adható válaszok 

 

Az álláspontja melletti érvelést kiegészítendő Posch tárgyalja az objektivista nézőpontból felhoz-

ható érvek közül az általa leglényegesebbnek tekintett lehetséges ellenvetéseket. Az első abból in-

dul ki, hogy az időfogalom kifejlődésének alapjául szolgáló események (ill. az erről „tudósító” ér-

zetek) megjelenése, eltűnése, majd egy másik megjelenése – azaz az egymásutániság – a világban 

lejátszódó objektív folyamat, következésképp az idő sem szubjektív. Posch válaszában azt hang-

súlyozza, hogy aki egymásutániságot állít, az nem pusztán az adott benyomást konstatálja, hanem 

elmebeli működése által kiegészíti – sorba rendezi, azaz bizonyos relációba állítja – a valós ada-

tokat, amelyek önmagukban, pszichikai működésünk hozzájárulása nélkül csak elkülönült elemek, 

melyeket az egymásra következés, „elménknek e magaszőtte köteléke” kapcsol össze.  

Hibásnak minősül az az érv is, amely a világ objektív sajátosságának tekintett kauzális vi-

szony közismert idői sajátosságára – az ok és okozat időbeli relációjára – támaszkodik, mondván, 

hogy ha az okság objektív jelenség, akkor az alapjául szolgáló időreláció is az kell legyen. Posch 
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tagadja az ok és az okozat közötti időbeli viszony meglétét: „az eredményt elégséges okától sem-

miféle idő sem választja el, e kettő szorosan ugyanabban a pillanatban van együtt”. (211.) 

A világ egyik legalapvetőbb objektív jelenségének tekintjük, hogy a dolgok megváltoznak, 

átalakulnak. Ám csak a félrevezető köznyelvi fogalmazásmód alapján mondjuk, hogy ehhez időre 

van szükség. A szabatos nyelvhasználat alapján azt kell mondanunk, hogy ami két esemény, vagy 

egy folyamat két fázisa között van, az nem idő, hanem egyéb esemény(ek). 

Szintén objektív tulajdonságnak szoktuk tartani a mozgó tárgyak sebességét, ill. a külön-

böző mozgásban levő tárgyak közötti sebesség-különbséget. Posch szerint tehetjük ezt anélkül is, 

hogy elköteleznénk magunkat az idő realista/objektivista felfogása mellett. Nem ahhoz van szük-

ség időre, hogy a tárgyak bizonyos sebességgel mozogjanak, hanem csak ahhoz a gyakorlati tevé-

kenységhez van szükségünk időfogalomra, hogy beszélni tudjunk mozgó testek sebességéről, 

számításokat végezhessünk, definíciókat alkothassunk. Valamivel bonyolultabb eset a sebesség-

különbség. Ha az egyik mozgó tárgy egy adott szakaszt t1, a másik t2 idő alatt tesz meg, akkor a 

két sebesség közötti objektív különbséget csak az idő fogalmának használatával fejezhetjük ki, 

amit ezért szintén objektívnek kell feltételeznünk – mondhatja egy képzeletbeli ellenfél. Posch, 

annak a stratégiának megfelelően, hogy az időt benyomásokra (érzetekre) redukálja, az időkü-

lönbséget benyomássorok hosszúságának különbségére – azaz a benyomássorok alkotóelemeinek 

számbeli különbségére – vezeti vissza. 

A soron következő lehetséges ellenvetés szerint – amit később Alexander Bernát recenzió-

jában fel is vet – az időt nem lehetséges valami elmebeli működésből származtatni, mivel azok a 

folyamatok, melyek a szubjektivista felfogás szerint az időfogalmunk alapjául szolgálnak, már le-

írásukban is, eleve tartalmaznak időbeliséget. Bárhogy is csűrjük-csavarjuk, nem lehetséges kikü-

szöbölni a pszichológiai mechanizmusok deskripciójából az azokban meglevő idői tartalmat. 

Amikor az érzetek és a képzetek működési folyamatait jellemezzük, kénytelenek vagyunk olyan 

szófordulatokat használni – érzetek megjelenése és megsemmisülése, korábbi és későbbi  képze-

tek, a benyomásra való későbbi visszaemlékezés stb. – amelyeknek egyértelműen vagy burkoltan 

idői vonatkozásuk van. Mivel maguk is időben lejátszódó, az időben „benne lévő” események. 

Válaszában Posch azt hangsúlyozza, hogy a folyamatok időben-léte nem a priori, hanem a 

posteriori módon értendő. Eredetileg a benyomások hatásának kitett ős- vagy gyerek-ember csak 

az érzeteit és a képzeteit, ill. ezek bizonyos viszonyait ismeri, de nem társít ezekhez idői fogalma-

kat. A fejlődés bizonyos szakaszaiban jelenik meg az, hogy megjelenésükről, eltűnésükről és az 

ezekhez kapcsolódó többé-kevésbé felismert szabályszerűségekről olyan szavakkal, szófordula-

tokkal fog beszámolni, melyek egyre inkább elveszítik eredeti értelmüket és idői értelmezésre 
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tesznek szert. Az eredetileg az érzetekre (az átlagember gondolkodásmódja szerint a külvilágra) 

vonatkoztatott időbeliséget – és az ennek kifejezésére használt terminológiát – a fejlődés maga-

sabb szintjén levő ember kiterjeszti a lelki jelenségekre is, ezért gondolja – mindkét esetben téve-

sen – a külvilág és az elme szférájának eseményeit is eredendően időbeli sajátságokkal rendelke-

zőnek. Egy fejlett időképzettel rendelkező, egy másik embert megfigyelő külső szemlélő – ide so-

rolhatjuk az idő vonatkozásában objektivista filozófusokat is – különösen hajlamos lesz arra a té-

vedésre, hogy a megfigyelt „időileg fejletlen” személynek olyan idői hiteket tulajdonítson, melyek 

valójában csak az ő nézőpontjából minősülnek idői tartalmúaknak. S mivel mai nyelvezetünkben 

már nagyon sok kifejezést – pl. sok kötőszót is – egyértelműen időbeliséget sugalló módon értünk 

és használunk, ezért kétségkívül nehéz feladata van annak az elméletalkotónak, aki az ilyen kép-

zetek kialakulási folyamatáról akar beszélni, mivel ő maga sem nélkülözheti a mai terminológiát. 

Azonban az a tény, hogy nem – vagy csak nehezen – tudunk az idő fogalmának kialakulásáról 

idői terminusok nélkül beszélni, nem jelenti azt, hogy az időképzet eredendően, redukálhatatlanul 

adott (netán veleszületett) lenne az elme számára.                                

Ha az eddigi érveket összefoglalóan mérlegeljük, akkor ismételten az objektivista/realista 

álláspont tarthatatlanságára, megalapozatlanságára következtethetünk. 

    
[A] legnagyobb valószínűséggel következik, hogy az, amit időnek vagy időben létezésnek neve-

zünk, nem egyéb, mint valami, tisztán fogalomszerű dolog minden közvetlen objectiv correlatum, 

minden realitás nélkül való puszta gondolat, […] tisztán képzelt és nem reális valami.” (207.)  

[…] emberi alkotás, bizonyos sovány adatokból megszerkesztett phantasma. (224.) 

 

2. Második kötet – az idő filozófiatörténete 

 

A filozófiatörténeti könyvek legfontosabb – és Posch számára hozzáférhető – szereplőinek idővel 

kapcsolatos teóriáit ismertető, elemző és bíráló második kötet anyagát Posch két fő részre tagolja. 

Az első rész az ókori filozófusok nézeteit tárgyalja, a késő-ókor szereplőjeként besorolva a 

patrisztika legjelentősebb alakját, Ágostont. Ezt követően Posch bő ezer évet átugrik, mivel a teo-

lógiai uralom alatt álló skolasztikus filozófusok nézetei között nem talál olyat, aki – kisebb változ-

tatásokkal – ne valamely korábban tárgyalt előd nézeteit visszhangozná. Az újkorral foglalkozó 

második rész Hobbes tárgyalásával indul. Saját felfogásának függvényében külön fejezetet kap-

nak az általa elvetett objektivista megközelítésű szerzők: elméleteiket Posch a „Visszaesés” feje-

zetcím alatt tárgyalja. Őket követik a szubjektivista irányba orientálódó – vagy legalábbis ahhoz 

közeledő – filozófusok. 
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 Úgy vélem, nem felesleges pár szót szólni arról, hogyan is viszonyul egymáshoz a két kötet. 

Első ránézésre az olvasó azt hihetné, hogy a filozófus saját elméletét tartalmazó első kötet után le-

xikonszerű munkát vehet a kezébe. Ez az – intuitíve kézenfekvőnek tűnő – gondolat a könyv felüle-

tes átlapozása esetén is megmaradhat. A kritikusok többsége alapvetően ilyen hozzáállással is vi-

szonyult a történeti részhez. Posch már az első kötet előszavának végefelé egy mondatban tájékoz-

tatja az olvasót arról, hogy a történeti résznek nem az ismertetés az elsődleges célja, hanem hogy 

saját elméletét – azáltal, hogy mintegy kontrasztként az eltérő teóriák mellé állítja és ütközteti velük 

– egyértelműbben körvonalazottá, világosabbá tegye.50 A második kötet nagyon rövid, pár monda-

tos előszavában ezt nem ismétli el, hanem az előző kötet előszavához irányítja az olvasót. Alkal-

manként a történeti rész szövegében is vannak – mintegy mellékesen elejtett – megjegyzések, ame-

lyek szintén mutatják, hogy szerzőjük nem egy elfogulatlan ismeretterjesztő munkát vagy kézi-

könyvet készít: „ez a könyv határozott pártczéloknak kiván szolgálni”51 – írja. Helytálló lehet az az 

észrevétel, hogy pragmatikai megfontolásból – az olvasó helyzetét megkönnyítendő, avagy a félre-

értések kialakulását megelőzendő – érdemes lett volna hangsúlyozottabban, esetleg pár mondat ere-

jéig a második kötet előszavában is elismételve tájékoztatni az (esetleg kevésbé figyelmes) olvasót 

arról, hogy ne az első intuíciójának engedve értelmezze a történeti részt. Kétségkívül, Posch – szer-

kesztésbeli szempontokat kevéssé fontosnak tartó munkamódszerének megfelelően – nem is fordít 

kiemelt figyelmet minderre. Azt azonban semmiképp nem lehet mondani, hogy ne adott volna tájé-

koztatást az olvasónak a kötet jellegét illetően. Csak éppen – most is – olvasójaként alapos, kon-

centrált figyelmű befogadót feltételez.52 

 

Ókor 

 

A püthagoreusok az elsők a filozófia történetében, akiknél az idővel kapcsolatosan valamennyire 

értékelhető meglátásokra – vagy épp csak egy-egy jó megjegyzésre – lelhetünk. Ilyennek tarthat-

juk azt az elképzelést, hogy az idő valamiképp kívülről került bele a világba; s a tér és az idő ro-

                                                
50 Hasonló funkciót látnak majd el a kései könyvében a törzsszövegbe betoldott kisbetűs részek, mint amit itt külön 

kötetben szerepeltet. Első könyve elméleti részében a nyelvészeti fejtegetéseket vannak kisebb betűmérettel szedve – 

mondván, aki akarja, átugorja ezeket a részeket –, pszichológiai művében pedig az egyes konkrét teoretikus ellenfelek 

elméleteivel (relevánsnak tekintett részeivel) szembeni argumentáció.     
51 Az idő elmélete II. 161.o. (Természetesen a „pártczél” szóval a filozófiai irányzat iránti elkötelezettségére utal.)  
52 Az idegen nyelvű (német, görög, latin) idézetek jelentős részét is eredetiben közli, fordítás nélkül, feltételezve az 

olvasó ez irányú műveltségét. (A tárgyalt teoretikusok idővel kapcsolatos nézeteinek rekonstruálása során Posch – az 

adott szerző eredeti munkájának beszerzési nehézségei függvényében – változó arányban támaszkodik a szóban forgó 

szerző saját írásaira, ill. kritikusok vagy történészek által írt másodlagos szakirodalomra.) 
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kon mivoltát is észrevették.53 Sajnos, eme – inkább sejtésszerű – meglátások nem ellensúlyozzák, 

hogy elméletük teoretikus szempontból zavaros fogalmakat, naiv hiedelmeket foglal magában. 

 A püthagoreusokra egy oldal is elég. Mivel helytálló megállapításokra csak elvétve buk-

kanhatunk írásaiban, ezért Platón esetében sem kell sokkal több: neki két és fél oldal jut. Platón 

úgy gondol az időre (is), mint valami konkrét létezőre, s ráadásul valamiféle istenség teremtmé-

nyének tartja. Bár a platonizmus kezdetleges, misztikus jellegére nézve mentségének tekinthetjük 

a kort, amelyben élt és alkotott, de a reális létezést a puszta fogalmaktól megkülönböztetni képte-

len Platón isteni és örök létezőinek „chimaerikus” rendszere nem érdemel különösebb elismerést. 

Különösen akkor nem, ha figyelembe vesszük, hogy alaptalan nézeteit későbbi követőire (pl. Pló-

tinoszra és társaira) is átörökítette. 

 A mesterénél sokkal élesebb elméjű Arisztotelész kiemelkedik abban a tekintetben, hogy a 

múltra és a jövőre nem vonatkoztatja a létezés predikátumát, mivel azok a tapasztalat számára 

hozzáférhetetlenek. Némi értelmezés segítségével ezen felfogásban – homályosan és kifejtetlenül, 

de – akár egy materialista kezdeményt is láthatunk. S bár a folytonosság és a tartósság, valamint a 

mozgás kérdéskörében kifejtettek is sokszor nehezen érthetőek, álláspontja némi módosítással 

egészen elfogadhatóvá tehető. Posch fel is vázolja, hogy mely tézisek esetében hogyan kellene 

változtatást végrehajtani. Különösen fontos, hogy élesebben elváljon egymástól az idő-fogalmunk 

reális, külvilágbeli komponense, és az, ami az elme hozzájárulása. Arisztotelésznél ez még meg-

lehetősen elmosódott, s az alkalmanként megjelenő szubjektivista látásmód nem érvényesül kö-

vetkezetesen. Posch összegző megállapítása szerint Arisztotelész idő-elmélete – néhány hibás 

analógiája és bocsánatos tévedése ellenére – elmélyült és példamutatóan alapos teória, különösen 

ha szellemi színvonalát az elődei és közvetlen utódai – a peripatetikusok és a sztoikusok – munká-

iéval vetjük össze. 

 Epikurosz elismerő és elmarasztaló ítéletet egyaránt megérdemel. Elismerés leginkább a 

tagadásért illeti meg: nem fogadja el az időt objektív létezőnek. Sőt, bizonyos – homályos és túl 

szűkszavú – fejtegetései alapján feltételezhető, hogy eljutott a Posch által helyesnek tartott „az idő 

semmi” tézishez. Ám ezt szövegeiből explicit módon nem lehet bizonyossággal kijelenteni. Más-

részt pedig hiányosságként tekinthetünk arra, hogy meg sem próbálta tisztázni azt a számtalan 

pszichológiai kérdést, amely az időképzet kialakulásával függ össze. Bár nem állott az objekt i-

vizmus hibás álláspontján, de az idő emberi-szubjektív gyökereit nem ismerte fel. Posch megfo-

                                                
53 Kissé meglepő Posch minősítése, mely szerint az irányzat „érezte azt az igazságot, [… ] hogy tér és idő rokon 

jelenségek”. Saját elméletének kidolgozásakor ezt a gondolatot nem érvényesítette. Mivel nem fejti ki bővebben, így 

nem tudni, hogy „rokonság” alatt milyen fajtájú viszonyt értett.  
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galmazása szerint Epikurosz úgy haladt a szubjektivizmus felé, hogy az objektivista idő-fogalmat 

igyekezett „kilúgozni”, hígítani. Ám ez Posch számára elégtelen: „Epikuros érezte ugyan, hogy az 

idő semmi, de e semmiséget ilyen kilúgozással akarta elérni, ahelyett, hogy fogalomnak hítta vol-

na.” (31.) A fő problémája az epikureus iskolának (Posch név szerint Lucretiust említi még), hogy 

kiválóan jeleskedik bizonyos tézisek alaptalanságának kimutatásában, de adós marad a tévedések 

kialakulása okainak és folyamatainak pozitív feltárásával. Az iskola képviselői e kérdések vonat-

kozásában többnyire még csak tartalmas hipotéziseket sem próbáltak kidolgozni. Ám a negatív té-

zisük, azaz annak belátása, hogy az idő nem a tárgyi világ létezőivel egyenrangú realitás, mégis 

értékesebb álláspontot eredményez, mint a sztoikusoké, akik önálló, reális létezőnek tartották az 

időt. 

 Hasonló okokból és módon érdemelnek viszonylagos elismerést és elmarasztalást a szkep-

tikusok is. (Posch az iskola fő képviselője, Sextus Empiricus neve alatt tárgyalja az irányzat felfo-

gását.) Bár kételkedésük következtében eljutottak a Posch által helyesnek tekintett antirealista á l-

lásponthoz, de ez egy olyan speciális gondolkodásmód alkalmazásával történt, ami gyakorlatilag 

kizárja, hogy bármely kérdésben tartalmas álláspontra jussunk. Posch főbb kifogásai a követke-

zők. Az alkalmazott eljárásuk, mellyel kimutatják, hogy valamely vizsgálati tárgyra alkalmazva 

sem egy adott predikátum, sem annak tagadása nem eredményez kétségtelen bizonyosságot, nem 

enged teret a mellettük és ellenük felhozható érvek súlyozásának, mérlegelésének. Így nem igazán 

képesek hasznosítani a fokozati különbségeket, amikor az adott állítás mellett több érvet – megfi-

gyelést, számítási eredményt, stb. – tudunk felsorakoztatni, mint tagadása mellett (vagy fordítva). 

Látens feltételezésük, hogy az ellentmondásokat feloldó elméletet megalkotni elvileg lehetetlen. 

Így az alapjában véve szimpatikus antidogmatikus attitűdjük a szkepticizmusnak egy eltúlzott, s 

ezáltal már joggal dogmatikusnak minősíthető formájúvá alakult. Másik problematikus eljárásuk, 

hogy az affirmációs és negációs formájú kijelentések bizonyítottságának vizsgálatakor Sextus (és 

társai) nem fordítanak elég figyelmet annak vizsgálatára, hogy az adott predikátum egyáltalán vo-

natkoztatható-e a vizsgált szubjektumra. Sokszor a szkeptikusok olyan kijelentések elemzése ré-

vén jutnak az idő nemlétezését állító – egyébként helyes – következtetésükre, amelyek esetében 

erősen kérdéses a predikátum adekvátsága.54 

 A kételkedés végletes túlhajtására hajlamos szkeptikusokéval – akik eleve lemondanak a 

megismerés által nyújtott örömről55 – ellentétes a soron következő filozófiatörténetileg jelentős 

                                                
54 Itt Posch azt a hibát említi, amire majd később Carnap a Sphärenvermengung elnevezéssel utal. 
55 Posch nem ért egyet a szkeptikusok azon felfogásával, mely szerint éppen hogy a megismerésről való lemondással 

(az ezzel kapcsolatos vitáktól való megszabadulással) juthatunk a lelki nyugalom, az ataraxia állapotába. Posch éppen 

fordítva gondolkozik erről: a megismerés hiányát tartja nyugtalanságot okozó tényezőnek, s aki erről lemond, az 

„megtagadja magától az elfogadással együttjáró lelki megpihenést.” (40.)  
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személy, Plótinosz általános attitűdje, akire jellemző „az exstasisig felfokozott képzelgő hajlam”, 

s kinek követői „észbosszantó phantasmagoriáikkal” járultak hozzá a misztika és – közvetve – „a 

katholicismus neve alatt ismeretes, a philosophus előtt ugyancsak szomorúan ismeretes világné-

zet” megerősödéséhez. (40.) Posch érezhető viszolygással sorolja Plótinosz nézeteit, néhol vitrio-

los hangvételű kommentárokat szőve az ismertetésbe. Bár vannak értelmes, megvitatható elgon-

dolások is Plótinosz elméletében, de az időnkénti higgadt, tárgyilagos nyelvezetből a szerző 

előbb-utóbb mindig visszaesik a misztikus, „túlvilágiaskodó” hangvételbe. Az idővel kapcsolatos 

nézeteire is ez jellemző. Annak szellemi természetű eredetét, keletkezését fejtegető homályos pló-

tinoszi passzusok megértése érdekében a latin szöveget és annak későbbi német fordításait is idézi 

Posch, különbözőképpen illusztrálva a neoplatonikus szöveg számtalan érvelési hibáját. 

Summázata szerint Plótinosz egész filozófiája – beleértve az időről vallott nézeteit is – egy szinten 

áll bizonyos természeti népek naiv világmagyarázataival. Az időt illetően objektivista Plótinosz 

„egy »világlélek« nevezetű szörnyszülöttel űzi a hókusz-pókusz-ait”. (50.) Bár egy-két apró rész-

letkérdésben úgy tűnik, követői – Posch röviden Jamblichus, Damascius és Simplicius elméleteit 

tárgyalja – nézeteiben alkalmanként a józan ész jelei is meg-megvillannak, de ez a 

„plotinizmusban szenvedő szerzők” gondolkodásmódján csak igen keveset javít. 

 Ágoston következik a sorban, aki annak ellenére, hogy vallásos szerző, figyelemre méltó 

gondolatokat fogalmazott meg az időt illetően. Ezeknek a meglátásoknak az értékeléséhez persze 

szükség van arra, hogy a szöveg olvasója a vallási sallangokat figyelmen kívül hagyja. Posch 

egyes ágostoni passzusok esetében – ilyen a jelen kitüntetettségének gondolata és a másik két ige-

idő gyökerének a pszichikai működés mikéntjében (nem pedig a külvilágban) való keresése, va-

lamint az érzékszervi észlelhetőség fontosságának elismerése – materialista irányba mutató 

(át)értelmezésre is lehetőséget lát. (Bár úgy gondolja, ezt Ágoston bizonyára nem vette észre.)56 

Hipotetikusan még azt a lehetőséget is felveti, hogy Ágostont csak az óvatosság tartotta vissza a t-

tól, hogy az időszemlélet gyökerét teljes egészében az emberi pszichológiai működésben találja 

meg, félretéve – legalábbis ebben a kérdésben – minden vallási elemet. Ám ezt érthető okokból 

nem kockáztatta meg, így elméletének deklarált eleme, hogy az idő (is) isteni – nem pedig emberi 

– kreálmány. Posch azonban ezúttal jóindulatú megjegyzésekkel zárja a szakasz tárgyalását, s he-

                                                                                                                                                           
Még valami: Sextus Empiricus nézeteinek elemzése kapcsán jegyzi meg Posch, hogy „egy  puszta  tagadásra,  

lerombolásra  irányuló  szellemi szervezet soha általános és mélyebb rokonszenvet kelteni nem fog.” (39.) Ekkor még 

talán nem gondolta, hogy saját későbbi pszichológia-filozófiai könyvére is milyen nagy mértékben jellemző lesz a 

negatív célkitűzések dominanciája (s a „mélyebb rokonszenv” hiánya). 
56 Ez igen erős átértelmezés lenne, hiszen a múltnak és a jövőnek pszichikai működésre való visszavezetése (amiben 

Ágoston elmélete egy felületes hasonlóságot mutat a Poschéval) mást jelent mindkettőjüknél, hiszen Ágoston 

semmiképp nem értene egyet a pszichikainak a fiziológiaira (és a viselkedésre) való teljes visszavezetésével.  
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lyes pszichologisztikus felismerése miatt még azt is elnézi Ágostonnak, hogy „valahányszor a 

gondolatok szövedéke összegabalyodik fejében, megszakítja magyarázatait és istenéhez imádko-

zik világosságért.”  

  

Újkor 

 

Ágoston után nagy ugrás következik, mivel tárgyalásra érdemes időelmélet az újkorig nem szüle-

tik. Hobbes filozófiájában már a teológia hosszú ideig tartó elnyomása alól felszabadult gondol-

kodás üdítő frissességével találkozunk. Ami az idő kérdését illeti, Posch az alapvető hozzáállást 

jónak tartja, hiszen Hobbes e kérdésben szubjektivista álláspontot képvisel. Mivel az idő nem do-

log, s nem is tulajdonság, ezért Hobbes számára nem is létezik. Mint ahogy a múlt és a jövő sem, 

ezért mindezek csak az elménk szülöttjei. Hobbes tehát jó irányba indul el, de ez irányú mondani-

valója felületes és kidolgozatlan, hiszen nem ad az olvasónak elméletet arról, hogy miként, milyen 

folyamatok és áttételek révén szülemlik meg az elmében az idő – és a különböző igeidők – képze-

te. Így az sem válik világossá, hogy a szubjektív elemek mikor, hogyan és mennyire keverednek 

objektív – a külvilágból származó – elemekkel. Hobbes alapvonalaiban helyes hozzáállása a rész-

letkérdések kidolgozottsága tekintetében alulmarad az ágostoni időelmélethez képest. 

 Descartes nem dolgozott ki specifikusan az időre vonatkozó elméletet, de mivel a filozófi-

ában „nagy név”, ezért röviden összefoglalandó, amit elszórt megjegyzések formájában a témáról 

írt. Szubjektivista irányba mutat, hogy Descartes nem tekintette szubsztanciának az időt, hanem 

valamiféle származtatott fogalomnak, amely a tárgyak folytatólagosságával, folytonosságával 

kapcsolatos. Ám azt már nem ismerte fel Descartes, hogy eme folytonosság fogalma is mennyi − 

tovább elemzendő − szubjektivisztikus elemet, „időies mellékgondolatot” tartalmaz. Egy passzusa 

pedig azt mutatja, hogy Descartes hajlott arra a feltevésre, hogy az egymásutániságot az ember e l-

sődlegesen a saját gondolat-vonulása alapján ismeri, s csak másodsorban a külvilág jelenségei ál-

tal. Posch szerint ez nyilván nem így van, s noha az állítás koherens Descartes általános szemlé-

letmódjával – különösen a cogito-elvvel – Posch mégis hitetlenkedve olvassa a nagy racionalista 

filozófus szövegét. Szörnyülködésének oka az, hogy Descartes felfogása szerint lelkivilágát illető-

en az ember korábbi és eredendőbb ismeretekkel rendelkezne, mint a külső világ vonatkozásában. 

Posch szemében ez egyszerűen abszurdum. 

 Spinoza idővel kapcsolatos gondolatmenetének középponti fogalma a tartósság. A sok és 

viszonylag hosszú latin idézetek, valamint szekunder irodalom felhasználása is mutatja, hogy 

Posch számára némi értelmezési dilemmát okoznak egyes spinozai passzusok. Az általa adott is-
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mertetés ill. kritikai megjegyzések értelmezése pedig Posch szövegének olvasója számára 

okoz(hat) némi bizonytalanságot. Pozitívumnak tekinti Posch, hogy összességében véve Spinoza 

időfelfogása értelmezhető szubjektivista álláspontként, ám azzal, hogy az időt  ugyanúgy foga l-

mi/képzeti segédeszköznek tekinti, mint a 'mérték' és a 'szám' fogalmait, elmossa a köztük levő 

különbségeket. Egyéb kifogásai: Spinoza a határozatlan időtartamú fennállást túlságosan előnyben 

részesíti az örök időkig való fennállás hátrányára; az örökkévalóság fogalmát túl élesen elkülöníti 

a tartósságétól, azt sugallva ezáltal, mintha a kettő között valamiféle fundamentális különbség 

lenne; az idő keletkezéséről mondottakat sem tekinti kielégítőnek (bár érdekesnek igen). Spinoza 

nem ismerte fel az idő és a tartósság szoros összefüggését sem. Az utóbbi fogalom Posch szerint 

involválja az időfázisok megkülönböztethetőségét, ami Spinozánál nem is szerepel. Posch szem-

szögéből Spinoza időfelfogása nem haladja meg a Descartesét. 

 A soron következő szerző Locke, aki akkortájt Posch szemében a filozófiatörténet legje-

lentősebb bölcselője. Ennek megfelelően Posch nem fukarkodik az elismerő megjegyzésekkel, di-

csérve Locke kifinomult pszichológus-érzékét, ami megvédi attól, hogy gondolatmenete eltérjen a 

„helyes” – szubjektivisztikus – iránytól. Fő érdeme annak kimutatása, hogy az idő eszméje sem 

egy innát idea, ahogy azt egyes „papszerű egyének hirdetik”. Locke elméletével kapcsolatban vi-

tatható, hogy az ember a benyomásai sorozatát regisztrálva, vagy inkább a benyomások révén k i-

alakult gondolat-sorokat megfigyelve jut az idő képzetére. Posch a leginkább azt tartja tévesnek, 

hogy Locke az időképzet kialakulását inkább passzív módon – az ún. egyszerű ideák keletkezésé-

hez hasonlóan – képzeli el, noha következetesebb lenne, ha az összetettekre jellemző aktív műkö-

désmód közreműködését feltételezné.57 Bár vannak még olyan részei Locke gondolatmeneteinek, 

ahol nem ismeri fel egy-egy hagyományos köznyelvi kifejezés metaforikus voltát, s ez itt-ott tév-

útra viszi – pl. a 'távolság' térbeli terminus lelki folyamatokra való alkalmazásának problematikus-

ságát –, de ezeket az apró hibákat ellensúlyozza az, hogy sok kérdésben elődjeinél és kortársainál 

is éleselméjűbb felismerésekre jutott. Egyes tévesnek tekintett locke-i tézis kapcsán felveti annak 

a lehetőségét is, hogy gyakorlati (politikai) óvatosság lehet a háttérben, ami magyarázhatja, hogy 

bizonyos forgalomban levő – a rendszeréből nézve bírálható – téziseket nem kritizál: „ ... sehol 

sem támad. Sőt, ami érdekes, óvatosságában elmegy egészen a furfangosságig, csakhogy az akkor 

még félelmes clericalis pártot magára ne haragítsa.” (77.) Posch Locke-ismertetését olvasva néhol 

úgy tűnik, hogy az újkori szerzőt Posch legszívesebben materialistának minősítené. Mivel azon-

ban ez egyértelműen nem jelenthető ki, megértő hangnemben konstatálja, miszerint egyes passzu-

                                                
57 Mivel, mint általában, az ismertetésbe szőtt bírálatok hátterében most is megjelenik Posch saját időelmélete, 

felvethető (lenne), hogy az általa helyeselt distinkció – az aktív és passzív elme-folyamatok megkülönböztetése – 
hogyan kivitelezhető (s egyáltalán mit is jelent) az általa képviselt keretek között.   
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sokban „Locke-nál hittan-órás reminiscentiák működtek közre. Egyebütt is akadunk egy még nem 

teljesen leküzdött katholicistikus hajlandóság nyomaira.” (78.) Locke-kal szemben Posch látható-

an jóindulatúbb, empirizmusa miatt elnézőbben viszonyul ahhoz is, amit hibásnak tart.  

 Az idő problémáját elkülönítetten elemző tanulmányt nem találunk a soron következő filo-

zófus, Leibniz életművében. Mivel azonban Locke-kal szembeni polémiát igen, ez alkalmat te-

remt Posch számára a locke-i felfogás védelmezésére (annak elismerése mellett, hogy vannak 

Locke-nál is tisztázatlan részletek, amiből azonban nem következik, hogy Leibniz-nek igaza len-

ne). Az időt érintő komoly fejtegetések mennyiségét lecsökkenti, hogy ezen problémák egy részé-

be Leibniz vallási vonatkozásokat kever, s az isten és az angyalok térhez és időhöz való viszonyát 

tárgyalja. Az ilyen gondolatmeneteket Posch legfeljebb afféle vásári látványosságokkal tartja 

egyenértékűnek, ezért nem is veszteget rá sok szót. Néhány oldallal később viszont ismerteti a 

Leibniz–Clarke-vita ezzel kapcsolatos részleteit, ami annak illusztrálására jó, hogy Clarke-hoz 

képest Leibniz egy fokkal kevésbé dogmatikus. Így aztán Posch Leibniz nézetét mint középutas 

elméletet fogja fel, ami valahol a Clarke-féle nagyon rossz (katolikus) és a jóféle locke-i elmélet 

között helyezhető el. Konkrétabb kérdések vonatkozásában értelemszerűen az empirista elveket és 

elméleteket védelmezi Leibniz ezeket támadó érveivel szemben. Leibniz legfontosabb meglátása, 

hogy minden eseménytől mentes, „üres” idő az ember számára felfoghatatlan. Ám – Posch szerint 

– Leibniz ennek ellenére nem vonta le elég deklaratívan a következtetést, hogy az ésszerű állás-

pont az idő realitásának a határozott tagadása. Leibniz nem is annyira annak magyarázatában je-

leskedett, hogy mi az idő, inkább azt mutatta ki – nem utolsósorban a Clarke-kal folytatott levele-

zés során is –, hogy mi nem az idő. Szubjektivizmusa dicséretes, de innátista hajlamai miatt az 

időfelfogása túl stabil és merev, ami nem teszi lehetővé számára az időfogalom történetiségének 

felismerését.  

 Pusztán Locke empirista alapelveihez való csatlakozása teszi említendővé Berkeley-t, aki 

nagyon keveset mond az időről. Szélsőségekig vitt idealizmusából következően – amellyel még a 

külvilág tárgyainak realitását is elvitatta – nem eshetett abba a hibába, hogy az időt objektív, min-

den pszichikai elemtől független, abszolút esszenciának tekintse. Igaza van abban is, hogy egy 

minden eseménytől mentes, „üres” lelki élet alapján nem lehetne az időképzetig eljutni. Azonban 

ezzel nagyjából ki is merült Berkeley hozzájárulása a témához. 

 Az idővel kapcsolatos minden részletkérdésre kiterjeszkedő elméletet Hume-tól sem ka-

punk – s amit erről ír, azt is a térrel együtt tárgyalja –, de amiről ír, azt oly nagy elmeéllel és meg-

győző buzgósággal tárja az olvasó elé, hogy az átlagosnál nagyobb terjedelmű ismertetést érde-

mel. Hume-nál az idő átfogóbb fogalom, mivel minden képzetünk – a térbeliséggel kapcsolatosak 
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is – tartalmaznak idői vonatkozást, de fordítva ez nem feltétlenül van így. Hume azt is felismeri – 

folytatja Posch – hogy időképzetünk kialakulásának konstitutív sajátosság a képzeteink szukcesz-

szivitása, s ezeknek idő(fogalom)képző funkcióját csak akkor képes ellátni, ha a benyomások se-

bessége egy bizonyos intervallumban marad. Nagyon gyors vagy túl lassú váltakozás esetében 

nem. Nagy érdeme Hume-nak, hogy a szukcesszivitás és az időképzet között nem pusztán kontin-

gens kapcsolatot lát – ez esetben megmaradna az idő-objektivistának az a lehetősége, hogy lété-

ben autonómnak hirdesse az időt, amely csak esetlegesen jár együtt bármivel is –, hanem a külön-

választásnak elvi lehetőségét is tagadja. Hume szemére vetni esetleg azt lehet, hogy bizonyos 

megfogalmazásai értelmezhetők úgy is, amely teret enged objektivista interpretációra. Ilyen az, 

amikor az időt végső soron benyomásaink összességével, ill. ezek rendjével, rendezettségi módjá-

val azonosítja. Azt a látszatot sugallja, mintha az időt is valahogy „leolvasnánk” a benyomásokról, 

mintha az időt is adottként tapasztalnánk. Így elsiklik afelett – vagy legalábbis nem hangsúlyozó-

dik ki eléggé –, hogy az idő valójában emberi csinálmány. Hiányolja még Posch, hogy Hume nem 

szentel elég figyelmet az emlékezésnek és a múlt-ítéletek kialakulási módjának. Sajátossága még 

Hume felfogásának, hogy az időt atomisztikusan, időpillanatokból állónak fogja fel. Ez azonban – 

noha Posch időfilozófiája nem erre a kérdésre van kihegyezve – szigorúan véve nem mond ellent 

Posch saját felfogásának. Egyébként pedig Hume gondolkodásának nem is az idő-problematika a 

fő tematikai centruma; s így „nem idő-elméletének köszöni azt a kiváló helyet, melyet a liberális 

philosophiai köztudalomban örök időkre elfoglal.” (98.)   

 Leonhard Euler szerepeltetését Posch is magyarázatra szorulónak érzi. Ám annak ellenére, 

hogy nem filozófusról van szó, indokolt a tárgyalása, ugyanis Euler erős támadást indított a Posch 

által is képviselt szubjektivista időfelfogás ellen. Euler gondolatmenete szerint az idő-

szubjektivizmus ellentmond a fizikának, mivel az időnek a fizikai testekre gyakorolt regulatív ha-

tása egyértelműen kimutatható – a mozgó objektumoknál nyilvánul ez meg a legszemléleteseb-

ben, ahol a testek az idő zsinórmértékének vannak alávetve  –, ezért az idő nem lehet pusztán em-

ber-kreálta fogalom, hanem a természetben objektíve léteznie kell. Posch ellenvetésének lényege 

az, hogy valójában nem maga a „puszta idő” az, ami (kauzálisan) hatást gyakorol a (mozgó) tes t-

re. Amikor időbeliséget tartalmazó – egyébként helytálló – kijelentéseket fogalmazunk meg a test-

ről, akkor ezen állításunkban „az 'idő' nem egyéb, mint maga az egyenletes mozgás”. Nem az idő 

hatását szenvedi el a mozgó test, hanem a ténylegesen lejátszódó mozgáshoz igazodunk mi, embe-

rek, amikor az ilyen mozgó/változó testeket le akarván írni, megalkotjuk az idő fogalmát. Bár Eu-

lernek vannak még olyan érvei is a szubjektivizmus ellen, amelyben – több-kevesebb joggal – azt 

mutatja ki, hogy bizonyos bonyolultabb időintervallum-relációkkal kapcsolatos tézisekre a szub-
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jektivista nem tud kielégítő magyarázattal szolgálni, ám ezek olyan esetek, melyek valójában az 

objektivista számára is ugyanolyan problematikusak. Mindazonáltal Euler érvei hasznosak abból a 

szempontból, hogy a korabeli – argumentatíve valóban sokszor hiányos – szubjektivista teóriák 

hibáira rámutatott, miáltal rákényszerítette annak képviselőit a kifinomultabb elméletek kidolgo-

zására. 

 A Locke alapelveire építő francia Condillac explicit módon nem tárgyalta az idő ontológiai 

státusának kérdését; inkább arra irányult figyelme, hogy milyen pszichikai működésmód révén 

alakul ki az idői elemeket tartalmazó emberi gondolkodásmód. Mindazok alapján azonban, amit – 

és ahogyan – erről a témáról ír, Posch meglátása szerint plauzibilissé teszi azt a feltételezést, hogy 

nem tekintette az időt objektív létezőnek (noha alkalmanként ezt sugalló megfogalmazásokkal is 

találkozunk). Sajátos megközelítése során kizárólag az érzékszervek működésére alapozva elmé-

letileg rekonstruálja az egész emberi gondolkodást. Az ambiciózus vállalkozással Posch alapvető-

en szimpatizál, de bizonyos részletkérdésekben ellenvetései vannak, ugyanis az időképzet kialaku-

lásához nélkülözhetetlennek tekinti a vizualitást, míg Condillac elképzelhetőnek tartja, hogy akár 

csak egyfajta érzékszervi képességgel – például szaglással – rendelkező lényben is kialakuljon az 

idői gondolkodásnak valamilyen kezdetleges formája. Mindazonáltal kortársai közül kevesen is-

merték fel – és hangsúlyozták ki úgy, mint ő – azt, hogy milyen nélkülözhetetlen szerepe van az 

idői gondolkodásunk kialakulása számára a memória működésének. Talán még Locke-nál is vilá-

gosabban ismerte fel, hogy az időképzet létrejöttéhez nem feltétlenül van szükség gondolat-

sorozatokra; elégségesek ehhez a benyomássorok is. Igen figyelemreméltóak Condillac múlt- és 

jövőidejűség keletkezésére, illetve a különböző benyomások tartósságának, párhuzamosságának 

és változásainak időkonstruáló szerepére vonatkozó eszmefuttatásai is, noha sok olyan (rész-

let)kérdést nem tárgyal, amit Posch fontosnak gondol.  

 Filozófia(történet)i jelentőségének megfelelően Kant nézeteinek ismertetésére Posch na-

gyobb teret szán, mint a többi szerző tárgyalására.58 Elsőként azokat a kanti kritikai téziseket so-

rolja, ami a saját meggyőződéseivel is egybevágnak; azaz hogy az idő nem önmagában vett ent i-

tás, s nem is a dolgoknak a szemlélőtől függetlenül fennálló objektív tulajdonsága. Bár Kant sze-

rint igaz, hogy az ismerettárgyként adott létezők mindig időben létezőként adottak számunkra, de 

ez nem a ding an sich-re, hanem csak „az emberi elmével felfogott, subjectivitásunkkal körülfont” 

létezőkre vonatkozik. Így Kant – első körben –  besorolható az idő-szubjektivista felfogást képvi-

selők kategóriájába. Emiatt – és általában véve a megismerés határait figyelmen kívül hagyó me-

                                                
58A terjedelmet az is növeli, hogy Posch egy-két bekezdés erejéig olyan szerzők nézeteihez is Kant tárgyalásán belül 

fűz néhány megjegyzést, akik mintegy a kanti tézisek apropóján jutnak eszébe. 
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tafizikai „túlkapásoknak” korlátokat állító rendszere miatt – a kanti filozófiáról „a legnagyobb hó-

dolat hangján lehet csak szólani”. Herbart, Trendelenburg és Schopenhauer támadásai ellen Posch 

a kanti felfogás alapjainak védelmében emel szót. A Leibniz-cel való összevetés során is többször 

Kantnak ad igazat, egy kérdés kivételével: a mozgás és az idő viszonyának kanti felfogása az időt 

tekinti elsődlegesnek (eredendőnek), és a mozgást teszi az idő függvényévé. Posch fordítva gon-

dolja: az időt tekinti származtatottnak és a mozgást alapvető(bb)nek. Posch Kant idővel kapcsola-

tos nézeteinek (is) a negatív téziseit becsüli a legtöbbre, azaz ahol Kant azt fejtegeti, mi nem az 

idő. Kant ezen állításait Posch többnyire rendben lévőnek találja. Ám a pozitív mondanivalóval 

már nincs mindig kibékülve. Annak ellenére, hogy Kant nem „keményvonalas” objektivista, még-

is valahogy többnek tekinti az időt emberi fogalomnál; arra hivatkozva, hogy az idő bizonyos sa-

játságainak megért(et)ésére nem pusztán nyelvi eszközök kellenek, de szemléleti forrásokra is 

szükség van. Mindez Posch számára nem erős érv, hiszen sok más fogalomra is igaz ugyanez. Az 

idő a priori szemléleti formaként való felfogását Posch az empirizmust fenyegető mivolta miatt 

tartja veszélyesnek. (Annyi kompromisszumra mutat hajlandóságot, hogy elfogadja, miszerint  

úgy is gondolhatunk az időre, mint ami szemléleti és fogalmi komponenseket egyaránt tartalmaz. 

Ám álláspontja szerint ebben az esetben is a fogalmi elem van túlsúlyban.) Kant egyik hibájának 

azt tekinti, hogy vizsgálódásaiban nem helyezett hangsúlyt a pszichológiára; általában véve a 

pszichológiai mechanizmusok részletes feltárása iránt nem is érdeklődött, így elkerülte figyelmét 

az időfogalom genezisének kérdése, vagy épp az objektivitás látszatának magyarázata. Annak kö-

vetkeztében, hogy Kant nem különítette el elég élesen az időfogalmak kialakulásában szerepet já t-

szó objektív tényezőket az emberi toldalékoktól, egyrészt kiskapu(kat)t hagy nyitva az 

objektivista értelmezés számára, másrészt megakadályozza annak a lehetőségnek az alapos végig-

gondolásában, hogy az időt teljes egészében másból – valami nem-időből – származtassuk. Posch 

sorra veszi Kantnak azokat az érveit, melyet az „idő-keletkeztető” felfogások ellen latba vet, és 

megállapítja: „Kant »apriorikus« productumai beleütköznek az ősi, és tegyük hozzá, jogos 

köztudalomba, mely minden ismeret közös ősanyjának a tapasztalást tekinti.” (123.) Márpedig 

Posch szerint ez a követendő megközelítés. Azt ugyan elismeri, hogy a tudás létrejöttéhez az 

(egyszerű, közvetlen) benyomásokon kívül még valami másra is szükség van – s erre jobb híján a 

kevéssé tisztázott (és kissé vonakodva használt) 'reflexió' kifejezést alkalmazza (ami többé-

kevésbé az 'értelem' vagy 'ész' terminusnak feleltethető meg) –, ám értelmezése szerint Kant azt 

feltételezi, hogy az empirikus és a reflexív (értelmi) elem elkülöníthető, s ennek a feltételezésnek 

a felhasználásával alapozható meg az a priori kategórája. Ez eredményezi az a priori és az a 

posteriori típusainak (fajtáinak) elkülönítését. Posch számára már az a kanti tézis is elfogadhatat-
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lan, mely szerint az értelem (s annak fogalmai) visszavezethetetlenek a szemléletre (empíriára). 

Posch  az elvi redukálhatatlanságot tévesnek tartja (a faktuális/gyakorlati levezethetőség pedig kü-

lönösebben nem érdekli), s a különbséget nem fajtabelinek, hanem fokozatinak tekinti. (Ezeket 

Posch szóhasználata szerint nem két külön „rekeszbe” kell helyezni, hanem inkább egy 

gradualiter – az empirikus és a reflexív (értelmi) komponensek arányát jelző – skála különböző 

pontjaira.) Noha Posch (látszólag) elmozdul a merev empirizmus álláspontjáról azáltal, hogy e l-

ismeri az érzékszervi benyomásokon kívül „valami másnak” a szükségességét is, ám ha az itt kis-

sé homályban hagyott 'reflexió' mibenlétét az első kötet ez irányú fejtegetéseinek fényében néz-

zük, akkor az derül ki, hogy Posch csak azt a – trivialitás-közeli – megállapítást ismeri el, hogy a 

benyomásokon kívül kell valami más is a tudáshoz. Mégpedig az azt felfogó és feldolgozó elme. 

Ami létét tekintve fiziológiai természetű. Így Posch – ha némileg el is tér annak szélsőséges for-

májától – egy még mindig meglehetősen robosztus empirizmus alapján utasítja el Kantnak épp 

azokat a gondolatait, amelyek az empirizmus–racionalizmus szembenállásának egyfajta meghala-

dását kínálja, s ami egyik lényeges mozzanata a kanti filozófiának. Posch Kant-kritikáját követve 

felmerülhet még az olvasóban, hogy Posch pszichologista/fiziologista, az emberi képességek és 

gondolkodásmódok kialakulásának genezisére hivatkozó megközelítése lényegesen eltér Kant 

egész vállalkozásától, amiért is Posch bírálata inadekvát. Ennek a lehetséges vádnak ő maga is tu-

datában van, s azzal védi ki, hogy hivatkozik azokra a passzusokra, amelyekben Kant – nyíltan 

vagy burkoltan – támadólag lép fel a pszichologista és/vagy redukcionista megközelítésekkel 

szemben. Ez teszi legitimmé és szükségessé a pszichologista oldal részéről az ellenvetések felso-

rakoztatását. 59 

 A kisebb-nagyobb tévedései ellenére is a legnagyobbak közé sorolható Kanthoz képest  a 

német idealisták annyira kevéssé érdemesek a komoly figyelemre, hogy csak mint „curiosum” 

kapnak helyet Posch könyvében. Ki is fejezi értetlenségét, hogy akadnak még olyanok, akik jelen-

tős filozófusoknak tartják az ide tartozó írókat. Schelling és Hegel tanait Posch együtt ismerteti, s 

– mintegy elrettentésül – eredetiben idézi mindkettejük –  érthetetlenségük miatt magyarra lefor-

díthatatlan – mondatait. (Schellingnek „sybillai oraculum-szerű nyelvezete” van, Hegel pedig még 

csak nem is németül, hanem „hegelül” ír.) Az érezhető Kant-hatás nem tudja ellensúlyozni 

Schelling, „a babonához szoktatott volt papnövendék” saját spiritualizmusát. Posch több ponton is 

                                                
59 Kant tárgyalásának lábjegyzeteként kerül említésre a kanti elmélet hiányosságait felismerő Böhm Károly, akinek 

bár vannak a termékeny elmélet lehetőségét kínáló ötletei, de ezek az általánosság szintjén maradnak, s a gyakori 

öntudatra hivatkozással pusztán deklarálja, hogy mi történik; anélkül, hogy megmondaná, hogyan is képes az öntudat 

mindazokra az időnemző műveletekre, melyeket Böhm neki tulajdonít. Kantot kiigazító megjegyzései vonatkozásá-

ban helytálló Alexander Bernát kritikája is, ám kevéssé tarthatóak azok az érvei, melyeket egyes kanti passzusokat 

védelmezve ad elő.  
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Plótinosz tanaival való hasonlóságokat fedez fel Schelling filozófiájában. Ami az időt illeti, a 

pusztán felületi egyezésen kívül – Posch nézetéhez hasonlóan a tárgyalt szerzők sem tekintik reá-

lis entitásnak az időt – nincs közös vonás. Nevezett idealista szerzők tollából egy ilyen tézis nem 

jelenti azt, amit Poschnál jelent – hiszen maga a 'realitás' terminus is más értelemben van használ-

va –, s ezért Posch Hegel esetében is kiemelt figyelmet fordít a lényeges különbségek hangsúlyo-

zására annak érdekében, „nehogy valaki e férfiú álláspontját a mienkkel, mely szintén időszer-

kesztést és fogalmakból keletkezést emleget, rokonnak tartsa”. Posch – az idealizmushoz való ál-

talában vett viszonyulását figyelembe véve nem meglepő módon – Schelling és Hegel filozófiáját 

nem tartja sokkal többnek szemfényvesztésnél, ezért „Hegel fenti állításainak czáfolatába bele-

menni nem fogunk, mert nem jöhet komoly számba egy ilyen kieszelmény”. (146.)   

 A bírálatok mellett már komoly elismerésre is érdemes az elsősorban pedagógusként is-

mertté vált J. F. Herbart filozófiája. Helyes a pszichologisztikus kiindulópontja, s megközelítésé-

nek alapvonalait tekintve Posch teljesen osztozik vele. Herbart is elutasítja az (idő)innátizmust, s 

időfogalmunkat (ki)fejlődés eredményének tekinti, mely folyamatnak legfőbb kiváltója (katalizá-

tora) a szemléletben megjelenő szukcesszivitás. Képzeteinkben eredendően nincsenek idői ele-

mek. (Az teszi hihetővé az innátizmus téves teóriáját, hogy erre a hosszú és bonyolult egyedfejlő-

dési folyamatra nincs kognitív rálátásunk.) Posch számára tehát Herbart alapelvei kiválóak, azon-

ban az apróbb részleteket – az időfogalmak (múlt, jelen jövő) genezisében a tartósság, 

egymásrakövetkezés, folytonosság stb. pontos szerepét – illetően Posch kisebb-nagyobb mérték-

ben eltérő nézeteket vall; némelyik kérdésben pedig hiányolja a részletek kidolgozottságának 

mélységét. A legnagyobb probléma azonban az, hogy Herbart – helyes kiindulópontja ellenére, s 

nem igazán következetesen – egyre inkább elkalandozik az objektivizmus és a metafizika irányá-

ba. De eme hibák ellenére is nagy érdeme Herbartnak, hogy összességében véve az elkalandozni 

hajlamos emberi észt és az ideológiák által befolyásolt gondolkodást igyekezett egy elfogulatla-

nabb, teoretikus tárgyalásmódhoz illő – alapirányait tekintve locke-iánus – mederbe terelni. 

 

Visszaesés  

 

Ezzel az alfejezet-címmel kezdi Posch – az újkorral foglalkozó részen belül – az alább következő 

hét szerző tárgyalását, akik többnyire a Schelling- és Hegel-féle elmélet posztulátumaiból indul-

nak ki. Ezek Posch szerint nem számítanak a jelentős filozófusok közé – ezért a tárgyalás terje-

delme is kisebb –, ám indoklása szerint egy komoly teoretikus elkötelezettséggel bíró szerző nem 

kerülheti el a riválisokkal való konfrontációt.    
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 Kant-kritikája alapján akár elismerően is tekinthetnénk Trendelenburg elméletére, amely 

szerint az idő (fogalma) szubjektív és objektív elemeket egyaránt tartalmaz. Az időnek a mozgás-

sal való szoros kapcsolatba helyezése is elfogadható elgondolás. Ámde ezeket az első látásra he-

lyesnek tűnő meglátásokat nevezett szerző Posch számára már elfogadhatatlan keretek közé he-

lyezi. Ugyanis nem azt a – Posch szerint követendő – eljárást alkalmazza, hogy igyekezne elvá-

lasztani egymástól az időképzet kialakulásában szerepet játszó objektív és szubjektív elemeket, 

hanem – Posch értelmezése szerint – az időből (és sok minden másból is) afféle „a reális és a fo-

galomszerű között álló középlényeket”, afféle „Subject-Object nevű szörnyeteg”-et gyárt. Mind-

ezek miatt Posch mellőzhetőnek tekinti a részletekben való elmélyedést. 

 Nem jobb a helyzet az idő-szubjektivizmustól „erősen berzenkedő” Immanuel Hermann 

Fichte-vel sem (Posch csak röviden, ifj. Fichte-ként emlegeti). A szubjektivista felfogásra adott 

válasza szerint csak emberi szempontból – az öntudat nézőpontjából – nézve szubjektív az idő (és 

a tér). Mindkettő a reális jelenségek közötti kölcsönhatásnak a „színtere”, beleértve a lélekre gya-

korolt hatásokat is. Fichte számára a lélek is a realitások közé tartozik, amelyben az idő-fogalom 

már eleve meglevőként – tehát nem-keletkezettként – tételeződik. Mindezekért elmélete értelem-

szerűen nem találkozik Posch helyeslésével. 

 Rossz érvet hoz fel objektivizmusa igazolására Hermann Ulrici is, aki az általában vett idő 

objektivitását a múlt-, jelen- és jövőidő megkülönböztethetőségéhez szükséges objektivitás felté-

telezésére próbálja alapozni. Posch számára a múltnak és a jövőnek már eleve nincs realitása, 

ezért az ilyen irányú próbálkozás kudarcra van ítélve. Hasonlóképpen mint az az érv, amely a lé-

lek tevékenysége és eredménye közötti szükséges idő-különbségre hivatkozik. Nem rossz, de nem 

elég informatív Ulrici azon feltevése, mely szerint az idő (és a tér) valahol félúton helyezendő(k) 

el a primér (eredendő) és a származtatott kategóriák közt (Zwischenkategorien). Annyi ebből 

mindenképp elfogadható, hogy egyes magasabb szintű idői fogalmunk kialakulásához valamilyen 

kezdetlegesebb idő-képzet közvetít. Azonban az idő-objektivizmushoz az szükségeltetne, hogy az 

idő teljesen eredendő, minden egyéb predikátumnál alapvetőbb, elsődlegesebb legyen. Ennek ta-

gadása márpedig Posch saját elméletének egyik alappillére.  

 Helyes és fontos meglátásokat is tartalmaz Julius Baumann elmélete. Az idő kérdéskörét a 

térétől elválaszthatónak tartja, s elmélete – legalábbis első olvasatra – az empirista, „képzet-

vonulásos” időkeletkezéssel is összeegyeztethetőnek látszik. Ám Baumannak az idő egyes pred i-

kátumai (egyenletesség, végtelenség, oszthatóság) ily módon történő eredeztetésével szemben már 

fenntartásai vannak, ugyanis úgy gondolja, hogy a benyomás- vagy képzetviszonyokra építő el-

méletnek szüksége van egy ezen folyamatokon kívül (vagy felett) álló Én – Baumann egyes meg-
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fogalmazásaiban Én-képzet –  feltételezésére. Persze Posch ezt egy indokolatlan lépésnek tartja: 

„fölösleges egy egész ént odahurczolni”, ahol elégséges az emlékező-tehetség működése is. 

Ugyanis végső soron az idő-predikátumok kialakulása is a memória segítségével történő összeha-

sonlítás–megkülönböztetés műveleteire vezethetők vissza. (Amit Posch nyilván fiziologisztikusan 

értelmez.) Posch summázata szerint „Baumann a »cogito ergo sum«-féle korhadt mentőpányvá-

val akarja állításait felszínen tartani, igazat adván Descartes-éknak”. Posch némileg felháborodva 

konstatálja, hogy Baumann a téves, de legalább racionális stílusú teoretikus fejtegetéseibe költői 

stílusban írt, „imádságos könyvbe való” vallási szövegrészeket helyez el.  

 Eduard von Hartmann idővel kapcsolatos nézeteit Posch a szerzőnek a tudattalanról írt 

könyve alapján rekonstruálja. Az időt az érzeteink kauzális alapjául szolgáló agyi rezgések tartós-

ságával és szukcesszivitásával összefüggésbe állító elképzelést Posch azért kritizálja, mert a szer-

ző úgy állítja be a dolgot, mintha az ember csak „leolvasná” a Hartmann által leírt folyamat révén 

az időt mint eleve meglevő adatot. Mindez azt sugallja, hogy idő-fogalmainknak nincs semmi em-

beri/szubjektív komponense, következésképp Hartmann elmélete – az idő vonatkozásában – az 

objektivizmus kategóriájába sorolható. A hartmanni elmélet keretein belül Posch problematikus-

nak tekinti még, hogy argumentatíve elégtelenül van alátámasztva az a különbségtétel, mely sze-

rint a tudatos folyamatok időben zajlanak, míg a tudattalanok nem időbeliek.      

 A kevéssé ismert Max Eyfferth elmélete – némileg Baumannéhoz hasonlatosan – jól indul: 

megfogalmazásai – ha nem is teljesen explicit módon, és túl bőbeszédűen is, de – a szubjektivista 

nézőponthoz közel állónak tűnnek, annak (implicit) elfogadását sugallják. Tovább olvasva azon-

ban az derül ki, hogy a szerző nem tartja szükségesnek választani objektivizmus és szubjektiviz-

mus között. Álláspontja szerint egyaránt létezik szubjektív és objektív idő; utóbbit Eyfferth a 

szervetlen természetre is kiterjeszthetőnek véli, mégpedig minden emberi „toldalék” – azaz pszi-

chikai komponens – nélkül. Posch természetesen nem azt vonja kétségbe, hogy a természetben 

minden emberi pszichikum nélkül játszódnak le a folyamatok, hanem azt, hogy ezeknek a folya-

matoknak a megtörténte már egyenest – egyfajta korrolláriumként – maga után vonná az időiség 

predikátumát. E feltevés mögött Eyfferth azon implicit feltevése áll, hogy az összehasonlítás és 

emlékezés pszichikai processzusait analóg viszonyba állítja – többek közt a kauzalitásra hivatkoz-

va – az embertől független külvilág történéseivel. Az időt nem köti össze pszichikai folyamatok-

kal; a világban lejátszódó eseményeket elégségesnek tekinti az objektív idő geneziséhez. Posch 

számára alapelv, hogy a pszichikai folyamatok azok, amelyek – nem időt, hanem – időképzetet 

generálnak, amit képtelenség az anorganikus létezőknek tulajdonítani. (S így ebből a szempontból 

a kauzalitásra való hivatkozás is irreleváns.) A szerzőnek fentebb jellemzett alapelveiből kiinduló 
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további fejtegetéseket Posch – cáfolati szándékkal – még egy darabig követi, majd úgy dönt, hogy 

az ezután következő részletek nem érdemesek a további vizsgálatra. 

 A Visszaesés című alfejezet utoljára sorra kerülő szerzőjének, Adolf Horwicznak a nézeteit 

Posch – annak ellenére, hogy hébe-hóba vannak „egyes jobb gondolatai” is – még kritikai tárgya-

lásra sem találja méltónak. Megelégszik idézetek – pár szavas kommentárral ellátott – felsorakoz-

tatásával, melyekből kiderül, hogy a szerző a szubsztantív én-ből, a stabil öntudat esszenciájából 

eredeztetett – s a tér(elmélet)től elválaszthatatlannak hirdetett – időelméletet képvisel.  

 

Subjectivista irányok 

 

Az e címet viselő utolsó alfejezet Theodor Waitz tárgyalásával kezdődik, akinek nézetei közül 

Posch – mivel herbartiánus szerzőről beszélünk, s Herbartról már volt szó – csak a markánsabban 

eltérőeket, vagy az eredeti szerzőénél szabatosabban kifejtetteket veszi sorra. Az idő genezisét 

pszichológiai jellegűnek tekintő felfogás az időt benyomás- és képzetsorokra ill. azok 

vált(ak)ozásaira vezeti vissza: a múlt- és jövő-ítéleteket a már nem (ami többnyire valamely kel-

lemes pszichikai állapot megszűnéséhez kapcsolódik) és még nem (amely a megszakadt, de ko-

rábbi tapasztalatok szerint folytatódni szokott benyomásra történő várakozással függ össze) fo-

galmaival hozza összefüggésbe. A jelen(idő) fogalmának pedig a tartósság unalommal vegyülő 

érzése szolgál alapul. (Amivel kapcsolatban Poschnak csak annyi kifogása/kérdése van, hogy va-

jon hogyan terjeszthető ki e jelen-fogalom az unalommal nem kísért tartósság-érzetekre.) Waitz fő 

érdeme az, hogy mesteréhez képest, aki inkább csak az időfogalmak gyökerét akarta feltárni, 

igyekezett a további fejlődési fokok (pl. az időmérés pszichológiája) vonatkozásában is álláspon-

tot kialakítani. 

 A későbbi művének alapgondolatát adó Herbert Spencer itt még nem kiemelt szerző, de 

helyesen látta a memóriának az idő fogalma kialakulásában játszó fundamentális szerepét. Egyik 

alapvető célkitűzése is helyeslendő: az időfogalmaink genezisében szerepet játszó külvilágbeli 

(objektív) történéseket el kell választani a szemlélet révén hozzáadódó (szubjektív) komponensek-

től.  A legfontosabb ilyen történés az egymásutániság – ami végső soron egyfajta mozgás –, 

melynek elmebeli megjelenése Spencer szerint továbbelemezhetetlen „nyers” tény, így az ezzel 

kapcsolatos fő teendőnket – jó pozitivista módjára – eme szukcesszivitások rendszerezésében je-

löli meg, három fő kategóriát állítva fel: az egymásrakövetkezés elemeinek kapcsolata lehet vélet-

lenszerű, lehet (bizonyos fokig) valószínű, valamint szükségszerű (azaz kauzális). Posch ismerteti 

még Spencernek az időérzék és bizonyos fiziológiai sajátosságok összefüggéseire vonatkozó (h i-
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potetikus) elképzeléseit, kifogásolva egyes túlerőltetett téri analógiákat, valamint időképzeteink-

nek pszichikailag a térrel együttes komplexumként – szintetizáló módon –  történő beállítását. Hi-

ányosságnak tekinti továbbá, hogy Spencer vizsgálódásai nem terjedtek ki nyelvi kérdésekre. 

 Keveset foglalkozott az idő problémáival Hyppolite Taine, akinél figyelemreméltó gondo-

latok keverednek paradoxonba hajló ötletekkel. Helyes felismerése – mondja Posch –, hogy az 

emlékeink mindig jelenbeli képek, ám az ember mégis a múltról tudósítóaknak tekinti ezeket. Ta-

ine szerint ez egyfajta hallucináció, ennek ellenére mégis olyannak tekinti, ami az  igazsághoz ve-

zet(het) el, mivel az ember képes arra, hogy gondolatban visszatérjen az eredeti benyomásokhoz, 

melyek egykor ezeket az emlékeket eredményezték. Posch a szerző fogalmazásmódját és szó-

használatát is félrevezetőnek tartja, s kifogásolja annak megmagyarázatlanságát, hogy minderre az 

emberi elme hogyan lehet képes. E nélkül Taine valójában egy homályos, rejtett erőt vagy képes-

séget posztulál. Elmélete még azt a következményt is megengedi, hogy a múlt felfejtésének eme 

képessége segítségével valamiféle „múltbeli létezőt” engedjünk be ontológiánkba.      

 Dicséretes példája Eugen Dühring teóriája az olyan elméletnek, amelynek középpontjában 

bár nem a pszichológia s nem is az idő áll, s amely az objektivitást tűzi ki elérendő célul, s ez irá-

nyú gondolatmenet mentén jut – mintegy szinte mellékesen – az idő vonatkozásában a helyes 

(szubjektivista) értelmezésre. Észreveszi, hogy a kitöltetlen idő feltételezése értelmetlen, s az em-

ber kizárólag tényleges benyomásokkal szorosan összekapcsolva képes értelmet adni az idő fo-

galmának. A magában vett világ dolgai és eseményei nem rendelkeznek idői tulajdonságokkal. 

Dühring helyesen ismeri fel az idővel kapcsolatos metafizikai gondolatmenetekben benne rejlő – 

de gyakran észre sem vett, vagy szándékosan eltitkolt –, az emberi elme által hozzáadott kompo-

nenseket. Szintén Posch elismerését vívja ki Dühring azon állásfoglalása, mellyel szembehelyez-

kedik az idő végtelenségének, az örökkévalóságnak gondolatából kiinduló vallásos metafizikák-

kal, s egyetlen örökkévalóságnak a matériát tartja. 

 Annak ellenére, hogy az idő mivolta kérdésében Otto Liebmann végső soron agnosztikus 

álláspontra helyezkedik, Posch úgy gondolja, a neokantiánus szerző mégis inkább a szubjektivista 

irányhoz áll közelebb. Az idő alapjául szolgáló szukcesszivitás szemlélőtől való függetlensége 

egy szokásos érv, amit Posch már többször is megválaszolt: az idő-fogalmunk megalkotásában 

szerepet játszó egyik aspektus objektivitása még nem azonos magának az időnek az objektivitásá-

val. Összességében véve Liebmann-nál túlsúlyban vannak a szubjektivista nézetek: az „üres” (az-

az bármiféle eseménytől független) idő lehetetlensége, a múlt és a jövő pusztán elmebeli 

kreálmányként való felfogása, az abszolutisztikus időfelfogások elutasítása és az időnek teoret ikus 

segédfogalomként való értelmezési lehetőségének elfogadása. 
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 Az idő pszichológiai alapú tárgyalásának kiemelkedő képviselőjeként ismerteti Posch 

Wilhelm Volkmann elméletét, ami annyira kiváló, hogy Posch alig fogalmaz meg kritikát; inkább 

egyetértően sorolja a német fiziológus nézeteit: az idő nem a külvilágban meglevő, leolvasásra vá-

ró adat, hanem elménk adaléka, s még csak nem is valami a priori, kifejlődésre váró rejtett elme-

tartozék, hanem fokozatos tapasztalás és tanulás révén kialakuló. E folyamatról adott volkmanni 

elemzéssel szemben – a néhol nehézkes harbartiánus terminológiával szembeni apró kifogáson fe-

lül – Poschnak annyi ellenvetése van, hogy Volmann-nál a múlt-fogalmunk kialakulásának to-

vábbelemezhetetlen alapjellemzője a törekvés, míg Posch inkább a saját elméletében használt hi-

ányérzetet tekinti ilyen „nyers” elméleti alapjelenségnek, mivel úgy gondolja, ez jobban összefér 

egy nem feltétlenül realizálódó, „nem mindenkor a törekvésig fokozódó lelki állapottal”, ami pon-

tosabban leírja a szóban forgó jelenséget. A múlt-ítéletek ugyanis kellemetlen és kellemes érze-

tekkel egyaránt összefügghetnek. A Posch által javasolt 'hiányérzet' vonatkozhat arra is, hogy ész-

revesszük valamely kellemetlen benyomás hiányát, míg a 'törekvés' – szerinte – inkább pozitív vi-

szonyulásmód jellemzésére alkalmas. Volkmann elméletének további részleteit ismertetve Posch 

apróbb kritikai megjegyzéseket fűz hozzá az alapvonalaiban számára szimpatikus fejtegetésekhez; 

néha a kifejtés részletességét kevesellve, máskor terminológiai kifogásait felemlítve. Összesítő ér-

tékelése szerint az idő-problematika Volkmann teóriája révén nagy és jelentős lépéssel került kö-

zelebb a megoldáshoz.  

Elismerő mondatokkal indítja Posch Hermann Lotze elméletének ismertetését is. Az 

objektivista módon felfogott időfolyam tarthatatlanságának kimutatásában talán e német filozófus 

végezte a legalaposabb munkát. Gondos érveléssel utasította vissza azt a viszonylag gyakori érvet, 

amely az objektív időt a kauzalitás nélkülözhetetlen feltételének állítja be. Lotze – Posch által in-

terpretált – gondolatmenete szerint az efféle argumentációk végső elemzésben abszurd következ-

mény(ek)be torkollanak: az „üres” – tehát bármiféle eseménytől mentes – idő létének feltételezé-

sébe, amely egyik-másik objektivista szerzőnél még kauzális viszonyok oki tényezőjének képtelen 

szerepét is be kell töltsék. Lotze nagy szorgalommal vázolja azokat a pszichológiai műveleteket, 

melyek valós események különböző (félre)értelmezései – egy mindeneket átfogó reális időfolyam 

hozzábiggyesztése –  révén jutnak el az idő-objektivizmus téveszméjéhez. Ezen gondolatmenetek 

után meglepődve olvashatjuk Lotze azon nyilatkozatát, mely szerint – a felsorakoztatott érvek el-

lenére –  világfelfogásunkból az idői elemeket nem lehet maradéktalanul kiküszöbölni. Az időnek 

ezt az eliminálhatatlanságát a világban lejátszódó, az elmére onnan érkező hatások egymásutáni-

sága (Succession des Wirkens) teszi lehetetlenné, melynek megfigyelése kényszerítő erővel juttat 

minket arra a felfogásra, hogy az idő eszméje nem teljesen az elme produktuma. Lotze-nak az ob-
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jektivizmus előtti eme kényszeredett kapitulációját Posch nem tartja indokoltnak. A hibát nagy-

részt abban látja, hogy Lotze mindenestül szerette volna visszavezetni az időt elmebeli tényezők-

re, s ennek sikertelensége következtében hátrált ki a szubjektivizmusból; noha a problémát több 

részre bontva épp az lehet a célunk, hogy az időképzet kialakulásában szerepet játszó objektív és 

szubjektív tényezőket elkülönítsük egymástól. Az objektív komponens létének elismerése így nem 

kényszerít minket az idő-objektivizmus álláspontjára. Posch végül annak a gyanújának is hangot 

ad – s figyelembe véve Lotze általános filozófiai irányultságában kétségkívül benne rejlő etikai és 

teológiai mozzanatokat, ez nem is alaptalan –, hogy Lotze végső állásfoglalásának motivációi kö-

zött emocionális tényezők – a végül is elutasított nézet bizonyos fokú „ridegsége” – is szerepet 

játszhatott. 

 A szubjektivista blokk utolsó szereplője a természettudományos irányultságú pszichológia 

neves képviselője, Wilhelm Wundt, akinek idővel kapcsolatos nézeteinek lényegét Posch – össz-

hangban azzal, hogy Wundt különválasztja a pszichológiai és a metafizikai problémákat – két fő 

kérdésre adott wundti válasz ismertetésével tartja a legjobban bemutathatónak: Milyen feltételek 

mellett jut az emberi elme az érzetek bizonyos rendezettségét jellemző idő eszméjére? Hogyan vi-

szonyul az így létrejött idő(képzet) a külvilág objektív sajátságaihoz?  Wundt az emberi elme – 

általa reprodukciónak nevezett –  azon műveletével magyarázza az időképzet genezisét, amely 

képzeteket fűz egybe, miközben tudatában van annak, hogy az összefűzés elemei eredetileg elkü-

lönült formában adottak. Tehát Wundt is – mint sokan mások – a különböző adatok szukcesszivi-

tását alapvetőnek tekinti, de sokaktól eltérően – és Posch számára ez fontos – nem tekinti ezt az 

egymásrakövetkezést az idővel azonosnak vagy az időfogalom objektivitásához elégségesnek, 

mivel elismeri, hogy ha az elme pusztán az éppen adott benyomásokat vagy képzeteket szemléli, 

akkor ez esetben időről nem beszélhetünk. Bizonyos elmeműködés hozadéka az is, hogy az ere-

dendően szakadásos benyomásainkat a folyamatosság képzetének segítségével töltjük ki. Ennek 

révén jutunk az egyenes vonalú, megszakítatlan, folytonos idő (téves) eszméjéhez, noha valójában 

az „üres” (történés nélküli) idővonal egy realitás nélküli absztrakt fogalom. Idáig ez Posch számá-

ra rendben is van, ám az időképzetünknek az objektivitáshoz való viszonyát illető wundti fejtege-

tésekkel – vagy inkább az annak során alkalmazott terminológiai döntésekkel – már kevésbé elé-

gedett. Ugyanis a felsorakoztatott, az idő szubjektivitásának nézetét megerősítő megfontolások el-

lenére Wundt nem hajlandó lemondani az 'objektív idő' kifejezésről, mivel azt alkalmazhatónak 

tartja a külvilág tényleges folyamatainak (közvetett) jellemzésére. Noha Wundt deklaráltan nem a 

„mindeneket átfogó reális folyam” értelmében használja az 'objektív idő' kifejezést, hanem afféle 

módszertani segédfogalomként, Posch úgy véli, ez a rossz szóhasználati döntés negatívan hat a 
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„mystikus időhit” elleni teoretikus törekvésekre. Még akkor is, ha Posch maga is elismeri, hogy az 

időnek a szigorúan Wundt-féle értelemben vett világra-vonatkoztatási módja jogos, indokolható 

eljárás. Wundt elméletének egyes további részletkérdéseivel (mozgás, időmérés) foglalkozó meg-

jegyzések inkább apró – néha csak terminológiai – ellenvetéseket, kiegészítéseket tartalmaznak. 

Ezt sem folytatja sokáig, mivel úgy ítéli meg, Wundt nem annyira a részletekben elmerülő alkotó, 

hanem inkább „a nagy szempontok embere; ki a maga emelkedett álláspontjának madártávlatából 

irányt tud adni mi kisebbek munkásságának.” (219.)  

 Wundt tárgyalása közben kerít sort Posch az általa említett harmadik magyar filozófus, 

Pikler Gyula nézeteinek rövid ismertetésére. Összességében véve az előző két kantiánus szerző-

höz képest pozitívabban viszonyul a „teljesen modern szellemben gondolkozó” Piklerhez, de az 

idővel kapcsolatos nézeteit tekintve inkább akkor ad neki igazat, amikor Pikler elutasít valamely 

álláspontot. Pozitív mondanivalóját homályos nyelvezetűnek találja, s amit kiolvasni vél belőle, 

azt sem tartja különösebb hozadékkal járónak. Piklernek egy, a szukcesszivitás pszichológiai fe l-

dolgozására vonatkozó észrevételét azonban megdicséri: az ember hajlamos arra a következetlen-

ségre, hogy ne csak abban a (jogosult) esetben konstatáljon egymásutániságot, amikor egyik be-

nyomást közvetlenül követi a másik, hanem (jogosulatlanul) azon két tag között is, amelyek közé 

több köztes benyomás ékelődik, noha ez utóbbi esetben már nem az eredeti értelemben használja 

az 'egymásután' szót.  

 Egy rövid Viszapillantásban Posch még egyszer címszavakban, az objektivizmus–

szubjektivizmus distinkció mentén sorolja be a különböző filozófiatörténeti korok standard sze-

replőit. 

 

3. Kortárs kritikák és azokra adott válaszok 

 

Egyetértés 

 

Nem sokkal a könyv megjelenése után egy névtelen bíráló ír kritikát a fenti című (liberális szel-

lemiségű) lap 1896. VI. 7-én megjelent számába. Az olvasók számára röviden kifejti, mi Posch 

könyvének témája. Elismerően szól Posch azon ötletéről, hogy nyelvi elemzés segítségével közelít 

az időfogalom kifejlődésének kérdéséhez. A kifejtés módját is elfogadhatónak tartja. A recenzens 

meglátása szerint kiérződik Posch könyvéből, hogy nem pusztán egy képviselhető teória megalko-

tója és képviselője akar lenni, hanem őszintén hisz is abban, amit leír: „Látszik minden során, 

hogy meggyőződés beszél belőle.”  
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 Mivel névtelen cikkről van szó, így azt sem tudni, hogy mennyire szakmabeli személy a 

szerzője. Első, általános jellegű ellenvetésének értelmezéséhez pedig ez az információ hasznos 

lenne. Ugyanis az idő realitásának kérdését kissé értetlenül szemléli, puszta feltételezésnek tartva 

azt, hogy vannak, akik abban az értelemben tulajdonítanak realitást az időnek, amilyen értelemben 

Posch azt tagadja. Mivel a névtelen kritikus ilyeneket nem ismer, ezért kétségbe vonja az egész 

vállalkozás relevanciáját, s ironikus összegzést ad Posch egész eljárásáról: „Azt tételezi fel tehát 

Posch, hogy vannak elmélkedők, akik az időnek éppoly realitást tulajdonítanak, mint a betevő fa-

latnak, s ezek ellen rántja ki szablyáját. Teremt magának ellenfélt, s aztán ezt a  képzelt ellenfélt 

legyűri.”60 

 Mindez – részletesebben kifejtve – akár valódi ellenvetésként is értelmezhető lenne, ha ar-

ra akarna rávilágítani, hogy Posch voltaképp az időről alkotott (és alkotható) elméletek közül az 

objektivista/realista felfogásnak egy meglehetősen egyszerű változata ellen érvel, s érvelése ke-

vésbé lenne hatékony egy árnyaltabb (terminológiájú) megközelítés ellen. S noha erős túlzás, 

hogy a kritikus úgy állítja be Posch könyvét, mint amelyben ő egyfajta árnyékbokszolást folytat, a 

könyv egészét átolvasva esetenként akár helyénvaló lehetne az az árnyaltabb megállapítás, hogy 

Posch néha az ellenfél álláspontját kissé „erősebbre faragja”, ami által az könnyebben támadható, 

mint amilyen egy szofisztikáltabb verzió lenne. Azonban ezeknek a háttérgondolatoknak a feltéte-

lezése a névtelen recenzenssel szembeni (túlzott) jóindulat lenne; a leírtak alapján nem állítható 

egyértelműen, hogy valami ilyesmire gondolt volna.       

    A recenzens Posch elméletének egyik internális problémáját felvető ellenvetése már ko-

molyabb. Az időképzet kialakulásának egyes központi elemei – úgy is mondhatnánk, hogy az 

időképzet létrejöttének támasztó pontjai – a múlás és előállás, és az ezekről az eseményekről tu-

dósító érzéki benyomások. Ezeknek fontos szerepük van abban, hogy az időképzet egyáltalán 

megjelenhessen. A kritikai megjegyzés szerint Poschnak az idő megbecslésére (sőt, keletkezteté-

sére) szolgáló folyamatokat – létrejövés, elmúlás, érzetek – illető realizmusa, és az idővel kapcso-

latos antirealizmusa nem összeegyeztethető. Ha az elmúlás egyben megsemmisülés is, akkor a vi-

lágon valaha lezajlott események összessége (mondhatjuk akár, hogy a világfolyamat egésze) is 

megsemmisült, beleértve a sok-sok múlást is, amire viszont Posch realisztikusan tekint. Így az el-

múlást illetően Posch egyszerre realista és antirealista is. A kritikus ellentmondást vél felfedezni 

abban, hogy Posch szerint az idő nem létezik, de amivel az időt megbecsüljük, az igen. 

 Posch a két héttel későbbi lapszámban válaszol. Visszautasítja az ellentmondás vádját.  

 

                                                
60 Egyetértés, 1896. június 7. 
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 Ellentmondást annyival kevésbé találhat, mivel én, a mi magától értetődik, elvemet (melynélfogva 

minden, a mi elmúlt, megsemmisült , illetőleg csak róla szerzett emlékeink alakjában létezik) hajlan-

dó vagyok az általam reálisnak elfogadott »elmúlás és előállás« tényeire is kiterjeszteni, ha ezek ma-

guk is elmúltak. Más szóval: a jelen múlás szerintem reális, de az elmúlt múlás már nem az.61 

 

Az „elmúlás és előállás” folyamataival kapcsolatban tehát megkülönbözteti a jelenben éppen le-

zajlóakat a múltban megtörténtektől. Előbbit illetően fenntartja realizmusát, utóbbi kapcsán nem. 

Így eltűnik az ellentmondás.   

 Mivel úgy érzi, a bíráló számára a könyve alapján nem vált eléggé világossá, hogy mi is az 

ő legfőbb filozófiai törekvése, ezért Posch itt megismétli azt, ami egyébként könyvéből a figyel-

mes olvasó számára kiolvasható: „…hogy a valóban reálisat (s ilyennek egyes egyedül az érzéke-

ink alá eső avagy eshető adatokat tartom) a képzeletitől szorosan megkülönböztessem.”62 Ez azért 

fontos információ, mert egyes esetekben ennek fényében jobban érthetővé válik, mit miért mond 

(és utasít vissza).      

 

Alexander Bernát kritikája 

 

Korabeli szaktekintély tollából származik a másik bírálat, amely az Athenaeum folyóiratban jele-

nik meg.63 Alexander Bernát elismeri, hogy a szóban forgó könyv nagyszabású, ambiciózus kísér-

let az idő filozófiai problémáinak monografikus tárgyalására. Dicséri azt a komolyságot és szor-

galmat, amellyel a szerző igyekszik a feladatát megoldani. A néhány pozitívumot felsoroló beve-

zető megjegyzések után következő megállapítások ambivalens képet festenek a könyvről; némely 

megjegyzés érthető bírálatnak vagy akár dicséretnek is. (A könyv nagyon elvont, aprólékos, rész-

letkérdésekben elmerülő, túl szakszerű, még szakembernek is nehéz olvasmány, stb.) De már ma-

gát a témaválasztást illetően is fenntartásokat fogalmaz meg; s a kivitelezéssel, a téma tárgyalás-

módjával kapcsolatban is erős kétségei vannak.  

 Legáltalánosabb kifogása a téma önálló, összefüggéseiből kiragadt módon való kezelése. 

Alexander az idő-problematika tárgyalását oly módon képzeli el, amely tekintetbe veszi a – Posch 

megközelítésében domináns – pszichológiai vonatkozásokon felül annak ismeretelméleti és meta-

fizikai aspektusait is, feltérképezve a különböző diszciplínák keretei közötti vizsgálódások  köl-

csönös összefüggéseit, egymásrahatásait. Következésképp az időről monografikus munkát nem is 

érdemes írni. 

                                                
61 Egyetértés, 1896. június 21.  
62 Ha már a legfőbb törekvését említi, Posch akár azt is leírhatta volna, hogy minek érdekében akarja megtenni 

(megtartani) a fenti megkülönböztetést. Ez pedig az idealizmus, a spiritualizmus elleni teoretikus harc. Itt ezt nem 

hangsúlyozza ki. 
63 Alexander Bernát: Posch Jenő: Az idő elmélete [recenzió]. Athenaeum, 1897/4. 715-720. 
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 A múlt-ítéletek keletkezésére adott Posch-féle magyarázatban a kritikus hiányolja annak a 

világos kifejtését, hogy mi a pontos különbség az általában vett tagadó ítélet és az ennek egyik a l-

eseteként felfogható múlt-ítélet között. Elismeri, hogy a szerző hosszadalmasan – sőt, a sok nyel-

vészeti, nyelvtörténeti adalékokat tartalmazó betoldások miatt túlságosan is hosszasan – fejtegeti a 

kérdést, de véleménye szerint nem sikerült világossá tenni a megkülönböztetés alapját. 

 A jövőre vonatkozó állítások lélektani magyarázatát is problematikusnak tartja. A remény 

és félelem érzelmeit alkalmatlannak tartja a jövő-ítéletek pszichológiai indíttatójának szerepére, 

mivel már eleve feltételeznek valamiféle időre vonatkozó tudást. 

 Végső soron Posch mindent egy képességre, az emlékezet munkájára akar alapozni. A bí-

ráló szerint nagyon nagy terhet – széleskörű filozófiai összefüggéseket igénylő problematika ter-

hét – akarja rakni erre az egy emberi képességre. Hozzáteszi még, hogy az elméletében szerepet 

játszó, az egyidejűség ill. a tartósság kérdéskörében felmerülő szukcesszivitás vizsgálata során a 

külvilágbeli objektivitásra történő hivatkozás kérdésessé teszi Posch elméletének szubjektivista 

jellegét.        

 

Posch észrevételei 

 

A kritikára Posch a következő lapszámban válaszol.64 Bizonyos formai – stilisztikai, szerkesztési, 

fogalmazásbeli – szempontok vonatkozásában készséggel elismeri a kritika jogosultságát. Azon-

ban a témaválasztást, annak kezelésmódját, illetőleg saját elvi alapállását – szubjektivista, pszi-

chologizáló megközelítését – illető kritikával szemben már más a helyzet, mivel ezek kapcsán már 

filozófiai elvek kérdéséről van szó, s ezeket az elveket Posch meg akarja védeni a bírálatoktól. 

Alexandernek egy olyan megjegyzésével kezdi, amellyel értetlenül áll szemben. A bírálónak az 

idő problémája elszigetelt kezelésmódját illető kritikájának részeként leírt egyik megjegyzését – 

mely szerint „maga a théma pedig nem alapvető” – Posch nem érti. Megkísérel különböző értel-

mezéseket adni az ’alapvető’ jelzőnek. Túl valószínűtlen, hogy Alexander itt az idő mint téma f i-

lozófiai fontosságát, jelentőségét vonná kétségbe. Vagy talán arra gondolhatott – fejtegeti tovább 

Posch –, hogy az idő problémája nem alkalmas arra, hogy egy filozófiai munkát a szerzője ezzel 

kezdjen, más diszciplínák tárgyalása nélkül. Ez is furcsa gondolat Posch számára. Hiszen miért ne 

lehetne így eljárni? A filozófiában számtalan munkával találkozunk, amely egy bizonyos problé-

mára összpontosít. Posch példákat hoz fel „szűk Blickpunkt”-ot alkalmazó filozófiai szakmunkák-

ra, hangsúlyozva, hogy több munka is van, amely az általa tárgyalt téma „párját”, a teret vizsgálja 

                                                
64 Posch Jenő: Észrevételek Alexander Bernát úr bírálatára. Athenaeum, 1898/1. 155-161.   
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az idői szempontokat figyelmen kívül hagyva. Ha ezt a tárgyalásmódot Alexander elveti, azzal 

nem pusztán az ő könyvének, hanem gyakorlatilag minden ilyen formájú – egy bizonyos témára 

koncentráló, monografikus stílusú – munka létjogosultságát tagadja. Hiszen minden filozófiai 

kérdésre igaz, hogy sok mindennel összefügg, s a szerző kénytelen valahogy leszűkítenie tárgykö-

rét. A téma speciális mivolta magyarázza azt, hogy a bíráló által hiányolt filozófiai világnézetét is 

kifejtetlenül hagyta. Ami – ahogy Posch írói stílusát tárgyaló szakaszban már röviden volt szó róla 

– a könyv bizonyos mellékesen elejtett mondatai alapján elvileg rekonstruálható. Ez a világnézet 

pedig az „atheistikus materialismus”. 

 A legfontosabb kérdés kerül a végére: a könyv tartalmi állásfoglalását jelentő filozófiai 

elv, azaz az időt illető szubjektivista felfogás. Posch sérelmezi, hogy bírálója kissé úgy á llítja be, 

mintha ő valami képtelen álláspontot foglalt volna el. Felsorol néhány szerzőt, akik alapvonala i-

ban az övéhez hasonló nézeteket képviselnek; megjegyezve, hogy az Alexander által respektált 

kantiánus felfogás filozófiailag nem kényszerítő erejű, ezért nem feltétlenül kell elfogadni. A 

hosszas nyelvészeti vizsgálódásnak, ha más nem is, de az a hozadéka mindenképp megvan, hogy 

segítségével alátámasztható a tézis, mely szerint az idői ítéletek meghozatalára való képességünk 

nem valamiféle eredendő, elemezhetetlen adottság; lélektanilag éppen hogy a jelen időre vonatko-

zó ítéletekből (ill. azzal kapcsolatban álló pszichikai folyamatokból) eredeztethető. Alexander kri-

tikájának erős kantianizmusára válaszul Posch tömören fogalmazza meg következtetését: „a 

nyelvtudomány megczáfolja Kantot!”65    

Igyekszik megvédeni pszichológiai teóriájának a jövő-ítéletek genezisére vonatkozó kifo-

gásolt részét. Nem ért egyet azzal a – némileg szintén kantiánus jellegű – ellenvetéssel, hogy a 

remény és félelem érzelme már feltételezné az időtudatot. Inkább csak arról van szó, hogy a fel-

nőtt ember interpretálja az ily állapotban levő gyermeket a maga kialakult időképzeteire támasz-

kodva. Ez nem jelenti azt, hogy a gyermeknek már kifejlett, „nevére érdemes” időképzete lenne.  

 A múlt-ítéletek keletkezésére vonatkozó kritikát Posch már jogosult(abb)nak tartja. Elis-

meri, hogy erre vonatkozó alapgondolata „tényleg kissé elmosódott fogalmazású”. Mindazonáltal 

erre is igaz, hogy figyelmesebb tanulmányozással kiolvasható az álláspontja a múlt- és a tagadó 

ítéletek különbségét illetően. Míg az emlék-képzeteknek az aktuális érzethez képest vett halvá-

nyabb, homályosabb mivolta elégséges ahhoz az egyszerű hiányérzethez, ami a tagadó állítás ki-

alakulásának hátterében áll, az ennek alesetét jelentő múlt-ítélethez már „bizonyos meglepetéssze-

rű, a megijedéssel rokon lelki állapot […], az egyéni felfogó tehetségnek hirtelen kizökkentése” 

szükségeltetik – idézi Posch saját magát. Elmélete szerint ez egy eléggé markáns pszichikai álla-

                                                
65 Id. cikk, 160.o.  
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pot ahhoz, hogy a különbségtételre alkalmas legyen. Ez a múlt-ítéletek keletkezési módja, aztán 

persze az ítélkezési eljárások mindenféle kulturális és egyéb sajátosságokon mennek keresztül. A 

mai, kifejlett időképzet keretei között pedig úgy jellemezhetők a fenti ítéletek, hogy ha a hiányér-

zet társul egy valamikori létezési állítás („A van”) emlékével, akkor múlt-ítéletről van szó, ha nem 

társul, akkor egyszerű tagadó állításról. 

 Nem érzi megalapozottnak azt az ellenvetést sem, mely szerint a szukcesszivitás jelensé-

gének tárgyalásakor az objektív elemekre való hivatkozás ellentétben állna az időt illető szubjek-

tivista állásponttal. Egy „conséquens subjectivista” nem kell, hogy tagadja az objektív külvilág lé-

tét, hiszen aki az idő kérdésében szubjektivista alapon áll, csak az időnek mint absztrakt kulturális 

fogalomnak a szubjektivitását állítja; de elismeri, hogy időképzetünk egy objektív adatnak és egy 

ahhoz társuló szubjektív járulékoknak együttese, s az utóbbiak miatt összességében is szubjektív.  

 

Felelet  

 

Alexander fenti című, ugyanazon lapszámban közölt válaszában – arra hivatkozva, hogy az idő 

mibenlétének filozófiai kérdését úgysem lehet efféle folyóirat-vita formájában tisztázni – további-

akban nem megy bele kettejük álláspontját ütköztető vita részletkérdéseibe. Megmarad 

kantianizmusánál, s megismétli Kant közismert tézisét a megismerés eredete és kezdete közötti 

különbségről, amelyről az empiristák – köztük Posch is – továbbra is megfeledkeznek. Megelég-

szik annak leszögezésével, hogy továbbra sem tartja meggyőzőnek Posch magyarázatát, mivel vé-

leménye szerint amiből ő az időt kimagyarázni akarja, abban rejtett, kimondatlan módon már ott 

lappang az időnek valamilyen formájú képzete. Az emlékre való hivatkozás vagy már eleve idői 

fogalom, vagy ha nem az, hanem pusztán elhalványult képzet, akkor ebből nem lehetséges múltat 

származtatni.  

 Értetlenül szemléli, hogyan lehet összeegyeztetni a materializmust az időt illető 

antirealizmussal. Nem fejti ki, hogy miért problematikus ez, csupán arra hivatkozik, hogy az idő-

vel kapcsolatban az eddigi materialisták általában realisták szoktak lenni.   

Formai kérdések vonatkozásában megállapítja, hogy a monografikus tárgyalásmódot ille-

tően valóban az az álláspontja, amit Posch neki tulajdonít. A szaktudományokkal ellentétben – 

ahol is elvileg lehetséges valamely szakterület lezárt eredményeit összefoglaló módon ismertetni – 

a filozófiának alig van olyan ága, amely alkalmat nyújtana ilyen tárgyalásmódra. Többek közt az 

idő sem ilyen. S amely témáknál ez lehetséges, ott is nagyon kockázatos, veszélyeket rejtő meg-

közelítés a monografikus forma. 
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Az idő problémájának „nem alapvető” mivoltát illető megállapítására reagáló Posch értet-

lenkedését indokolatlannak tartja. Ahogy korábban – szerinte világosan – megfogalmazta, ez azt 

jelenti, hogy nem oldható meg egyéb összefüggések figyelembe vétele nélkül. 

 

Posch és Alexander vitájáról 

 

Mint Posch is elismeri, a recenzens észrevételei könyvének szerkesztésére, tárgyalásmódjának 

technikai elrendezésére, egyes megfogalmazásokra nézve helytálló. „Legfeljebb azzal menteget-

hetném könyvemet: bocsánat, hogy akkor fiatalabb voltam!”66 A filozófia alapelvek kifejtetlensé-

gével kapcsolatos kritika sem alaptalan; szoros összefüggésben áll Poschnak a kontextust ignoráló 

szemléletmódjával. 

A monografikus tárgyalásmódot illetően Alexander Feleletében – bár továbbra is hangoz-

tatja fenntartásait – egy kissé engedékenyebben fogalmaz: „nem lehetetlen, de nagyon bajos” – 

írja. Nem fejti ki, hogy ha ez valahogy mégiscsak lehetséges, akkor mely filozófiai témát tart al-

kalmasnak ilyen tárgyalásmódra, s ehhez milyen módon kellene eljárni.  

Filozófiai szempontból zavaró, hogy kritikájában Alexander nem tesz különbséget a Posch 

által képviselt alapelvek és annak Posch általi kifejtése, érvényre juttatása, megvalósítási kísérlete 

között. Utóbbi valóban tartalmaz kifogásolható elemeket, amit a kritikus – jogosan – nem is mu-

laszt el szóvá tenni. Posch időközönként – még az egyébként viszonylag jól érvelhető álláspontok 

esetében is – terjengős, csapongó és ennek következtében néha homályos megfogalmazású pasz-

szusokat produkál. A múlt-ítéletek keletkezésére vonatkozó kritikára adott válaszából az derül ki, 

hogy Posch nagyon sokat vár az olvasótól: azt, hogy az ő szerkesztésbeli felületességét rendkívüli 

koncentrációval – rekonstruktív olvasásmóddal – ellensúlyozza. A kérdéssel kapcsolatos érvelés 

alapelve valóban nem domborodik ki a szövegrészből, s ahhoz képest, hogy ennek fundamentális 

jelentősége van – ahogy Posch mondja, ez a „főgondolat” –, meglehetősen elbújva találjuk meg 

Posch utólagos iránymutatása alapján.     

Alexander kritikáját olvasva úgy tűnik, hogy ő ezekből a hibákból az alapkoncepció teljes elhibá-

zottságára következtet. Mintha abból, hogy Posch érvelése itt-ott problematikus, abból a szubjek-

tivista felfogás általában vett lehetetlensége következne. Nem pusztán azt gondolja, hogy Posch-

nak nem sikerült elég jól végrehajtania a saját maga számára kitűzött feladatot. Lehetetlenségnek 

                                                
66 Azonban ha – már későbbi, Lelki jelenségeink és természetük c. könyvét is ismerő – olvasóként egykori fiatalságát 

meg is bocsátjuk, az Alexander által bírált formai sajátosságok másik könyvével kapcsolatban is jellemzőek 

maradnak. 
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tartja az egész vállalkozást. „Mily hiú törekvés is ez, nem-időből időt származtatni! Ha a szerző 

ismerettani összefüggésében tárgyalta volna a kérdést, ez talán nem esett volna meg rajta.”67 

Így aztán nem is merül fel benne a célkitűzést – legalább feltételezés szintjén – elfogadó, 

csak a megvalósítás mikéntjét kifogásoló kritikai észrevétel gondolata. Posch egész 

alapmegközelítését veti el, különösebb megfontolás nélkül. Többször is Kantra hivatkozik, fi-

gyelmen kívül hagyva, hogy a hivatkozott kanti tézis elutasítása Posch elméletének a része. Ha-

sonló a helyzet akkor, amikor Posch a jelenbeli pszichikai állapotként értett emlék(kép)ből igyek-

szik a múlt-ítéletek feltételezett pszichikai genezisét felvázolni. Alexander ennek lehetőségét sem 

fontolja meg; nem is érvel ellene, pusztán deklaratíve kinyilvánítja elutasító hozzáállását.  

 Úgy gondolom, az idő problematikájának alapvető mivoltát illető vita (részben) egy félre-

értésen (is) alapszik. Ennek gyökerében egy írásjel – mégpedig egy pontosvessző – is szerepet ját-

szik. Nézzük az alexanderi szöveget: „maga a théma pedig nem alapvető; nem oldható meg sok 

más megoldandó kérdés körén kívül.”68 A cikk további részét is elolvasva egyértelmű(bb) a hely-

zet. Noha tanácstalanságot sugalló értelmezési próbálkozásai egyikeként Poschban is felmerül egy 

olyan interpretáció lehetősége, amely relatíve közelebb áll ahhoz, amire kritikusa gondolt , azon-

ban számára az ’alapvető’ szó elsődlegesen a fontosság, a nagy jelentőség kifejezésére szolgál. 

Alexander pontosvesszőt tartalmazó mondatát ezért úgy érti, mintha az ominózus írásjel pont len-

ne. Nem érez szoros összefüggést a tagmondatok között, ezért nem tud mit kezdeni a kritikai 

mondattal. Alexander Feleletében utólag úgy értelmezi mondatát, mintha a pontosvessző helyén 

kettőspont lenne, azaz mintha a pontosvessző utáni szöveg az ’alapvető’ szó bővebb kifejtése len-

ne. Lehet, persze, hogy erre gondolt. Ez esetben alap-vetőről lehet szó, azaz olyasmiről, ami egy 

elmélet kifejtésének alapot vet, ami megalapozza a további tárgyalást. S mivel az összefüggései-

ből kiszakított időkérdést nem ilyennek tartja, ezért az nem alap-vető. Mindez persze utólagos re-

konstrukció, s arra a ritka esetre példa, hogy a központozás tartalmi kérdésekre kiható következ-

ményekkel járhat. Az azonban nagyon nem valószínű, hogy Alexandernek nem tűnt fel, hogy 

Posch félreértette őt. A félreértés ténye Posch észrevételeinek szövegét elolvasva elég nyilvánva-

ló, ám Alexander úgy tesz, mintha ezt nem vette volna észre. Feleletében magától értetődő termé-

szetességgel írja le ismételten – a pontosvessző utáni részt kiemelten szedve – korábbi mondatát. 

Csodálkozva, hogy mit nem lehet ezen érteni, s nem reflektálva arra, hogy nem volt szerencsés a 

mondatszerkesztés.       

                                                
67 Id. cikk 718.o. 
68 Id. cikk 716. o. 
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 A vitát záró cikk utolsó mondatából kicseng némi tekintélyi felhang. Alexander – mint a 

szakma egyik vezető szakembere – enyhe rosszallást sugallóan állapítja meg, hogy Poscht még 

gondolati útját kereső embernek tekinti, aki ennek ellenére szükségesnek tartotta, hogy az ő bírá-

latára ellenérvekkel állt elő. Reményét fejezi ki, hogy később maga Posch is be fogja látni, hogy 

az alkotómunka sokkal értékesebb, mint a mindenáron való vitatkozás. Mivel – értelemszerűen – 

mindketten polemizáltak egymással, a megállapítás is érvényesnek tartható mindkettejükre. 

Poschra vonatkoztatása inkább apró tekintélyi fricska.   

 

Palágyi Menyhért kritikája Posch könyvéről 

 

A Magyar Kritika c. kéthetilapban jelenik meg Palágyi rövid terjedelmű bírálata.69 Dicsérő meg-

jegyzésekkel indít. Ezeket azonban Posch könyvének csak azon aspektusai kapják meg, amelyek-

kel kapcsolatban Palágyi nem is nagyon tehet mást. Elismeri Posch szakmai tájékozottságát, a teo-

retikus szorgalom, a részletező aprólékosság területén mutatott precizitását. Mindez azonban 

Palágyi szemében inkább csak formai jelentőségű szempontok. Nem vitatja a téma kiemelt fon-

tosságát sem. (Feltehetően ezt azért sem tette, mivel az idő problémája saját munkásságának is ré-

sze.) Tartalmilag azonban teljesen elhibázottnak tartja a szerző elméletét. Legfőképp az időnek a 

tértől való elválasztását tartja elfogadhatatlanul mesterségesnek. A teret és az időt olyan klasszi-

kus fogalompárnak tartja, mint például anyag és erő, test és lélek, ok és okozat, szubsztancia és 

attribútum, alany és állítmány. Ezek összetartoznak, nem vizsgálhatók – de még csak el sem gon-

dolhatók – egymástól elkülönítve. Általában véve is igaznak tekinti Palágyi, hogy ha két jelenség 

mindig együtt mutatkozik, nincs alapunk a megkülönböztetésükre.  

Palágyi másik kritikai megjegyzése azon alapul, hogy Posch szerint a különböző időképze-

tek pszichikai konstituálódásában szerepet játszó kapcsolat-fennállás és -megsemmisülés – mint 

egyfajta konstelláció-változás – észlelésére alapozott elméletben a „kapcsolat” a realitások közé 

tartozik. A dolgok – vagy épp alkotórészeik – bizonyos módon elrendeződve jelennek meg, és 

változás esetén ezek a (térbeli) relációk megszűnnek. Palágyi – kihasználva néhány valóban ész-

revehető terminológiai tisztázatlanságot – azt a következtetést vonja le, hogy ha a kapcsolatok 

(konstellációk) is realitással bírnak, akkor Posch elméletében a kapcsolatok is dolgok kell legye-

nek. S ha a kapcsolatok keletkezhetnek és megszűnhetnek a világban, akkor a dolgok is; ellenté t-

ben Posch vélekedésével, aki szerint csak az előbbiek vannak kitéve a megsemmisülésnek. Majd a 

víz forralásának és a rákövetkező lecsapódásának példáját használva érthetetlennek minősíti, ho-

                                                
69 Palágyi Menyhért: Posch Jenő: Az idő elmélete [recenzió] Magyar Kritika, 1898/15. 249-251. 
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gyan állhat vissza az említett folyamatok révén az eredeti állapot, ha egyszer a reá lis kapcsolat 

már nem létezik. „Ha a kapcsolatok megsemmisültek volna, hogyan állnának ismét helyre?” 

Posch tézisét, mely szerint az idő puszta fantáziatermék – azaz az ’idő’ szó használatával 

nem fejezünk ki semmilyen objektív létezőt – értetlenül szemléli. Abszurdnak, de legalábbis üres-

nek, terméketlennek tartja. Összességében véve Palágyi ítélete szerint Posch könyve una lmas, 

semmitmondó, minden eredetiség híján való.   

Bírálata befejezéseképp Palágyi a – Poschra láthatóan nagy hatást gyakorló – német(es) fi-

lozófiai gondolkodási stílust ostorozza. Nagy szorgalmuk, buzgó munkálkodásuk ellenére teljesen 

tehetségteleneknek, kreativitás híján valóaknak minősíti a német bölcselőket. „Posch igen sokat 

tanult a német lélekvizsgálóktól, most már csak egy lépést kell megtennie, hogy nemzeti művelő-

désünket igaz hálára kötelezze: el kell felednie a zagyva német lélektani elméleteket.”70      

 

Időelmélet és közhiedelmek 

 

Mintegy mellékesen, lábjegyzetes formában reagál Posch Palágyinak a német elméletekkel szem-

beni averziójának megnyilvánulására az azzal egyazon évben a Magyar Pædagogia nevű lapban 

megjelenő fenti című cikk végén. Józanul figyelmezteti filozófiai riválisát arra, hogy a németekkel 

szembeni, adott esetben valóban indokolt gyakorlati – adott esetben politikai – fenntartás vagy 

elmarasztalás nem jelent alapot a kiemelkedő elméleti – filozófiai és tudományos – teljesítmények 

elutasítására vagy semmibevételére. 

A folyóiratcikk két részre oszlik, melyek tematikusan bár nem függetlenek egymástól, de a 

kapcsolat nem kimondottan szoros. Az első, A jubilaeumokról címűben az idő mibenlétéről vallott 

nézeteinkkel összefüggő, de inkább gyakorlati kérdést vet fel. (Ismertetése épp ezért jelen munká-

ban is a társadalmi nézeteit tárgyaló fejezetben kerül sorra.)  

 A mult-ítéletekről címet viselő második részt a könyvében kifejtettekkel szembeni kritikai 

megjegyzések – különösen az Alexanderé – hatására írta. Elsősorban a múltra vonatkozó állítás-

típusok problematikus mivoltát illető benyomásokat akarja eloszlatni, és további részletekkel f i-

nomítani álláspontját.71 Nehézséget jelent megkülönböztetést tenni valamely megszűnt (felbom-

lott) múltbéli entitás és egy fiktív (múltbéli) létező között, hiszen aktuálisan egyik sem számít reá-

lisnak. Alexandernek az elmélet tartalmi részével szembeni kritikái közül ezt tekintette Posch a 

                                                
70 Uo. 251.o. 
71 Posch megjegyzi, hogy a problémát elvileg (logikailag) a jövőre vonatkoztatva is fel lehetne vetni, ám ezt azért 

nem teszi, mert a jelent kitüntetettnek tekintő (mai szóval prezentista) pszichológiai megközelítése számára egy 

majdani (feltételezett) reális létező és egy jövőbeni fikció egyaránt csak fantáziatermék.   
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relatíve leginkább indokoltnak. Alexander, ha nem is ebben a megfogalmazásban, de lényegét te-

kintve ezt a nehézséget vetette fel, mikor az általában vett tagadó ítélet és múlt-ítélet megkülön-

böztetésének homályosságát kritizálja.72 Természetesen Posch továbbra is pszichológiai „terüle-

ten” marad, az eddigieknél kissé árnyaltabb módon igyekszik különbséget tenni a különböző pszi-

chikai állapotok között. Módosítást eszközöl az érzetek és képzetek viszonyára vonatkozó állás-

pontja megfogalmazásában. Míg könyvében az emlék-képzeteket az aktuális érzethez viszonyított 

– fokozatilag értett – homályosságával, elhalványultságával (is) jellemzi, itt már úgy véli, a kü-

lönbség nem fokozati jellegű. Korábban úgy gondolta, ha elmosódottan is, de ugyanaz a kép van 

az elmében, most viszont úgy véli, az emlék az eredetihez viszonyítva inkább csak „torzkép” for-

májában van jelen.  

 Nagyon hasonló állapotot fejez ki a jelenbeli negáció és a – természetesen a jelenben meg-

fogalmazott – múltra vonatkozó tagadás. Mindkettő egyfajta pszichikai megtámadottság-érzéssel 

jár. Ennek során az elme elvégez egy műveletet. Ha jelen idejű állításokról van szó, akkor az tör-

ténik, hogy a negáció egy „támadó” állító ítéletre adott védekező reakcióképpen fogalmazódik 

meg, s arról tudósít, hogy az elme végigpásztázta tartalmát, s nem talált az affirmatív állításnak 

megfelelő érzetet. Múlt időben is hasonló a helyzet, csak ez esetben nem az érzetek, hanem a kép-

zetek – azaz a korábbi benyomások révén kialakult, a köznyelvben emlékeknek nevezett tartalmak 

(melyek természetesen fiziológiailag kódolt állapotok) – közötti keresgélés sikertelenségét fejezi 

ki a múlt idejű tagadás. Az elmének e műveleteit, az affirmatív állítással szembeni önkéntelen – 

érzeteit ill. korábbi emlékeit megoltalmazni akaró – védekezését Posch egyfajta elmebeli konfron-

tációként jellemzi, ami az emberi egyed számára negatív érzésként, kellemetlen állapotként jele-

nik meg. A tagadó múlt-ítélet egy – nem tudni, milyen fiziológiai okból kialakuló, de inadekvát-

nak tartott (nem a külvilágbeli realitással összhangban levőnek érzett) – képzet ellen védi meg a 

szóban forgó emléket, feloldva ezáltal a konfrontációból eredő negatív emóciót. 

 Azonban van itt egy további probléma is, amivel Poschnak meg kell küzdenie. Ha egyszer 

az elme lényegében mindig csak a jelenbeliség állapotában leledzik – márpedig Posch elmélete 

szerint ez így van –, akkor kétséges, hogy biztonsággal képes lenne elkülöníteni egymástól az ér-

zeteket és a képzeteket. Ezt Posch nem is tagadja: az elmének egy olyan vázlatát rajzolja meg, ami 

                                                
72 Úgy gondolom, ebben a konkrét kontextusban ezt a két eltérő megfogalmazást tekinthetjük ugyanazon probléma 

felvetésének. Annak ellenére, hogy (különösen egy kortárs diskurzusban) lehetne érvelni amellett, hogy a 

problémafelvetés eltérő megfogalmazásai (árnyalatnyi) tartalmi különbségeket is maguk után vonnak. Azért is 

járhatunk el így, mivel Posch megfogalmazásai azt mutatják, hogy ő úgy gondolja, a pszichológiai visszavezetés 

szempontjából ugyanazon problémának számít az igaz múlt-ítélet és a hamis múlt-ítélet közötti különbségtevés 

módja, mint a – saját szavaival – „már nincs, de volt” és a „nincs és nem is volt” ítéletek közötti megkülönböztetés 

mikéntje. 
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– egyes vonásait tekintve – kissé eltér a korábbiaktól. Posch most egy dinamikus, minden esszen-

ciális tartalmat nélkülöző, még az (aktuális) érzet és az (emlék)képzet közötti éles különbséget is 

elvető elméletet vázol fel, s az elme állapotát úgy jellemzi, mint amelyben a jelenbeli és a múltbeli 

benyomások összekeveredetten, egymást át- meg áthatva adnak ki egy – érzet- és képzettömegből 

álló – összállapotot. Ez az, aminek az elme tudatában van, ami számára adott. Még a jelen is e l-

mosódott: „A köznyelvben a »most« egy igen tág értelmű szó” – írja. Elménkben nem képződik 

le világosan az érkező benyomásoknak a szukcesszivitása, ami jelezhetné az időbeliséget (időkü-

lönbségeket). Az érzékelésből származó aktuális adatok összekeverednek az emlékképzetek tar-

talmaival, így egyfajta emlékezéssel vegyes érzékelésmód alakul ki, s az elme számára csak e ke-

veredésből létrejött komplex, de egységesként megjelenő adat áll rendelkezésre. 

 Ha így van, akkor persze kérdéses, hogy mi alapján teszünk különbséget múlt és jelen kö-

zött; egyáltalán van-e bármi alapunk múltról (múltbeli eseményekről) beszélni, s azokat megkü-

lönböztetni a puszta fantazmagóriáktól. Ezt az elkülönítést Posch szerint soha nem tudjuk minden 

kétséget kizáróan végrehajtani, s egy megrögzött szkeptikussal szemben nem is tudunk erre bizo-

nyítékot szolgáltatni. Fokozati jellegű – valószínűségre alapozott – distinkciók megtételére azon-

ban van lehetőségünk. Abban az esetben van alapunk arra a hipotézisre, hogy képzeteink a külvi-

lágból érkezett valós benyomásokon alapulnak, ha sok olyan részlet áll rendelkezésre, amelynek 

segítségével tesztelni tudjuk ezeket a képzeteket. Sok-sok kísérő körülmény, a szituáció apró rész-

letei, okságtulajdonításra alapozott állítások helytállónak bizonyulása, más emberek beszámoló i-

val való (viszonylagos) koherencia: nagyjából ezek a szempontok azok, melyek alapján „valós” 

emlékképzeteinket el tudjuk különíteni a puszta kitalációktól, melyek esetében ilyen részletekkel 

nem tudunk szolgálni, s fentebbi eljárásaink segítségével ezek valószínűtlennek bizonyulnak, k i-

derülve ezáltal elmeszülemény mivoltuk. Speciális esetet jelent, ha olyan múlt-eseményről van 

szó, amivel kapcsolatban egyáltalán nem rendelkezünk saját tapasztalattal. Ilyenek a történelmi 

eseményekről szóló beszámolók. Ez esetben a fentebbi tesztelési módok közül némelyik kiesik, és 

csak kevesebb szempontunk marad: feltételezett következmény-láncolatok jelenig vezető rekonst-

ruálhatósága, az eseményeket saját maguk átélő emberek mennyisége, ill. beszámolóinak közve-

tettségi foka segíthet abban, hogy elbillenjen képzeletbeli mérlegünk serpenyője valamelyik 

irányba. Posch kiegészíti ezt még azzal a – hétköznapi tapasztalatokon alapuló – feltevéssel, hogy 

elménkben valahogy már eleve másként kódolódnak a valós tapasztalatok és a fantázia-termékek, 

s ezek is segíthetik a döntéshozatalt. A múlt-ítélet megfogalmazója hivatkozhat erre a speciális kí-

sérő-érzetre, amikor a múltra vonatkozó affirmatív állítással a saját negációját szegezi szembe: 

„nemcsak a puszta kép van bennem, hanem egy olyan érzet is, […] a milyen érzet a merő képzel-
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gésnél nem szokott lenni.”73 De milyen természetű ez a különös érzet? Posch elképzelése szerint 

ez az emlékezés műveletének részeként felfogható – az érzékeléshez képest metaszintűnek vagy 

reflexiósnak is nevezhető – memória-elem, amely nem az érzékelés tárgyáról, hanem magáról az 

érzékelés műveletéről raktároz el információt. Azaz nem csupán egy adott tárgyról van egy képze-

tem, hanem érzékelésének műveletéről is.74 Ezek jelentik azt a „pluszt”, ami az ilyen képzetekhez 

kísérő elemként járul, s segít(het) eldönteni annak valós avagy kitalált mivoltára vonatkozó ne-

hézséget. 

Posch tisztában van azzal, hogy előfordulhatnak – és elő is fordulnak – szélsőséges esetek. 

Lehetséges, hogy egy ténylegesen lejátszódott, de egyedi és nagyon szokatlan eseményről tudósí-

tó beszámoló valószínűtlennek fog hatni; s az is megtörténik, hogy egy – a szokványosnál sokkal 

több részletet tartalmazó – fantazmagória mindezen kritériumok alapján valós minősítést fog kap-

ni. Ily módon előáll „egyik esete a mi ezernyi téves hiedelmeinknek, amennyiben egyszerűen és a 

legnyugodtabb lélekkel emléknek fogjuk minősíteni a phantásiánk szülte kapcsolatot.”75 Minden 

ítélethozatal során végső soron az érzékszerveink és emlékező tehetségünk megfelelő működésébe 

vetett bizalmunkra támaszkodunk. A tévedés veszélye soha nem kiküszöbölhető ki  teljesen, s 

csak azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy a fentebbi – némileg persze hevenyészett – kritériuma-

ink alapján többnyire helyes döntésre jutunk.  

 

Posch Jenő Palágyi-kritikája  

 

Néhány év múlva, 1901-ben Palágyi német nyelvű munkát jelentet meg, melyben a tér és az idő új 

fajta felfogását javasolja.76 A nemrég megalakult Magyar Filozófiai Társaság hivatalos lapjának 

szerkesztősége Posch Jenőt – mint tematikailag szorosan kapcsolódó témával (is) foglalkozó szer-

zőt –  kéri fel recenzió írására, aki csak vonakodva, hosszas rábeszélés után hajlandó nekilátni a 

bírálat elkészítésének.77 Vívódásának hátterében az áll, hogy tart attól, hogy esetleg az olvasókban 

az a gyanú merül fel, hogy ő most a korábbi elmarasztaló kritika miatt kíván revansot venni teore-

tikus riválisán. 

                                                
73 Posch Jenő: Időelmélet és közhiedelmek. Pótlások „Az  idő elmélete”-hez. Magyar Pædagogia, 1898/6-7. 411. 
74 Posch ezt olyan furcsa kifejezésekkel próbálja érzékeltetni, mint „»látom«-emlék” vagy „»gondolom«-emlék” vagy 

akár – szándékos kitaláció esetén – „»kikoholom«-emlék”. Ezek a speciális ksérő érzetek egyébként funkcionálisan 

olyan szerepet töltenek be, mint korábban a közérzetek íze, melyre alapozva különbséget tehetünk képzet és érzet 

között. (Természetesen Poschnál ezek a műveletek is – mint végső soron minden pszichológiai esemény – valójában 

fiziológiai folyamatokként értendők)         
75 Uo. 423.   
76 Melchior Palágyi: Neue Theorie des Raumes und der Zeit. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1901.  
77 Posch Jenő: Dr. Melchior Palágyi: Neue Theorie des Raumes und der Zeit [recenzió]. Magyar Filozófiai   Társaság 

Közleményei. 1902/2-3. füzet 97-110. 
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 Posch írására tekintve szembetűnő, hogy míg Palágyi annak idején Posch vastag könyvéről 

nagyon röviden ír, láthatóan pusztán felületes átolvasás után, addig Posch nagyon alaposan átta-

nulmányozza Palágyi munkáját, s az alig ötven oldalas műről tizenhárom oldalt ír. 

 Kritikai megjegyzéseinek megágyazva Posch először összefoglalja a szóban forgó munka 

alapgondolatát. Palágyi alapelve nem pusztán a térre és időre vonatkozik, hanem még ennél is 

alapvetőbbnek szánja azt, amit ebben a munkában a térre és időre alkalmaz: két különbözőnek lát-

szó jelenséget egyetlen egységben levőként felfogni, amelyek csak valamilyen emberi – azon be-

lül episztemológiai vagy épp nyelvi – oknál fogva tűnnek különállónak. Palágyi az alapötlet gon-

dolatát egy speciális szintetikus mértani elméletből merítette, s terjesztette ki sok más területre. A 

tér és idő viszonyának kérdése kapcsán épp a nyelvi mintázat játszik nagy szerepet a téves szem-

lélet kialakulásában. Eme – valójában szorosan összetartozó – fogalmak elválasztásának hibáját 

(részben) az magyarázza, hogy a grammatikai forma, azaz alany és állítmány mintájára képzeljük 

el a viszonyt, ahol ezeket mesterségesen szétválasztva azt képzeljük, hogy az alany használatával 

megnevezzük a dolgot (szubsztantív részt), az állítmánnyal pedig egy ehhez hozzájáruló 

(attributív) összetevőt. Noha valójában egy egységes egészről van szó.  

 Posch lineáris szövegben adja vissza Palágyinak a különválasztás tévedésének gyökeréről 

szóló tézisét, de talán szemléletesebben is ábrázolhatjuk azt:    

 

Szubsztancia = attribútumok összessége (attribútum1 + attribútum2 + attribútum3 stb.) 

Grammatikai analógia: 

Alany = Állítmány (ami nem más, mint: tulajdonság1 + tulajdonság2 + tulajdonság3 stb.) 

 

Ahogy a nyelvben elkülöníthetőnek tekintjük az alanyt az állítmánytól, úgy – Palágyi szerint téve-

sen – azt hisszük, hogy a szubsztancia is elkülöníthető az attribútumaitól. Ezzel analóg az a téve-

dés, hogy az idő és a tér egymástól függetlenek. Ha ezt a hibát nem követjük el, akkor belá tjuk, 

hogy tér és idő egységet alkotnak, sőt a térpontok mindig csak egy időponttal együtt jelentkeznek, 

az időfolyam pedig mindig térpontokon át, azzal egybefűződve halad. Az idő és a tér tehát csak 

kölcsönösen, egymással és egymásból határozható és érthető meg. Ennek a belátásnak a Palágyi-

féle megfogalmazása:       

 

Időpillanatok = (világ)tér részei  

Térpontok     =  időpillanatok kiterjeszkedése (azaz időfolyam) 
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Kritikáját Posch – mint anno Palágyi – dicsérettel kezdi, ami itt nem annyira a szerző személyé-

nek szól. Általánosságban fogalmaz, dicséretre méltónak tartva már pusztán azt is, ha valaki idejét 

és energiáját olyan – általában kevéssé rentábilis, de annál fáradságosabb és szorgalmat igénylőbb 

– tevékenységre fordítja, mint a tudományos elméletalkotás. Ez az elismerés Palágyinak is kijár, 

de – ahogy Posch némileg ironikus sajnálkozással jelzi – a munka eredményére ezt a dicséretet 

már nem tartja kiterjeszthetőnek. Palágyi gondolkodásmódja egy sajátos „gyermekbetegségben” 

szenved, melynek fő jellegzetessége, hogy a még letisztázatlan, a gondolkodói munka bizonyos 

fázisában óhatatlanul felmerülő hasonlatok, analógiák vonzerejétől nem bírván szabadulni, azok-

nál megragadva elméletet alkot anélkül, hogy azok teoretikus helytállóságát mélyebb elemzésnek 

vetné alá. Az ilyen módon létrejött munka nem annyira a valódi tényeket és viszonyokat tárja fel, 

hanem inkább a szerző ezen tényeket és viszonyokat illető képzelgéseit, vágyait.  

 Posch szerint már Palágyi alapfeltevése hibás. Két jelenség állandó együttjárása nem vonja 

maga után megkülönböztethetetlenségüket. Ha a-t és b-t mindig együttjáróként is figyeljük meg, 

ebből nem következik szükségszerű összetartozásuk, együttjárásuk lehet esetleges. A természeti 

jelenségek között sok olyan van, amelyek együttesen fordulnak elő, mégsem gondoljuk azt, hogy 

ezek lényegileg összetartozóak lennének. (Pl. minden testnek van súlya is, hőmérséklete is; nem is 

találkozunk soha olyan tárggyal, amely a két tulajdonság közül csak az egyikkel rendelkezne. Eb-

ből mégsem következtetünk a két tulajdonság szoros – elvi szintű – kapcsolatára.) Ezenkívül 

Palágyi érvelése nem különbözteti meg valamely dolog fogalmát magától a dologtól. Nem fontol-

ja meg azt a lehetőséget, hogy ami a gondolkodás számára, az emberi fogalmak szintjén összefüg-

gést mutat, az valójában nem is függ össze, pusztán a fogalmi feldolgozás szintjén – és számára – 

jelenik meg így. A tér létezésének lehetőségéhez valóban kell-e – ahogy Palágyi felteszi – egy 

időfolyamnak a közreműködése? Igaz-e, hogy a tér ismeretéhez csak idő-fogalom birtokában jut-

hatunk? 

 

 Ahhoz, hogy e [tér]pontokat egyidejűeknek tekinthessem, igenis kell az idő (pillanat) fogalmával 

rendelkeznem; de ahhoz, hogy e pontok szép nyugodtan egymás mellett létezzenek, nem kell egy-

általán semmiféle időfolyamnak vagy pillanatnak a segítsége, mert azok bizony egy abszolúte 
nyugalmas, kihalt, lakatlan világban, melyben híre sincs semmiféle mozgásnak vagy változásnak, 

szóval időnek, ép úgy el lehetnének.78 

 

A tér elképzelhető mozgás nélkül is, mozgás nélküli világban az idő értelmezhetetlen, tehát tér el-

vileg létezhet idő nélkül is. S csak abban az esetben van szükség a térpont fogalmának a megérté-

séhez az időpont fogalmára, ha a térpontokat egyidejűekként akarjuk elképzelni.  

                                                
78 Id. cikk, 103-104. 
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Az ellenkező irányú feltevés sem helytálló. Nem igaz, hogy az idő csak a térre vonatkoz-

tatva fogható fel. Posch – itt már a saját időelméletére támaszkodva – időfogalmunk alapját a ’mú-

lás’-ban jelöli meg, amihez nem szükséges térpontokat hozzákapcsolnunk. Következésképp a tér és 

idő fogalmai egymástól függetlenül is megalkothatók 

Palágyi egységesítésre irányuló elképzelése művi és mondvacsinált; a „köztudalomra 

ráoktroyált” folyó tér és nyugvó idő gondolata túl mesterséges és öncélú. Már maga az is gyanúra 

adhat okot, hogy Palágyi azt az alapötletet, hogy a teret és az időt egy egységes jelenség két oldalá-

nak (vagy megnyilvánulásmódjának) tekinti, egy geometriai elméletből meríti. Ami a geometr ián 

belül jó elmélet lehet, nem alkalmazható minden további nélkül a geometrián kívüli területre, en-

gedve egy kóbor ötlet nyomásának. 

Posch az alapötletet illető kritikai megjegyzésein felül a koncepció néhány belső problé-

májáról is szót ejt.79 Összefoglaló értékelésében Posch Palágyi analógiáit túlerőltetettek minősíti, s 

még azokban a ritka esetekben, mikor az analógiai önmagában véve elfogadható, akkor sem követ-

kezik belőle semmi olyan, amit a szerző szeretne, s így még az analóg viszony feltételezése esetén 

sem vagyunk kénytelenek elfogadni állításait. Gondolatmenetei többnyire csapongóak, „filozófiai 

erőmutatványai” szubjektív asszociációkon alapulnak, nyelvezete tudományos témára alkalmatlan.  

 

A Posch – Palágyi „vitáról” 

 

Szoros értelemben véve nem nevezhető vitának a két cikk egymást kritizáló argumentumai. (Még 

kevésbé, mint az Alexanderral egymásnak válaszoló írások.) Azonban valamennyire mégiscsak 

kiviláglanak a kettejük gondolkodásának legalapvetőbb különbségei. Az első – Palágyi által írt – 

recenzióban szereplő egyik ellenvetéssel kapcsolatos nézetkülönbség részben a realitás fogalmá-

nak tisztázatlanságára vezethető vissza. Nem olyan könnyű eldönteni, hogy Posch időnkénti való-

ban homályos megfogalmazásainak, vagy épp Palágyi szándékos félremagyarázásának – vagy a 

csak felületes átolvasásból fakadó figyelmetlenségnek – eredménye-e az a látszat, mintha ugyan-

arról a kérdésről gondolnának mást. Posch olykor tényleg felületesen fogalmaz, s entitások és fo-

lyamatok viszonyát nem tisztázza explicit módon. A realitás egyaránt jellemzője dolgoknak és 

eseményeknek. Azonkívül egyes elmosódott fogalmazású tézise is precízebb lett volna, ha a ’ke-

letkezés’ és ’megszűnés’ terminusok helyett a ’(meg)változás’ szót használja. Palágyi kritikája 

pedig sokkal inkább jogosult ill. kiforrottabb lenne, ha – legalább részben – terminológiai jellegű-

                                                
79 Többek közt a matematikai-geometriai részleteket, a metadinamikai fejtegetéseket illetően tesz még kritikai 

megjegyzéseket. Abszurdnak találja a több idővonal lehetőségének a feltételezését, valamint azt is, hogy a tér és idő 

kölcsönösen kauzális – egymást okozó – viszonyban lennének. 
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ként adná elő, rámutatva arra, hogy a zavart okoz, ha entitások és folyamatok jellemzőjeként is 

használjuk a ’reális’ jelzőt. Mindazonáltal a szöveget figyelmesen elolvasva nyilvánvalóvá válik, 

hogy a kapcsolatok létrejöttének vagy megszűnésének „realitása” Posch értelmezésében azt jelen-

ti, hogy az alkotórészek viszonya tényleg megváltozott; tényleg lejátszódott az a folyamat, mely-

nek révén a konstelláció korábbi formája már nem áll fenn. Ám Palágyi inkább tartalmi kritika 

megfogalmazására használja fel Posch problametikus terminológiai döntését. Ha Posch figyelmet 

szentelt volna ennek világossá tételére, a kritika eme részét megelőzhette volna. (Bár az is igaz, 

hogy ennek részletes kifejtésével más potenciális támadási lehetőség adódhatott volna.) Palágyi 

kritikája egyértelműen azt a benyomást kelti, hogy írója nemcsak hogy felületesen olvasta át a 

recenzált könyvet, de valószínűleg csak töredékét olvasta el. Nem is próbálja megérteni, Posch 

miért és milyen értelemben minősíti nemlétezőnek az időt. Kritikájában Posch könyvének az időt 

illető tartalmi tézisei közül csak arra koncentrál, ami őt is érdekli, amivel kapcsolatban neki is teo-

retikus elkötelezettsége van. Palágyi – Alexandertől eltérően – a történeti részről egy szót sem ejt, 

s figyelmen kívül hagyja a nyelvi szempontok bevonását is. Úgy tűnik, számára a kritika elsősor-

ban arra ad alkalmat, hogy saját nézeteivel konfrontálja a recenzált szerző elméletét.80  

Ezt a lehetőséget Posch sem hagyja teljesen kihasználatlanul. Bizonyos megfogalmazásai-

ban – kis túlzással mondhatjuk – néha ő is a saját elméletét kéri számon a bírált szerzőn. A vala-

mely dolog ill. annak fogalma közötti különbségtétel fontos distinkció, de Posch érvként kissé el-

nagyoltan használja, s ezen szövegrészben mintha figyelmen kívül hagyná azt, hogy a világról va-

ló tudásunk fogalmakon és a nyelven – mint közvetítőkön keresztül valósul meg. Bár a térfogalom 

időtől való függetlenségét állító – Palágyi elleni – érve nem kötődik a saját időelméletéhez, az ez-

zel ellentétes irányú elképzelés – az időnek a tértől való függetleníthetetlensége – ellen megfo-

galmazottak már igen. Az időfogalmunk lényegét a múlásban megtalálni vélő saját elképzelését 

szegezi szembe Palágyival, noha annak könyvéből kiderül, hogy egy ilyen fajta redukciót Palágyi 

eleve nem fogadna el. Posch saját pszichologista megközelítését is erősen megjeleníti kritikájá-

ban. Bár Palágyi is érint pszichológiai kérdéseket, elmélete nem pszichologista abban az értelem-

ben, ahogy Posché az. Ezzel függ össze Poschnak az a megjegyzése, melyben hiányolja Palágyi 

koncepciójából azoknak a kérdéseknek a tárgyalhatóságát, amelyek a saját pszichologista megkö-

zelítésében valóban fontosak. Kifogásolja, hogy Palágyi „folyton vonalak és ezek geometriai tu-

                                                
80 Ha összehasonlítjuk az akkori folyóiratokban megjelenő kritikákat a manapság szokásos recenziókkal, akkor azt 

látjuk, hogy a korabeli szerzőknél arányait tekintve nagyobb hangsúlyt kap a recenzens saját elméletével való 

összevetés. Mai recenzókban a bírálók persze szintén tesznek kritikai észrevételeket, de összességében véve 

valamivel nagyobb hangsúly van az ismertetésen, és a kritika sokszor inkább belső összefüggésekre, koherencia-

szempontokra irányul. Palágyi azonban még az adott kor ez irányú szokásaihoz – és Posch Jenőhöz – képest sem 

próbál meg internális kritikát gyakorolni.   
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lajdonságai körül mozgolódik, […] mikor mi az emberi elme bizonyos vívmányainak keletkezésé-

re és ezek objektív értékére vagyunk kíváncsiak.”81 Világos, hogy Posch ezeket a kérdéseket 

pszichologista megközelítésben tartja tárgyalandónak, s az antipszichologista megközelítés lehe-

tőségéről hallani sem akar. Álláspontja természetesen képviselhető, de Posch túlságosan is evi-

densnek tekinti azt. Palágyi egész megközelítésével szembeni idegenkedését nagy valószínűséggel 

az is jelentősen fokozta, hogy szintetizáló törekvését Palágyi nem kívánta az idő és a tér viszo-

nyának vonatkoztatására korlátozni, hanem általános – világnézeti – megközelítéssé szerette volna 

emelni. A szellemtudomány és a természettudomány egységesítésével a szellem birodalmát – és 

annak tudományát – világosabbá és hozzáférhetőbbé tenni, a természetet pedig átszellemíteni 

(durchgeistigen). Posch materialista szemlélete számára – amely fő céljának tekintette a spiritua-

lizmus minden formája elleni harcot – bizonyára taszítóan hatott egy ilyen törekvés. 

Érdekes, de persze nem egyértelműen megválaszolható kérdés, hogy az egymástól gyöke-

resen eltérő – Nagy Edit82 szerint inkommenzurábilis – szemléletmódokból adódó nézetkülönbsé-

gek vajon egy tényleges, egymás elméletére jobban odafigyelő, konstruktívabb vita során néhány 

metaszintű problémafelvetéssel produktívabbá válhatott volna-e. Valószínű, hogy tisztábban lát-

hatták volna egymás elméletének kiindulási pontjait, posztulátumait, de alapelvek tekintetében 

egyetértés így sem született volna. Poschnak azon pozitivisztikus törekvése, hogy minél inkább – 

amennyire csak lehetséges – maradjunk a tényszerűségnél és igazolhatóságnál, mellőzve minden 

„fantasztikus” vagy „misztikus” elemet – márpedig Poschtól az ilyen minősítést könnyű volt kiér-

demelni – értelemszerűen szembeállította őt egy olyan gondolkodásmóddal, amelynek stílusát 

Posch felfogásához képest kevésbé szigorú kritikusok is elmarasztaltak.83 

Ha arányaikat tekintve összehasonlítjuk, Posch viszonylag nagyobb arányban gyakorol 

internális(abb) kritikát Palágyi felett, mint fordítva. S noha mindketten retorikával tarkítva krit i-

zálják egymást, Posch többnyire tartalmi érveket sorakoztat fel, s ezt egészíti ki egy-egy ironikus 

megjegyzéssel. Palágyi kritikája esetében a tartalmi és retorikai összetevők aránya inkább fordí-

tott. 

                                                
81 Id. cikk, 109. o. 
82 Nagy Edit: Áramló tér és álló idő – gubancokkal. Miskolc, Bíbor kiadó, 2003. 
83 Gazda István egyik tudománytörténeti könyvében olvashatjuk Palágyiról: „Bár fizika-matematika szakos tanár volt, 

írásain ezt elég nehéz észrevenni. Szélsőségesen szubjektív, szertelen gondolkodásmódja a tudomány és általában a 

műveltség sok területére csábította.” (Gazda István: Einstein és a magyarok. Budapest, Akadémiai, 2004. 33.o.) A 

Nyugatban megjelent visszaemlékezés még meglepőbb; erősen misztikus gondolkodású embernek mutatja Palágyit: 

„a magasrendű szellemek, démonok egész hierarchiáját képzelte el örökös harcban, melyet egy centrális  isteni 

hatalom egyenlít ki.” (Tardos Krenner Viktor: Emlékezésem Palágyi Menyhértre. Nyugat, 1924/17. 344.o.)  

(A Posch–Palágyi-viszonyhoz szorosan nem tartozik, s ezért itt tematikailag mellőzhető Palágyi elméletének 

Minkowskiéval rokon mivoltát illető, ill. Palágyi egyes éles elméjű meglátásainak vagy megsejtéseinek értékével 

kapcsolatos állásfoglalás.) 
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4. Posch időelméletének értékelése 

 

Problémák, hiányosságok, megoldatlanságok 

 

Posch az idő realitásának tézisét annak minden formájában elutasítja. Nem csupán az időnek egy 

ontológiailag robusztus felfogását veti el, de nem ért egyet azzal a – relatíve gyengébb – nézettel 

sem (Kant, Descartes stb.), mely szerint az idő egyfajta velünk született (élmény)forma, az emberi 

természet alapvető adottsága lenne. Posch szerint mindez szerzett (tanult) képesség, amelyhez bi-

zonyos fokú – természeti és társadalmi84 hatások révén kialakuló – gyakorlottság, „műveltség” 

szükségeltetik. Bár Posch a maga spekulatív módján – hol az ősember, hol a kisgyermek feltétele-

zett fejlődését alapul véve – evolúciós szempontokat is figyelembe vesz a kifejtés során, de ez kis-

sé kidolgozatlan – néha ad hoc hipotézisek szintjén – marad.  

Mivel Posch az időnek egy redukcionista – azon belül a pszichológiára (az emberi emléke-

ző-képességre) történő visszavezetést preferáló – felfogását képviseli, egy kidolgozottabb elme-

modellre lenne szüksége, amelynek keretein belül képes lenne kiforrottabb magyarázatát adni b i-

zonyos műveleteknek. Ennek hiányában gyakran rákényszerül arra, hogy minden további támpont 

nélkül deklaráljon bizonyos megkülönböztető képességeket, anélkül, hogy megmondaná, hogyan 

is képes az elme ezen műveletek elvégzésére. A memória működésére igen nagy terhet rak. 

 Nem igazán fedezhető fel egy egységes szempont annak eldöntésekor, hogy a szerző mely 

esetekben tartja lehetségesnek és/vagy szükségesnek alkalmazni a fokozatiság elvét, és mikor 

nem. Az ezzel kapcsolatos fejtegetésekben egyes esetekben az is csak többszöri olvasás után válik 

világossá, hogy az adott kontextusban mit is jelent Poschnál a fokozati ellentéte, amit legtöbbször 

csak a szó negációjával jelez. Úgy gondolom, amikor Posch alkalmazza a fokozatiság gondolatát, 

akkor indokoltan és érthetően teszi; inkább akkor tűnik kevésbé indokoltnak, amikor elutasítja.85 

 Érezhetően kényszer szülte döntés Posch részéről a múlt realisztikussá nyilvánítása, ame-

lyet csak erősen vonakodva tesz meg. Vívódását a múltra – annak ténylegességére (tényleg meg-

történt mivoltára) – vonatkozó köznapi, de általa is osztott (explikálatlan) intuíció, és a saját, 

prezentista elméletének ütközése váltja ki. Mivel úgy érzi, egyikből sem tud engedni, így kénysze-

                                                
84 E kettő között nincs szubsztantív különbség, Posch – bár maga is alkalmazza, de – inkább pragmatikainak látja a 

distinkciót.    
85 Pl. minősíthetné releváns fokozati különbségnek az egy érzékszerv által szállított, ill. több érzékszerv által kohe -

rens egységbe foglalható benyomások megbízhatóságát. Az a szkepszis, ami külön-külön minden érzékszerv műkö-

dése kapcsán felvethető – Posch erre hivatkozik –, fokozatilag csökkenhet, ha több érzékszerv is megerősíti az 

adatokat. 
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redetten próbálja kibékíteni egymással a két ellentétes álláspontot. Ennek érdekében próbál a ’rea-

litás’ terminusnak egy enyhített értelmet adni. (Leginkább talán közvetett vagy következtetett rea-

litásnak nevezhetnénk el azt, ahogy ebben a vonatkozásban használja a kifejezést.) 

 A ’megsemmisülés’ terminussal kapcsolatos fejtegetés bár érthető, de – úgy vélem – indo-

kolatlan. Pusztán támadásai felület keletkezik azáltal, hogy egy tradicionálisan ontológiai érte-

lemben használt fogalompárt Posch az alkotórészek bizonyos együttesének megváltozására a l-

kalmaz. Kevésbé lenne terminológiai furcsaság, ha inkább az elutasított ’változás’ vagy ’átalaku-

lás’ szavakat használná (esetleg ezek értelmezését átszabva egy kicsit saját céljaira). Magyarázata 

szerint az elvetett terminusok (használatával képzett mondatok) nem lennének elég informatívak: 

nem mondanának semmit a megszűnt alakulatról, csak az újabbról tudósítanának. Döntésének ez a 

– kissé erőltetett – indoka nem olyan erős, ami miatt megérné a túlzott átértelmezés. A döntése 

motivációjának – a változás realisztikus mivolta hangsúlyozásának – hátterében meghúzódik az a 

tisztázatlanság, ami már szóba került a Palágyi-vita összegzésekor is. Az Egyetértés névtelen kri-

tikusával, valamint a Palágyival való polémiában mindenképp szerepet játszik, de nem pusztán 

eme nézeteltérések kapcsán, hanem ezektől függetlenül, Posch elméletével szemben általában vé-

ve is felvethető, hogy ő nem – de vitapartnerei sem – tesznek explicit különbséget egy entitás (do-

log) és egy folyamat (esemény) realitása között.86  

Érdekes, hogy míg a Palágyit kritizáló írásában kihangsúlyozza – és érvként használja – a 

dolog és annak fogalma közötti alapvető különbségtételt, egyes saját érveinek kifejtésekor nem 

mindig figyel oda erre. Noha ennek elmulasztása néha kevésbé tartalmi probléma, mint inkább ér-

veléstechnikai jellegű, argumentumai helytállóságának vizsgálatakor egyes esetekben nehézséget 

okozhat a különbséget elmosó fogalmazásmód. Hasonlóképpen, ahogy alkalmanként a fogalmak 

és szavak közötti distinkció hiánya is megnehezíti érvei helytállóságának vizsgálatát. A tárgyalás-

nak bizonyos szakaszaiban – pl. az egymásrakövetkezés ideájának kialakulását tárgyaló fejtegeté-

sek során – kissé zavaró, hogy Posch néha nem választja el eléggé, hogy mondanivalója – eredeti 

programjának megfelelően – a szóban forgó idői képzet kialakulásának rekonstrukciójához tarto-

zik-e még, avagy inkább mai, kész időfogalmainkkal kapcsolatos elméleti, tartalmi kérdésekkel 

kapcsolatos álláspont. E kettő párszor egybemosódik.87   

                                                
86 Ez a tisztázatlanság későbbi könyvének terminológiájában is eredményez bizonyos értelmezési problémákat.  
87 Feltételezhetően nem arról van szó – a Palágyival szembeni felvetés is ezt mutatja –, hogy ezek a problémák 

egyáltalán eszébe sem jutottak Poschnak, hanem inkább arról, hogy – mivel egy eddig viszonylag járatlan irányban 

keres választ egy hagyományos filozófiai problémára – a megközelítésének fő vonalait, az alapelvéből következő fő 

csapásirányt akarta kijelölni, s egy ilyen meglehetősen átfogó iránymutatás értelemszerűen nem térhet ki minden 

részletkérdésre. (Annak megítélése, hogy mely problémák tárgyalása minősül egy téma szempontjából fő- ill. 

mellékkérdésnek, persze mindig vitatható.) Talán az is magyarázhatja bizonyos problémák tisztázatlanul maradását, 

hogy a sok kérdést és problémát érintő gondolatmenetei, annak mellékszálai kapcsán – ismét csak értelemszerűen – 

elvileg (filozófiailag) minden esetben, minden részletkérdésben elő lehet adni ellenvetéseket. Posch feltehetően nem 
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A pszichologizáló megközelítés sajátosságából adódnak tipikus nehézségek is, amit Posch 

nem különösebben részletez. Abban az értelemben válnak bizonyos mértékben spekulatívvá – és 

néha ad hoc jellegűvé – a magyarázatok, hogy amire bizonyos jelenségeket – jelen esetben az 

időképzetet – vissza akar vezetni Posch, azok néha maguk is meglehetősen homályos pszichológi-

ai terminusok és fogalmak, melyeknek a jelentése és státusa bizonytalan. Az „időkeletkeztető” 

pszichológiai állapotok – mint a meglepődés, vagy a különböző hiányérzetekre való hivatkozás és 

egyéb „emocionális többlet” – némileg homályosak maradnak, hiszen fennállásuk feltételei tisztá-

zatlanok, így nem tudjuk pontosan megmondani, mikor jelenthetjük ki adekvát módon pl. azt, 

hogy valaki az „ijedtséggel rokon” lelkiállapotban van; avagy mit is csinál az, aki „A-hoz vár 

B-t”? Miféle pszichikai állapot az a „várás”? Ezeket a szavakat Posch intuitíve használja, s úgy 

tűnik, azt gondolja, ha nem is tudjuk explicitté tenni a jelentésüket, mégis képesek vagyunk ezek-

nek az állapotoknak a beazonosítására. 

 

Hatások és eredetiség 

 

Könyvének előszavában Posch három fő „impulsust” említ, amely gondolkodását leginkább befo-

lyásolta: Kant és Locke filozófiai rendszere, valamint az összehasonlító nyelvészet. Spencer, 

Volkman és Lotze nevének említésével pedig pszichologizáló megközelítését illusztrálja.  

 Könyvének elolvasása után kissé más fényben tűnnek fel ezek a hivatkozások, mint az o l-

vasás kezdetén. Ugyanis az előszónál járva az olvasó azt hihetné – és néhány értelmező valóban 

így is gondolta –, hogy az elsőkönyves Posch Jenő személyében egy (neo)kantiánus szerző művé-

vel fogunk találkozni. Utólag világosabbá válik, hogy Kant semmiképp sem abban az értelemben 

gyakorolt rá befolyást, hogy ennek következtében követőjévé vált volna. Posch számára Kant in-

kább afféle katalizátorként hatott. Kérdésfeltevések mikéntjének megújítójaként, hagyományos 

kategóriák revideálójaként, az általa tárgyalt kérdések megválaszolásának és problémák megoldá-

sának intenzív keresésére buzdító filozófiai művek szerzőjeként, de legfőképp a határait észre 

nem vevő, spekulatív metafizikába bocsátkozó emberi ész számára korlátokat felállító teoretikus-

ként értékelte nagyra Kantot. Olyan szerző ő a számára, akinek – filozófiájának – megismerése 

Poscht intenzív filozófiai munkára sarkallta.  

                                                                                                                                                           
akarta gyengíteni álláspontját azzal, hogy olyan (rész)problémákat hoz szóba, amelynek tárgyalása – jellegéből 

adódóan – magában véve is külön cikket (netán könyvet) igényelne, s amelyre úgysem tudna a problémát lezáró 

érveket előadni. Saját elméletével szemben ő maga többnyire (néhány esetet kivéve) akkor hoz fel érveket, amikor 

azokat meg is tudja válaszolni. 
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Csak egy kicsivel más a helyzet Locke esetében. Őt is legfőképp amiatt becsüli, amit – 

mint empirista – elutasít. Posch az empirizmusban a spekulatív idealizmus (spiritualizmus) egyik 

ellenszerét látja. Ám Posch általánosságban szimpatizál ezzel a gondolkodásmóddal, nem pedig 

annak egyik konkrét megvalósulásával, a Locke-féle empirizmussal. Ám mivel ennek az irányzat-

nak – amellett, hogy előtte másik is képviseltek hasonló elveket – Locke a fő letéteményese 

(egyes megfogalmazások az empirizmus atyjának minősítik), ezért értelemszerűen Posch számára 

is ő a referenciapont. Álláspontja iránt való nagyrabecsülését több alkalommal – többek közt 

könyve utolsó mondatában – is kifejezi. A saját nézetei és a Locke-éi közötti különbségeket – el-

tekintve a történeti rész minimális ez irányú megjegyzéseitől – nem hangsúlyozza.88 Az is igaz 

azonban, hogy a különbségek itt még – abból következően hogy egy speciális témával foglalko-

zik, s nem megy bele széleskörű filozófiai részletek tárgyalásába – kisebbek, mint ha a kései, 

pszichologizáló munkájában foglaltakkal hasonlítjuk össze Locke filozófiáját. Más empirista filo-

zófusokat Posch ritkán hoz szóba. Hume-ra vonatkozó megjegyzéseket is találhatunk, bár az ő ne-

vét ritkábban – és némileg ambivalens viszonyulást mutató módon – emlegeti. Berkeley filozófiá-

jához már komoly fenntartásokkal viszonyul. 

Az előszóban említett másik három név – Locke, Spencer és Volkman – feltüntetése is in-

kább csak illusztratív címke, amelynek funkciója a pszichologizmus mint alapvető hozzáállás jel-

zése, az ezen megközelítésen belüli részirányok eltéréseitől függetlenül. Szó sincs arról, hogy a 

fenti szerzők bármelyikével is mindenben – vagy akár csak a részletkérdések többségében – 

egyetértene. 

Mindent összevetve semmiképp sem vitatható el bizonyos eredetiség Posch elméletétől. 

Ha a kivitelezésben találhatunk is vitatható megoldásokat, s egyes kérdésekben a kidolgozottság 

mértéke és módja is joggal kifogásolható, azonban az alapötlet mindenképp méltányolható. A 

pszichologizáló megközelítést az idő antirealisztikus értelmezése szolgálatába állítani, se ennek 

kifejtése közben – részben argumentatív jelleggel, néha csak illusztratív adalékként, de legtöbb-

ször kritikai céllal – felhasználni a nyelvészet (nyelvtörténet, etimológia) eredményeit: ez Posch 

Jenő méltányolható alapötlete, amit hangyaszorgalommal igyekszik plauzibilissé tenni. Vállalko-

zása ritkaságszámba megy: noha akkor is – s azóta még inkább – sok pszichológiai munkát olvas-

hatunk, amely az idő lélektani vonatkozásait taglalják, de nem gyakori, hogy az idő ontológiai stá-

tusának tisztázása lenne ezek célja. Az idő realitásának kérdésével foglalkozó írások pedig ritkán 

                                                
88 Hasonlóképpen, ahogy kései művében a nagyra becsült és alapnak tekintett Spencer nézeteinek és saját elméletének 

(jelentős) különbségeit sem fogja hosszasan ecsetelni.   
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keverik témájukat pszichológiával és nyelvkritikával. Ezeknek a szempontoknak a vegyítése meg-

lehetősen egyedivé teszik Posch Jenő vállalkozását.    

 

Ontológiai háttér 

 

Posch Jenő életművében nincsenek nagy váltások, gondolkodásmódjában radikális irányvá ltást 

nem figyelhetünk meg. Alapvető meggyőződése végig ugyanaz maradt, egy meggyőződéses ma-

terialista módján tekintett a világra. Két dolgot azonban érdemes kiemelni. A legjelentősebb kü-

lönbség a két könyvében foglaltak között, hogy a most tárgyalt, korai művében még az elme vo-

natkozásában adekvátnak tekinti, ha azt képzetekkel, ideákkal rendelkezőként – ahogy később 

mondja: képbirtokosként – írjuk le. Ez a meglehetősen standard, többek közt a nagyra becsült em-

piristák által is alkalmazott felfogást ekkor még nem érezte problematikusnak. A mentális szféra 

vonatkozásában realisztikus(nak ható) megfogalmazásokat olvashatunk: „Lelki jelenségeink, vá-

gyaink, gondolataink – többi között éppen az időképzet megalakulására vonatkozó gondolkozá-

sunk – a külső eseményekhez hasonló valóságú tények…” (149.) Azonban az ilyen állítások nem 

azt jelentik, amire egy mai olvasó gondolna. Egy mai elmefilozófiai szövegben ez egy mentális 

realizmust sugalló állítás lenne. Posch azonban csak azért nevezi ezeket tényeknek, mert a lelki 

jelenségeket – közelebbről meg nem határozott módon – fiziológiai folyamatokkal azonosaknak 

tekinti. A fizikai (agyi) állapotok és folyamatok pedig nyilván tényszerűek.  

 A másik különbség esetében nézőpont kérdése, mennyire tekintjük azt jelentős mértékű 

ontológiai eltérésnek; értelmezhető érveléstechnikai jellegűként is. Időelméleti könyvének érvelé-

se sok helyütt kimondottan pozitivisztikus jellegű, mégpedig a szónak abban az értelmében, hogy 

kerüli az önmagában vett, minden tapasztalattól független külvilágra való hivatkozást, tárgyak he-

lyett a tapasztalatilag adott benyomásokról beszélve: „Minden tárgy ránk nézve csak érzetcso-

port.” (33.) 

 Néhány hasonló megjegyzés azt mutatja, hogy Posch ekkortájt még elfogadhatónak tekin-

tett valamiféle közelebbről ki nem fejtett semleges monizmust; nem elhanyagolható mértékben az 

általa ismert Ernst Mach hatására. Azonban nem mondhatjuk, hogy következetesen kitartana 

emellett; más megjegyzései – valamint az Alexander kritikájára írott válasz explicit állítása – ma-

terialista meggyőződésről tanúskodik. Mindezek azt mutatják, hogy Posch meggyőződését tekint-

ve egyértelműen materialista; filozófiai – azon belül érveléstechnikai – megfontolásból azonban 

vállalható, bizonyos ellenvetéseket elhárítani képes megközelítésnek tekinti a neutrális moniz-
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must, s ezért szimpatizál az irányzattal. De ez irányú megfogalmazásai többnyire óvatosak és 

visszafogottak, ami azt mutatja, hogy a szerző ingadozik materialista meggyőződése és a jól kép-

viselhető – következetes – semleges monizmus között.89 

 

Adalékok a múlt idejű ítéletekhez 

     

Felvethető kérdés, hogy az Időelmélet és közhiedelmek című írás második részében – melyben a 

korábban kifejtettekhez további magyarázatokat, értelmezéseket és példákat csatol – valójában 

mennyire bővítette vagy tette világosabbá Posch a korábbi álláspontját. Korábban a hiányérzet va-

lamint a (kissé ötletszerű) közérzet és íz nem igazán explikált sajátosságai szolgálnak az érzetek és 

a képzetek elkülönítésének kritériumaként, melyre alapozva fejti ki Posch az időfogalom kialaku-

lásának pszichikai folyamatát. 

 Posch inkább csak hivatkozik erre a feltételezett képességre, de a bőséges fejtegetések és 

példák halmozása – és elismerhetjük, időnként intuitíve meggyőző feltevései – ellenére nem kínál 

explicit módszert a megkülönböztetéshez. A „megtámadottság-érzés”-re illetve az ebből fakadó 

lelki konfrontációra, valamint az ennek feloldására érzett belső késztetésre való hivatkozás kevés-

sé teszi világosabbá a korábban kifejtetteket. Következésképp a megkülönböztetések továbbra is 

túl sok esetlegességet hordoznak magukon, hiszen egy meglehetősen homályos, közelebbről meg 

nem határozott mibenlétű társult érzetre vagy érzelemre való hivatkozás távol áll egy egzakt mód-

szer alkalmazásától. Bizonyos megjegyzéseiből úgy tűnik, Posch is tisztában van azzal, hogy e l-

mélete nem kikezdhetetlen, ám ez általában igaz minden filozófiai elméletre. Úgy véli, egy „nor-

mális alkatú” pszichikum számára az általa adott kritérium elég megkülönböztető jegyet biztosít 

képzet és érzet elválasztásához. Ha egy ilyen ember ritka alkalmanként mégis bizonytalan, akkor 

– tanácsolja Posch – feszített figyelemmel, önmagára figyeléssel, koncentrációval képes helyes 

döntésre jutni. Érzékszervi működési zavarokban vagy valamilyen elmebetegségben szenvedőkre 

pedig elmélete nem vonatkozik, mivel az ilyen alanyok speciális vizsgálódás tárgyát képezik. 

Amilyen mértékben pedig „normál” emberek esetében is marad némi bizonytalanság, az nem k i-

                                                
89 Mai olvasónak Posch írásait olvasva egyes passzusoknál önkéntelenül is eszébe juthat a nem sokkal későbbi logikai 

pozitivizmus egy-egy tézise. Elvileg akár össze is lehetne hasonlítani Carnap időfelfogását a Poschéval, ám úgy 

vélem, semmiképp sem lenne méltányos egy komoly szakmai konzultációkon, nemzetközileg jegyzett szakemberek 

hozzászólásai és kritikái révén folyamatosan csiszolódó, a részletkérdéseket is alapos és folyamatos tárgyalás 

témájává tevő elméletrendszer kifinomultságára hivatkozva elmarasztalni az egyedül, intézményes háttér nélkül 

alkotó Posch kevésbé kidolgozott elméletét. Mindazonáltal Posch másik könyvének tárgyalásakor még röviden 

visszatérek elméletének a neopozitivistákéval való hasonlatosságára.        
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küszöbölhető. A helyzet tehát az, hogy Posch azért nem ad teljesen egzakt distinkciós eljárást, 

mivel szerinte ilyen nem is létezik. 

 Ami a múltra vonatkozó – kissé kényszeredetten vállalt – realizmust illeti, megjegyezhet-

jük, hogy a probléma bizonyos szempontból tipikus, amellyel általában minden antirealisztikus 

felfogásnak meg kell küzdenie. A jelenbeli létezés/nemlétezés evidens megkülönböztetésének mi-

kéntje nyilván nem vihető át automatikusan a múltra. Ez is egy olyan probléma, ami mai, az idő 

metafizikájával foglalkozó filozófusoknak is gondolt jelent.90   

   

Az antirealizmus motivációja 

 

Felvethető Posch elmélete kapcsán az az általános kérdés – amit Alexander meg is említ –, hogy 

egy materialista elmélet számára miért is fontos az idő antirealisztikus értelmezése. Posch számá-

ra egyértelmű a helyzet. Mivel idő nevezetű dolgot (entitást) a világban nem találunk – az idő nem 

egy (empirikusan hozzáférhető) tárgy –, a pozitív ontológiai státus alaptalan és igazolhatatlan el-

fogadása esetén ennek mintájára szinte bármit létezőnek nyilváníthatnánk. Ahogy Posch érzékel-

teti leírásaiban a realista/objektivista álláspontot, abból látszik, hogy egy entitás-szerűen (és végső 

soron ide sorolhatóak az olyan elképzelések, amelyeket a tartály- vagy folyam-metaforával fejez-

nek ki egyes realisták) felfogott idő az, amit támad és elutasít. Általánosságban véve is jellemző 

gondolkodásmódjára, hogy csak kevéssé hajlandó különbséget tenni egy képtelen kitaláció, és egy 

módszertani szempontból fontos – vagy akár nélkülözhetetlen – segédfogalom között. Bár tudatá-

ban van annak, hogy még a tudomány céljaira is szükség van olyan terminusokra, amelyek nem 

valamely létező dolgot neveznek meg (vagy azok bizonyok módon kategorizált csoportjaira vo-

natkoznak), de határozottan azt az álláspontot képviseli, hogy ezen terminusok használata kizáró-

lag abban az esetben legitim, ha az ezeket használó elméletben egyértelművé válik technikai mű-

szó mivoltuk, s a félreértés lehetősége is ki van küszöbölve annak jelzése által, hogy nem léteznek 

efféle dolgok, csupán terminus technicusokról van szó. A létezést illető álláspontját tömören fo-

galmazza meg (az absztrakt létezők egyik fajtájával szembeni érvelése során): „minden létező = 

test”. (151.) Ebből pedig az következik, hogy semmi nem létezhet, ami nem testként létezik. 

                                                
90 Ahogy ezzel is foglalkozó könyvében írja Huoranszky Ferenc: „Ha a létezést atemporálisan értelmezzük, nem 

tudunk különbséget tenni a múltban létezettek és a sohasem létezettek között.” (Huoranszky Ferenc: Modern 

metafizika. Budapest, Osiris, 2001. 184. o.) 
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Úgy vélem, Posch érvelése adekvát egy abszolutisztikus vagy (szélsőségesen) 

objektivista/realista időértelmezés ellen, de – ahogy a névtelenül megjelent recenzió kapcsán már 

jeleztem – egy kifinomultabb – például az objektivitás és a realitás kérdését disztingváltabban ke-

zelő, vagy épp magukat ezeket a központi jelentőségű fogalmakat is alaposabb tárgyalás témájává 

tevő – megközelítéssel (esetleg valamilyen mérsékelt realizmussal) szemben már nem lenne olyan 

egyértelmű a helyzet. Bár Posch érveit ismerve az is nagy valószínűséggel kikövetkeztethető, 

hogy eleve elutasítana minden olyan elképzelést, amely filozófiai alapkategóriák vonatkozásában 

– mint objektivizmus és szubjektivizmus vagy realizmus és antirealizmus – bármiféle átértelmező 

manőverezéssel próbálkozna. Posch ebben csak visszaélést, hátsó szándékot látna.  

Mindazonáltal azt se feledjük el, hogy a korban, amelyben Posch alkotot t, még nem voltak 

forgalomban a maihoz hasonló szép számmal rendelkezésre álló instrumentalista elképzelések , 

melyeknek valamelyikéhez csatlakozhatna. Posch a filozófiában az időrealizmus dominanciájával 

szembesült, amelyről úgy gondolta, következményeit tekintve a spiritualizmus zsákutcájába visz. 

Az (általában vett) idealizmus ugyanazért zsákutca, amiért az időrealizmus is. Ahogy idő nevezetű 

dolgot nem fedezhetünk fel empirikus vizsgálódásunk során, úgy (szubsztanciaként értett) lelki 

jelenségeket, entitásokat sem.  

Elsőre talán meglepő lehet, de az időrealizmusban a vallás potenciális fenyegetése is ott 

szunnyad. A kevéssé ismert Eyfferth elméletének tárgyalása során hozza ezt szóba Posch, idézve 

és kommentálva a szerzőt. 

 

Képekben és hasonlatosságokban szólott az Úr és az objectivista, ha az idő mibenlétét kérded: 

»Annyi idősor van, ahány azt létrehozó alany. Mindezek egy egységes sorba abban az esetben ol-

vadnak fel, ha vagy valami közös vég-ok akad a világ valamennyi cselekvése számára, vagy leg-

alább egy egységes öntudat, mely mindannyiokról tudomást vesz«. Értjük már, van isten. A 

theistának minden bizonyíték jó a maga hitczikkelye számára, többi között a teljesen ártatlan idő 

is. 91 

 

Bár Eyfferth érvelése nem kényszerítő erejű, több helyen is „elakasztható”, de valószínűleg ez a 

szempont – mint lehetséges távolabbi következmény – is hozzájárulhatott Posch idő-realizmust 

illető erős fenntartásaihoz. 

 Empirikusan hozzáférhetetlen entitásoknak teoretikus elfogadása csakis igazolhatatlan – 

ezért értéktelen – filozófiai elméletet eredményezhet. Ezért Posch legitim célkitűzésnek tekinthet-

te, hogy az idő vonatkozásában (is) olyan alternatívát kínáljon, amely – feltevése és célkitűzése 

szerint – nem lép túl az (elvileg) igazolható állítások körén. Még akkor sem, ha ezzel a túllépéssel 

                                                
91 Posch Jenő: Az idő elmélete II. 178-79. o. 
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esetleg valamiféle egzisztenciális igényt, általános társadalmi szükségletet elégítene ki. Az ilyen 

szempontok figyelembe vétele Posch számára a teoretikum mint olyan teljes félreértését jelenti. 

Az idő-könyvének vége felé szereplő mondat jól jellemzi Posch egész szakmai munkája során kö-

vetett elvet, mely szerint egy elméletalkotónak tökéletesen közömbösnek kell lennie minden nem-

kognitív emberi törekvéssel, vággyal szemben: „A philosophiának annyi a kötelessége, hogy a vi-

lág-tényeket helyesen constatálja.” (225.) 

        

5. A történeti kötetről 

  

Az a sajátosság, hogy a kézikönyvjelleg formai-szerkesztési sajátosságait mutató kötetben az is-

mertetés a tartalmi szembeállításnak és ütköztetésnek van alárendelve – kissé megnehezíti a filo-

zófiatörténeti értékelést. Mivel bevallottan nem tankönyvszerű munkáról van szó, nem lenne mél-

tányos a semleges hozzáállást elvárni, s ennek hiánya miatt elmarasztalni a szerzőt. Azonban 

Posch vitairatszerű tárgyalásmódjának vannak bizonyos speciális nehézségei. 

 Elsősorban nem arra gondolok, hogy Posch teljesen pontosan rekonstruálta-e egy adott fi-

lozófiatörténeti szereplő nézeteit. Úgy gondolom, hogy mindazon szövegrészekben, ahol Posch 

még csak az adott filozófus nézeteit adja vissza, súlyos torzítások nincsenek. Persze bizonyos in-

terpretációs sajátosságok minden ilyen jellegű vizsgálódás esetén megfigyelhetőek, de vélemé-

nyem szerint ez Posch esetében sem haladja meg azt a szintet és mértéket, ami „belefér” egy ilyen 

értelmezői munkába. Valamivel sajátosabb helyzetet teremt azonban az, hogy Posch – céljainak 

megfelelően – rákényszerül arra, hogy az adott szerzők idővel kapcsolatos nézeteit filozófiája 

egészéből kiszakítottan kezelje. Ez persze nem is elvi lehetetlenség; amit Posch csinál – azaz hogy 

a filozófiatörténet szereplőit vitapartnerként kezeli – ma is a filozófiai múlthoz való viszonyulás-

nak egy lehetséges és sokak (elsősorban az analitikus filozófiatörténészek) által művelt formája. A 

nehézséget az jelenti, hogy ezt a stratégiát különböző szerzőknél különböző mértékben és módon 

lehet követni. Van, akinél egy adott probléma (és az arra adott válasz) a félreértelmezés veszélye 

nélkül elkülöníthető más problémakört tárgyaló fejtegetéseitől. Más – például komplexebb filozó-

fiai rendszer formájában kifejtett elmélet részét képező állásfoglalás esetében – a veszély már fo-

kozottabb. Már Poschnak ebben a könyvében észrevehető az, ami kései művében is jellemző ma-

rad: a kontextus – teljes vagy részleges – figyelmen kívül hagyása. Posch értelemszerűen leegy-

szerűsíti az ismertetett szerzők tanítását, de saját álláspontjának a tárgyalt szerzőével való össze-
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vetése során az adott filozófus szövegéből időnként kissé erőltetetten próbál kiolvasni olyan állí-

tást, amellyel kapcsolatban a tárgyalt szerző esetenként nem is fogalmazott meg markáns állásfog-

lalást. Ilyen esetekben Posch igyekszik a szerző állításaiból olyan következtetéseket levonni, ame-

lyek már alkalmasak a konfrontáció céljára. Leginkább ez a mozzanat az, ahol Posch interpretáci-

ója alkalmanként feszegeti az értelmezői határokat. 

 Mivel kései művében is megfigyelhető, ezért szintén Posch teoretikus gondolkodásának 

„stílusjegyei” közé sorolhatjuk, hogy erős gyanakvással figyel minden olyan törekvést, amely 

nem helyezhető el egyértelműen az általa is elfogadott standard ellentétpárok által meghatározott 

pozíciókban. Hasonló okoknál fogva marasztal el kései művében a „féllábbal itt, másikkal ott” tí-

pusú álláspont képviseletének vádjával pszichológiai szerzőket, ahogy az időfilozófiai kérdések-

ben azokat, akik két szembenálló „izmus” szélsőségeit elkerülni próbálván, a standard fogalompá-

roktól eltérő módon kategorizálnak. 

 A történeti kötetben szereplő kritikákat átolvasva észrevehető, hogy Posch értékelése – az 

épp szóban forgó elmélet dicsérete és/vagy elmarasztalása – nem mindig van arányban az adott 

filozófus és Posch saját elmélete közötti eltérés mértékével, illetve az eltérés „elhelyezkedésével”. 

Ez utóbbin azt értem, hogy Posch értékelése számára mintha nem is nagyon számítana, hogy az 

egyet nem értés az elmélet alapvetőbb szintjén van, avagy az apróbb részletkérdések területén. 

Némely filozófus tárgyalása során a részletkérdésekben való eltérés miatti elmarasztalás túlsúlya 

miatt nem domborodik ki az alapvetőbb – pl. az idő ontológiai státusát illető elméleti alapállás ha-

sonlósága miatti – egyetértés vagy hasonlóság.92  

                                                
92 Az még érthető, hogy Hegel idővel kapcsolatos antirealizmusát önmagában elégtelennek tartja ahhoz, hogy emiatt 

elismerésre méltónak minősítse, mivel egyéb nézetei nagyon távol állnak a Posch által képviseltektől. Világos az is, 

hogy miért nem értékeli Berkeley-t, aki nem csak az idő valóságosságát, de „még a külső világ physikai 

objectumainak tolakodó realitását is visszautasította”. Ám kevéssé egyértelmű, miért kezeli olyan szigorúan pl. 

Spinozát az idővel kapcsolatos részletkérdések kidolgozatlansága miatt. Az, hogy Spinoza nem tekintette valós 

létezőnek az időt, szinte elsikkad Posch negatív kicsengésű summázatában. Hasonló a helyzet Leibniz -cel. Posch az ő 

nézeteit a Locke és Clarke elméleteivel való konfrontációja keretei között mutatja be, kissé elveszve a részletekben; 

ami által nem kap elég hangsúlyt Leibniznek az időt események közötti viszonyokból eredeztető relacionizmusa. (Bár 

Posch történeti kötetének tartalomjegyzéke arról tudósít, hogy a Leinbniz-cel foglakozó részben kerül sor Newton 

tárgyalására is, ez a „tárgyalás” egy lábjegyzetet jelent, ahol is Newton csak Clarke nézetei newtoniánus mivoltának 

apropóján kerül szóba. Posch Newton abszolutisztikus felfogását egy mondatban foglalja össze, amit egyben a 

mellőzés magyarázatának is szán: amit Newton a témáról mond, az „édes kevés arra, hogy szerzőjének az idővel 

foglalkozó philosophusok között rovatot nyissunk.” (87.)  
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IV. LELKI JELENSÉGEINK ÉS TERMÉSZETÜK 

 

Bár időfilozófiai könyve is nagy volumenű alkotás, főművének talán mégis a lélektani témájú – 

szintén kétkötetes – könyvét tekinthetjük.93 A műben, amely a (nem szakmai) ismertetőt író 

Schöpflin Aladár megfogalmazása szerint „bizonyára a legjelentékenyebb filozófiai könyv, amely 

évek hosszú sora óta a magyar irodalomban megjelent”,94 a lelki szféra – vagy Posch szemléleté-

hez híven azt mondhatnánk, az úgynevezett lelki szféra – teljes birodalmát bebarangolja, hogy 

mindent, amivel találkozik, a (tág értelemben vett) viselkedésre vezessen vissza. Könyvében – 

amelyet a pszichológia filozófiájának vagy Posch (egyik) saját meghatározása szerint filozofáló 

pszichológiának is tekinthetünk – a különböző pszichológiai és filozófiai elméleteket kritikai jel-

leggel elemzi, vizsgálódása – a filozófiára jellemző módon – a vizsgált terület alapvető elveire 

irányul. Amikor pedig valamely górcső alá vett elmélet egy-egy részmegoldását jónak tartja, ak-

kor azt elfogadja, és – szükség esetén – kisebb-nagyobb kiigazításokat eszközöl az elméleten, 

hogy az megfeleljen az általa preferált (nyelvi) szempontoknak is. Ez utóbbi többnyire azt jelenti, 

hogy Posch olyan átfogalmazásokat szorgalmaz, ami – amennyire csak lehet – megakadályozza az 

adott tézis idealista interpretációjának lehetőségét.    

 Előző könyvéhez képest új témát tárgyal, de azért kapcsolódási pontok is vannak köztük. 

Időfilozófiai teóriája is pszichologista megközelítésű, amelyben találunk olyan gondolatmenete-

ket, amelyben kevésbé részletezett módon használ fel olyan pszichológiai feltevéseket, amelyeket 

ebben a könyvében részletesebben tárgyal. Az ontológiai meggyőződés változatlan: bár pragmati-

kai okokból más terminológiát használ, továbbra is a materialista felfogás elkötelezettjeként érvel 

a rivális álláspontok – az idealizmus különböző változatai – ellen. Mint már korábban esett szó ró-

la, a legjelentősebb tartalmi különbség az időelméleti könyvében kifejtettekhez képest a képzetek 

vonatkozásában áll fenn. Akkor még az emlékeket ő is mint emlékképeket fogta fel, elfogadva azt 

a most már hibásnak tartott feltevést, mely szerint a mentális képek ontológiailag reális létezők. Itt 

viszont már a képelmélet elleni érveket is csatasorba állítja az idealizmus ellen. Az idealizmus 

minden formája elleni küzdelem továbbra is munkálkodásának fő motívuma, mivel a tárgyilagos – 

vagy ami Posch számára ugyanaz, a tudományos – megközelítés számára meg sem jelenő, a való-

ságnak afféle megkettőzése, ami az idealizmust jellemzi, misztikus nézetekhez vezet(het). Tisztá-

ban van azzal, hogy sokaknak, akik pszichológiai, lélekfilozófiai vizsgálódásra adják a fejüket, 

                                                
93 Posch Jenő: Lelki jelenségeink és természetük. Egy realista lélektan tervezete I-II. Pfeifer Ferdinánd-féle 

könyvkereskedés (Zeidler testvérek) kiadása, 1915. A tárgyalásmód  nem követi Posch eredeti rendszerezését (a 

fejezet-beosztásoknak az előszóban jelzett, rekonstrukciós célú felhasználásra való alkalmatlansága miatt). 
94 Schöpflin Aladár: Posch Jenő új könyve. Nyugat, 1915/11.  
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nincsenek misztikus hajlandóságaik, ám úgy gondolja, hogy az objektivitásra törekvő vizsgálódás 

számára hozzáférhetetlen entitások vagy folyamatok feltételezése – akár szándékosan, akár akarat-

lanul – a fantazmagóriák világába vezet; vagy legalábbis olyan elmélethez, amely nem lesz képes 

az idealista/misztikus teóriák támadásait visszaverni, mivel az a gondolkodásmód, amely az 

anyagtalan létezőket beengedi az elmélet területére, nyitva hagyja a kaput egyéb „chimaerák” 

számára is. Ezért van az, hogy Posch nem csupán a bevallottan idealista elméleteket támadja, ha-

nem minden olyan teóriát is, amely ontológiai vonatkozásban olyan álláspontot fogad el, amely-

nek – további következtetések beiktatásával – idealista interpretáció adható. Következésképp 

Posch már nem tekinti járható útnak az esetleges ontológiai semlegességet, vagy valamilyen, az 

idealizmus és a materializmus közötti „középutas” megoldást, hiszen ezek az elméletek csupán 

deklaratíve, és csak addig neutrálisak, amíg nem kerülnek valamilyen ontológiai elkötelezettség-

gel bíró követő vagy továbbgondoló, az elmélet téziseiből következtetéseket levonó interpretátor 

kezébe. S ha egy idealistáról van szó, az bizonyosan nem fogja kihasználatlanul hagyni annak a 

lehetőségét, hogy szellemi entitásokat csempésszen az ennek veszélyét nem érzékelő elméletalko-

tó teóriájába. Az effajta érvelések lehetőségét megakadályozandó, Posch a „szellemi” szféra teljes 

egészét mozdulatokra, mozgásokra és/vagy fiziológiai állapotokra, folyamatokra igyekszik visz-

szavezetni.  

 

1. Az érzet 

 

Noha a képzetek tartoznak az idealizmus legbevehetetlenebb – vagy legalábbis annak tűnő – bás-

tyái közé, s ehhez képest az érzetek vonatkozásában – az érzékszervekkel való közvetlenebb kap-

csolatuk miatt – kevésbé tűnik elfogadhatatlannak a fiziológiai keretek közötti értelmezés, ám 

számos szerző – Posch ezt nagyon bőséges idézettel illusztrálja – már az érzetek szintjén is vala-

miféle „psychische Phaenomene”, egy „empfindungsfähiges Bewußtsein” jelenlétét, azaz valami-

lyen „lelki elem” közreműködését konstatálja.95 

 Hogyan keletkeznek az érzetek, s mi történik az érzékelés során? Posch természetesen nem 

részletekbe menő fiziológiai leírást akar adni (noha alkalmanként ilyen idézeteket is betold gondo-

latmeneteibe), hanem a legáltalánosabb elméleti kereteket akarja felvázolni, amely a lkalmas lehet 

további precizírozásra. Realisztikus alapállásának megfelelően megállapítja, hogy a sok kérdés 

vonatkozásában gyakran hibás, félrevezető, inadekvát hétköznapi felfogás ezúttal helyes: az érze-

                                                
95 Pl. a kortárs Kornis Gyula pszichológiai írásaiban már az érzetek jelentkezését és lefolyását illetően sem tartja 

kielégítőnek – s úgy tűnik, lehetségesnek sem – a fiziologisztikus magyarázatot.     
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tek forrását a külvilágban, az elmefüggetlen materiális világban kell keresnünk. Ám a továbbiak-

ban már óvatosabban kell eljárnunk, mert a mindennapi gondolkodás – megtámogatva egyes idea-

lista filozófusok nézeteivel – hajlamos úgy tekinteni az érzékelésre (különösen a látásra), mint 

amelynek során az elme mintegy befogadja a tárgyát, vagy egyfajta másolati képet alkot róla. 

Posch behaviorisztikus jellegűnek mondható felfogása más alternatívát kínál: 

 
[…] „meglátni” annyi, mint egy létező látványtól, színes tárgytól megmozgattatni, és „megérezni” 

általában annyi, mint attól az eseményformától, melyet sajátságnak neveznek, mozdulatra ingerel-

tetni. (107.) 

           

Hogyan lesznek a külvilág fizikai adatokként leírható benyomásaiból érzetek, s hogyan jönnek lét-

re a hangok és színek, ill. a bevett (locke-i) szóhasználat szerinti másodlagos tulajdonságok?96 

Posch most is sorra veszi az általa ismert szerzők állásfoglalásait, melyek legfőképp abban ma-

rasztalhatók el, hogy többet állítanak, mint ami megalapozottan kijelenthető. Határozottan csak 

valami olyasmit mondhatunk, hogy bizonyos mikrofizikai folyamatok a nagyon bonyolult ideg-

rendszer közreműködése révén érzetekké alakulnak át. Más szóval a fizikai rezgések és az ideg-

rendszer kölcsönhatása eredményezi az érzetek megjelenését. (Épp ezért félrevezető az a szóhasz-

nálat, amely úgy beszél például hangokról és színekről, mintha azok a külvilágban megtalálhatóak 

lennének; azaz a másodlagos tulajdonságokat az elsődlegesek mintájára elgondolva.) Sajnos ezt a 

hibát nem csupán az utca emberei követik el – kiknek ez megbocsátható, mivel gyakorlati céljaik-

ra nincs szükségük precíz nyelvhasználatra –, de szakemberek is névértékükön veszik a köznyelv 

ilyetén formulázásait.  

Van azonban egy olyan valódi probléma is, amellyel kapcsolatban értelmes kérdést tudunk 

feltenni, de amire nem tudjuk a választ; s ez a helyzet most is – mint mindenkor, mikor tudásunk 

valamely részlet vonatkozásában hiányos – elméleti visszaélésre ad lehetőséget. Ez pedig az, hogy 

nem tudjuk a választ arra, vajon pontosan hogyan és miként történik az, hogy a külső természet-

ben levő atomi rezgések az emberi organizmusra bocsátva egy attól lényegileg különbözőnek – és 

mindannyiunk számára ismerősnek tűnő – jelenséget, azaz érzeteket eredményeznek. Elégséges-e 

vajon az idegrendszer annak magyarázatára, hogy bizonyos rezgések hanggá, színné és egyéb ér-

zetekké alakulnak? Nincs-e szükség valami másra is, hogy e két különböző jelenség viszonyának 

problémáját pusztán az idegrendszerre történő hivatkozással oldjuk meg? Természetesen az idea-

lista/spiritualista gondolkodók azonnal lecsapnak erre a lehetőségre, és a sikeres magyarázathoz a 

                                                
96 Időelméleti könyvében Locke filozófiáját főként annak legáltalánosabb sajátsága, az empirizmusa miatt becsüli 

sokra. Pszichológiai nézeteiben már egy specifikusabb nézet, az elsődleges–másodlagos tulajdonságok locke-i meg-

különböztetése is fontossá válik, amit Posch annyira találónak és meggyőzőnek tart – sőt evidenciaként kezel –, hogy 

explicit utalás nélkül is észben kell tartania az olvasónak, hogy e distinkciót hallgatólagosan mint háttérelméletet 

„odagondolja” a poschi fejtegetések mögé. 
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„szellem” közreműködésének szükségességét hangoztatják. A velük szembeni küzdelmet megne-

hezíti, hogy ebben a kérdésben tudásunkban valóban szakadások, fehér foltok mutatkoznak. Posch 

ezt maga is beismeri: 

 

Az idegrendszerről sajnos, jóformán csak azt az egyet tudjuk, hogy mennyire nem tudjuk, nem is-

merjük a szerkezetét és a benne működő folyamatokat. (73.)  

Az a folyamat, melynek segítségével ez az átalakulás létrejön, teljesen ismeretlen. (91.)   
 

S e nehézség nem csupán az érzetek kapcsán, hanem általában véve a mentális „szféra” minden 

jelenségének vonatkozásában fennáll. Ezek között különbséget tehetünk (Posch néha tesz, néha 

nem) abból a szempontból is, hogy a nehézség lehet inkább technikai, ami a kor tudományos fej-

lettségi szintjének emelkedésével akár meg is változhat, illetve lehet elvi szintű, ami nem orvoso l-

ható a fentebbi módon. Az előbbiek közé sorolható annak a mechanizmusnak a feltárása, amely-

nek révén érzékszervi érzeteink – nagyon bonyolult fiziológiai folyamatok révén – végtagmozgás-

ra késztetnek bennünket. A mentális jelenségek kapcsán felvethető, filozófiailag jelentősebb kér-

dések esetében a tudásunk hiánya Posch által is elismerten „mélyebb”, s feltehetően még a fizio-

lógia jövőbeni magasabb fejlettsége mellett is nyitva fognak maradni bizonyos kérdések. Mind-

azonáltal teljesen jogosulatlan az idealisták törekvése, hogy valamely, részleteiben még ismeretlen 

folyamatba valamiféle immateriális entitást csempésszenek. Ha valamitől egyáltalán, akkor a fizi-

ológiai kutatástól remélhetjük tudásunk előrehaladását, nem pedig ellenőrizhetetlen, spiritualista 

spekulációktól. A nemtudás nem jogosít fel senkit kitalációk igazságigénnyel fellépő képviseleté-

re.97 Mindezt természetesen Posch nem csupán e kérdésre vonatkoztatja, hanem minden teoretikus 

megközelítés általános módszertani szabályának szánja: „a tudományok mathematikájában az x-

eket vagyis a nyílt kérdéseket nyíltaknak kell megtartani és nem szabad imaginair mennyiségekkel 

behelyettesíteni.” (1117.) 

Egynémely passzus alapján úgy tűnik, Posch némileg bizonytalan abban, hogy – a fizioló-

gia esetleges majdani magas fejlettségi szintje mellett – hogyan is nézne ki egy megfelelőnek te-

kinthető magyarázat-típus. Milyen vizsgálódás és milyen elmélet magyarázná meg valóban kielé-

gítő módon az érzetek keletkezését? Ha megállapítanánk, hogy az emberi organizmus idegrend-

szerének a releváns területére ilyen és ilyen fizikai rezgéseket bocsátva az alany bizonyos érzetről 

számol be, akkor ez már elégséges magyarázat-e, vagy sem? Posch nem megy bele mélyebben a 

                                                
97 Mint oly gyakran, Posch ebben az esetben is megtámogatja érvelését analógiával. (Megjegyzendő, hogy ezek né -

melyike kimondottan találó, de előfordulnak inkább retorikai elemnek minősíthető, kissé ad hoc analógiák is.) Ez 

esetben a zsinóros bábszínház példáját hozza fel. Attól, hogy nem tudjuk (például gyerekként), miféle emeltyűk, csi -

gák és egyéb eszközök közreműködése eredményezi a színpadi látványt, még nem kell csodát vagy természetfeletti 

magyarázatot bevetnünk, hanem ott kell kutakodnunk, ahol elvileg sikerre lehet reményünk: a nézőtérről nem látható 

zsinórpadlást kell átkutatnunk és tanulmányoznunk. Hasonlóképpen, ha nem ismerjük az érzetek keletkezésének 

pontos mechanizmusát, ott kell keresgélnünk, ahol válaszra lelhetünk. Ez a tudományos „terep” pedig a fiziológia. 
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probléma tárgyalásába. Elszórt megjegyzései alapján arra következtethetünk, hogy leginkább arra 

a megoldásra hajlott, mely szerint efféle korrelációk megállapítását elvileg elégségesnek is tekin t-

hetjük, s a fiziológiai vizsgálódás ilyetén eredményét további magyarázatra nem szoruló nyers 

ténynek tekintve (ami persze nem zárja ki a szóban forgó folyamatoknak még pontosabb, még 

részletezőbb feltárását).98  

 Mi a helyzet az érzetek ontológiai státusával? Posch nyomatékosan kijelenti, hogy határo-

zottan realista az érzetek vonatkozásában, s elveti azt a közszájon forgó megkülönböztetést, mely 

az objektív–szubjektív fogalompár mentén haladva csak a külvilág dolgait illetően tekinti jogo-

sultnak az ’objektív’ jelző használatát, s az érzeteket a szubjektivitás területére utalja.  

 
[A] valódi érzet mélységesen reális […] minthogy nem az emberi felfogás- avagy szemlélésmódból 

születnek, hanem tisztán az eleven idegrendszer megakaszthatatlan működése módjának az ered-
ményei, egy hajszállal sem inkább subjectiv termék, mint amennyire subjectiv pl. bármely testi vá-

ladékunk. (84.) Az érzetek maguk semmi egyebek, mint idegzetünk közreműködésével létrejött, 

teljesen reális természeti tünemények. (91.) 

                                     

Elsőre meglepőnek tűnhet, hogy Posch ennyire határozottan elutasítja az antirealista nézetet, mely 

egy materialista számára vonzó – de legalábbis elfogadható – lehetne.99 Jelen esetben felfogásá-

nak megértése szempontjából nem teljesen jelentéktelen adalékokat találhatunk a kisbetűs – saját 

előszói instrukciói szerint az olvasó részéről akár el is hagyható – szövegrészben. A szokásos, teo-

retikus ellenfelekkel való polémiára ebben a szakaszban az jellemző, hogy két egymástól eltérő 

felfogással is hadilábon áll. Egyrészt természetesen az idealista elméletekkel, amelyek az érzet-

működések lefolyásában szellemi komponens jelenlétét tételezik; másrészt azokkal a radikálisnak 

minősített teóriákkal – fő szószólójuknak Hobbes-t tekinti100 –, melyek Posch szerint átesnek a ló 

túloldalára, és a teoretikus nehézségeket úgy próbálják megoldani, hogy kiküszöbö lni igyekeznek 

a nehézséget okozó olyan tényezőket, mint például a hang- vagy a látási érzetek. Posch ezt járha-

tatlan útnak tekinti, olyannak, ami a nehézségeket nem megoldani akarja, hanem inkább megfu-

tamodik előlük. Ugyanis ha ilyen messzire megyünk, akkor egyben a saját lábunk alól is kihúzzuk 

                                                
98 Itt Posch pusztán „belekap” egy kicsit abba a problémába, amelyről a kortárs analitikus elmefilozófiában vita 

folyik; ti. hogy tekinthető-e egy mentális jelenség magyarázatának egy, a fentihez hasonló korreláció nyers tényként 

való megállapítása, avagy sem. Az ezzel összefüggő egyéb problémák és standard érvtípusok („valami kimarad”; 

magyarázati szakadék; az azonosság kontingens vagy szükségszerű mivoltáról szóló gondolatmenetek) némelyikének 

viszont még a felvethetősége (értelmessége) is kérdéses lenne Posch elméleti keretein belül.        
99 Megjegyzendő, hogy Posch olvasója számára ez vissza-visszatérő benyomás. (Posch első könyvének recenzense, 

Alexander Bernát is hangot ad meglepődésének, hogy egy materialista filozófus antirealista módon értelmezi az időt.) 

Ez részben nézeteinek speciális mivoltából fakad, részben pedig a szokványostól sokszor eltérő terminus -

használatból. Első olvasásra gyakran okoz meglepetést, amikor egy-egy tézisét olyan módon fogalmazza meg, amit 

tipikusan inkább egy idealista szemléletmód keretei közé tartozónak gondolnánk. Gyakori eljárása Poschnak, hogy 

először szerepelteti a – néha megdöbbentő – tézisét, s csak annak kifejtése során derül ki, hogy a szokásostól eltérő – 

néha radikálisan más – értelemben használja egyik-másik kifejezést.  
100 Posch Hobbes nézeteit nem annak saját írásaiból ismeri, hanem mások – elsősorban Hermann Schwarz – által írt 

összefoglaló munkákból.   
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a talajt, hiszen a tapasztalat mint a megismerés számára legfontosabb és legbiztosabb „ítélőszék” 

működése az érzékszervek munkáján alapul, amelyet mi az érzetek révén tudunk megismerési cé l-

jainkra hasznosítani. Ezért gondolja Posch szükségesnek szembeszállni az olyan nézetekkel, ame-

lyek az érzeteket ignorálni törekszenek, tagadván azoknak objektív realitását. Hangsúlyozza, hogy 

egyaránt helytelennek tarja azt az álláspontot is, amely szerint az érzetek nem tartoznak a világ 

ontológiailag reális alkotórészei közé, s természetesen azokat is, amelyek az érzetek vonatkozásá-

ban szellemi komponensek közreműködésének nélkülözhetetlenségét feltételezik. Kiemeli, hogy 

az érzetek realitása melletti állásfoglalása alatt szigorúan az idegrendszerben lezajló történések re-

alitására kell gondolnunk, és semmi többre. Ám Poschnak ez a polémiája – az érzetek realitása 

melletti kardoskodása – kissé félrevezető, hiszen az általa bírált elméletek nem azon a módon ér-

telmezik az érzeteket, ahogy ő. Azok a kritizált szerzők, akik tagadják az érzetek realitását – mai 

szóval élve egyfajta eliminativista álláspontot képviselnek –, az érzeteknek mint (egészben vagy 

részben) szellemi természetű entitásoknak a létét utasítják el. Abban az értelemben, amely szerint 

Posch realista az érzetek vonatkozásában, a kritizált filozófusok is azok; akár materialista, akár 

idealista elméletalkotóról van szó. Azt, hogy az érzékelés során ténylegesen lezajlanak az ideg-

rendszeri folyamatok, a bírált teoretikusok sem vonják kétségbe. A Posch által idézett és kifogá-

solt szerzők épp abban a kérdésben vitatkoznak ellenfeleikkel, hogy van-e, történik-e valami más 

is az érzékelés során az idegrendszeri folyamatokon kívül, avagy sem. Posch a saját rendszerén 

belülről fogalmazva fejezi ki magát, de mivel a bírált szerzők és az ő saját elmélete között termi-

nológiai/értelmezési különbség áll fenn, ezért Posch egyes sommás kritikai megállapításai néha 

kissé félrevezetőek. 

Az érzékszervek közvetítése révén kialakuló érzetekkel egy kategóriába sorolja Posch az 

úgynevezett testi közérzeteket101 is, mint például az éhség- vagy szomjúságérzet, viszketés, 

émelygés, szédülés, bizonyos típusú fájdalmak, stb. A különbség csak annyi, hogy a szokványos 

érzékszervi érzetek kiinduló pontja a testen kívül található, a közérzetek kialakulását előidéző 

innervációs izgalom forrása pedig a test belsejében. Ez pedig egy meglehetősen jelentéktelen kü-

lönbség, nem olyasmi, ami indokolná azt, hogy a közérzeteket lényegileg szubjektívnek tekintsük, 

s csak a külvilág dolgairól tudósító érzeteket (ill. az ezeket megfogalmazó állításokat) tartsuk ob-

jektíveknek. Ugyanis pusztán technikai akadályai vannak, hogy érzeteinkről is tárgyilagos, tudo-

mányos igényű megfogalmazásokat eszközöljünk. Elvileg fennáll a lehetősége annak, hogy közér-

zeteink is objektív ismeretforrások váljanak. Ám ez egész biztosan nem lehetséges a hétköznapi, 

                                                
101 Itt a ’közérzet’ szónak már nincs köze az időelméleti könyvében használt speciális értelméhez.  



  100 

népi pszichológiai nyelvezet alkalmazása révén. A „közérzetek-adta világismeretek” akkor válná-

nak elérhetővé, ha a köznyelvet lecserélnénk a fiziológia nyelvezetére.   

Posch maga is úgy érzi – nem alaptalanul –, hogy olvasójának dolgát megnehezítette a 

sok-sok idézet és mellékszál, valamint az egyes részletkérdések apropóján fellépő gondola-

ti/tematikai elkalandozás, ezért szükségesnek érzi összefoglalni könyve ezen fejezetének az érze-

teket illető legfőbb mondanivalóját. 

 

Tárgyak és mechanikai folyamatok vannak és voltak a világon akkor is, amikori egyetlen élő sem 

bírta, illetőleg bírja észrevenni. De érzetek (másodrangú qualitások) csak ott vannak, ahol van érző 

lény, – azért, mert minden ilyen qualitás egy szorzat, amelynek egyik tényezője, alkotó része az ér-
zékeny idegrendszer. A főeltérés a mi felfogásunk és a közkeletű psychologiai nézet között az, 

hogy nálunk a „lát”, „hall” sat. igék nem valamely létező tárgysajátságnak puszta felfogását jelen-

tik, hanem jelentik e tárgysajátságoknak, ez ugyancsak reális esemény-formáknak előállítását, a 

külső rezgés-folyamatnak érzetekké való átalakítását. Az érzékszerv (mindig hozzáértvén a hozzá 

tartozó idegeket és agyrészt) minálunk nem egy receptaculum a külső adat számára, hanem az, ami 

a külső világnak u. n. prima qualitásait (a puszta geometriko-mechanikai jelenségeket) secunda 

qualitásokká átalakítja. […] általában egy adatnak mindenféle észrevevése nem egyéb, mint meg-

mozdulás, a szemlélőnek megmozdulása. Minthogy tehát nekünk […] az érzetek észrevétele nem 

több, mint egy tőlük okozott innervatiónk, ezért mi kereken tagadjuk azt a számos írónál (az egész 

„psycho-physikai” iskolánál) szereplő tételt, hogy érzeteinknek puszta megléte […] máris 
psychikai erőknek közreműködését tanúsítja. (91.) 

        

Posch nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az érzetek keletkezésmódjában (eltekintve annak fizio-

lógiai bonyolultságától) nincs semmi különleges. Ugyanúgy, ahogy nem kiáltunk rejtélyt, ha kü-

lönböző komponensek (például hidrogén és oxigén) bizonyos arányú keveredése más tulajdonsá-

gokkal bíró vegyületet (vizet) eredményez – még akkor sem, ha a kémiai átalakulás részleteivel 

nem vagyunk tisztában –, úgy a bonyolult felépítésű agyra gyakorolt külső hatások keveredéséből 

keletkező érzet kialakulását sem kell csodának vagy megoldhatatlan rejtélynek kikiáltani. 

 

Qualitás 

     

A (mai) olvasó számára bizonytalanságot okozhat a Posch által gyakran használt ’qualitás’ szó é r-

telmezése. A mai elmefilozófiai vitákban a qualia kifejezéssel általában valamiféle redukálhatat-

lan, szubjektív érzetminőségre akarnak utalni. Posch szövegeiben nem mindig egyértelmű, hogy 

pontosan hogyan is kell ezt a szót értelmeznünk. Azon túl, hogy egyértelműen elhatárolha tjuk 

egyes mai standard értelmezésektől – különösen azoktól, amelyek a qualia elvi redukálhatatlansá-

gát hirdetik –, nem mondhatjuk, hogy könyvében a szerző végig, következetesen egy bizonyos 

módon értelmezve alkalmazná a kifejezést. Hozzátehetjük, hogy a mai vitákban is igen szerteága-

zó qualia-definíciók vannak forgalomban. Ezek többségével Posch szóhasználata nem is vethető 

össze, hiszen olyan részletekbe menő kifinomultság, mint amelyet például a qualia intencionális 
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jellegének képviselői és tagadói közötti vitákban megfigyelhetünk, nem kérhető számon Posch Je-

nőtől.102 Az viszont sokkal inkább szemére vethető, hogy néha eltérő értelemben használja, anél-

kül, hogy jelezné. Az első kötetben adott meghatározás szerint „a qualitás nem egyéb, mint egy, a 

testre kívülről történt hatásból átalakított belső esemény” (85.) Kívülről nem konstatálható mivolta 

ellenére Posch elmélete szerint nem szubjektív jelenségről van szó: „A qualitásoknak objectiv 

természete azon alapszik, hogy az őket előidéző érzetforrásokat mindenki meg tudja közelíteni, 

hatásuknak magát kitenni.” (86.) „Minden qualitás egy szorzat, amelynek egyik tényezője, alkotó 

része az érzékeny idegrendszer.” (91.) Egy helyütt nagyon tömör meghatározás szerepel (bár nem 

szánta definíciónak): a qualitas az „ilyen-ség”. (880.) Ez emlékeztet egyes mai szerző szóhaszná-

latára, de Posch egyértelműen nem valami lényegileg redukálhatatlanra gondol, hanem csak az 

egyéni sajátosságokra – pl. egy érzet egyedi tulajdonságaira –, melyek az egyedfejlődés, a szemé-

lyes élettörténet különbségeinek a következményei, melyeknek hatására az azonos érzelemkiváltó 

ingerekre különböző személyek eltérő reakciókat adhatnak. Ezek az egyéni különbségek az okai 

annak is, hogy egy adott érzetnek többé-kevésbé eltérő qualitásai vannak, ami alatt a 

neurofiziológiai ill. viselkedéses (végső soron mozgási) folyamatok egyedi sajátosságait kell érte-

ni. Hogy egy adott érzet milyen qualitással bír, azt az egész múltbeli fejlődés, és az ennek követ-

keztében a jelenben fennálló innervatív állapot is befolyásolja. Az egyéni különbségek magyará-

zatára ezek elvileg elégségesek is, szükségtelen bármiféle szellemi tényező feltételezése.103  

 

Érzetek intenzitásának fokozatai 

 

Az érzetek tekintetében Poschnak még egy teendője van: leszámolni közkeletű, az érzetek erőssé-

gére, és az erősségük más tulajdonságaikkal való viszonyára vonatkozó nézetekkel. Ezek – mint 

oly sokszor – most is a köznyelvnek a pszichológiai szaknyelvbe történő kritikátlan átemeléséből 

eredeztethetőek. Legtöbben úgy gondolnak az érzetekre, mint amelyeknek minőségi sajátosságai 

és erősségi foka valamilyen két, egymástól független változóval jellemezhető. Lehetséges, hogy 

ugyanazon minőségű (típusú) érzetnek különböző intenzitási foka van, és beszélhetünk eltérő tí-

pusú, de azonos (vagy épp ellenkezőleg, eltérő) fokkülönbségű, tehát egymással elvileg összemér-

                                                
102 Ha mégis mai összehasonlítást akarunk tenni, akkor Posch qualiát illető szóhasználata – épp annak tág, nem 

precizírozott mivolta miatt – leginkább talán Ned Block meghatározásával rokonítható, aki a kifejezést szintén tág 

értelemben, az érzetek mellett egyéb érzések, valamint akár a gondolatok sajátosságaira is kiterjeszthető módon 

értelmezi. Vö. Ned Block: Qualia. In. Guttenplan, S. (ed.): A Companion to the Philosophy of Mind. Basil Blackwell, 

Oxford, Cambridge, 1994. 514. (A hasonlóság csak a fentebb említett vonatkozásban áll fenn; a qualia fenomenális 

jellegével kapcsolatos megfontolásokkal Posch már nem tudna azonosulni.)     
103  Egyes későbbi passzusokban Posch az érzetek minősége alatt – a fenti felfogásra épülő érzet-kategorizáción 

alapuló – érzettípusokat ért. Ami többnyire ki is derül a kontextusból, de néha első olvasásra némi fogalomzavart 

eredményezhet. 
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hető erősségű érzetekről. A hétköznapi diskurzusainkban megjelenő megnyilvánulások területén 

sokféle téves előfeltevés működik. Az egyik legnagyobb hiba (ezt viszonylag kevesebben követik 

el), ha valaki különböző típusú érzeteket akar egy bizonyos fokozati skálán elhelyezni. Például 

adott fényerősséget azonosnak vagy eltérőnek ítélni egy hang erősségi fokával; vagy egy szag 

erősségét összehasonlítani egy fájdalomérzet erősségével. Posch ezt elvi lehetetlenségnek tekinti. 

A különböző érzetek nem állíthatók sorrendbe erősségük szerint, mivel nincs olyan mércénk, 

amelynek az alkalmazásával a különböző minőségű érzetek erősségét egymáshoz mérhetnénk. 

Következtetése szerint tehát nem tehetünk megalapozott kijelentéseket különböző minőségű érze-

teink fokozati azonosságára vagy eltérésére vonatkozóan. 

Annak hátterében, hogy egyesek mégis feltételezik az ilyen összehasonlítás lehetőségét, 

Posch szerint az áll, hogy az érzetek fajtáját és intenzitását bizonyos térbeli méretekhez és viszo-

nyokhoz hasonló szemléletmód szerint fogják fel. Az érzetek minőségének és erősségfokának a 

viszonyát valahogy úgy képzelik el, mint két párhozamos sík- vagy térbeli hosszúságot, amelyek 

külön-külön, tetszés szerint, egymástól függetlenül változtathatóak. (Mint két tolókapcsoló vala-

milyen képzeletbeli gépen, amelynek egyikével az érzet minőségét, a másikkal erősségét szabá-

lyozhatnánk.)104  

 
Nem ugyanolyan értelemben illeti meg az érzetek erősségét a mennyiség neve, mint amilyenben 

valamely térbeli alakulatot, hanem csak bizonyos átvitel, metaphora közvetítésével. Tény az, hogy 

mi az erősebb érzeteket nagyobbaknak nevezzük (pl. nagy hang), de miért? Nem mintha közvetle-
nül nagyságot olvasnánk le róluk, úgy miként a vonalról vagy rúdról; nem is azért, mert az erősebb 

érzetekben valahol, akár hatásukban, akár pedig az őket előidéző physikai folyamatban valami 

concret, téri nagyság rejlik. […]Az egyetlen oka az erős érzetre alkalmazott „nagy” jelzőnek csakis 

az ember metaphorizáló, hasonlítgató hajlamában rejlik. (97.)  

Mi a helyzet az azonos minőségű érzetek intenzitásának megállapításával? Posch ebben a kérdés-

ben kevésbé határozott, s azt válaszolja: az attól függ. Ha az azonos minőséget az egy bizonyos 

érzékszervhez tartozással állítjuk szoros kapcsolatba, akkor még talán elmondhatjuk, hogy – 

Posch bizonytalanságot sugalló kifejezéseit használva – „úgy-ahogy, nagyjából” össze lehet ha-

sonlítani őket. Ám még ez sem problémamentes. Posch mint a klasszikus zene kedvelője (és auto-

didakta zongorista) gyakran használ illusztratív célokra zenei példát. Most is ezt teszi. H ivatkozik 

arra, hogy nincs olyan zongorista, vagy bárki más, kiemelkedő hallású ember, aki akár csak egy 

néhány hangból álló futam esetében meg tudná állapítani, hogy azonos erősségűek voltak-e az 

                                                
104 Itt Posch hasonló gondolatot fogalmaz meg, mint később Walter Porzig, aki – Die Wunder der Sprache c. írásában 

(Bern-München, Francke Verlag, 1957.) – megállapítja, hogy nyelvünkben minden absztrakt viszonyt térbeli 

analógiák mentén képzelünk el, s ez minden nyelv esetében így van. Posch nem általánosítja a felismerését, csupán a 

tárgyalás adott szakaszában veti be egy konkrét esetre vonatkozóan. (Ez is egy tipikus esete annak, hogy Posch 

valamely, később és mások által részletesen tárgyalt jelentős tézis alapgondolatát megelőlegezi, de kifejtetlenül 

hagyja; elmulasztva univerzálisabb érvényességének végiggondolását, más kérdésekre való alkalmazhatóságát.)      
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egymás után megszólaló különböző zongorahangok. Még problematikusabb eset, ha – a zenészek 

körében szokásos felfogás szerint – egy bizonyos hangmagasságot minőségi sajátosságnak tekin-

tünk, s például egy adott egyvonalas c’ hang erősségét zongorán és hegedűn megszólaltatva akar-

juk az erősségi fokkülönbségüket (vagy azonosságukat) megállapítani. Ám a helyzet még bonyo-

lultabb. Ugyanis még arra sincs elvi alapunk, hogy a két c’ hangot azonos hangnak tekintsük 

(ahogy az átlagember – beleértve a zenészt is – teszi). Itt ugyanis nem azonosságról, hanem pusz-

tán hasonlóságról van szó. Ha azt mondom két hallott hangról, hogy azonosak, akkor helyesen fo-

galmazva azt kellene mondanom, hogy az egyik hang hasonlít valamelyik másik hangra, mégpe-

dig jobban, mint bármely attól eltérőre. Két jelenség azonosként való megítéléséről pedig a leg-

több esetben alaposabb elemzéssel kimutatható, hogy vagy csupán bizonyos fokú hasonlóságról 

van szó, vagy pedig – s külön kérdés, hogy nem pusztán terminológiai jellegű-e a különbség – va-

lamilyen értelemben vett azonosságról; azaz hogy az összehasonlított tárgyaknak egy bizonyos 

aspektusa azonos, nem pedig maguk az összehasonlított dolgok mint egészek. Ez a helyzet a fenti 

zenei példában is. A hegedű és a zongora által kibocsátott c’ hangok nem magukban véve (objek-

tíve), hanem csak bizonyos szempontból azonosak. Ha objektívek akarunk maradni, akkor valójá-

ban mindegyik hangkibocsátási esemény önálló, külön történés, amelyeknek szinte semmi közük 

nincs egymáshoz. Az azonossági ítélet mindig egy önkényesen kiválasztott aspektusból tekintve 

állapítható meg, de hogy így van, az a nyelvi megfogalmazásban általában már nem jelenik meg. 

Később – ettől eltérő téma tárgyalása során – tézisét Posch nem csak az azonosságra, de a hason-

lóságra is kiterjeszti: „A hasonlóság ugyanis mindenkor relatív, egyéni dolog; tisztán attól a szem-

ponttól függ, amelyből a kérdéses dolgokat összehasonlítják.” (306.)      

Posch egyetértően idézi Münsterberget: „das Psychische ist niemals quantitativ”. A szokás 

szerinti nagy mennyiségű idézethez fűzött kommentárjai és kritikai vagy épp elismerő megjegyzé-

sei során azonban néha kissé homályos vagy félreérthető megfogalmazásokat találunk, ami legin-

kább abból fakad, hogy az olvasó számára nem mindig válik világossá a néhány idézett monda t-

ból, hogy a szóban forgó (Posch által idézett) szerző a pszichikumot hogyan érti. A mentális fe-

noménként értelmezett pszichikum területére tartozó „adatok” kvantifikálhatatlanságának tézise 

világos álláspont, ám Posch egyetértése – aki, ugyebár, nem így érti a pszichikumot – nem magá-

tól értetődő, hiszen a fiziológiai folyamatokként értelmezett lelki jelenségek mennyiségi szemléle-

tű leírásának lehetősége nem zárható ki. Néhány oldalnyi értelmezési nehézség után azonban vilá-

gosodik lassacskán az elménk (mármint az olvasóké), ugyanis minden valószínűség szerint csak 

arról van szó, hogy Posch nem túl szerencsés szerkesztés- és  fogalmazásbeli megoldása miatt 

nem vált egészen világossá, hogy szerzőnk egyes passzusaiban az alany önmaga által konstatált, 
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azaz introspektív módon felfogott pszichikai élmények kvantifikálhatatlanságára gondol (csak ép-

pen nem jelzi ezt egyértelműen). Saját megközelítésére koncentrálva elismeri, hogy bizonyos ese-

tekben a mennyiségi (erősségi) összehasonlítás problémája nem elvi, hanem gyakorlati nehézség, 

mivel műszeres segítséggel (matematikai-grafikai ábrázolásmód alkalmazásával) pótolhatóak az 

emberi érzékszervek némelyikének – leginkább a hallószervnek – a korlátozottságai. De erre a le-

hetőségre sem alapozhatunk univerzális érvénnyel, minden érzékszervünk által felfogott informá-

ció vonatkozásában. A hanghullámok mérésére már rendelkezésünkre állnak a szükséges techni-

kai eljárások és berendezések. „De ki hasonlított még össze egymással szaghullám-méreteket?” – 

teszi fel a kérdést.105 Abban a kérdésben viszont Posch teljesen határozott, hogy műszeres segítség 

nélkül, az intuitíve megállapított erősségi fok objektív-tudományos szempontból nem megbízható, 

mivel nincs eszközünk a konstatálás helytállóságának ellenőrzésére.106 Az érzetek kapcsán két 

fontos megállapítás érdemel még figyelmet. Az egyik, akár modernnek is tekinthető felismerés, 

hogy érzeteink konstatálásakor nem pusztán „leolvassuk” a megfelelő érzetadatunkat. Amikor 

nyelvi formát ölt érzeteink kifejezése, már az érzeteink értelmezését hajtjuk végre. Bár, úgy tűnik, 

általánosan tekintve is érvényesnek tartja az érzetek (ill. az arról szóló kijelentések) interpretáltsá-

gának tézisét, de ezt – talán azért, mert annak ellenére, hogy az érzeteket tárgyaló fejezeten belül 

bármikor felvethetné, épp az érzetek fokozatisága megállapíthatóságának kapcsán hozza elő – az 

érzetek erősségének közvetlenül adott és tévedhetetlenül konstatálható mivoltát állító felfogás el-

len hegyezi ki.           

A másik az, ami Posch egyik alapvető tézise, amit sokszor, újra és újra megjegyez, hogy az 

érzetek – hasonlóan a többi lelki jelenséghez – nem dolgok. „[H]ibás feltevés […], hogy az érze-

tek a concret tárgyakhoz hasonló nyugodt létezők, holott a valóság az, hogy érzeteink csak esemé-

nyek, időben lefolyó állhatatlan folyamatok.” (94.)  

  

2. A képzet 
 

A képzet a hagyományosan szelleminek tekintett létezők egyik tipikus fajtája, s egyben az idealis-

ta teóriák egyik legalapvetőbb talapzata, amely sok egyéb, kevésbé egyértelműnek tűnő vagy eh-

                                                
105 Posch mindezek kvantifikálhatóságának kérdésében megfogalmazott véleményének értékelésekor ne feledjük, 

hogy jelenünkhöz képest száz évvel korábbi időpontban járunk. A szag erősségének mérésére szolgáló olfaktometriai 

eljárás Posch koránál később került kidolgozásra. (Bár azt is megjegyezhetjük, hogy noha a szagerősség ma haszná-

latos mértékegységét („olf”) a dán származású P. Ole Fanger vezette be, akinek szakmai munkássága a XX. sz. 

második felére esik, ám a szaglás fiziológiájának korábbi kutatásai is foglalkoztak a szag erősségének mérhetősé -

gével. Hendrik Zwaardemaker holland fiziológus már a XIX. sz. végén kifejlesztett egy kezdetlegesebb olfakto-

métert. Nem meglepő, hogy Posch – aki végül is nem fiziológus – nem ismerte ezt a speciális holland találmányt.)       
106 Hogy ténylegesen, fiziológiai értelemben mi történik akkor, amikor valaki az érzeteinek intenzitását becsüli meg, 

arra Posch sem tud, s mint megjegyzi, nem is akar válaszolni, hanem további – a fiziológia és a filozófia eszköztárát 

egyaránt felhasználó – vizsgálódást érdemlő kérdésnek minősíti. 
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hez képest kevésbé evidens szellemi jelenségek magyarázatának bázisául is szolgál. Az úgyneve-

zett szellemi működés hagyományos kategóriái közé tartoznak még az akarat és az érzelmek is, 

amelyeket a szerző majd vizsgálat alá is von, de a képzetek elsőbbséget élveznek, mivel fontosabb 

szerepet töltenek be a spiritualista szemlélet megalapozásában. Olyan bástya ez, amely erősebben  

képes ellenállni a realista (értsd: materialista)107 alapú érveknek, mint az akarat és az emóciók. 

Utóbbiak esetében viszonylag könnyebb amellett érvelni, hogy azok nem tartoznak az objektív vi-

lág reális alkotóelemei közé, mivel relatíve közelebb állnak ahhoz, amit többnyire a közgondolko-

dás is szubjektívnek – vagy ahhoz közelállónak, kapcsolatban levőnek – tekint. Ellentétben a kép-

zetekkel, amelyek a meglehetősen instabil emocionális fenoménekkel szemben az intellektualitás 

területére tartoznak, és a filozófiai tradíciók szerint is kiemelt státuszt élveznek. Már a könyv elő-

szavában jelzi a szerző, hogy meglátása szerint ma (a XX. század elején járunk) az érzelmek és az 

akarat területén már forgalomban vannak az övéhez hasonló felfogásban íródott munkák, így a 

gondolkodással összefüggő folyamatokról alkotott elméletek szolgálnak az idealizmus legfőbb 

támasztékául. Az értelmi folyamatoknak a spiritualitás képzelt birodalmából való kiszabadítása 

tehát elsődleges feladata egy tudományos realista felfogás keretei között munkálkodó elméletalko-

tónak. 

 

Introspekció  

 

Posch nem szentel külön fejezetet az introspekció elemzésének. Nem veszi tematikusan górcső alá 

az introspekciót, s az ezzel kapcsolatos kritikai megjegyzéseit elszórtan találjuk a legkülönbözőbb 

témák tárgyalásakor. A kifejezést is csak elvétve használja, azonban a különböző helyeken olvas-

ható passzusok alapján egyértelmű, hogy elveti az efféle „befelé nézést” mint módszert. Annak a 

téveszmének a kialakulásában, mely szerint így önmagunkra vonatkozó tudásra teszünk szert, 

szintén szerepet játszik a reflektálatlan nyelvhasználat, a hétköznapi szellemi nyelvezet szószerinti 

értelmezése. A filozófiában is – de legalábbis számos irányzata számára – szinte közhely, hogy 

míg a külvilágra úgy gondolunk, mint egy lényegét tekintve ismeretlen szférára, amelynek valódi 

megismerése óriási feladatot jelent számunkra (amely talán meg is haladja erőnket), addig a saját 

magunk belső, „szellemi világa” megismerésének útjában nem állnak jelentős akadályok. Hacsak 

nincs valamilyen, a tisztánlátást megzavaró torzító (netán patologikus) tényező, a befelé nézés 

művelete alkalmas a lelki szféra akadálytalan és kételymentes megismerésére. Posch teljesen fél-

                                                
107 Elméletét pusztán gyakorlati okokból jellemzi a „realista” és nem „materialista” jelzővel; elhatárolva ezzel saját 

felfogását a német materialista iskoláétól. A hozzájuk való viszonyra a későbbiekben még majd visszatérek.  
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revezetőnek tekinti ezt a felfogást, s megfordítja a kérdésfeltevés irányultságát. Nem az ismeret-

lennek minősített világot illető tudásunk érvényességére, a világ mineműségére, mibenlétére kér-

dez rá – amit egyébként nyugodtan tekinthetnénk legalább annyira ismertnek, mint a feltételezett 

lelki szférát –, hanem arra, hogy mik is azok az ismertnek nyilvánított szellemi entitások, mi az 

alapvető természetük, létmódjuk, mibenlétük. Ha vizsgálódásunkat ebbe az irányba fordítjuk, 

meglepően sok kérdésbe és problémába botlunk, s rájövünk, hogy a szellemvilág közvetlen bizo-

nyosságot garantáló szemlélése csupán a filozófusokat is tartósan fogva tartó téveszme. Egy ké-

sőbbi cikkében is kifejti elmarasztaló véleményét: „Az ún. belső tapasztalás [vagy] közvetlen ta-

pasztalás nem is tapasztalás, hanem egy metaphorákat metaphorákra halmozó phantasiának gyer-

meke.”108   

Egyértelmű tehát, hogy elutasítja az introspekciót, de ahhoz képest, hogy nem ritkán hosz-

szú oldalakon keresztül, részletekbe menően kritizál olyan marginális jelentőségű nézeteket, ame-

lyeknek a szakirodalomban csak alig-alig, elvétve (vagy épp egyáltalán nem) akad képviselője, 

furcsa, hogy az introspekciót – ami egy alapvetőbb, fajsúlyosabb, a korban is (nem is beszélve a 

történeti jelentőségéről) nagyobb hangsúllyal szereplő tézis – nem méltatja nagyobb figyelemre.109  

Mindennek egyrészt az a magyarázata, hogy a kognícióként felfogott introspekciót Posch 

nem tartja tudományos szempontból komolyan vehetőnek. Annyira nem, hogy érdemesnek sem 

tekinti arra, hogy önálló alfejezetet szenteljen neki. Másrészt pedig erre is az érvényes, mint amit 

időfilozófiai könyve kritikusának, Alexander Bernátnak válaszol, amikor legalapvetőbb filozófiai 

alapállásának explicit kifejtését hiányolja: megvan az a könyvben, csak itt-ott, a különböző témák 

tárgyalása során, különböző fejezetekben elszórt megjegyzések és fejtegetések formájában. Tes-

sék összegyűjteni! Mindez teljesen helytálló az introspekció vonatkozásában is, valóban kiolvas-

ható az introspekció-kritika, ám Posch eljárása nem (ezúttal sem) kimondottan olvasóbarát.  

 

Képzet természete, mibenléte 

           

Jellemző a régi vágású filozófusokra, hogy a képzet vizsgálatakor úgy jártak el, mintha a képzet 

egy stabil, a környezeti viszonyoktól független, elkülönítve tekinthető entitás lenne. Vizsgálódá-

suk többnyire vagy az ekképp felfogott képzet önmagában vett sajátosságaira, vagy a képzetnek a 

világra való vonatkozására irányul. Posch környezetelvű felfogása szerint a képzet mikéntjének és 

                                                
108 Posch Jenő: A metaphoráról II. Egyetemes Philológiai Közlöny 1918/3-4. 98.o. 
109 Posch kortársa, a szintén materialista Gergő Endre a megismerési módszerként felfogott introspekció kritikáját az 

idealizmus elleni érvelésének középpontjában szerepelteti. Gergőről részletesebben lásd Holovicz Attila: Gergő Endre 

materialista pszichológiája a XX. század elején. Magyar Pszichológiai Szemle, 2015/3-4. 557-577.   
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tulajdonságainak alakulásában a közvetlen környezetnek konstitutív szerepe van, amelyre az or-

ganizmus lelki életének vizsgálatakor komoly figyelmet kell fordítanunk. A filozófiai irányzatok 

többségének – de hasonló állásponton van az utca embere is – a képzetek és a testi mozgások vi-

szonyát illető alapvető felfogása szerint a képzet olyasvalami, ami kiválthat valam ilyen mozgást, 

oka lehet valamely testi mozdulatnak, de mindenképp különböznek egymástól. Posch ezzel annyi-

ban egyet is ért, hogy a képzetek oksági hatást gyakorolnak a testre. Maga is felhoz néhány példát 

arra, hogy amit képzetnek nevezünk, oksági hatékonyságot mutat bizonyos izomfeszültségek k i-

alakulásában. Ám azzal a hagyományos nézettel már határozottan nem ért egyet, hogy képzettel 

rendelkezhetne valaki bármilyen mozgás nélkül is. Álláspontja szerint a mozdulatok – amik végső 

soron mozgások – a képzeteknek nem csak esetleges kísérői. A mozgások a képzetek megvalósí-

tói, pontosabban szólva a képzet nem egyéb, mint maga a mozgás. Következésképp ahelyett, hogy 

a lelki szemeink előtt lebegő képként értelmezett képzetről beszélve azt mondanánk, hogy valaki 

valamely képzettel rendelkezik, avagy képzetnek birtokában van, adekvátabb egyszerűen azt 

mondani: képzel. Amikor a képzetet tesszük elemzés tárgyává, valójában a képzelést vizsgáljuk. S 

hogy mi a képzet?  

 
Maga a képzet nem több, mint […] úgy külső, mint testünk belsejében végbemenő kis izommozdu-

latoknak összessége. (37.) Az a mi alaptételünk, hogy a kép nem egyéb, mint a képzelés folyamata, 
ez meg nem egyéb, mint olyan magatartás, milyenbe a tárgy hozott minket, – ez a tételünk, mely a 

kép léte helyébe csupa cselekvést, eseményt, egyenesen mozdulatot ültet. (70.) Minden, amit a 

psychologusok képzetnek neveznek, csak megfelelő innervatiók csoportja. (270.) Minden 

psychikumot innervatiónak, végtére tehát az adattól ránk gyakorolt mozgató, szóval physiologiai 

hatásnak tekintünk (470.)  

Szerintünk tehát a lelki szók mind puszta viselkedéseket és elvárt viselkedéseket fejeznek ki; a fe-

lebarátunk magatartása vagyis cselekvésvilága az igazi substratumuk. (591-92.) 

 

Posch szóhasználatának megértése érdekében szükséges egy terminológiai megjegyzést tenni. 

Amikor a hagyományosan szellemi természetűnek tekintett jelenségeknek a viselkedésre, mozgá-

sokra történő visszavezethetősége mellett érvel, akkor váltogatva használ különböző szavakat. A 

leggyakrabban használt kifejezések közé tartozik a ’taglejtés’ és a ’mozgás’, de többnyire ezekkel 

szinonimként használ olyan kifejezéseket is, mint a ’viselkedés’ , ’mozdulatsor’ vagy ’eljárás’. 

Ami viszont ennél sokkal szokatlanabb –  s ez már nem pusztán terminológiai jellegzetesség, ha-

nem inkább a szerző elméletének sajátossága –, hogy nem tesz lényeges különbséget a látható testi 

mozgások vagy mozdulatok, valamint a test belsejében lejátszódó fiziológiai történések, folyama-

tok között. Ezek között nincs elvi különbség, így a szinonimák száma olyan idegélettani terminu-

sokkal szaporodik, mint ’izommozdulat’, ’izomfeszültség’ és ’innervatio’. Időnként, amikor a 
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szokásos módon a végtagmozgásokról akar beszélni, akkor „szorosabb értelemben vett taglejtés”-t 

mond, de gyakoribb a szokásostól eltérő szóhasználat: 

 

[A] »taglejtés« szót a közszokástól eltérő legtágabb értelemben vesszük, amely szerint a taglejtések 

közé nem csupán a testünk végtagjainak mozdulatait foglaljuk, hanem ezeken kívül még mindama 

mozdulatokat, amelyek az érző embernek megszólalását okozzák, valamint még mindama mozdu-

latokat, melyek testének belsejében vasomotorikus innervatio és mirigyműködés alakjában 

beállanak. (713.) 
 

Ahogy Posch sokszor emlegeti, a tradicionális felfogás képviselői a – képzetek általi – ismeret-

szerzést úgy fogták fel, mint valamiféle „megragadást”, valaminek az elmébe való belekerülését. 

Ennek hibája abban is megmutatkozik, hogy a mi képzetünk soha nem tartalmazza azt az informá-

ciót, amit a külvilágban levő tárgyról tudni lehet, hanem mindig csak valamely, az érzékelés pilla-

natában „észrevett”, az adott érzékszervek által érzékelhető aspektusait, és még abból sem min-

dent. Bár a korábbiak is elismerték a tudás korlátozottságát, de ezt általában valami zavarnak, va-

lami elvileg kiküszöbölhető (és kiküszöbölendő) problémának tartották. Mi valójában mindig is 

csak annak függvényében ismerünk meg valami, amennyire az – fiziológiai értelemben – meg-

mozgat minket. (Ehhez aztán hozzáadódhatnak olyan mozgató hatások, amelyek pl. a tárgyról 

szóló beszéd hallásakor vagy könyv olvasásakor érnek minket. Ezek természetesen szintén moz-

gások.) A képelmélet valójában nem segíti a megismerést, hanem akadályozza: 

  

 Ezek a képek, habár a tárgymegismerés lehetőségének megértetésére vannak kigondolva, mégis 

olyasvalaminek mutatkoznak, a mi sokkal alkalmasabb a tárgy közvetlen megismerésének meggát-

lására, mint előmozdítására azért, mert közelebb esnek hozzánk a tárgynál s így voltakép egy 

áthatlan falat vonnak elménk és a tárgy közé. (53.) 

 

Itt Posch arról az alapvető nehézségről beszél, amellyel minden, a megismerő és a megismert közé 

valamilyen köztes tényezőt beiktató felfogásnak szembe kell néznie.110 Ha csak a Ding an sich és 

a megismerő ember felé közvetítő fenomének hozzáférhetőek, akkor a szó szoros értelmében 

megismerésről nem is beszélhetünk. Másrészt, ha ez nem is szükségszerű, de nagy a veszélye an-

nak, hogy ismét csak benépesítsük a világot mindenféle homályos ontológiai státusú közvetítő en-

titásokkal, amelyek ha elvileg értelmezhetők is ontológiai elkötelezettség nélkül, mégis szinte „kí-

nálják” a visszaélés lehetőségét. Ennek orvoslására javasolja Posch saját közvetlen realizmusát.   

  

Asszociáció: hasonlóság, azonosság, különbség megállapítása 

 

                                                
110 Nem derül ki a szövegből, hogy Posch tudatában volt-e annak, hogy az általa felettébb kedvelt Locke ideáival 

kapcsolatban is felvethető hasonló kérdés.   
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Mivel a hagyományos metafizikák (némelyike) a fentebbi relációk felismerését a szellemi műve-

letek „fajsúlyos” eseteinek tekinti, s olyan szerzőket is találni a filozófiatörténetben, akik ezeket a 

világ objektív sajátosságainak tekintik, Posch szükségesnek gondolja, hogy vizsgálat tárgyává te-

gye, mit tud kezdeni egy mozdulatos pszichológia ezekkel a fogalmakkal. Annál is inkább, mivel 

a metafizikai értelmezéssel szembeni alternatíva felvázolásának elmulasztása a spiritualista ellen-

fél malmára hajtaná a vizet. 

A hasonlóság/különbség tárgyköre, az ezzel kapcsolatos problémák, s szóban forgó fogalmak tisz-

tázása azért is központi jelentőségű, mivel eme relációk megállapításának a műveletei – azaz az 

összehasonlítás – Posch szerint is az emberi gondolkodás alapjellegzetessége. Gondolati procesz-

szusaink leglényegesebbjeiről van szó. Posch maga is vallja azt az empirista tézist, hogy gondol-

kodásunk lényegében összehasonlításokból – azonosságok, különbségek, hasonlóságok megállapí-

tásából – tevődik össze.111 

Posch gyakran emlékezteti az olvasót, hogy mozdulatos pszichológiájában a ’mozdulat’ 

terminus nemcsak a végtagmozgásokra vonatkozik, hanem beleértendők a fiziológiai értelemben 

vett folyamatok is.. Ám a szóban forgó problémakör esetében kivételesen kicsit más a helyzet. Azt 

természetesen mondani sem kell, hogy elutasítja a szellemi műveletként értelmezett hasonlóság-

konstatálásokat, de elveti azokat a neurofiziológiai alapú értelmezéseket is, amelyek azt állí tják 

magukról, hogy kielégítő magyarázatokkal tudnak szolgálni az elme ez irányú működésmódját il-

letően. Néhány fiziológia-centrikus szerző az azonossággal és különbséggel kapcsolatos ítéleteket 

az ingerelt idegpályák azonosságára és különbségére igyekszik visszavezetni. Posch elutasítja ezt 

az elképzelést. Az asszociáció fiziológiai szintű magyarázatainak kísérlete – amit többek közt 

Münsterberg is szorgalmaz – elvileg lehetséges lenne, de ismételten egy magas fejlettségi szintű 

fiziológiai tudomány hiányának nehézségeibe ütközünk.  

Posch (ezúttal a hagyományos értelemben vett) viselkedéssel állítja szoros kapcsolatba a 

szóban forgó ítéleteket. Ezek értelmezésében nagymértékben a későbbi behaviorista szemléletmód 

szerint jár el. Azért érdemes itt ezt most kiemelni, mert legtöbb kérdésben – a (nem sokkal későb-

bi) behaviorista Watsonnal ellentétben – a viselkedésen kívül Posch építeni akar a fiziológiára is. 

A fenti téma azon ritka esetek közé tartozik, amikor nem szán jelentős szerepet a fiziológiának. 

Azt természetesen nem tagadja, hogy a fent említett ítéletek meghozatalakor végső soron fizioló-

giai események (is) történnek, ám úgy véli, ezen ítéletek tudományos magyarázatakor ezúttal nem 

                                                
111 Ezt a felismerést könyvének különböző szakaszaiban más-más szerzőnek tulajdonítja. Korábban határozottan 

Mauthnert említi ennek felismerőjeként, s később hozza szóba Hume ez irányú meglátásait. Feltehetőleg arról lehet 

szó, hogy Hume filozófiájával később ismerkedett meg, s a korábban leírt részeket később nem módosította. (E 

mellett szól az is, hogy az idegen nyelvek közül angolul utoljára, viszonylag későn tanult meg.)   



  110 

feltétlenül kell a fiziológiához, a fiziológiai szinthez fordulnunk; a fiziológia tudásunk elégtelen 

fejlettségi szintje miatt érdemes inkább megmaradni a viselkedéstudomány keretei között.   

 Mi is történik tehát a szóban forgó relációk konstatálásakor? Miért társulnak egymáshoz 

bizonyos képzetek, mások pedig nem? Ha az asszociáció különböző példáit elemezzük, akkor azt 

találjuk, hogy nincs bennük logikailag tisztázható rendszerszerűség, hanem többé-kevésbé egyéni-

leg változó módon alakulnak – vagy épp maradnak el – a kapcsolatok. Egy-két jellegzetesség 

megfigyelhető: az erős figyelem-koncentráció, az ismétlődő együttjárás, az egyén számára való 

érdekesség növelhetik az együtt járó képzetek társulásának pszichikai rögzülését. Ám e helytálló 

megfigyelésekkel nem kerülünk közelebb a képzetek asszociációjának miértjéhez. Posch minősí-

tése szerint egy jelenleg megválaszolhatatlan kérdés, hogy egyáltalán miért is van társítás-képző 

ereje a gyakorlásnak,az ismétl(őd)ésnek. Ezzel a kérdéssel „elértük a psychologiai okoskodásnak 

ma lehetséges legvégső határát.” (163.) 

Kategorizálni is többféleképp lehet az asszociáció-típusokat. Posch hasonlósági és szom-

szédos társulást különböztet meg. Mindkettő önkéntelenül lejátszódó folyamat.112 Az első cso-

portba tartoznak azok az esetek, melynek során azáltal jön létre a képzettársulás, hogy az elme a 

dolgok tulajdonságai között hasonlóságokat vél felfedezni (amelyről általában azt gondolja, hogy 

magukban a dolgokban találhatóak). A második típus nem a tárgyak (vélt) hasonlóságán, hanem 

az érzékelt tárgyak (többször megfigyelt) szoros időbeli kapcsolódásán, egymásra következésén 

alapul.  

Általánosságban nem megválaszolható a kérdést: „miért társulnak egyes képzetek, mások 

pedig miért nem?” Posch annak rögzítésében állapodik meg, hogy a képzettársítások cselekvés-

orientáló szerepet töltenek be. Valójában – ha névértéken vesszük – minden azonossági vagy ha-

sonlósági ítélet kisebb-nagyobb tévedést tartalmaz, de alkalmas a viselkedés irányítására, segítésé-

re. Ami azonosnak minősül valamely cselekvő számára, az nagyjából azt jelenti, hogy az azonos-

nak minősített dolgok közötti – egyébként minden bizonnyal a dologban megtalálható – különb-

ség(ek) nem bír(nak) relevanciával a konstatáló egyed viselkedése számára. Egy konstatáló 

egyed/egyén olyan mértékben tekint hasonlónak két dolgot (tárgyat, eseményt, stb.), amennyire 

hasonlóan hatnak a viselkedésére, amennyire számára jelentőséggel bírnak cselekvési hálójának 

befolyásoló komponenseiként. Ugyanez érvényes a különbség-konstatálásokra is. 

 

Ez a szó „hasonló”, ha nem is etymologiailag, de ismerettanilag csak azt jelenti, „könnyen össze 

lehetne őket egymással téveszteni”, vagyis az egyik-kel szemben úgy viselkedni, mintha a másik 

                                                
112 Itt a természetes, spontán társulás sajátosságairól van szó. A mesterséges (tanítás, kondicionálás útján) való 

képzettársítás során elvileg szinte bármit társíthatunk. 
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volna. Valamint hogy ez a szó „egyenlő”, pláne „azonos”, nem is jelent mást, mint hogy össze sza-

bad az illetőket egymással téveszteni, azaz felcserélni. (126.)  

Maga az az ítélet, hogy „egyenlő” vagy „hasonló” nem is egyéb, mint egy ilyen felszínes vizsgálat 

eredményének leszögezése az illető dolgok iránti további magatartásunk számára. »Mert én maj-
dnem egyformán viselkedtem A-val és B-vel szemben, tehát A és Β egyenlők.« (127.)  

A hasonlóság ugyanis mindenkor relatív, egyéni dolog; tisztán attól a szemponttól függ, amelyből a 

kérdéses dolgokat összehasonlítják. (306.) 

 

Mivel ezek a konstatálások minden esetben tartalmaznak szubjektív elemeket, ezért gondolkodá-

sunknak – amelyek mindig a hasonlósági relációk konstatálásán alapuló képzettársítások – nin-

csenek szigorú törvényszerűségei. Ami persze nem jelenti azt, hogy végső soron, a fizikai szinten 

ne törvényszerűségek szerint történnének a folyamatok, hanem csak azt, hogy nincsenek pszicho-

lógiai szintű törvények. Következésképpen nem lehetséges a pszichológiai predikció sem.  

Poschnak ezekben a fejtegetéseiben is dominálnak a negatív célkitűzések. Azok a pszicho-

lógiai gondolatmenetek, melyekben felvázolja, hogy nagyjából hogyan is mehet végbe – ill. írható 

le – az összehasonlítás mint pszichikai művelet, most sem azt célozza, hogy kimerítő jellemzést 

adjon ezekről a folyamatokról, hanem azt, hogy megmutassa azoknak a nézeteknek az alaptalan-

ságát, melyek eme intellektuális művelet szellemi természetét hirdetik. Posch naturalisztikus eljá-

rásának része, hogy elhatárolódik e fogalmaknak a metafizikai értelmezésétől, mely szerint ezen 

ítéletek meghozatalakor az elme ténylegesen fennálló relációkat ragad meg. Hosszasan – sok pél-

dával illusztrálva – érvel amellett, hogy a szóban forgó típusú ítéletek mindenkor aspektusfüggők. 

Ezek meghozatalakor bizonyos aspektusokat (méret, szín, alak, stb.) kiemelünk, másokat ignorá-

lunk. Szokás szerint ezen tézisét is összeveti az összes olyan általa ismert szerzőével, akik ebben a 

kérdéskörben állást foglaltak. Rámutat (vélt vagy valós) hibáikra, s arra, hogy a saját megközelíté-

se legalábbis valószínűbb, egzaktabb, mint a rivális elméleteké. Igyekszik még tisztázni néhány 

rokon típusú konstatálást is (ráismerés, felismerés, bizonytalan ismerősség-érzet, tévesztés, közve-

tett képzettársulások közvetlenné válása, stb.). Ezek azonban – bár felvethetnek további tisztázásra 

váró részletkérdéseket – nem érintik a gondolatmenet konklúzióját:    

          

[A] hasonlóság és összehasonlítás nem a külső világban gyökerező jelenségek, hanem subjectiv 

dolgok. (134.) A mi módszerünk[kel], mellyel a „hasonló”, „egyenlő” fogalmakat egy emberi ma-

gatartásra, az összetévesztés tényére építjük fel, […] sikerült a hasonlóságot, ezt az eminenter ér-

telminek látszó terméket, egy világletükröztető elmének ezt a szinte elidegeníthetetlen kiváltságát a 

mi mozdulatos psychologiánkba bekebelezni, vagyis szintén csak motorikus természetűnek kimu-

tatni. (128.) 

 

A képzettársítás témakörének aleseteként fogható fel a figyelem-összpontosítás, a koncentráció 

mibenlétének kérdése. Posch meglepően hosszan tárgyalja e jelenséget. A tárgyalás terjedelme az 

olvasó számára kissé indokolatlannak tűnhet. A korábban kifejtettek fényében egyes ide tartozó 
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bekezdések redundánsnak, kissé terjengős önismétlésnek tűnnek fel, s egy darabig nem is válik 

világossá, miért szükséges ilyen hosszan tárgyalni a témát. Előrehaladva aztán kiderül, hogy 

Posch azért szentel nagy teret a témának, mert az általa tanulmányozott szerzők között vannak 

olyanok, akik a koncentrálás műveletét a redukálhatatlan és anyagtalan szellemi szféra (egyik) 

legeklatánsabb tanúbizonyságának hirdetik. 

Mindennapos élményeink közé tartozik, hogy erőfeszítéssel befolyásolni tudjuk képzettár-

sításaink irányát. Ha valami nem jut eszünkbe, akkor megfeszített gondolkodással néha sikerül 

felidézni az elfeledett emléket. A koncentráció legalábbis növeli ennek az esélyét; néha azá ltal, 

hogy a keresett emléket végül nem direkt, hanem közvetett asszociációs lánc felhasználásával ér-

jük el. Posch kategorizációja szerint a figyelem a képzelés osztályába tartozik, annak egy alesete, 

közöttük fokozati különbség van. Következésképp ugyanaz vonatkozik rá, ami amarra is. Posch 

különösebben újat nem is akar mondani a figyelemről, inkább csak azért tért ki rá oly hosszan, 

hogy a hagyományos spiritualista felfogások különböző változatainak megalapozatlanságát il-

lusztrálja. Sőt, a feszült figyelemmel kapcsolatban egy saját elméletét valószínűsítő érvet foga l-

maz meg. A figyelem-összpontosítás műveletére jellemző, hogy még egy zseniális alkotó sem ké-

pes – állítólagos szabad akaratának segítségével – a koncentrálás műveletét nagyon sokáig foly-

tatni; egy idő után gondolati műveletei dekoncentráltabbá válnak. „Ha van olyan bizonyság, amely 

igazán kézzelfoghatólag bizonyítja a determinista vagyis associatiós álláspontnak egyedül helyes 

voltát, akkor az elkalandozás tüneménye az, pontosabban az a körülmény, hogy az elkalandozás 

ellen egyszer s mindenkorra védekezni, magunkat biztosítani nem lehet.” (285.)  

Elismeri, hogy mint mindig, a fenti gondolatmenet után is marad tisztázatlan kérdés.   

 

Miért alkalmas a figyelő erőlködés arra, hogy valamely átvezető középtagot (az elszakadt AB kap-

csolat helyreállítására) juttasson az eszünkbe? Itt jutottunk el ahhoz a ponthoz, ahol igazán kényte-

lenek vagyunk letenni a tollat, avval a nem épen felemelő érzéssel, hogy a psychologiai okoskodás 

[…] legföljebb olyan világosságot tud gyújtani, amelytől meg lehet látni, hogy szellemi látáskö-

rünkön, ott ahol a természet legmélyebb problémái rejtőznek, még mennyire sötét van. (263-264.) 

 

Emlék(ezés) és fantázia 

 

A Posch által képelméletnek nevezett felfogás teljes elutasítása esetén felvethető kérdés, hogy 

mégis mi történik az emlékezés folyamata során? Ugyanis az eddigiek során Posch nem igazán 

mondott többet annál, hogy az is csak valamilyen fiziológiai, innervációs folyamat, s további rész-

leteket illetően inkább csak negatív megállapításokat közölt. De mi a különbség egyrészt az aktuá-

lis benyomások érzetei, másrészt az emlék- vagy fantáziaképzetek között, ha végső soron mind-



  113 

kettő fiziológiai esemény? Noha egyértelműen kijelenti, hogy mindenre kiterjedő fiziológiai rész-

letkérdéseket nem is áll szándékában tárgyalni, a képzetek fiziológiai folyamatokkal való azonos-

sága tézisének deklarálásán kívül azért még van némi mondanivalója.    

Posch összefüggést vél felfedezni a „képhívő” álláspont –  azaz hogy egy látott tárgy va-

lamiképpen lenyomatot, a dolog ontológiailag a tárggyal egyenértékű, reális mását rajzolja az el-

mébe –, illetőleg az emlékezés jelenségét az érzékeléssel szoros rokonságba állító felfogás között. 

A saját álláspontjának látszólagos inplauzibilitása véleménye szerint abból fakad, hogy az emlé-

kezés (és a fantáziaműködés) vonatkozásában a mindennapi felfogás számára nehéz elfogadni, 

hogy ezek semmi egyebek, mint mikro- és makromozgások (izom-, ideg-, mirigyműködések 

stb.113). Ha valaki azt vallja, hogy a (jelen esetben vizuális) érzékelés során ezeken a mozgásokon 

felül még – a pecsétnyomó és a pecsétviasz példájához hasonlatosan – valamiféle lenyomat is ki-

alakul, amely mintegy tükrözi (leképezi, berajzolja, beleírja) a külvilágbeli tárgyat az elmébe, azt 

csak azért hiszi ezt, mert az érzékelés és az emlékezés lényegi hasonlóságának gondolatából indul 

ki. Ha csak érzékelésre volnánk képesek, az adatok elraktározásának képessége nélkül, sokkal h i-

hetőbb lenne, hogy nem történik semmi más, mint a külső adatok által kiváltott mozgá-

si/fiziológiai reakció. (Tekintsünk most el attól a lehetséges közbevetéstől, hogy ilyen lények fel-

tehetően teóriákat sem volnának képesek alkotni. 

Ha nem engedünk a népi pszichológiai nyelvezet, és az ezeket névértéken vevő, ezekre 

építő elméletek csábításának, akkor szabatosabb megfogalmazással azt mondhatjuk: visszaemlé-

kezni annyi, mint úgy – vagy legalábbis hasonlóan – viselkedni, mint a visszaemlékezés eredeti 

tárgyának érzékelésekor. Természetesen Posch maga is tisztában van vele, hogy rögtön adódik a 

kézenfekvő ellenvetés, mely szerint a tényleges érzékelés és a visszaemlékezés közti viselkedés-

beli különbség – még ha ilyen szélsőségesen tág módon is értelmezzük a viselkedést – bizonyos 

esetekben talán még nagyobb, mint a hasonlóság. Hiszen az eredeti szituáció rengeteg olyan ele-

met tartalmazhat, amely az emlékezés során már nincs jelen. Következésképp az észlelő viselke-

déses és fiziológiai (össz)állapota jelentősen különbözhet az emlékezőétől. Posch is így gondolja; 

nyilván nem feltételezhető a teljes és pontos megegyezés. Nem is a teljes állapotot, hanem az 

adott szituáció releváns elemét kell figyelembe vennünk, azaz azokat az izom- és idegfolyamato-

kat, amelyek nem játszódtak volna le, ha az adott érzékleti tárgy nem lett volna jelen. Ezt szem 

                                                
113 Mai olvasó számára talán zavaró lehet, hogy Posch többnyire nem tesz különbséget pl. idegszövet és izomszövet 

között; ill. gyakran önkényesnek tűnő módon keveri a fiziológiai szakkifejezéseket. Ennek egyrészt magyarázata lehet 

a korabeli fiziológia szintje. Másrészt azonban, ha az ideg- és izomszövet példájánál maradunk, Posch semmiképp 

sem következetlen, hiszen a kettő közötti (funkció)különbség figyelmen kívül hagyása egyenes következménye annak 

az – egyébként persze kritizálható – eljárásának, hogy a látható mozdulatokat és a fiziológiai folyamatokat egy nagy 

kategóriában helyezi el.    
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előtt tartva Posch precizírozza az állítását, elismerve, hogy az emlékezés során nem pontosan 

ugyanazok az események játszódnak le, mint az érzékelés esetében, de a viselkedésnek legalábbis 

bizonyos elemei azonosak. Ennek alátámasztására – de néhol inkább csak illusztrációként – Posch 

sok hétköznapi példát említ, amelyek mind azt mutatják, hogy emlékeink felidézése mennyire 

nyilvánvalóan hajlamossá tesz minket bizonyos mozdulatok, mozdulat-kezdemények – többnyire 

önkéntelen – elvégzésére. Az emlékein elrévedő embernek – különösen akkor, ha úgy hiszi, nem 

látja senki – gyakran „kiül az arcára” az a tekintet, szinte „le lehet az ábrázatáról olvasni” azt, amit 

rajta az aktuális látvány annak idején kiváltott. Magáról megfeledkezni hajlamos emberek ilyen-

kor kezdődő taglejtéseket is produkálnak, vagy akár félhangon, maguk elé mormogva beszélnek – 

azaz nyelvmozgásokat végeznek –, megismételve az eredeti élmény által előidézett, csodálatot 

vagy épp borzadást kifejező szavakat, félmondatokat, az akkoriaknak legalább egy részét.  

Posch előrelátó módon saját maga felvet – aztán ki is véd – egy lehetséges ellenvetést, 

mely szerint köztudomású, hogy az emlékképeket követő efféle mozdulatokat el lehet fojtani, s 

legtöbbünk ténylegesen el is fojtja ezek többségét. Egyes pszichológusok a mozdulatok ilyetén 

visszafojtásában a pszichikum közreműködését vélik felfedezni, mondván, hogy a fiziológiai 

mozgásként értett emlék-képzet nyilván nem okozhatja egyben az önmaga elfojtását is. A kezdődő 

mozdulat elfojtásának – vagy inkább elfojtódásának – kauzális tényezőjére hivatkozó ellenvetést 

Posch azzal utasítja el, hogy az általa definiált emlékképzet nem tekinthető az elfojtás közvetlen 

okának, legfeljebb csak közvetetten tekinthetjük annak. Mégpedig úgy, hogy elhagyjuk a naiv ok-

ságfelfogást, amely valamely jelenség bekövetkeztének mindig egy bizonyos okát keresi. Az em-

lék-képzet okságilag nem csupán a látható viselkedésnek kiváltó oka, hanem még sok egyéb, a test 

belsejében lejátszódó kisebb történéseknek is, amelyek szintén bonyolult oksági hálózatok részt-

vevői, melyeknek valamelyike – de lehet, hogy több is – előidézi(k) az elkezdődő mozdulatsor 

blokkolását. Leegyszerűsítő módon  beszélünk, amikor a hétköznapokban egy adott viselkedésnek 

az okát keressük; valójában mozdulatainkat számos tényező együttesen okozza. Ezek mindegyike 

mozdulatos természetű, s ebben a láncolatban az eredeti emlék-képzet csak közvetetten, és csak a 

kauzális tényezők egyikeként játszik szerepet a megkezdett mozdulat elfojtódásában. „Mondha t-

juk tehát: minden képzet közvetlenül bizonyos mozdulatnak s közvetve e mozdulat elfojtásának, 

tehát ismét egy mozdulatnak az oka; mert mozdulatot csak mozdulattal lehet elnyomni.” (31.)  

Igen ám, de mitől függ, hogy valamely mozdulatsor visszafojtódik-e vagy sem? Viszony-

lag megszokott látvány, hogy valaki – például a külföldi üdülésről visszatérve, vagy épp öreg em-

berként a fiatal korára visszagondolva – magában felidézi az élményeit, s ha valaki más – ahogy 

Posch mondja: valami rejtekhelyről – megfigyeli őt, akkor az illető sokszor valóban azokat a vi-
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selkedés-kezdeményeket (beleértve ezek nyelvi formáit) produkálja, amit Posch vázol. Azonban 

az ilyen múltba révedés elfogadásának a közfelfogás szerint vannak bizonyos határai. Míg a fen-

tebb vázolt formája egyértelműen elfogadott, „normális” dolog, ha a folyamat elfojtása későn 

(vagy egyáltalán nem) történik meg, akkor az illető őrültnek minősül. Már az emlékek hatására 

történő fennhangon elhangzó mondat-csírákat is csak akkor bocsátjuk meg az illetőnek, ha idejé-

ben észbe kap. Ha nem nyelvi, hanem egyéb formájú tettlegességre is vetemedik az illető – pl. va-

lamely indulatkeltő eseményre történő emlékezése hatására –, az már súlyosabb esetnek minősül. 

De végezhetünk olyan gondolatkísérletet is, amelyet  – bár a Posch által javasolt keretekkel össze-

fér – már egyértelműen az őrültség esetei közé kellene sorolni. Ilyen lenne, ha valaki nem a fen-

tebb vázolt módokon kezdene az eredetihez hasonló mozgásokba, hanem például egy gyerekkori 

fára mászás emlékének hatására elkezdeni felmászni egy oszlopra egy elegáns csarnoképületben. 

Ha az emlék-képzeteket a Posch által javasolt módon értelmezzük, akkor nem igazán fogunk tudni 

különbséget tenni az épeszű és az őrült ember között, hiszen a különbség csak annyi lesz, hogy 

korábban vagy később jelentkezik az eredetihez hasonló mozgás(sor) blokkol(ód)ása.  

Ezt a lehetséges ellenvetést kivédendő Posch emlékezteti az olvasót, hogy az általa értel-

mezett emléknyom radikálisan eltér a hagyományos felfogástól. Ugyanis míg a „képelméletes” 

felfogással összefér az, hogy az emléket elkülönítetten, létében tekintve más létezőktől elvileg 

függetlenként értelmezzük, addig a mozdulatként definiált képzetekkel ezt nem tehetjük meg. 

Ugyanis a mozgásként értett emlék maga is a jelenben van, s egyáltalán nem független azoktól az 

aktuális benyomásoktól, amelyek a külvilágból reá áramlanak.  

 
[A] képzetet úgy kell tekinteni, mint az embernek egy bizonyos compromissumát, melyet az illető 

képzet- és az adott környezet-keltette természetes mozdulatok között köt. Nagyon helytelen dolog a 

képzelés állapotának mindig csak ezt az egyik oldalát, egy távollevő valamire való vonatkozását, 

mondhatnók a képzelést magát tekinteni, s a tényleges környezetet, az adott érzeteket egy zavaró 

mellékkörülménynek színvonalára lesüllyeszteni. […] a környezet egy, a képzelő erővel legalább is 

egyenlő rangú tényező. […]A képzelő ember valóban két, teljesen egyenlő rangú erőnek áll a befo-

lyása alatt. (36.) 

                     

Annak ellenére, hogy Posch az érzetek és a képzetek – a viselkedésben betöltött szerepüket illető 

– egyenrangúságát deklarálja, egyes megfogalmazásai azt sejtetik, hogy inkább a közkeletű felfo-

gásnak – a képzetek viselkedés-irányító szerepének – ellenkezőjét vallja. A környezeti ingerek 

nemcsak hogy nem jelentéktelenek, hanem inkább fontosabbak. Ha megfigyeljük az emlékekbe 

belefeledkező embert, akkor inkább azt látjuk, hogy inkább megzavart állapotba került. A viselke-

désének – ami végső soron mindig a környezeti hatásokra adott reakció – természetes menetét 

megakasztják az emlékek. Külső megfigyelő számára gyakran úgy is tűnik – mégpedig joggal –, 

hogy az emlékező ember számára az emlékek egyfajta mozgászavart eredményeznek.   
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Visszatérve ennek a – spenceri ihletésű – elképzelésnek sajátosságához, mely szerint a ra-

cionális és az őrült ember viselkedése között nem lesz lényegi különbség, Posch elismeri, hogy ez 

így is van.  

 

Valahányszor valamilyen gondolat lép a tudatunkba; bennünk egy jelenlétet – még pedig nem a 

gondolat, hanem egyenesen az illető tárgy jelenlétét – constatáló  hajlandóság támad fel. […] min-

den képzet nem egyéb, mint kezdődő, bár visszafojtott hallucinatio. (56.) 

 

Semmi okunk rá, hogy ettől az állásponttól megijedjünk, hiszen ha akarjuk, továbbra is képesek 

leszünk megkülönböztetni az épelméjűt az őrülttől. Egyrészt annak alapján, hogy az előzőnél vi-

szonylag hamar jelentkezik az említett visszafojtódás, míg az őrültnél később (vagy súlyos eset-

ben el is maradhat). Az is jellemzője az ésszerűségre képes embernek, hogy viselkedése 

zökkenőmentesebben alkalmazkodik a környezetéhez, ellentétben az őrülttel, akinek a tartós (visz-

szafojtatlan) hallucinációi folyamatos zavarokat eredményez.114 A különbség tehát az eszes és az 

őrült ember között inkább fokozati, mint lényegi. Ez érthető is, hiszen neurofiziológiai szinten te-

kintve az őrült agyában zajló folyamatokat, semmilyen természeti – fizikai, fiziko-kémiai – tör-

vényszerűség nem sérül. A képzet hallucinációs felfogása nem kell, hogy idegenkedést okozzon 

amiatt, hogy a szóhasználatnak az orvostudomány nyelvében patologikus konnotációja van. Az 

orvos és a filozófus számára szerepelhet ugyanaz a terminus más-más értelemben.          

  Szintén eltérő értelemben szerepel különböző kontextusokban a fantázia is. Bizonyos – kó-

ros mértékűnek tekintett – túlműködés esetében az orvostudomány kompetenciájába szokás sorol-

ni. Ám filozófiai célokra is bevetik az idealisták, mégpedig a – tudományos vagy művészi – új-

donságot alkotó vagy felfedező fantázia kapcsán. A koncentrált, megfeszített gondolkodás ered-

ménye az új gondolatok keletkezése. Idealista filozófusok ezekben az esetekben a megmagyaráz-

hatatlan zsenialitást, az „isteni szikra” jelenlétét vélik felfedezni, amit sokszor a naturalista felfo-

gások cáfolatául is szánnak. Posch azonban kitart empirista álláspontja mellett. Valójában a lát-

szatra újnak számító gondolat is csak korábbi tapasztalatok kombinálódása, legfeljebb annak ke-

vésbé megszokott, ritka formája.115 Annak ellenére, hogy látszatra úgy tűnik, mintha az újdonság 

az emberi elme rejtélyes képességéből származna, valójában erről szó sincs. Mivel nem tudhatjuk, 

hogy a zseninek tekintett embert milyen hatások érték élete során, ezért a többiek számára 

                                                
114 Posch itt általánosságban beszél, félretéve azokat a lehetséges eseteket, amelyek azt példázzák, hogy akár egy 

nyilvánvalóan őrült személy is képes lehet olyan viselkedésre,amely nem mutatja az alkalmazkodás komoly zavarát. 

Posch, mint többször is megjegyzi, nem kíván foglalkozni az ilyen ritka, speciális esetekkel.  
115 Hasonló folyamat történik az álmodás során is. Ezt Posch nem részletezi, de egy – rövidsége folytán szakcikknek 

nem nevezhető – írásban kihangsúlyozza az álom egy jellegzetességét. Gondolatmenete szerint az álom az egyetlen 

olyan létállapot, melyben az ember nem unatkozik. Ebben a megallapításban egyben az álmodás karakterisztikus 

vonását véli felfedezni. További sajátos jelenség az álomban a potencialitás hiánya. Mégpedig abban az értelemben, 

hogy nics feltételes mód: „Nincs »ha«, mert minden »ha« azonnal meg is valósul.” Posch Jenő: Álom és unalom. 

Magyar Filozófia Társaság Közleményei. 1902/4. 48. o.    
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revelatív lehet a létrejött konstelláció. De a feltaláló – akár gondolati terméket, akár technikai új-

donságot talál fel – mégis csak kombinatőr: 

 

 …találmánya semmivel sem több, mint figyelmes megszemlélése, összeszedése, kidomborítása 

olyan  tényeknek, eseményeknek és  létformáknak, amelyek kívül valahol megvannak. (332.) Itt 

azután kész tere van a psychologiai mysticismusnak, amely az emberi »teremtő tehetség«-et mind-

járt siet az »isteni«-vel összeköttetésbe hozni. [...] A mi psychologiánknak arra a kérdésre: »ho-

gyan tud a phantasia teremteni?« nincs más felelete, mint az, hogy nem is tud, s csak a közönség-

nek látszik úgy, mintha tudna. (333.)         

 

Érzet és képzet viszonya  

 

A memóriaműködés kérdése szoros összefüggésben áll az érzetek és képzetek különbségének 

kérdésével. E viszonyt illetően is különböző felfogások vannak forgalomban. Az erre vonatkozó 

egyik válasz szerint – amely a filozófiatörténetből, de a Posch-kortárs pszichológiai elméletekből 

is ismert – az aktuális benyomások érzetei révén kialakuló képzetek és az emlékképek képzetei 

közötti különbséget a képzetek élességében, világosságában, ill. elmosódottságában, elhomályo-

sultságában lehet megtalálni. Jellemző az ezt képviselő szerzőkre – különösen a Posch által ta-

nulmányozottakra –, hogy csupán az aktuális benyomások érzeteit állítják szoros kapcsolatba a 

külvilágbeli ingerekkel, de fenntartják a képzetek szellemi természetének tézisét. Posch elutasítja 

a világosság fokozataira építő ilyetén megoldást. 

 Szerzőnk illusztrációképpen sematikusan felvázolja az idealistáknak tulajdonított nézetet: 

van az emlékező személy, van (vagy volt) a világban a tárgy, amire a személy gondol, és valahol a 

kettő „közé” helyezi a spiritualista filozófus az emlékképet. Mit csinál az, aki (rá)gondol vagy 

visszaemlékezik valamire? A közbeszéd – amelyet átvesznek az említett pszichológusok és filozó-

fusok – számos formulát biztosít ennek megfogalmazására. Az emlékező ember „látja maga előtt” 

a dolgot, amelynek „képét lelkében hordja” vagy ami „lelki szemei előtt lebeg”. Ezek a szófordu-

latok – ha nem is állítják mindig explicite, de – hallgatólagosan feltételezik vagy sugallják az em-

lékezésnek az aktuális érzékeléssel analóg felfogását. Míg aktuális érzékelés (látás) esetében ma-

gát a reális(an létező) dolgot szemléljük, visszaemlékezésnél pedig a dolog szintén reális képét. 

Ez a világot megkettőző elméletek egyik lehetséges formája.116 

                                                
116 A Verdopplungstheorie legmarkánsabb alakjának Posch Kantot tekinti, az ő történeti előhírnökének pedig Aquinói 

Tamást. Jellemző módon Platón felfogását – mint ennek egy klasszikus formáját – nem is méltatja különösebb figye-

lemre. Ahol foglalkozik a „költőies fogalmazású Platón” gondolataival, azt inkább valamely, a platonizmus ez irányú 

alapelveivel szoros kapcsolatban nem álló, attól függetlennek tekinthető részletkérdések vonatkozásában teszi. (Egy 

futó megjegyzés formájában Posch annak a gyanújának is hangot ad – de részletesen nem fejti ki –, hogy a világot 

megkettőző elméletek bizonyos verziói – többlépcsős következtetések beiktatásával – akár még a telepátia 

megtámogatására is alkalmasak lehetnek. Ha nem vigyázunk – mint mondja –, ezúttal is könnyen beleeshetünk „a 

babona sötétségével ránk ásító verembe”.) 
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 Posch úgy véli, meglehetősen elterjedt az olyan felfogás, amely vagy el akar tüntetni, vagy 

fokozati jellegűnek akar feltüntetni egy fontos különbséget az érzetek és a képzetek között. Any-

nyiban persze  mindenképp hasonlítanak, hogy mindkét esetben fiziológiai folyamatokról van szó. 

De az érzet esetében mindig van megérzett valóság, „sőt nemcsak megérzett, de egyenesen egy 

másikból átalakított, az érző idegtől átalakított valóság” (89.) Az érzet mindig közeli – közvetlen – 

kapcsolatban áll valamilyen világbeli létezővel. Mindez nem igaz a képzetekre, hiszen azok már 

olyan feldolgozáson mennek keresztül, melynek révén a kialakuló képzet már csak indirekt – és 

nehezen feltárható – módon áll kapcsolatban az eredeti forrásával. Ontológiai okokból ezért félre-

vezető lenne, ha az érzetek és a képzetek különbségét fokozati jellegűnek tekintenénk, hiszen ez 

azt sugallná, mintha a képzet lényegileg ugyanolyan viszonyban lenne tárgyával, mint az érzet. 

Míg az érzetet kialakító mindkét komponens – az idegrendszer és a rá hatást gyakorló tárgy – egy-

aránt valós létező, a képzet esetében nem ez a helyzet, annak nincs ilyen módon leírható „párja”. 

Nyelvileg már az is nagyon félrevezető, ha úgy fogalmazunk – mint sok idealista filozófus –, 

mintha a képzetnek lenne valamiféle „tárgya”.117 

 Ha az emlék- és fantáziaképzeteket az aktuális benyomások érzeteihez képest halványabb, 

elmosódottabb, de ontológiailag reális entitásoknak tekintenénk, akkor elfogadnánk egy olyan lét-

szférát, amely valamilyen, az érzékszerveinkkel felfogható világ dolgain kívüli létezőket tartal-

                                                
117 Posch ez irányú megjegyzései azok közé sorolható, amelyek értelmezhetők az intencionalitás-fogalom elleni 

érvelésként (is). Mint oly sok téma esetében, ezúttal is a könyv különböző helyein elszórt megjegyzéseket kell 

összegereblyéznünk Posch érveinek rekonstrukciójához. Posch Brentano intencionalitás-fogalmát – nem meglepő 

módon – elhibázottnak tartja. 1874-es, Posch által is olvasott könyvében Brentano a lélek eredeti, önálló, 

visszavezethetetlen sajátosságaként határozza meg az intencionalitást, amely így Posch számára már eleve egy gyanús 

skolasztikus jellegű, porlepte, idejétmúlt stílusban fogant elképzelés. Ennek ellenére áttanulmányozza, hogy 

rámutathasson hibáira. A pszichikai jelenségek megkülönböztetésére szolgáló irányultság (vagy vonatkozás) egyfajta 

relációt tételez fel a lélek (annak valamely állapota) és azon tárgy között, amelyre a lelki jelenség irányul. Poschnak 

két fő kifogása van ez ellen. Egyik Brentano azon érveivel kapcsolatos, amelyekben ő arra igyekszik rámutatni, hogy 

az intencionális viszony a nyelvi megnyilatkozások révén is illusztrálható. Brentano sorolja is a példákat, amelyek azt 

mutatják, hogy nyelvi megnyilatkozásainkban mindig megfigyelhető az irányultság, ami utal a lelki állapot (képzet) 

intencionális tartalmára. Ez azonban Posch szerint csak azon feltételezés mellett igazolná maguknak a lelki 

állapotoknak intencionalitását, hogy a nyelvi forma tökéletesen kifejezi vagy leképezi a mentális állapotot. Ám ez egy 

igazolásra szoruló tézis, amelyet Brentano csak posztulál.  

Hinni vagy igaznak tartani valamit egy jó példa az intencionalitásra. Posch egy egyszerű sémába helyezi Brentano 

mondanivalóját, az intencionalitást az elme és a reprezentált tárgy közötti viszonyként értelmezve. Erről pedig 

megadja a saját, nem intencionális jellemzését: „hinni, igaznak tartani nem egyéb, mint visszaemlékezni és hivatkozni 

arra a tapasztalás-folyamatra, mellyel a kérdéses A-Β kapcsolatot (ill. A–non C-t) megalkottuk.” (528.) 

Egyértelműen látható, hogy Posch nem vesz tudomást – vagy egyszerűen nem érdekli – az intencionalitásnak az a 

jellegzetessége, amely az elmén belül sajátosságként értendő. Poscht elsősorban (vagy talán kizárólag) az érdekli, 

hogy következik-e az elméletből idealista konklúzió. Brentano mondanivalóját leegyszerűsítve az intencionalitást az 

elme és a külvilágbeli dolog viszonyaként interpretálja. Feltehetően azért nem foglalkozott az intencionalitásnak azzal 

az aspektusával, amikor azt az elmén belüli sajátosságként értjük, mert abban nem (vagy kevésbé) látott idealista 

fenyegetést. Brentano itt-ott maga is kétértelműen fogalmaz, s a különböző későbbi Brentano-értelmezések is azt 

mutatják, hogy az ontológiai és a pszichológiai olvasat más-más filozófiai elkötelezettségeket involvál. Poschnak 

Brentano téziseit (sokszor Brentano nevének említése nélkül) tárgyaló szakaszait olvasva nem válik egyértelművé, 

hogy itt-ott félreéri-e Brentano gondolatmenetét, vagy pedig – szokásának és céljainak megfelelően – csak annyit 

vesz figyelembe Brentano érveiből, amit a maga tudományos realizmusa (materializmusa) szempontjából relevánsnak 

tekint.  
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maz. Azaz a kizárólag a külvilág dolgait megillető teljes értékű realitás „mellett” (vagy „felett”) 

valamilyen halványabb, szubtilisebb realitást – netán valami „kis-létet” vagy „fél-létet” is el kel-

lene fogadnunk. Még azt az érvet is nehezen tudnánk visszautasítani, hogy a képzeletünk vagy 

emlékezetünk „tárgyai” nem a realitás kisebb mértékével jellemezhetők, hanem a teljes értékű 

realitásnak egy bizonyos mértékben felfogott vagy érzékelt fokozatával. Innen pedig már csak egy 

lépés a nyílt idealizmus. Így pedig elmosódna a különbség képzelet és valóság között (amely 

megkülönböztetés érvényben tartása pedig, ha visszaemlékezünk időfilozófiai könyve névtelen 

kritikusának adott válaszában megfogalmazottakra, Posch egyik fő törekvése volt és maradt).  Ez 

támasztékául szolgálhat olyan misztikus nézeteknek is, amelyek szerint az ember egy bizonyos ér-

telemben – ha nem is teljes értékűen, és a valóságnak csak egy halványabb formáját, de – gondo-

lati úton teremteni képes.118  

Mivel úgy gondolja, ezeket a nem kívánatos következményeket más módon nem lehet 

megelőzni, Posch elutasítja az érzet és a képzet közötti gradualiter különbség feltételezését, és éles 

demarkációt von érzet és képzet között. „A mi szemünkben ez a határvonal csakolyan éles, mint a 

van és nincs közötti, és rokonságot e kettő között mindössze annyit fogadunk el, hogy mozgás-

innervatio szerepel úgy az egyiknél, mint a másiknál.” (89.) De már a fiziológiai szinten is szük-

ségesnek tekinti „élesíteni” – nem intenzitásbeli különbségként értelmezni – az érzet és a képzet 

eltérését. Bár mindkettő fiziológiai természetű, de különbségük nem ugyanazon neurológiai fo-

lyamat intenzitásbeli különbségére vezethető vissza. Bár a pillanatnyi benyomásoknak kitett ill. 

ezekre később visszaemlékező ember állapota közötti különbség az idegrendszerben lejátszódó fo-

lyamatok eltéréseiben keresendő, de más típusú innervációs folyamatok valósítják meg egyiket is, 

másikat is. (Mindez érvényes arra az esetre is, amikor a képzet – azaz a képzelés – valamely múlt-

beli benyomásra történő visszaemlékezés révén áll elő, illetve a valamikori benyomások elemei-

nek keveredése révén előálló fantázia-képzetekre is.) Elismerve azt, hogy tézisének alátámasztásá-

ra „az agychemia mai fejletlensége” miatt csak kevés empirikus adat áll rendelkezésre, s ponto-

sabb információkat csak a jövőbeli kutatásoktól remélhetünk, de ami –  igaz, csekély mennyiségű 

– kísérleti eredményeknek már a birtokában lehetünk, azok véleménye szerint megerősitik ezt.   

Posch – ahogy az előszóban is jelzi – eredeti elképzelése szerint a képzetekről szóló mun-

kát akart írni. Ahogy azonban egyik téma hozza maga után a másikat, s az kapcsolatban áll egy 

                                                
118 Ilyen elképzelést nem csupán a filozófiatörténet régmúltjának szereplői között találhatunk. Posch – kortársai közül 

– (az irodalmi Nobel-díjas) Rudolf Eucken német filozófust említi mint elrettentő példát. Nevezett úgy gondolja, 

hogy a gondolkodás során, új eszmék kiötlése révén ontológiailag is valami új – szellemi entitás – keletkezik. Eucken 

filozófiájával kapcsolatos megjegyzései alapján – ha nem is bizonyossággal, de hipotetikusan – az is feltehető, hogy 

Posch éppen az ő elmélete olvastán jutott arra a gondolatra, hogy aprólékosan meg kell vizsgálni az ezzel az 

állásponttal kapcsolatos minden összefüggést az ehhez vezető (lehetséges) érvelésmenet(ek) minél korábbi 

„megakasztása” érdekében.        
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következő problémával, lassan kiderült, hogy a képzet természetére vonatkozó pszichológiai teó-

ria egyre átfogóbbá, egyre univerzálisabbá – általános filozófiai igénnyel fellépővé – kezd válni. 

„Az az elmélet, mely a képzet természetére vonatkozik, ki akar terjeszkedni minden többi folya-

matra is, s a mi képtagadó elméletünk egy általánosabban apsychikus, mondjuk ki nyíltan, materi-

alista, vagy ha jobban tetszik: realista elméletté igyekszik kinőni.” (41.) Így aztán részletes tárgya-

lásra kerülnek a „szellemi” szféra egyéb jelenségei is, s Posch törekszik mindegyikre alkalmazni 

mozdulatos pszichológiájának elveit. 

 

3. Az érzelmek 

 

„Mozdulatos” érzelmek 

 

Szerzőnk az érzelmek vonatkozásában is hasonló érvelési stratégiát alkalmaz, mint fentebb a kép-

zetekkel kapcsolatban. A téma tárgyalásának kezdetén ismételten szükségesnek tartja az olvasót 

emlékeztetni arra, hogy „a reális tényekkel való beérés elvét írta ki a zászlajára”, így egyaránt el-

utasítja az érzelmet a továbbelemezhetetlen pszichikai állapotok egyikeként besoroló dualisztikus 

elképzeléseket, és az olyan nézeteket is, amelyek az érzelmeket mint mozdulatokat plusz valami 

szellemi összetevő együttesét – „psycho-physikai” létezőként – értelmezik. Minden ilyen feltéte-

lezést bizonyíthatatlannak, misztikusnak tart, képviselőit pedig „ideológus psychológusok”-nak 

minősíti. A „mozdulat plusz még valami” álláspont legfeljebb a viselkedésnek abban az értelme-

zésében fogadható el, mely szerint a mindenki által megfigyelhető makroszkopikus mozgáson kí-

vül történik még valami más, „valami plusz” is: ezek pedig a test belsejében zajló, külső szemlélő 

által nem látható neurofiziológiai folyamatok. 

 Az érzelmek esetében fokozottabban jelentkezik egy olyan probléma, amely elvileg a kép-

zetek tárgyalásánál is szóba került, de ott nem ennyire szembeötlő. Az egyéni különbségek kérdé-

se felvethető a képzetek esetén is – különösen az emlékek és a fantáziaképzetek tekintetében –, ám 

az aktuálisan zajló érzet-események esetében mindenképp jó okunk van feltételezni, hogy a legin-

kább releváns szempontokból vizsgálva különböző emberekben nagyjából hasonló tapasztalat-

folyam zajlik egy adott érzékleti tárgy esetében. Egy konkrét asztal által kiváltott látvány, vagy 

egy kutyaugatástól származó auditív inger feltehetően ugyanúgy – vagy legalábbis leglényegesebb 

jellegzetességei tekintetében nagyon hasonlóan – jelenik meg különböző érzékelők számára. Az 

érzetekhez képest a képzeti folyamatoknál már nagyobbak az individuális eltérések. Az érzelmek 

esetében pedig még ennél is nagyobb a „szórás”. Általában is úgy szoktunk gondolni az emóciók-
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ra, mint tipikusan szubjektív állapotokra; de legalábbis mint olyanokra, amelyeknél az egyedi kü-

lönbségek nagyobbak, mint az érzékelési szituációkban.  

Posch mozdulatos pszichológiájában az ún. pozitív érzelmek – legalábbis eredendő formá-

jukban – maga felé húzó, az ún. negatív érzelmek magától ellökő, taszító mozdulatokat jelentenek. 

Eme elképzelését – szokásához híven – összeveti a kortárs szerzők ebben a témában kifejtett néze-

teivel. Cáfolat céljából módszeresen sorra veszi azokat az elméleteket, amelyek az érzelem „ma-

gasabb rendű” természete, absztrakt létező mivolta mellett kardoskodnak. Az erős érzelmek – 

mint a szeretet és a gyűlölet – külön is tárgyalásra kerülnek, mivel sokan az ilyen érzelmekre való 

hivatkozást tartják a legalkalmasabbnak arra, hogy illusztrálják a „par excellence” szellemi termé-

szetű jelenségeket. Általános törekvésének megfelelően igyekszik az ezekkel a szavakkal jelzett 

érzelmeket is viselkedésként értelmezni – megtámogatva ezt etimológiai érvekkel, melyek segít-

ségével kimutatja, hogy az érzelmi töltetű(nek gondolt) szavaink eredetileg cselekvésekre, vise l-

kedésre vonatkoztak –, elutasítva minden olyan elképzelést, amelyek az érzelemből „nem e világ-

ról való” létezőt kreálnak azáltal, hogy a nagy intenzitású emóciók hatása alatt álló – szerelmes 

vagy gyűlölködő – ember érzelmeit minden naturális magyarázó elvnek ellenálló, indítékaiban 

semmilyen „alacsonyabb” motivációra vissza nem vezethető sajátosságnak tünteti fel.  

Posch felfogása szerint ugyanúgy, ahogy az empátia érzése is egoisztikus motivációkban 

gyökerezik, még a hagyományosan legintenzívebb érzelem, a szerelem gyökerében is csupán az 

önzés egyik megnyilvánulása áll. Az a köznyelvi megfogalmazás is félrevezető, mely szerint a 

fenti érzelmeink tárgya az egész (szeretett vagy gyűlölt) ember lenne. Mindig csak valamely meg-

nyilvánulásokat (cselekvésmódokként értett tulajdonságokat) lehet szeretni, annak a tetszésnek 

(kellemességnek) a következtében, amit a másik ember viselkedése az őt szerető vagy gyűlölő 

emberből kivált.  

Mivel kellemes vagy kellemetlen benyomást nem csak emberek – sőt, nem csak élőlények 

– válthatnak ki, ezért nincs rá okunk, hogy a fenti érzelmeket specifikusan emberi viszonyokra 

vonatkoztassuk. Elvi szinten semmi különbség nincs aközött, hogy valaki emberhez, állathoz, 

vagy tárgyakhoz viszonyul emocionálisan. Így hát az is előfordulhat, hogy a szeretet érzelme, 

melynek gyökerében mindig valamilyen kellemes érzetet eredményező dologhoz való ragaszko-

dás áll, valakit egy élettelen tárgyhoz fűz. 

 

Érzelmek kategorizációja 
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A mindennapi szóhasználatban szokásos – intenzitás-különbségre alapozó – erős és gyenge ér-

zelmek megkülönböztetése inkább csak egy gyakorlatias, elnagyolt köznyelvi fogalmazásmód, 

ami nem tekinthető elméleti csoportosításnak. Ám sajnos a teoretikus célú kategorizálásnak is 

vannak korlátai, s hiába lenne kívánatos, egy teljesen egzakt – tudományos – kategorizálást nem 

tudunk csinálni. Posch hosszasan ismerteti a korabeli, érzelemmel foglalkozó pszichológiai szak-

irodalomban fellelhető kategóriarendszereket, csoportosításokat. Úgy látja, a kategorizálás minden 

módjában benne rejlő esetlegességeket nem lehet kiküszöbölni. De ha a témát tárgyalni akarjuk, 

akkor egyszerűen rákényszerülünk, hogy valamilyen felosztást mégis alkalmazzunk. Egy bevallot-

tan felületes kategóriarendszer alapvázát úgy rajzolja meg, hogy a legátfogóbb kategórián (érze-

lem-mozdulatok) belül négy halmazt különböztet meg: konkrét tárgyú szeretet, konkrét tárgyú 

gyűlölet, látszólag elvont tárgyú szeretet és látszólag elvont tárgyú gyűlölet. Elvileg folytathatná 

további alkategóriák megalkotásával, de többnyire nem teszi. Itt-ott a tárgyalás menete során tesz 

olyan megjegyzéseket, melyek efféle besorolásnak is tekinthetők,119 de ennek során nem törekszik 

szisztematikusságra. Elsősorban nem is arról van szó, hogy Posch egy bizonyos taxonómia mellett 

kardoskodna, hiszen ő is elismeri a többféle szempontok szerinti felosztás lehetőségét. Már csak 

azért is, mert még azt sem jelenthetjük ki, hogy az érzelmek és a szavak – melyekkel az érzelme-

ket leírni vagy kimondani akarjuk – között „egy az egyhez típusú” megfelelés lenne. Sokféleképp 

lehet tehát csoportosítani az érzelmeket; annyit azért persze kijelenthetünk, hogy nem akárhogyan.  

Mindeme megfontolások miatt Posch le is mond arról, hogy egy lezárt kategóriarendszert 

alkosson. Inkább a szakirodalomban fellelhető csoportosítások hibáit igyekszik kimutatni. Külö-

nösen azokét, akik olyan emóciótípusok halmazait különböztetik meg, amelyek között elvi kü-

lönbséget tételeznek. Posch érvelése főként azok ellen a csoportosítások ellen irányul, amelyek 

olyan alapdistinkciókat posztulálnak, mint konkrét és absztrakt tárgyú, alsóbb- és felsőbbrendű, 

avagy érzéki és szellemi eredetű érzelmek. Ezeknek a megkülönböztetéseknek a hátterében – bur-

koltan vagy bevallottan – spiritualista motivációk húzódnak meg, mivel olyan érzelem-

kategorizációt alkalmaznak, melyek mindig tartalmaznak valami lényegileg redukálhatatlan, a tu-

dományos vizsgálódás számára megközelíthetetlennek hirdetett emóciótípust.   

Tematikailag a taxonómiai kérdésekhez közelálló problémaként veti fel az érzelmek egy-

szerű avagy összetett mivoltának kérdését. A kérdésfeltevés klasszikus, hiszen a filozófiatörténet-

ben számos jelenség vonatkozásában vetették már fel annak egyszerű (egynemű) avagy összetett 

mivoltának problémáját. Azonban – mint sok más  kérdés vonatkozásában – az érzelmek esetében 

                                                
119 Használ olyan kifejezéseket, melyekkel kategorizál, „érzelemcsoportokat” és „nemeket” alkot, vagy relációkat von 

érzelmek között. Például: „A nők iránti szerelem érzelme mintegy középhelyet foglal el egy intellectualis barátság és 

amaz egészen concret tárgyú érzelem között, amilyet egy gyermek iránt érzünk.” (936.)  
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sem egyértelmű a dolog, hiszen az egyszerű–összetett fogalompár többféleképp értelmezhető. Az 

„érzelem-atomismus” nehezen békíthető össze egy fiziologisztikus pszichológiával, hiszen egy 

adott érzelmet mindig egy nagyon bonyolult idegrendszer szövevényes hálózata hoz létre, ezért 

tehát ebből a szempontból az érzelem inkább összetettnek, mint egyszerűnek nevezhető. Azonban 

azt is problematikus lenne tagadni, hogy pszichológiai értelemben egy adott időpillanatban jelen t-

kező érzelem felfogható egységesként is. Egy lehetséges megoldás, hogy az érzelmek pszichikai 

értelemben nem komplexumok, de ami létrehozza őket, az (fizikai) komplexum. Posch még egy 

ellentmondónak tűnő megfogalmazást is megkockáztat: „Még a legelemibb érzelem is nagyon 

összetett jelenség, s a legösszetettebb érzelem is teljesen egységes.” (976.)   

 Ezt a többféleképp is értelmezhető tézist a rákövetkező oldalakon hozzáfűzött magyaráza-

tok és hasonlatok hivatottak világosabbá tenni. Egyik hasonlat szerint kb. abban az értelemben 

egységesek az érzelmek, mint amilyen értelemben egységes egy virágos mező látványa: „egy da-

rab világ, egy nagy tarkaság”, amely bár ténylegesen összetett, de ez az összetettség magából a 

látványból az észlelő számára nem feltétlenül adódik, ezt – egyéb tapasztalatok alapján – inkább 

csak tudni lehet, mintsem látni. Egy másik hasonlat szerint miként a zsebóra mutatóinak állása (pl. 

az, hogy 9 órát mutat) egységes állapotnak (látványnak) tekinthető, annak ellenére, hogy nagyon 

összetett folyamatok eredményeként áll elő, úgy az ember érzelme (azaz érzelmi magatartása) is 

egységesnek tekinthető akkor is, ha nagyon komplex folyamatok hozzák létre.120  

 Egy másik megjegyzése bevallottan a „hagyományos” pszichológiára támaszkodik, mely 

megkülönbözteti az (egységes és szellemi természetű) érzelmet annak testi megnyilvánulásától. 

Az „egységes érzelem […] csak különféle mozdulatokban nyilatkozik – ezt a tételt, illetőleg a 

benne rejlő igazságot nekünk is el kell sajátítanunk, ha nem hiszünk is egy a magatartások mögött 

rejlő s ezektől különböző, »érzelem« nevű psychikum-ban.” (967.) Az eddig kifejtettekkel szem-

beni inkoherencia veszélyét magában hordozó kijelentés. Az eddigiekben kifejtettekkel összefér – 

például – az a megfogalmazás, hogy különböző mozgások (fiziológiai folyamatok és látható moz-

dulatok) megvalósítanak valamely érzelmet. Hogy az érzelem megnyilvánul vagy megnyilatkozik 

a mozdulatokban, már problematikusabb, legalábbis az eddig felvázolt keretek között. Talán az 

segíthet megérteni, mire gondolt Posch, amikor szintek közötti viszonyokról, a „felsőbb viselke-

                                                
120 Ha figyelembe vesszük a korábban, mintegy mellékesen eljetett megjegyzéseit is, amelyek szerint soha nem 

magukat a tárgyakat látjuk, hanem csak ilyen-olyan foltokat, s ezekből következtetünk a tárgyakra, akkor azt látjuk, 

hogy itt kissé elmozdul korábbi – inkább atomisztikus jellegű – álláspontjától. Talán a leginkább koherens értelmezés 

az lenne, ha úgy értjük mondandóját, hogy valójában csak ilyen-olyan foltokat látunk, de a tárgyakra történő 

következtetés olyan gyorsan és automatikusan történik, hogy az emberben ez nem is tudatosul, ezért a – valójában 

komplex – látvány az észlelő számára egységesként jelenik meg.   
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désmód”-nak „alsóbb fokok”-hoz való viszonyáról beszél.121 Az a megjegyzése, hogy „az alsóbb 

ügyességek csak mint feltételek, okok” játszanak szerepet a felsőbb szintű működésben, arra en-

ged következtetni, hogy a „nyilatkozás” alatt csak a kauzális láncolatokkal átszőtt komplex moz-

gásfolyamatoknak a látható mozgásokban megnyilvánuló stádiumát érti, amikor a látható viselke-

dés mint okozat megjelenik. Ilyen értelmezés mellett a mondanivaló nagyjából érthető, de a fo-

galmazásmód kissé homályos. 

A pontos kategorizálás mikéntjének meddő keresése helyett Posch inkább egy alapvető – 

és kissé meglepő – kategoriális döntést hoz. Az érzelmeket egy, a lelki jelenségek legátfogóbb, 

„legfelsőbb” kategóriájának nevezi ki. A leginkább elfogadott (korabeli) csoportosítás helyett – 

melyben élesen elkülönül egymástól a gondolkodás, az érzelem és az akarat –  Posch ezeket egy 

nagy halmazban helyezi el. Döntése: „az eddigi triumvirátus helyébe az »Érzelem«-nek felajánlani 

az egyeduralom trónusát.” (1104.) Ezáltal kihúzható a talaj az egyik érvelésmód alól, amely a ha-

gyományos kategóriákra – és az ezekhez fűződő standard sajátosságokra, tradicionális feltételezé-

sekre – hivatkozva akarja kivonni a tudományos (reduktív) vizsgálódás alól egyik vagy másik le l-

ki jelenséget (többnyire a gondolkodást).  

Posch döntése nagyrészt terminológiai. A lényeg az egy fő kategóriába történő besorolás; 

pusztán gyakorlati okból kapja ez az ’érzelmek’ nevet. Az intellektuális folyamatokat érzelmiek-

nek nevezni is elég nehezen elfogadtatható, de még inkább inplauzíbilis lenne fordítva. 

 

Akarat (mint érzelemtípus) 

  

Eddig is láttuk, hogy a köznyelv mennyi zavart okoz a precizitásra és tárgyilagosságra törekvő tu-

dományos vizsgálódásokban. Az akaratot a cselekvés (szellemi természetű) okaként tekintő felfo-

gás is a mindennapi szóhasználatban találja meg a legnagyobb támaszát, mely szóhasználat annyi-

ra elterjedt, hogy fontos társadalmi – elsősorban jogi – intézmények gyakorlatában is nélkülözhe-

tetlennek számít, amikor bizonyos cselekedeteket akarattal (szándékosan) végrehajtottaknak, má-

sokat viszont véletlenül, akaratlanul elkövetetteknek minősít. Ami persze nem jelenti azt, hogy te-

oretikus célokra is egy az egyben el kellene fogadnunk ezt a gyakorlati célú feltevést, s az akaratot 

önálló entitásnak tekintenünk. Posch értelmezésében az akarat az érzelmek (érzelmi mozdulatok) 

egyik fajtája, amely a haraggal áll a legközelebbi rokonságban. Az akarat és a harag viszonyát 

                                                
121 Bár a tisztázatlan terminológia és az időnként homályos fogalmazásmód miatt nem egyértelmű, hogy amikor azt 

írja, hogy a felsőbb szint „sohasem puszta konglomerátuma” az alsóbbnak, akkor ezt egy, a szintek közötti redukció 

kérdésével kapcsolatos álláspontként (is) értsük, avagy pusztán arra akar utalni vele, hogy a komplexebb képességek 

nem vezethetők vissza (vagy nem bonthatók fel) egyszerűbb, primitív képességekre.  
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fordítva képzeli el, mint a pszichológiai iskolák többsége, amelyek az akaratot tekintik elsődle-

gesnek, alapvetőbbnek, és a haragot származékosnak: „Az »akarás« nevezetű erőfeszítés a szár-

mazék, a másodlagos jelenség ahhoz a primair erőfeszítéshez képest, melynek »harag« a neve.” 

(987.) További jellegzetessége az akarat-érzelemnek, hogy többnyire nem egy aktuális benyomás 

váltja ki, hanem egy ilyen benyomásra való rágondolás, azaz annak emléke. (Ebből a szempontból 

az intellektuális érzelmekkel is rokonítható.) Mégpedig olyan benyomásnak az emléke, amely va-

lamilyen kudarccal, félelemmel vagy más, ehhez hasonló érzelemmel kapcsolatos. Az ezekre – te-

hát nem valamilyen kitűzött célra, hanem a cél el nem éréséből fakadó kudarcra – való visszaem-

lékezés váltja ki a haragot, s ez a gyökere az akarásnak.  

 Posch nem érvel hosszasabban az akaratnak a haragból való eredeztetése mellett. Az akaró 

emberről olyan képet rajzol, mint egy cselekvőről, aki nagy erőfeszítéseket tesz valamely célja 

megvalósítása és a mindig fenyegető sikertelenség elkerülése érdekében. Az akaró embert egyben 

haragvó emberként értelmezi: „minden előretörekvő ember, az, aki akadályokat gázol le, egy ki-

csit haragszik.” (986.) 

 Ebben a felosztásban tehát a haragban gyökerező akarat az érzelmek egyik fajtája. Amit 

akaratnak nevezünk, az – legalábbis a primér, zsigeri érzelmekhez képest – egy viszonylag fejlet-

tebb, összetettebb érzelmi cselekvés. Ám másféle felosztás is lehetséges, ha létrejöttük szempont-

jából vizsgáljuk a cselekvéseket, melynek során taxonómiai értelemben különbséget tehetünk az 

akaratlan és az akaratlagos mozdulatok között. Kialakulásuk szempontjából tekintve az első „a 

könnyű-nek fogalma alá esik”, melyhez nincs szükség akarati megerőltetésre. „Az akart mozdula-

tok ellenben a nehéz birodalmába tartoznak”, mivel végrehajtásuk erőfeszítést igényel,  s ezt ne-

héznek érezzük. Ez a kissé ad hoc felosztás Posch szerint nagyon is gyümölcsöző lehet, további 

vizsgálódásoknak adhat irányt: „igaz, hogy a nehézség és könnyűség szerint való osztályozás csak 

egyike a sokaknak, [de] ebbe a két fogalomba belefér az egész psychologia mindenestül”. (228.) 

Sőt, „a kérdéses fogalompárban egy psychologiai kincsesbánya rejlik” (229.), ha sikerül megtud-

ni, hogy a nehéz (akarati megerőltetés érzésével párosuló) fiziológiai processzusokból hogyan vá-

lik könnyű, szinte automatikusan lejátszódó folyamat.  

A könnyű és a nehéz ellentétpárra építő felosztás egyben akarat és (a hagyományos módon 

értett) érzelem megkülönböztetéseként is funkcionálhat. „Vagyis: ha nehezen áll be a mozdulat, 

akkor akarás volt az egész folyamat, ha könnyen, akkor érzelem.” (994.) Ám a kettő között nincs 

éles határvonal. A könnyű és a nehéz (egyben az akarati és az érzelmi) folyamatok egy skálának 

valamely pontjára helyezhetők el, s egyik folyamat a másikhoz képest minősíthető – legalábbis el-

viekben – könnyebbnek vagy nehezebbnek. Minden olyan esetben, amikor tervezett, szándékos 
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műveletekről van szó, az történik, hogy az eredetileg önkéntelen mozdulatok az akarati irányítás 

érzésével párosulnak. Ez esetben a két kategória mindig „együvé olvad” (azaz a skála valamely 

fokával jellemezhető cselekvésről van szó). Míg az előfordul, hogy egy folyamat teljesen a skála 

egyik végpontjára helyezhető (azaz spontán, akarat-érzés nélküli mozdulat zajlik; ilyen például az 

asszociáció is), addig a másik szélső pontba nem tartozik semmi, a szándékos mozdulatok soha 

nem „tiszta” akarati műveletek. A fokozatiság gondolatának e téren való bevezetésével ez a máso-

dik csoportosítási mód nem is nagyon különbözik az elsőtől; vagy legalábbis összebékíthető az 

előző alapelvével, hiszen ha nincs éles demarkációs vonal, akkor nem sérül az az elv, hogy érzel-

mek és az akarat között nincs lényegi különbség, illetve hogy a kettő végső soron azonos (tőről 

fakad). Mivel az ún. reflexszerű mozdulatokhoz sincsen szükség akarati megerőltetésre, tehát azok 

is a könnyű mozdulatok közé tartoznak. Posch elfogadhatónak tartja ezt a terminológiát is, ebben 

az esetben „akart” és „reflex-szerű” mozdulatok szerepelnek a fenti skála két végpontján. Bárme-

lyik terminológiát is alkalmazzuk, a legtöbb esetben csak komparatív módon tudjuk elhelyezni 

ezeket a (képzeletbeli) skálánkon. De akárhogyan is kategorizálunk – legalábbis a Posch által le-

hetségesnek minősített többféle verzió közül –, mindenképp helytelennek minősül az a 

köztudalom (és egyes filozófusok) által szentesített felfogás, amely mozdulatok kiváltójának te-

kinti az akaratot, s ennek meglétére alapozva bizonyos jövőbeli tervekről úgy beszél, mintha 

azoknak a megvalósulásához az akaraton kívül másra már nem is lenne szükség.122 

 Az akaratnak hatóerőt tulajdonító felfogás kialakulásában annak a nyelvi szokásunknak is 

szerepe van, hogy egyes szám első személyben beszélünk önmagunkról, s mindezt névértéken is 

vesszük, azaz feltételezzük valamiféle „én” létezését. Ez az „én-hívő álláspont” egy precízebb 

nyelvhasználattal kiküszöbölhető lenne. A tárgyas igéket tartalmazó mondatok kifejezhetőek len-

nének az „-ódik, -ődik” toldalék felhasználásával képzett igét tartalmazó mondatokkal123; ill. a 

szenvedő alak általános használatával elvileg megszabadulhatnánk az egyes szám első személyű 

beszédmódtól, s a (szubsztantív) „én” hiányában az autonóm cselekvő akarat létezésének feltéte-

                                                
122 Gondolatmenetének ezen a pontján Posch egy kissé túloz, hiszen sem a „köztudalomra”, sem a filozófusokra nem 

általában véve jellemző, hogy egy jövőbeli terv sikeres megvalósulásához ne tekintenének szükségesnek a szándék 

meglétén kívül egyéb tényezőket. Így Posch az akarat potencialitásának korlátozottsága melletti érvelésével – 

beleértve azt is, amikor amellett érvel, hogy nem csak a mozdulat-kiváltó, hanem a reflex-szerű cselekedetet 

blokkoló, mozdulat-gátló akarat képes-sége is korlátozott – kevesek által vitatott állításokat fogalmaz meg. 

Mindazonáltal érthető, hogy mi ellen érvel: az akaratnak autonóm cselekvő ágensként való felfogása ellen. (Az akarat 

témájával összefüggésben lásd még a lentebbi, „Kauzalitás (és szabad akarat)” című részt is.)  
123 A korabeli nyelvészetben vita tárgyát képezte, hogy az „-ódik, -ődik” képző igazi passzív forma-e, avagy szenvedő 

jelentéstartalma ellenére csak a „-(t)atik, -(t)etik” „valódi”  passzívumot helyettesítő toldalék. Posch gondolatmenete 

számára ez itt közömbös kérdés, mivel mindkét képző alkalmas a szubsztantív én létét nem sugalló nyelvi formulázás 

céljaira. (A témáról részletesebben lásd pl. Szili Katalin: A mediálisokról az -ódik, -ődik kapcsán. ELTE BTK 

Központi Magyar Nyelvi Lektorátus, Budapest, 1996.; ill. Uő.: Valahol a passzívum és a mediálisok között. Magyar 

Nyelvőr, 1999/3. 350-357.)     
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lezése is elveszítené egyik támasztékát. „Ha az »akarat« szó nem volna meg a nyelvben, 

psychológiai belátásunk megnövekednék, persze abban az arányban, amelyben a beszédnek ké-

nyelmessége, rövidsége csökkenne.” (1030.)  

 Mint láttuk, az a kérdés, hogy egy taglejtés(sor) érzelem-e vagy akarat, felfogható fokozati 

kérdésként. Azaz lehetséges érzelmibb vagy kevésbé érzelmi, ill. nagyobb vagy kisebb mértékben 

akarati egy bizonyos mozdulat(komplexum). Ám a fokozatiság gondolatát Posch határozottan el-

utasítja akkor, amikor egy konkrét érzelem/akarat intenzitásáról, egy vágy erősségéről, vagy va-

lamely motiváció erősebb vagy gyengébb mivoltáról van szó. Ez olyan felfogás, melyet különösen 

akkor tudunk – és szoktunk – alkalmazni, amikor dilemmatikus helyzetekben levő ember viselke-

dését akarjuk magyarázni. Két vonzó lehetőség közötti választást jellemezhetünk úgy, hogy az il-

letőnek nagyobb vagy erősebb késztetése volt arra, hogy megtegye az egyiket, mint a másikat. 

Ugyanígy jellemezhető egy olyan szituációban levő ember viselkedése, amelyben két (vagy több) 

rossz közül kell választania. Azért választja az egyiket, mert a másiktól jobban fél. Posch számára 

az érzelmek erősségének különböző fokát feltételező elképzelésnek csak egyetlen értelmezése fo-

gadható el. A fokozatot kifejező szavakat (’nagyobb’ vagy ’kisebb’) helyesen – azaz szó szerinti 

értelemben – csakis az adott indulati emóciót jellemző taglejtések tényleges mozgáspályájának 

méretére vonatkozhatjuk.124 A dilemmatikus helyzetekben történő döntési folyamat értelmezése-

kor pedig a helyes eljárás nem az, hogy erősebb vagy gyengébb érzelmeknek afféle „párviadalát” 

feltételezzük, melyben az erősebb érzelem diadalmaskodik, hanem azt kell mondanunk, hogy b i-

zonyos érzelemkiváltó benyomások erősebben, mások pedig kevésbé mozgásra ingerlőek. (Posch 

kifejezésével: „cselekvésbe átmenékeny”-ek.) Bár elismeri, hogy ez nem valami sokatmondó 

meghatározás, de ennél különb javaslata nincs. Úgy véli, minden más értelmezés az érzelmek 

szellemi természetét hirdetők malmára hajtaná a vizet. 

  

Érzelmek viszonya a gondolatokhoz 

 

A viselkedéselvű pszichológia gondolatmenetei és módszerei alkalmazhatóságának nehézségei 

fokozottabb mértékben jelentkeznek akkor, amikor „magasabb” szintű intellektuális tevékenység-

ről, mint amikor egyszerűbb, reflexszerű viselkedésformákról van szó. Természetesen Posch nem 

hátrál meg a feladat előtt, hogy az intellektuális jelenségeket is besorozza az általa alkotott elméle-

                                                
124 A ’taglejtés’ ez esetben is jelentheti a végtagmozgást és a fiziológiai folyamatot is. Megjegyzendő, hogy az 

érzelmek intenzitásának fokozatait elutasító álláspontját illetően Posch nem marad teljesen következetes. A 

későbbiekben, a gondolkodás, érzelem és akarat viszonyait tárgyaló fejezetben maga is a szokványos értelemben 

beszél „csekélyfokú szeretet”-ről. (1093.)  
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ti keretekbe, de tisztában van azzal, hogy első hallásra (talán még másodikra is) nehéz elfogadtatni 

az olvasóval, hogy az értelmi és az érzelmi folyamatok között nincs lényeges különbség. Azért 

nincs, mert az értelmi folyamatok is csak valamilyen kiváltó ingerre adott reakciók, a környezet-

hez való alkalmazkodás termékei. Nehéz plauzibilissé tenni azt a nézetet, hogy – az ő példáját 

használva – egy szerelmesnek a szerelme tárgyához való viszonya alapjában véve ugyanabba a 

kategóriába esik, mint mondjuk egy mineralógus szakmai érdeklődése egy kődarab iránt. De 

„bármi csekély érdeklődés és bármi nagy szerelem […] lefolyási módja beleillik abba a  legáltalá-

nosabb keretbe, amelyet minden érzelmi processusnál megtalálunk: van egy valamilyen érzelmet 

keltő tárgy, és vannak e tárgytól kiváltott valamilyen mozdulatok.” (815.) Ahogy a közgondolko-

dás a hideget a meleg ellentétének tekinti, s nem veszi észre, hogy ugyanannak – jelesül a hőmér-

sékletnek – a különböző fokáról van szó, sokan hasonló lényegi distinkciót tesznek értelmi és ér-

zelmi folyamatok között, melyek valójában csak abban térnek el, hogy az értelmi folyamatok „k i-

hűlt, hevüket vesztett, csekély fokú érzelmek.” (812.)125 Ez a gradualiter különbség viszont jelen-

tős; nagy mértéke magyarázza azt, hogy oly sokan lényegi különbséget tételeznek közöttük. S 

amit a hagyományos filozófiai szóhasználat szerint egy tárgy intellektuális megragadásának vagy 

felfogásának neveznek, arra is igaz, hogy az semmi egyéb, mint a fiziológiai szervezetünk komp-

lex rendszerébe vegyülő mikro- és makroszintű megmozdulások bizonyos része. 

Akkor, amikor a két szféra lényegi különbségét tagadja, és az értelmi folyamatokat az ér-

zelmiek közé sorolja, akkor – szóhasználata miatt – úgy tűnhet, mintha Posch az értelmet vissza 

akarná vezetni a (standard értelemben vett) érzelemre. Nem erről van szó. Pusztán terminológiai 

(és didaktikai) okoknál fogva esett a választása arra, hogy átfogó kategóriafogalomnak az érzel-

meket válassza. Nem lényeges, hogy melyik szót tartjuk meg a kettő közül. Ami fontos, az a két 

„szféra” közötti válaszfal lebontása, mindkettőnek közös kategóriába helyezése. Sem az értelmet 

érzelemre, sem az érzelmet értelemre, hanem mindkettőt a (tág értelemben vett) mozdulatokra re-

dukálja. Az érzelmekről való sok-sok fejtegetés mellékszálaira csak azért volt szükség, hogy az 

olvasó könnyebben tudjon haladni azon a gondolati úton, ami elvezeti a megszokott nézőponttól 

addig a gondolkodásmódig, amely valójában – a szó legszigorúbb, ontológiai értelmében – sem 

lelki értelemben vett érzelmek, sem gondolatok valós létét nem ismeri el, csupán ingerek hatására 

kialakuló mozdulatokat, mozgásokat. 

 

4. Nyelv (nyelvészet, nyelvfilozófia) 

 

                                                
125 Itt (és a továbbiakban) az érzelmek fokát a fentebbi bekezdésben foglaltak szerint kell érteni. 
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Már Posch két könyvének fentebbi elemzése során többször is szóba kerültek a nyelvi szempon-

tok Posch általi bevonása, hangsúlyozása, de ott viszonylag konkrétabb problémákra – úgy is 

mondhatjuk, hogy inkább eseti jelleggel, az adott érvek vonatkozásában használt nyelvi formák 

sajátosságaira – koncentrálva. Ebben a szakaszban Posch filozófiájában jelen levő nyelvi aspektu-

sok viszonylag általánosabb jellegzetességei összefoglaló szemszögből kerülnek áttekintésre. 

(Specifikusabb példákat lásd az adott könyv elemzésénél.)  

 

Nyelvi alapú érvek használatának hasonlóságai és eltérései a két könyvben 

 

A Posch Jenő filozófiájáról fellelhető kevés – és rövid – elemzés és ismertetés némelyike megem-

líti Posch filozófiájának nyelvcentrikus jellegét, érveinek nyelvkritikai aspektusát.126 Írásainak je-

lentős részében valóban megfigyelhető a nyelvi elemzésre alapozott kritikai érvelésmód. Ha vala-

ki csak a fő művének tekinthető pszichológiai könyvét olvassa el, akkor könnyen juthat arra a 

gondolatra, hogy Posch a nyelvi/nyelvészeti vizsgálódás filozófiai célokra való bevethetőségének 

alapgondolatát Mauthnertől kölcsönzi.127 Mauthner hatása valóban megfigyelhető a könyvben; a 

századfordulón megjelent háromkötetes nyelvkritikai munkáját Posch alaposan áttanulmányozza. 

Azonban ha Posch korai időfilozófiai művét elolvassuk, akkor láthatjuk, hogy már az idő szubjek-

tivista értelmezése melletti érveiben is fajsúlyosan jelen van a nyelvi – nyelvpszichológiai, nyelv-

történeti, etimológiai – eszköztár, még Mauthner nyelvkritikai filozófiájának megjelenése előtt. A 

nyelvkritikai érveléstípust a korai könyvében speciális célra, az objektivista időfelfogás hibái 

gyökerének kimutatása érdekében alkalmazza, a nyelvi hibáknak a téves időértelmezés kialakulá-

sában szerepet játszó formáit téve vizsgálat – és kritika – tárgyává. Noha kései művében is célirá-

nyosan alkalmazza nyelvi alapú érveit, ezt már nagyobb általánosságú bölcseleti cél – a spiritua-

lizmus elleni küzdelem – érdekében teszi, azokat a tévesen értelmezett nyelvi formákat kritizálva, 

amelyek (legalábbis részben) felelősek a spiritualista világkép anyagtalan szellemi entitásainak 

téveszméjéért. Annyi hasonlóság mindenképp van a két törekvés között, hogy mindkét esetben a 

népi pszichológia nyelvezetének torz (de nem feltétlenül tudatos) interpretációja vezet tévútra. 

Ezért kései műve egyik fontos filozófiai feladatának Posch azt tekinti, hogy a lelki beszédmód 

nyelvezetét tegye elemzés tárgyává, s felhívja a figyelmet a szándéktalan tévedésre, és lerántsa a 

leplet a direkt visszaélésekről. 

                                                
126 Pléh Csaba Posch pszichológiai művében „a motoros és a nyelvkritikai radikalizmus összekapcsolását” 

konstatálja. (Pléh Csaba: A lélektan története. Budapest, Osiris, 2010. 222. o.) Mester Béla is megjegyzi: „Posch 

gondolkodásának kezdettől fogva van egy […] nyelvkritikai attitűdje.” (Mester Béla: Az akarat mint képzet. In: 

Laczkó Sándor [szerk.]: Lábjegyzetek Platónhoz (9) – Az akarat. Szeged, Státus kiadó, 2011. 248.o.)     
127 Mauthnerrel kapcsolatban lásd még a fő művel foglalkozó fejezeten belül a „Források és vitapartnerek” c. részt.  
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Noha nyelvészeti és nyelvtörténeti kérdésekben mindkét könyvében mások munkájára is 

támaszkodik, de az a mód, ahogyan ezeknek az érvelésmódoknak a hasznosítását, filozófiai rele-

vanciájának mikéntjét Posch egy bizonyos cél érdekében alakítja – miközben mindig igyekszik 

saját meglátásokkal gazdagítani vagy módosítani az átvett argumentáció-készletet – sajátossá, vé-

leményem szerint a magyar filozófiatörténetben egyedivé teszi Posch Jenő filozófiai törekvését. 

Ugyanis a nyelvi elemzések filozófiai szempontból tekintett fontosságára magyar közegben ebben 

a korban és ezt megelőzőleg kevesen irányították a figyelmet olyan mértékben – s még kevésbé 

olyan módon –, ahogy azt Posch teszi. Noha nyelvészeti, nyelvfilozófiai munkák persze van-

nak128, de irányultságuk, célkitűzéseik nagyon eltérőek a Posch által képviselttől. Noha a már le-

csengőben levő pozitivista irányultság számára nem ismeretlen, hogy a nyelvi szempontú vizsgá-

lódások elhanyagolása (is) metafizikai álproblémák keletkezését generálhatja, Posch azonban úgy 

érzi, hogy magyar közegben egyedüliként hangoztatja azt, hogy a nyelvi vizsgálódások azért is 

fontosak, mert szavaink és mondataink teoretikus közegben való használatakor pusztán a hétköz-

napi nyelvszokás bevett sémáira támaszkodó, értelmezői munkát mellőző kezelése nemcsak téve-

dést okozhat, hanem szándékos visszaélésre is lehetőséget teremt.  

Noha Posch mindkét könyvében megindokolja, miért helyez nagy súlyt a nyelvi elemzés-

re, s hol vannak azok a pontok, ahol kimutathatóan filozófiai vagy pszichológiai súlya van ezek-

nek, az indoklások ellenére egyes olvasók és kritikusok mégis elutasítóan reagáltak a filozófiába 

nem illőnek tekintett nyelv-analitikus gondolatmenetekre. Azok az indoklások, melyekben Posch 

általánosságban, irányelvként fogalmazza meg, miért fontosak ezek, úgy gondolom, helytállóak. 

A kritizálók gyakran valóban indokolatlanul ignorálják (mint Palágyi) vagy utasítják el (mint Ale-

xander) a szerző gondolatmeneteinek ezen aspektusait. Azonban azt is észrevehetjük, hogy az á l-

talánosságban megfogalmazva nagyon is respektálható nyelvi témájú meglátások egyes konkrét 

kérdésre való vonatkoztatása során már nem mindig vitathatatlanul relevánsak. Egyes konkrét 

probléma vagy álláspont elemzésekor Posch ez irányú fejtegetéseiben nem válik mindig világossá, 

hogy egy adott nyelvi gondolatmenete mekkora jelentőséggel bír az általa fontosnak tartott filozó-

fiai probléma szempontjából. Egyes ritka esetekben az olvasóban még az a feltételezés is felme-

                                                
128 A nyelvészet és a nyelvfilozófia vizsgálódási területei között ma is jelentős átfedések vannak, s talán még inkább 

így volt ez akkoriban. Mindazonáltal például Rubinyi Mózes kimondottan nyelvfilozófiai munkákat is publikál. Egyik 

füzet-formátumban is kiadott – kis terjedelme ellenére összegző jellegűnek szánt – írásának címében szerepel is a 

kifejezés: A nyelvfilozófia mai állása és jövő feladatai. (Budapest, Athenæum, 1915.) A címben foglaltakkal 

ellentétben (arányaiban tekintve) legalább annyit foglalkozik a szerző a nyelvfilozófia múltjával, mint az akkori 

jelenével. A jövőbeli feladatokra pedig meglehetősen „magasról” tekint, két nagy általánosság-fokú kérdésben 

összefoglalva a teendőt: a nyelv eredetének kérdését, valamint a világnyelv lehetőségének problémakörét minősíti a 

legfontosabb vizsgálandó területeknek. A nyelvi elemzés kritikai célokra való használatának – Mauthner kapcsán 

röviden megemlített – ötlete azonban csak lebecsülést és elmarasztalást kap a szerzőtől, aki Mauthnert még 

filozófusnak sem hajlandó minősíteni, legfeljebb publicistának. 
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rülhet, hogy az adott szakasz csak azért került bele a könyvbe, mert a szerző sajnálta volna, ha 

kárba vész. Mindkét könyvében vannak olyan szakaszok – igaz, néha csak egy-két bekezdésnyiek 

– melyekben olyan nyelvészeti kérdéseket is tárgyal, melyek inkább egy specifikusabb nyelvészeti 

szaklap tematikájába illeszkednének, s az épp terítéken levő téma vonatkozásában alig-alig van 

hordereje. Valószínűleg nyelvészeti jártassága eredményezte azt, hogy Posch néha túlságosan be-

lefeledkezik gondolatmenetébe, s elmerül olyan nyelvészeti részletkérdésekben, melyek már a ki-

induló problémák szempontjából nem igazán bírnak jelentőséggel.129  

 

A nyelv kritikája – nyelvileg kimutatva 

 

A nyelvi szempontok, a nyelvkritikai hozzáállás alkalmazásával kapcsolatban Posch egy specif i-

kus nehézséggel is szembesül. A szkepticizmusnak – és azon belül a nyelvkritikai változatnak is – 

megvannak a maga sajátos nehézségei. A filozófiatörténetben a különböző típusú szkepticizmus 

képviselőinek nézetei kapcsán fennáll egy bizonyos feszültség, ami abból fakad, hogy rákénysze-

rülnek arra, hogy a nyelv eszközeivel mutassák meg azt, hogy amivel ők maguk is dolgoznak, az 

végső soron alkalmatlan arra, hogy bármit is pontosan ki lehessen mutatni vele.  

  
[N]em mi vagyunk az elsők, akik védekezni próbáltak ama tagadhatatlanul furcsa kényszerhelyzet-

ben, mely céltáblául teszi ki eljárásukat az ellenfél gúnyának, hogy t.i. „íme, amikor minket akartok 

bizonyos fegyverek használatáról leszoktatni, e küzdelmetekben magatok is ugyanazokhoz a fegy-

verekhez fordultok!” (189.) 

 

A feszültséget tehát Posch is érzékeli, emiatt időnként ezt a helyzetet magyarázó, mentegetőző 

megjegyzéseket iktat a szövegbe. Bármennyire is problémásnak tartja, a filozófia története során 

felhalmozódott – és a köznyelvvel átfedéseket mutató – pszichológiai jellegű terminus-készletet 

egy olyan szerző sem tudja teljesen nélkülözni, aki annak egy jelentékeny hányadát megismerési 

célokra sok szempontból alkalmatlannak és félrevezetőnek tekinti. Azonban – ahogy sok más (ko-

rábbi) szerző is – Posch is rákényszerül a rendelkezésre álló szóállomány használatára. 

 

[E]gy magunkfajta realista, ki elvégre is új, érthetetlen nyelvet nem teremthet magának, kénytelen 

ezt a lélekhívő nyelvet elsajátítani, azaz elejétől végig színjátékot játszani, álarcot hordani. Ezt je-

leztük is az »úgynevezett«-ek és idézőjelek sűrű felrakásával. Ha ezek néhol a tárgyalás hevében 

vagy a stílus kedvéért elmaradtak, bizonyára odaérti az álláspontunkkal megbarátkozott olvasó. 

Egy realista  számára nem is marad más megoldás, mint az, hogy […] kinyilvánítja, hogy összes 

lelki szavai csak engedmények voltak az érthetőség kedvéért, s az »ellentmondás!«-t kiáltó olcsó 

vádaskodásokat elhárítja annak a kiemelésével, hogy színészkedése tudatos és kényszerű volt. 
(1114.)  

                                                
129 Ezek ismertetésére nem is térek ki. Hasonlóan azokhoz a gondolatmenetekhez, amelyekben Posch a köznyelvi 

kétértelműségeknek azokat a fajtáit kritizálja – sok példával illusztrálva –, melyeket illetően kétségkívül igaza van, de 

már akkoriban is nyilvánvalónak, triviálisnak mondhatóak.   
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Posch nehézséget illető diagnózisa helytálló, s az eljárása miatti mentegetőzés is indokolt. B izony, 

sokszor kell „odaérteni” mondandójához az idézőjeleket, a stilisztikai okokból – vagy feledékeny-

ségből – elhagyott valamilyen jelzést, hogy nem szó szerint értendő az adott mondat vagy bekez-

dés. Ennek figyelembe vételével sokszor teljesen egyértelművé válik a mondanivaló, azonban nem 

mindig. Amennyiben minden olyan kijelentését, amelyben a hagyományos szellemi kifejezésmó-

dot a szerző instrukciójának megfelelően be akarjuk helyettesíteni valamivel, akkor csak annyit 

tudunk tenni, hogy figyelembe vesszük: a tévesen szelleminek tekintett jelenség valójában valami-

lyen viselkedés és/vagy fiziológiai folyamat. Azonban a konkrétabb azonosítás lehetőségének 

kérdéses mivolta miatt némelyik állítás így meglehetősen kiüresedik. Azokban az esetekben, ami-

kor a tartalmi mondanivaló kifejtésének – és az ellenfelekkel szembeni érvelésnek – szerves részét 

képező szakaszokban próbáljuk meg „lefordítani” Posch kényszerűen mentális beszédmódját, né-

ha zavarba ejtő bizonytalanságot okozhat annak eldöntése, hogy a terminológiai homályosságot 

hogyan oszlassuk el úgy, hogy az ne – vagy legalábbis minél kevésbé – legyen kihatással a tar-

talmi mondanivalóra. Egyes esetekben ez még az „álláspontunkkal megbarátkozott” olvasónak is 

gondot okozhat. (Erről a redukcióval is kapcsolatos problémáról részletesebben lásd az összegző 

fejezetben foglaltakat.)   

  

Metafora (és egyéb nyelvi hibák) 

 

A nyelvi-nyelvkritikai gondolatok érvekként való használata leginkább abban a formában jelenik 

meg, hogy a szerző egy adott – többnyire az idealista metafizikusok által használt – terminus ere-

deti jelentését kutatja fel, s kimutatja, hogy a kifogásolt szerzők nem ebben az értelemben hasz-

nálják. Vagy indoklás és magyarázat nélkül használják ettől eltérő értelemben, vagy pedig adnak 

valami hibás – érthetetlen, dagályos, zavaros – magyarázatot, mellyel az értelmesség vagy a filo-

zófiai mélység látszatát keltve a figyelmetlen olvasót könnyedén megtévesztik. Nagyjából ez a 

helyzet a szellemi állapotokra vonatkozó főnevekkel, amelyek – mint etimológiai vizsgálódások 

segítségével kimutatható – eredetileg mindig valamilyen cselekvésre vonatkoztak. Ezek vagy 

szándékos visszaélések – egyes filozófusok ideológiai okokból történő torzításai, esetleg beléne-

velt pszichológiai kényszerei – miatt terjedtek el, vagy szándéktalan figyelmetlenségből, azaz a 

gyakorlati kommunikáció céljaira megfelelő metaforáknak és hasonlatoknak az elmélet szaknyel-

vébe történő reflektálatlan beemelése révén.  



  133 

Posch (mindkét könyvében) nagy számú példát vonultat fel a köznyelvből annak érzékelte-

tésére, hogy mennyi sok kifejezést használunk minden nap, amelyek annyira megszokottak, hogy 

többnyire nem – néha a tudósok sem – veszik észre, hogy nem szó szerint értjük őket. Pszicholó-

giai művének egyik hétköznapi példája az orvos és betege közötti diskurzus, amely azért szemlé-

letes példa, mivel a páciens ugyan a „lelki” állapotáról számol be – elmondja, mit „érez” –, de az 

orvos tudatosan nem szó szerint értelmezi a mondottakat. Az orvos (általában) nem követi el azt a 

hibát, amit az a pszichológus, aki lelki képekként értett képzetek létezésében hisz. Ez utóbbi 

olyan, … 

 

 …mint amilyen volna az az orvos, aki megkeresné a betegje testében azt a szúró tűt, égető para-

zsat vagy szaggató fogót, amikor ez oldalszúrásról, gyomorégésről meg fejszaggatásról panaszko-

dik. A patiens nyelvezetét nem elsajátítania, hanem csak értelmeznie, a kellő tudományos kifeje-

zésmódra lefordítani szabad és kell. […] A psychologusnak sem szabad a létező emlékekbe vetett 

hitet a közembertől egyszerűen átvennie, hanem őt fel kell világosítania, hogy miben áll voltakép 

az a [lelki] állapot. (70-71.) 
 

A mindennapi nyelv tele van metaforikus kifejezésekkel, és nem csupán a (népi) pszichológia. 

Ilyenek még a magas/mély hang, ahol nehéz kideríteni, hogy miért a függőleges tengelyre helye-

zett skála képét használják az emberek. A metsző, éles, tompa hangok ill. a lágy vagy meleg szín 

is metaforikus szóhasználat eredményei. A nehéz feladat inkább metonímia, mint metafora.130 

Ezeket, és még sok más példát elemezve Posch próbálja valamilyen képzettársításra visszavezetni 

az ilyen kifejezéseket, változó sikerrel. Arra a következtetésre jut, hogy egyes esetekben bizonyos 

fokú valószínűséggel rekonstruálható az adott nyelvi formák kialakulása, de sok esetben felderít-

hetetlen az eredetük.  

A sok félrevezető köznyelvi szófordulat egyik leggyakoribb és legszemléletesebb formája 

az, amikor érzelmekről (érzésekről) azt állítjuk, hogy érezzük őket. Továbbgondolva G. Uphues 

egy ezzel kapcsolatos megjegyzését, Posch amellett érvel, hogy itt összekeverjük az ’érezni’-t a 

’tudni’-val. Amit érzünk, az soha nem az adott érzelem, hanem annak kiváltója. Haragot érezni 

nem lehet, hanem a harag alkalmával lehet érezni sok mindent (pl. egy ütést, vagy egy hangot stb.) 

Az érzésnek a tárgya nem maga a harag. Ugyanez a helyzet a félelemmel és a legtöbb érzelemmel. 

Viszont azt jogosan mondhatja valaki, hogy „tudom, hogy most mérges vagyok”. Feltéve, ha a vi-

selkedésére utal vele. Ezt azért teheti meg, mert (gyermekkorában) megtanulta, hogy milyen vi-

selkedésnek mi a neve. Analóg ez azzal, amikor egymástól bizonyos távolságban levő tárgyakat 

nézünk. Látni csak a tárgyakat vagyunk képesek, de  magát a köztük lévő távolságot nem. Ez 

                                                
130 Megjegyzendő, hogy Poschnál a ’metafora’ terminus használata nem mindig esik egybe az (akkori) nyelvészeti 

standardok értelmezésével. Könyvének egyes helyein megkülönbözteti a metaforát a metonímiától és az oximorontól, 

más helyeken néha összefoglalóan metaforának (vagy hasonlatnak) nevez szinte minden nem szó szerint értendő 

nyelvi formát. 
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utóbbit esetleg tudni lehet, korábbi tapasztalatokon alapuló következtetés(ek) felhasználásával. 

Haragot pedig éppúgy nem lehet érezni, mint távolságot látni. Ugyanilyen félrevezető szóhaszná-

lat az akaratról azt mondani, hogy érezzük ezeket: „az akarást épp oly kevéssé lehet megérezni, 

mint ahogy az érzelmeket és indulatokat sem lehet.” (983.)  

Az emberek gyakran jellemzik magukat a harag érzésével akkor is, amikor (még) nem ta-

núsítanak indulatos viselkedést. Posch magyarázata szerint ilyenkor arról van szó, hogy a még 

csak kitörőfélben lévőtől a már látható viselkedésben is megnyilvánuló indulatig zajló folyamat 

lefolyása, ennek fázisai már (induktíve) ismerősek számunkra, ezért már abban a stádiumban azt 

mondom, hogy haragszom, amikor még valójában nem haragszom, csak tudom, hogy haragudni 

fogok. Mégpedig onnan tudom, hogy életem folyamán többször megfigyeltem, hogy a múltban 

bizonyos, számomra indulatkeltő tényezőket olyan viselkedésem – pl. kiabálás, lökdösődés stb. – 

követett, amit haragnak neveznek. Erre a megfigyelésre alapozódik a következtetés, melynek 

megfogalmazása már formájában is félrevezető, mivel jelen idejű mondatban számol be a beszélő 

egy feltételezett jövőbeli tényállásról.  

Bár már pszichológiai művében is meglehetősen sokat ír a metaforákról – többnyire kriti-

kai célzattal –, pár évvel később, 1918-ban (két részletben) cikket is megjelentet A metaphoráról 

címmel. Kritizálja egyes tankönyvek felületes, leegyszerűsítő meghatározásait, s a metafora-

használat pszichológiai vonatkozásainak mellőzését. Néhány rossznak minősített definíció átte-

kintése után ad egy saját, pszichológiai indíttatású – de némileg hevenyészett – meghatározást: „A 

metaphora olyan távoleső hasonlat, amelyet a hallgató a kifejezendő gondolat szempontjából nye-

reségnek érez.”131 

Pszichológiai szempontból a metaforikus gondolkodás jellemzője, hogy nem közvetlen, 

„egy lépéses” képzettársítás útján jön létre, hanem távolabbi elemek gondolati láncok közvetítésé-

vel előálló összekapcsolása révén. Gyakori jelenség, hogy a metaforában a humor nyomait fedez-

hetjük fel, vagy más, érzelmileg pozitív benyomást keltő elemet. Kategoriálisan megkülönböztet-

hetők az antropomorfizálók (susogó nád, csevegő patak, dühöngő szél, haragos tenger, stb.), és az 

ellentétes irányúak, amelyek nem a természetet ruházzák fel emberi vonásokkal, hanem az emberi 

testből csinálnak természeti tárgyakat (vasmarok, rózsaajak, eperszáj, gyöngysor-fog, stb.). Másik 

típus az, amikor „nem az adott A tárgy hasonlít valóban a metaphorikus értelemben veendő Μ 

tárgyhoz, hanem a hol mindössze az forog fenn, hogy A tárgy olyan viszonyban van a maga saját-

értelmű, szavakban is megnevezhető a, b predicatumaihoz, mint amilyen viszony van az Μ és a 

                                                
131 Posch Jenő: A metaphoráról. Egyetemes Philológiai Közlöny. 1918/1-2. 19. o. 
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maga m, n prædicatumai között.”132 Posch kissé kacifántosan megfogalmazott meghatározására 

példa lehet a hegy lába kifejezés, mely azon a térbeli (elhelyezkedési) viszonyon alapul, amelyet 

egy emberi test felső ill. alsó része között fennáll. Ezt a relációt vesszük alapul egy hegy alsó ré-

szének megnevezésekor.    

   A metafora közeli rokonságban áll a szimbólumokkal. Vannak cselekvésalapú, viselkedé-

ses metaforák (szimbolikus viselkedések) és verbális metaforák. Az utóbbi az előbbinek a helyet-

tesítője. (Jó példa erre az üdvözlés, ahol az eredetileg néha hosszú mozdulatsor rövidült le és he-

lyettesítődött verbális formulákkal.) A verbálisnak a cselekvésesre való visszavezetése sok eset-

ben nem lehetséges. „[A] nyelv a maga hasonlataival sokkal messzebbre mehet, tágabb birodalmat 

ölelhet fel, szélesebb körben mozoghat, mint amennyire a cselekvésalakú symbolizálás, az 

objectumokkal dolgozó eljárás képes.”133  

 Valójában minden metafora (kognitív szempontból) abszurdum, de heurisztikus (kommu-

nikatív) eszközként néha olyan felvilágosítást rejt magában, amelyet az olvasó (vagy hallgató) 

anélkül csak nehezen szerzett volna meg. Pusztán fokozati különbséget tételezhetünk a metafora 

és oximoron között; az utóbbiban az abszurdum egyértelműbb, feltűnőbb módon van jelen. Posch 

nem vitatja az efféle metaforáknak a hétköznapi érintkezésben betöltött hasznát, s eszébe sem jut 

az emberiséget felszólítani ennek a nyelvi gyakorlatnak az abbahagyására. Hajlandó elfogadni en-

nek pragmatikai nélkülözhetetlenségét. A szóban forgó cikkben azonban egy kis különbséget fe-

dezhetünk fel a könyvében kifejtettekhez képest. Bár főművében is elismerte a metaforák kom-

munikatív funkcióját, gyakorlatias nyelvi segédeszköz mivoltát, de nyomatékosan hangsúlyozza, 

hogy az elmélet és a gyakorlat céljai különbözőek, s a teoretikus nyelvben semmi keresnivalójuk 

nincs a metaforáknak. Diagnózisa szerint filozófiatörténetileg nézve a metaforák végzetes hatást 

gyakoroltak a bölcseletre, mivel a szerzők többsége elfeledkezett a lelkies kifejezések metaforikus 

mivoltáról (vagy épp szándékosan elhallgatta ezeket, félrevezetve olvasóközönségét). 

 Említett cikkében a könyvében elfoglalt állásponthoz képest némileg megengedőbb a me-

taforákkal szemben. Egyrészt lehetségesnek tart „jó” – azaz nem félrevezető, elvileg mindenki ál-

tal érthető – metaforákat (amelyek bevallottan metaforák). Másrészt a viszonylagos engedékeny-

ségnek az is oka, hogy már úgy gondolja, hogy a metaforikusság fokozati kérdés, és a szó szerin-

tinek szánt kijelentéseink is gyakran tartalmaznak több-kevesebb metaforát. A metaforikus és nem 

metaforikus mondatok határa elmosódott, s hogy hogyan is kell érteni egy adott metaforikus állí-

tást, ahhoz a beszélő feltételezett pszichikai állapotát, szándékát is érdemes figyelembe venni.  

                                                
132 Id. cikk 18.o. 
133 Id. cikk 21. o. 
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Az elfogadóbb attitűd természetesen csak mérsékelt, s semmiképp nem terjed ki azokra az 

esetekre, melyek a dualista fogalmazás- és gondolkodásmód elősegítésére alkalmasak. Cikke má-

sodik részét – amely a következő lapszámban jelenik meg – erre a problémára hegyezi ki.134 Pél-

dákkal szemléltetve mutatja ki, hogy a metaforikus nyelv milyen sokféle módon segítheti elő a 

dualista/spiritualista gondolkodás rögzülését (akár direkt visszaélésként, akár szándéktalan téve-

désként). A dualista gondolkodás számára a metafora kérdése gyakran úgy kerül tárgyalásra, hogy 

a szellemi dolgokat anyagias módon fejezi ki (az idő vasfoga, kőszívű ember), és az anyagi dol-

gokat szellemi jellegűnek tünteti fel (mint egyes antropomorfizmusok). 

A cikkben megismétli könyve egyik alapgondolatát, mely szerint a hagyományosan szel-

lemieknek tekintett jelenségeket jelölő szavak is eredetileg viselkedésmód megnevezésére szolgá l-

tak. (Posch ezt könyvében részletezőbb pszichológiai, [ős]történeti, gyermeklélektani gondolat-

menetekkel igyekszik alátámasztani. Cikkében is alkalmaz ilyeneket, de értelemszerűen kisebb 

terjedelemben.) A lelki jelentésű szavak eredetileg emberi viselkedésre vonatkozó igékből alaku l-

tak át. Ennek során az igékből melléknevek képződtek, melyek szintén viselkedésformák jellem-

zésére szolgáltak. Majd ezekből a melléknevekből lettek a szellemi entitásokra vonatkozó főne-

vek. Egyes elméletalkotók pedig ezeket valamilyen létező dolgot jelölő szavaknak gondolták, s 

mivel a reális világban ilyet nem találtak, egyszerűen szellemi természetűeknek minősítették eze-

ket a feltételezett entitásokat. 

 Ha mindezekkel nem vagyunk tisztában, és a szokásos nyelvi formulázásainkat névérté-

ken vesszük, akkor a metaforák segítségével könnyen azt a látszatot kelthetjük, mintha szellemi 

beszédmódunk során valamiféle anyagtalan létezőkre utalnánk. Hasonló módon lehet nyelvi esz-

közökkel bármilyen más kimérák létezésének látszatát kreálni. „Az irreális, a csak képzelt, gon-

dolt dolgot a nyelv semelyik téren sem képes más szóval megjelölni, mint olyannal, a melyik ere-

detileg concret dolgot jelentett, megjelöli tehát metaphorával.”135 

  

Reflexív metaforák 

 

A hagyományos (népi) pszichológiai nyelvezet nemcsak akkor félrevezető, amikor egyes szám 

harmadik személyben alkalmazzuk, hanem akkor is, amikor magunkra vonatkoztatjuk. Ennek el-

kerülése, és ezen beszédmódnak adekvát használata úgy biztosítható, ha viselkedéselvű módon, 

verbális magatartásként értelmezzük, mellőzve mindenféle állítólagos „belső világra” való hiva t-

                                                
134 Röviden más témákra – többek közt egyéb nyelvi hibákra – is kitér. A metonímia, a szinekdoché, az allegória 

torzításait is jellemzi. 
135 Posch Jenő: A metaphoráról II. Egyetemes Philológiai Közlöny  1918/3-4. 98.o. 
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kozást. Akkor járunk a helyes úton, ha „a lelki jelentésű szóknak önmagunkra vonatkozó helyes 

használatát korántsem az egyén valamely belső szemléletének tulajdonítjuk, hanem csupán a szer-

zett nyelvkészségének, vagyis annak, hogy tudja, hogy az illető szókat milyen alkalommal szokás 

használni.” (1130.)  

 Posch a nyelvi jelenségeket is a viselkedés átfogó kategóriájába sorozza be, s a viselkedés 

jellemzésére használt kifejezéseket is igyekszik nyelvészeti kategóriákba helyezni. Ennek alapöt-

letét Theodule Ribot-tól kölcsönzi, s igyekszik ezt továbbgondolva az ötletben rejlő lehetőségeket 

kiaknázni. Eszerint a nyelvhasználat a (tág értelemben vett) taglejtés egyik formájának minősül – 

sőt, a (hagyományos értelemben vett) taglejtések bizonyos formáit akár egy speciális nyelvi meg-

nyilatkozásnak (főleg indulatszavakkal egyenértékűnek) is tekinthetjük –, így a nyelvi entitásokra 

használt jelzők minden további nélkül alkalmazhatók a taglejtésekre is, és viszont. (Ebből kiindu l-

va Posch a verbális viselkedést – a taglejtés mintájára – nyelvlejtésnek is nevezi.) A szokásos érte-

lemben vett taglejtések (kar-, fej-, kézmozgások) elemzésekor megkülönböztethető a 

„metaphorikus” (vagy közvetett) és a „concret” (vagy közvetlen) taglejtés. A konkrét, szó szerinti 

és a metaforikusan használt kifejezések olyan viszonyban vannak, mint a reflexszerű, „primitív” 

mozdulatok és az „elvont forrású”, „magasabb rendű” indulatok megnyilvánulásai. (Mint amit 

például egy vehemenssé vált eszmei, teoretikus vita során figyelhetünk meg gyökeresen ellentétes 

álláspontokat képviselő vitatkozók között.) Az analógiát Posch Ribot-nál jóval messzebbre is ki-

terjeszthetőnek tekinti: ahogy a szavak etimológiai elemzésénél, úgy a metaforikus taglejtések 

vizsgálatánál is – legalábbis elvileg – feltárható annak etimonja. Ahogy a lelki jelentésű ’megvet’ 

ige eredete a ’hajítás’, ’dobás’ konkrét cselekvést jelölő szavakból származtatható, úgy a vállvo-

nogatás mint metaforikus taglejtés gyökere abban a mozdulatban rejlik, amellyel valaki a vállára 

nehezedő tehertől akar szabadulni. Mindkét viselkedés látszat-jellegű. A metaforákat használó 

ember úgy tesz, mintha beszélne valamiről, a metaforikus mozdulatokat végző ember pedig úgy, 

mintha valami keze ügyében levő tárggyal végezne valamilyen műveletet. Sok esetben a metafo-

rikus taglejtés és a verbális viselkedés egymás praktikus kiegészítői. Akkor alkalmazzuk ezeket, 

amikor az egyik önmagában elégtelennek bizonyul célunk elérésére, s ezért megtámogatjuk a má-

sikkal. Jellemző példa, amikor egy vita során az egyik fél, aki egy általa teljesen evidensnek tartott 

tézisét nehezen tudja elfogadtatni vitapartnerével (és esetleg a jelenlévő személyekkel), ezért 

olyan gesztikulációt végez, amely arra emlékeztet, mintha meg akarna valamilyen tárgyat mutatni, 

mintha valamit egy tálcán elénk tárna, demonstrálandó, hogy állítása mennyire „kézen-fekvő”. 

Posch még több példát is felhoz – olyanokat, melyek esetében a „taglejtés-etimológia” többé-

kevésbé plauzibilis módon elvégezhető –, de tudatában van annak, hogy minden ilyen mozdulat-
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nak az eredetét ugyanúgy nem lehetséges ezen a módon sem feltárni, mint ahogy a metaforákat 

sem tudjuk mindig és maradéktalanul visszavezetni valamilyen konkrét jelentésű kifejezésre. 

Többek közt azért sem, mert az efféle gesztusok sokszor nagyon áttételesen formálódnak. Az ösz-

tönszerűeket befolyásolhatják az átvett, lemásolt mozdulatminták, a társadalmi nyomás hatására 

elfojtott, vagy épp elvárás hatására kialakult taglejtések, gesztusok, mimikák. Ám a visszavezetés 

lehetetlensége pusztán gyakorlati lehetetlenség. Posch meggyőződése szerint elvileg mindig van 

valamilyen konkrét, nem metaforikus gyökere a nyelvi és a taglejtéses metaforáknak is. Ám – ha-

sonlóképpen a fiziológiához – a nyelvészet is további fejlődésre vár, s csak a jövőbeli nyelvtudo-

mányos fejlődés hozhatja magával, hogy sikerüljön feltárni a metaforikus kifejezések eredeti, 

konkrét értelmét. 

 

Absztrakció 

 

Tárgyalást igényel még a Posch elméletében kétes értékű absztrakció is. Az episztemikus cé llal 

megfogalmazott mondataink többnyire tartalmaznak bizonyos fokú és típusú elvonatkoztatást. Így 

ismét csak egy Posch szemében „veszélyes” érvelésmódra nyílik lehetőség, mely szerint – a konk-

rét, individuum-nevekkel ellentétben – az absztrakciós elemeket tartalmazó kifejezések valami-

lyen absztrakt létezőre vonatkoznak.   

Az absztrakt entitások kiküszöbölésének nehézsége az intellektuális tevékenységek kap-

csán annak következtében is jelentkezik, hogy az érzelemkiváltó működés és általában az értel-

mi(nek nevezett) folyamatok lejátszódása nagyon összetett. Itt elsősorban a verbális szinten is 

megnyilvánuló értelmi jelenségekről van szó, melyek esetében ha a fizikai mivoltjukat tekintjük, 

akkor a motorikus pszichológia keretein belül nehezebb megmagyarázni, hogy „színtelen szóha l-

mazok” miért és hogyan váltanak ki reakciókat a beszélőt hallgató emberből. Mivel egy intellek-

tuális tartalmú megnyilvánulás nem olyan módon vált ki hatást a hallgatóból, mint ahogy bizonyos 

egyszerű fizikai benyomások váltanak ki spontán, reflexszerű reakciókat, ez lehetőséget ad olyan 

érvelésre, hogy az ilyen értelmi jellegűnek tartott érzelemkiváltó benyomásoknak van egy bizo-

nyos absztrakt jellege, így az ilyen benyomások hatására kialakuló érzelmeket „elvont tárgyú ér-

zelmek”-nek minősítjük. Ám ha ezt elfogadjuk, azzal teret engedünk olyan érveléseknek, amelyek 

e benyomásokat minden konkrétumot nélkülözőeknek (azaz absztrakt jellegűnek, valamilyen 

konkrétumra visszavezethetetlennek) tüntetik fel, s így spirituális elemet csempészhetnek az ér-

zelmi működés mechanizmusába.  
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Ennek megelőzése céljából kézenfekvő megoldás annak kimutatása, hogy az elvontság 

csak látszólagos, s csupán arról van szó, hogy ezek a benyomások közvetett úton váltják ki azokat 

az érzelmeket, amelyeket „alapesetben” egy szemlélet közvetlenül eredményez. A verbálisnak ne-

vezett benyomás és a megjelenő érzelem között bizonyos képzetek mint „középtagok” közvetíte-

nek. Bizonyos komplex esetekben a benyomások efféle középtagok sokaságának közvetítése ré-

vén eredményeznek érzelmi reakciókat. Összetett esetnek nevezhető például az is, amikor nem 

verbális, hanem egyéb, önmagában semleges látvány bonyolult asszociációs láncolatok közbeikta-

tódásával vált ki érzelmet, mely láncolat vegyesen tartalmazhat (fiziológiai módon kódolt) verbá-

lis jellegű és képszerű emléknyomokat. Azt is nehéz meghatározni, hogy honnantól nevezhetünk 

„elvont tárgyú”-nak egy érzelmet. Posch maga is elismeri, hogy azokon az eseteken kívül, amikor 

egy bizonyos elszigeteltnek tekinthető konkrét benyomás (pl. egy szag vagy egy hang) úgymond 

közvetlenül, minden bonyolult asszociációs kapcsolat vagy közbeiktatódás nélkül kelt valamilyen 

érzelmet, elvileg minden más eset tekinthető absztraktnak, ha valaki nagyon elszántan, minden-

áron ezek elvont mivolta mellett kíván érvelni. Ennek cáfolatára – azaz annak kimutatására, hogy 

a folyamatokat mindig „konkrétumok” (nem pedig „absztraktumok”) valósítják meg – a lejátszó-

dó események teljes feltárása szolgálhatna. Sajnos a valódi összefüggések szálait, bonyolult „pók-

háló-finomságú szövedékét” feltárni kevéssé lehetséges (ha egyáltalán), s ez is hozzájárul ahhoz, 

hogy rendkívül nehéz a spiritualizmus képviselője által kreált rendszerekkel szemben egy valós 

adatokon alapuló alternatívát kidolgozni.  

Posch határozottan elutasít minden absztrakt létezőt, nyelvi zavarnak minősítve minden 

olyan, absztrakciót tartalmazó kijelentést, amely többről vagy másról akar beszélni, mint azokról a 

konkrétumokról, amelyek az absztrakció kiindulópontjai. A középkori nominalizmus–realizmus 

vitában Posch szemében triviálisan a nominalistáknak van igazuk. „Minden, mégoly légies 

abstractum is concretum-okból lett; […] a »-ság, -ség«-ek nem a realitás felett szabadon lebegő 

külön létformák.” (1107.) „A valóság maga nem ismer általánosat és részleteset, hanem csak és 

csupa részletest azaz egyedeket.” (571.) 

Ennek kapcsán Posch tesz egy fontos megkülönböztetést annak érdekében, nehogy valaki 

neki is a fejére olvashassa az általa kárhoztatott absztrakció alkalmazását. Az ún. szellemi létezők 

minden fajtáját (lélek, én, tiszta ész, isten, öntudat stb.) félrevezető – gyakran antropomorfizmust 

tartalmazó – absztrakció eredményének tekinti, s ezeket határozottan elutasítja. Ám kétségtelenül 

elvonatkoztatásokat tartalmaz a tudomány nyelve is. Pl. a fajtanevek kevesebb tulajdonságot fog-

lalnak magukban, mint amennyivel rendelkeznek azok a konkrét tárgyak, melyekre vonatkoznak. 

Ám ez a megismerés számára szükséges és hasznos eljárás, és – ha óvakodunk a „középkori rea-
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lizmus” veszélyeitől – nem vezet félreértésekre, mivel tudjuk, hogy ezek olyan általános fogal-

mak, melyek konkrét, empirikusan hozzáférhető sajátosságok szándékos – a kategóriákba sorolha-

tóság érdekében való – ignorálása révén alkottatnak meg. Ez ellentétben áll a szellemi létezőket 

generáló absztrakcióval, ahol nem tudunk olyan reális tárgyakat felmutatni, amelyek segítségével 

az absztrakt fogalom legitimitását – a fentebbi módon – alátámaszthatnánk. A platonista – és 

egyéb misztikus – nézetek képviselői újra és újra próbálkoznak azzal a trükkel, hogy minden ösz-

szehasonlító gondolati működés – s végső soron az elvonatkoztatás folyamata is ezen alapul – fel-

tételéül szabják a már előzetesen meglevő univerzális fogalmakat, amelyek alapul szolgálnak az 

elvonatkoztató műveletekhez. Azaz valamiképpen az általánosból próbálják meg származtatni az 

individuálisat, ami Posch szemében teljes lehetetlenség. 

A kétféle elvonatkoztatás között oly lényeges a különbség, hogy inkább csak az utóbbit ér-

demes absztraktumoknak nevezni, a tudományos célokra szolgáló ilyen szavakat inkább csak az 

’általános’ jelzővel célszerű illetni. A tudományos motivációjú absztrakció az empirikusan hozzá-

férhető dolgoknak csak egyes tulajdonságait hagyja figyelmen kívül, de megőrizve magát a dol-

got, míg a másik értelemben vett absztrakció viszont épp a tárgyi mivolttól tekint el, miáltal pusz-

ta fogalmakat kreál, ami sokszor minden tárgyi vonatkozást nélkülöz. 

Posch ez irányú gondolatmenetei során feltűnik, hogy nem tesz különbséget fogalmak és 

szavak között. Elszórt megjegyzésekből az is kiderül, hogy komoly fenntartásai vannak azzal 

szemben, hogy emberekről mint fogalmakkal rendelkezőkről beszéljünk. Csupán egy metaforikus 

fogalmazás, hogy az embereknek fogalmaik vannak. Ha tudatában vagyunk metaforikus mivoltá-

nak, használható a ’fogalom’ terminus, de veszélyeket rejt magában, ha szó szerint vesszük, s azt 

képzeljük, az embereknek kezük, lábuk, külső-belső testrészeik mellett még fogalmaik is vannak. 

Ennek veszélyét elkerülendő érdemesebb inkább fogalmak helyett mindenkor szavakról beszélni. 

Posch váltogatva használja mindkettőt; szövegeiben a ’fogalom’ többnyire a ’szó’ szinonimája-

ként értendő.    

A teoretikusan legitim általános fogalmakkal szembeállított absztrakt fogalmakat Posch 

ezután további alkategóriákra osztja. Megkülönböztet szubjektív és objektív absztraktumokat. (Az 

objektív absztraktumok azonban nem összekeverendők az általános fogalmakkal.) Bár a szóvá-

lasztás nem a legszerencsésebb, hiszen az előbbiekben elmarasztalt absztrakció-típus keretein be-

lül vagyunk, de a distinkció célja érthető. Az objektív külvilág dolgaihoz vagy eseményeihez szo-

rosan kapcsolódó absztrakciókat – azaz amelyeknek a külvilágban fellelhető objektumok szolgá l-

nak alapanyagul – akarja elkülöníteni azoktól, amelyek semmiféle ilyen vonatkozással nem bíró, 

puszta „lelki” kreálmányok. Posch objektív absztraktumainak paradigmatikus példái a tárgyak tu-
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lajdonságait kifejező melléknevek főnévképzővel ellátott formái. Ezeknek is megvan a maguk 

„veszélyessége”, ha nem vagyunk elővigyázatosak: nyelvi formájuk miatt a létezés látszatát su-

gallva tárgyiasításra csábítanak, s megtévesztő módon a feltételezett létezők szaporítását eredmé-

nyezhetik. A külvilággal való viszonylag szoros kapcsolat miatt azonban még mindig kevesebb 

önkényes elemet tartalmaznak, mint a szubjektív absztraktumok. (Például: szorgalom, becsület, 

hazugság, bátorság stb.)    

Posch maga is beismeri, hogy a kettő közötti határvonal elmosódott, s rengeteg olyan kife-

jezést tartalmaz a nyelv – nemcsak a köz-, de a tudományos nyelv is –, amelyeket nem tudunk be-

leszuszakolni a két halmaz valamelyikébe.136 Ezeket – afféle szükségmegoldásként – Posch a „fé-

lig lelki jelentésű szavak” kategóriájába helyezi. Ezeknek a sajátosságait illetően még további 

eszmefuttatás következik; ill. részletesebben elemzi az általános kifejezések jellemzőit is.137 

 

Igazság (és referencia) 

 

Posch abba a nehézségbe ütközik, hogy egy naturalisztikus keretben kellene valamilyen helyet 

(vagy inkább értelmezést) találnia az igazság (és a referencia) fogalmának.138 Az alapvetően 

Spencer által alkalmazott megközelítést igyekszik Posch kiterjeszteni erre a kérdésre is. Ha a men-

tális jelenségek, ugyebár, a környezethez való alkalmazkodás következtében jelennek meg, s nem 

akarunk semmiféle, az igazság számára szolgáló absztrakt vagy létszférát, ill. egyéb misztikus 

kreálmányokat gyártani, akkor kénytelenek vagyunk az igazságot is beilleszteni a természeti je-

lenségek közé. Ennek érdekében először is le kell számolni azokkal az antinaturalista elképzelé-

sekkel, amelyek a pszichológiai szempontoktól elkülönített intelligíbilis igazságra hivatkoznak. 

Miért elfogadhatatlan Posch számára az intellektualitás elkülönítése az emocionalitástól? 

Az érzelmektől független értelmi képesség gondolatát (is) az ilyen elméletek következményei mi-

att utasítja el. Úgy véli, hogy ha az értelmi működésre elkülönítve tekintünk, akkor ez lehetőséget 

ad azoknak, akik ennek az elkülönítésnek a felhasználásával érvet kovácsolnak azon nézet mellett, 

hogy a világon – a fizikai „mellett” vagy „felett” – létezik az intellektuális entitások számára va-

lamiféle külön létszféra. Ez lenne a helyzet például akkor, ha elfogadnánk, hogy létezik ész, amely 

                                                
136 Itt nagyjából olyan szavakra gondol Posch, amit későbbi terminológiával a performatívumok szókészletébe 

sorolnánk. 
137 Ezeknek a gondolatmeneteknek az ismertetésére egyrészt terjedelmi okok miatt nem térek ki, másrészt pedig azért, 

mert argumentatíve nem ad hozzá semmi lényegeset az álláspontjához, s az általa alkalmazott kategorizálás saját 

maga szerint is hevenyészett, pusztán egy lehetséges iránymutató, de kidolgozatlan osztályozást tartalmaz.     
138 A ’referencia’ szó használatával próbálom jelezni azt a problémakört, amellyel kapcsolatban rekonstruálom Posch 

ez irányú nézeteit. Maga a szerző ezt a szót nem használja, de konzekvensen használt megfelelő magyar kifejezést 

sem igazán találunk. Ahol ilyesmiről ír, ott inkább a ’Beziehung’ német terminust alkalmazza. (Hasonlóképpen 

használom a ’korrespondencia’ szót is, de – reményeim szerint – nem hamisítom meg vele Posch mondandóját.)  
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tartalmazza az igazságokat. Ez a  – valójában metaforikus – szóhasználat valóságos fegyvernek 

bizonyulhat a spiritualista kezében, aki azonnal „férőhelyet csinál az emberi értelemből” abszt-

rakt, anyagtalan gondolatok, ideák, eszmék számára. Márpedig az absztrakt létezők ilyetén fajtái 

sem kívánatosak a Posch-féle keretek között. Mint más témáknál, itt is sorra veszi néhány kortárs 

szerző (tényleges vagy írásaikból kikövetkeztethető lehetséges) ellenvetését, az igaz/hamis típusú, 

ill. az egyéb – nem kognitív jellegű – állítások (és az ennek megfelelő fogalmakat és ítéleteket 

„tartalmazó” elmebeli állapotok) lényegi különbsége melletti érvelésmódokat. Az egyik legkézen-

fekvőbb szempont, ami alapján különbséget szokás tenni, az a (valamilyen értelemben vett) vo-

natkozás vagy referencia (Beziehung auf einen Gegenstand), ami az értelmi ítéleteink sajátossága, 

s az érzelmiekre nem jellemző. E szerint az értelmi aktusok kapcsolatba hozhatók olyasmivel, 

amivel az érzelmiek nem; mégpedig azzal, hogy az intellektuális kijelentések – az érzelmi meg-

nyilvánulásokkal ellentétben – igazságértékkel bírnak.  

Posch eme ellenérv különböző (egyrészt ténylegesen valaki által már kifejtett, másrészt sa-

ját maga által megfogalmazott) változatai ellen igyekszik megvédeni saját álláspontját, mely sze-

rint nem megalapozott a fenti distinkció. Egyrészt tagadja az elkülönítés elvének megalapozottsá-

gát. Korabeli pszichológiai vizsgálódásokra hivatkozva hangsúlyozza, hogy még a legerősebb ér-

zelem állapot is mindig értelmi komponensekkel vegyülve realizálódik, s intellektuális folyamata-

inkban is jelen vannak az emocionális összetevők. Másrészt hangsúlyozza a tárgyra vonatkozás 

meglétét mindkét esetben. „Miként tudni nem lehet másként, mint valamit, úgy örülni sem lehet 

másképp, mint valamin, avagy legalábbis valaminek következtében.” (816.) Hasonló példák fel-

villantásával igyekszik Posch illusztrálni, hogy valamiféle vonatkozás mindig felfedezhető, akár 

emocionális, akár intellektuális állapotokról beszélünk. Általánosságban véve is kijelenthetőnek 

tekinti, hogy szellemi jelenségeink „igenis Beziehung-ban vannak” tárgyakkal. Ám ezekben a 

szakaszokban nem válik teljesen világossá, hogy Posch mit ért ’vonatkozás’-on. Úgy is mondhat-

nánk, hogy a Beziehung-nak a Bezeichnung-jellegét – a nyelv és a dolgok közötti (valamilyen ér-

telemben vett) megfelelést (azaz a referencia-relációt) – eltünteti, illetőleg beágyazza abba a legál-

talánosabb keretbe, amelyben a vonatkozás is feloldódik valamilyen közelebbről meg nem határo-

zott hatáskeltésben, egy általános összefüggésrendszer keretein belüli illeszkedésben. Egyes meg-

fogalmazásokban pedig a referencia-relációt a „valami kivált valamit” általános sémájával helyet-

tesíti Posch; azaz a vonatkozást mint oksági viszonyt értelmezi.139  

                                                
139 S ha nagyon szőrszálhasogatók akarunk lenne, akkor szemére vethetjük azt is, hogy mintha időnként 

megfeledkezne arról, hogy – mint Kant-kritikája kapcsán kiderül – az okság vonatkozásában szimpatizál a hume-i 

felfogással.  
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Posch elutasítja a nyelv és valóság közötti viszonyt illetőleg a megfelelés-elméletet (annak 

valamelyik variánsát). Az általa vázolt kép, mely szerint a beszélő személy értelmi megnyilvánu-

lásának is – az érzelmiekhez hasonlóan – van valami kiváltó oka, nyilván nem tekinthető a korres-

pondencia-elmélet valamilyen enyhe változatának sem. Milyen szerep jut az igazságnak ebben a 

rendszerben? Posch az igazságot is egyfajta viselkedés (beleértve a „mikro-mozdulatokat”, azaz a 

fiziológiai folyamatokat is) jellemzőjeként értelmezi. Olyan magatartásként, amely – s ez nyilván 

folyamatában derül ki – a külső adatokkal szembeni interakció során (sokáig) nem szorul módosí-

tásra. Saját meghatározás szerint „az igazság törvényét egy az egyén eljárására, nyilatkozataira rá-

rakott féknek, szabályozónak tekinti” (818.), ami fajtáját tekintve nem különbözik az egyéb – eti-

kai, jogi törvények által megfogalmazott – szabályozóelvektől. Saját nézetét megtámogatandó 

idézi azokat a szerzőket (Wundt, Lehmann, James, Horwitz, Bergson), akik az értelmi és érzelmi 

folyamatokat egymástól elválaszthatatlannak tekintik. (Függetlenül attól, hogy sok más kérdésben 

nagyon is szemben áll az említett szerzőkkel.) Annyi engedményt hajlandó tenni, hogy az értelmi 

képzetek (természetesen nem az idealista módon értett képzet, hanem csak mint az innervatív á l-

lapot egy fajtája) ritkán jelennek meg a test perifériáján, nyilvánulnak meg látható izomműködés-

ben.  

Persze (naturalista) pszichologizmusát és nyelvkritikai attitűdjét figyelembe véve követke-

zetességre törekvő álláspontja érthető is, ám összességében azért problematikus mégis, mert Posch 

túl „könnyedén” mond le a nyelv és a valóság standard („megfelelési”) viszonyáról, s az ő állás-

pontja is megoldandó problémát hagy maga után. (Erről lásd Posch pszichológiáját összegzően ér-

tékelő fejezet „Referencia” c. szakaszát.)   

 

Posch nyelvfilozófiai elmélete (?) 

 

Posch kétségkívül nagy hangsúlyt fektet tehát a nyelvi szempontokra, a nyelvi alapú kritikát elő-

szeretettel alkalmazza más elméletekkel szemben. S noha általános irányelvei relevánsak és kon-

zekvensek képviselhetők is – sőt, alkalmanként (az adott korban és filozófiai közegben) revelatív 

erejű felismerések csíráit is tartalmazzák –, amikor a konkrét vita-szituáció jellegzetességeihez 

igazítva adott álláspontokkal, tézisekkel szemben veti be ezeket, akkor néha meglehetősen alka-

lomszerűnek tűnnek. Bár valamennyire igyekszik konzekvensen alkalmazni nyelvi meglátásait, de 

ez nem mindig sikerül; egyes esetekben nyelvi érvei ad hoc jellegűek. Összességében véve nem 

mondhatjuk, hogy Posch Jenő kidolgozott volna egy szigorú értelemben vett nyelv(filozófia)i e l-

méletet, amelyet aztán az általa sorra vett területeken felmerülő kérdések vizsgálatakor, saját el-
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méletének kifejtése során következetesen alkalmazna.140 Hiányérzést okozhat az olvasónak, 

hogy pszichológiájában a szerző egy jelentős kérdés kapcsán elfoglalt álláspont vonatkozásában 

nem megy bele annak nyelvi részleteibe. A hagyományos, entitásként értelmezett – félreértett – 

szellemi állapotokkal szemben Posch azt javasolja, hogy a lelki jelentésűnek – szellemi entitások-

ra referálónak – gondolt szavakat helyesebb folyamatokra vonatkozó szavakként interpretálni. „A 

lelki folyamatok terén nincsen Sein, hanem csak ein Geschehen” – írja. (25.) Ez az idealizmus el-

leni érvelésének egyik kulcspontja. Álláspontja szerint így aztán az ún. lelki jelenségeket legin-

kább igékkel írhatjuk le. A főnevekkel való leírás, az igéknek főnévképzőkkel való toldalékolása 

már elindulást jelent a rossz úton. „A főnevek és subjectumok számát a psychologia terén nem 

gyarapítani, hanem inkább apasztani kell, mert ezek okozzák, mint már elégszer említettük, a leg-

több félreértést.” (700.)  

 Nem derül ki egyértelműen, hogy milyen elképzelése van Poschnak az entitások és  a fo-

lyamatok viszonyát illetően. Hogyan befolyásolja a nyelvünket – különösen annak ontológiai állí-

tásokra vonatkozó aspektusát –, ha a mentális szféra elemeiről nem mint dologról, hanem mint 

eseményről beszélünk?  A filozófiában – de azon belül legalábbis a mentális jelenségek területén 

– a nyelv elemzésének fontosságát hangsúlyozó – a magyar filozófia történetében egyfajta „nyelvi 

fordulatot” szorgalmazó – Posch Jenőtől ha nem is várunk el egy minden részletében kidolgozott 

folyamat-ontológiát, de legalább néhány bekezdésnyi ezzel kapcsolatos tisztázó, iránymutató 

megjegyzés segítene tisztábban látni, mit gondol erről. Ennek hiányában ismét csak itt-ott elszórt, 

alapvetően más témának szentelt fejezetekben szereplő megjegyzésekből tudunk erre vonatkozó 

következtetéseket levonni. Ezek alapján körülbelül az alábbi módon rekonstruálhatjuk ki nem fej-

tett elképzelését.  

 Alapvetően egy esemény nem létezik, hanem megtörténik (vagy lejátszódik). Ez a történés 

valójában mindig dolgok (tárgyak vagy entitások, beleértve azok alkotóelemeit) mozgása. Ez 

utóbbi (mozgó) entitásokra vonatkoztatható a létezés predikátuma.141 Posch megjegyzései alapján 

– úgy vélem – ez az elméleti mondanivalójával relatíve leginkább koherens értelmezés. Azonban 

szövegeit olvasva azzal szembesülünk, hogy a szerző nem alkalmazza következetesen ezt a szó-

használatot, s sokszor a szellemi jelenségekről is – melyek saját álláspontja szerint folyamatok –  

mint létezőről (vagy nemlétezőről) beszél. Itt is arról van szó, mint amiről már korábban is, hogy 

                                                
140 A nyelvi kérdések vonatkozásában Posch az időfilozófiai könyvben formailag egy kicsit rendszerezőbb – tagol-

tabb, s jobban igazodik a fejezetcímekhez –, mint pszichológiai művében. A kései művére fokozottabban igaz, mint a 

koraira, hogy nyelvi természetű kérdésekben elfoglalt álláspontját – elméletének sok más aspektusához hasonlóan – 

az olvasónak (elemzőnek) kell a szövegben szétszórtan szereplő fejtegetések összeollózása és rendbe szedése révén 

rekonstruálni. Ám ennek elvégzése után sem állítható egyértelműen, hogy a releváns szövegrészek együtt kiadnának 

egy részletekbe menően végiggondolt – pl. szemantikai kérdésekre kitérő – nyelvre vonatkozó álláspontot. 
141 Ez nem jelent állásfoglalást a „valós predikátum-e a létezés, avagy sem?” standard filozófiai kérdésben. 
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az olvasónak kell „jól érteni”, amit a szerző mond. (Ami itt kb. azt jelenti, hogy a ’létezik’ alatt az 

események realitását kell érteni; azaz annak tényleges lejátszódását.) Mindez megtehető, s ha 

gondolatban a szükséges helyeken behelyettesítjük a megfelelő szót, akkor Posch állásfoglalásá-

nak megfelelő mondatokat kapunk. Feltehetően itt is a köznyelvhez igazodó stilisztikai szempon-

tok (és a „tárgyalás heve”) számlájára írhatjuk ezt a kis következetlenséget. (Ugyanis a mindenna-

pi nyelvben valóban használatos a ’létezik’ ige eseményekre vonatkoztatva is.) 

 Egy (mai) olvasó számára zavaró lehet, hogy a szerzőnek nagyon kevés mondanivalója 

van az elme jellemzésére használt kifejezések szemantikai értékét illetően.142 Posch egy bizonyos 

értelemben meg akarja őrizni a lelki „szféra” jelenségeit, s nem vitatja el azok (bizonyos hánya-

dának) pozitív ontológiai státuszát. Legfőbb törekvése – nyelvi aspektusból tekintve – egyértelmű: 

kimutatni, hogy azok a szavak, amelyeket hagyományosan idealista módon szokás érteni, nem va-

lamiféle anyagtalan létezőkre referálnak. Elhatárolja magát azoktól a túlzónak tartott nézetektől is, 

melyek tagadják, hogy lelki jelenségek egyáltalán léteznek a világon. De nem ad támpontot arra 

nézve, hogy egy általa javasolt elképzelés elfogadása esetén hogyan, milyen kritériumokat alkal-

mazva kellene tudományosan beszélni a lelki jelenségekről. A ’fájdalom’ szó esetében annyi egy-

értelmű, hogy a szó referál, de nem valami anyagtalan létezőre. De hogy hogyan lehetséges 

individuálni egy fájdalom-példányt, s hogyan teszünk különbséget (ha teszünk) fájdalom-típusok 

között (és még lehetne sorolni a kérdéseket), arra nem kapunk választ.   

Ez nem független attól, ami általában véve gondja lehet minden, az emberrel foglalkozó 

tudományos vizsgálódásnak. Posch is szembesül azzal a nehézséggel, hogy az ember mint vizsgá-

lati tárgy megismerés során általános téziseket akarunk, ami mindenkire érvényes. Másrészt pedig 

fiziológiai szinten egészen biztos, hogy minden ember kisebb-nagyobb mértékben különbözik. 

Következésképpen a különböző emberek esetében még az azonos szavakkal kifejezett mentális 

állapotok is különbözőek, ezért még Poschban is kétségek merülnek fel, hogy egy bizonyos men-

                                                
142 Természetesen nem arról van szó, hogy a szemantikának valamilyen modern – Posch működése utáni – változatát 

kérnénk számon a szerzőn. (Gottlob Frege korai írásainak ismeretét sem; bár elvileg ismerhetné azokat. De ennek 

nincs semmi nyoma.) Azonban a szemantikának abban az egyszerű értelmében, mint a nyelvi elem és az általa meg-

nevezett dolog viszonyának vizsgálata, olvashatók korabeli munkák. (Posch korában inkább a szó jelentésére irányul -

nak a vizsgálódások, mint a mondatéra.) Poschnál is vannak ilyen passzusok, csak épp jelentőségükhöz képest meg-

lehetősen alulreprezentált terjedelemben. Fajsúlyosan nyelvcentrikus – még inkább: nyelvkritikus – hozzáállá-sához 

képest ez kissé meglepő. Poscht a nyelvészetből inkább érdekli a nyelvtörténet, az etimológia, mivel ezek vizsgálatát 

gondolja saját céljai szempontjából a legtöbb hozadékkal járónak. Talán a formalizálással – és a logikával mint disz-

ciplinával – szembeni fenntartásai is hozzájárulhattak ahhoz, hogy kevesebb figyelmet szentelt a nyelvi vizsgálódások 

ezen aspektusának. Másik lehetőség, hogy egyszerűen nem volt ötlete a pszichikai szavak (viselkedéselvű és fiziolo -

gizáló) pszichologizálásából eredő nyelvi tisztázatlanságok orvoslására. Így álláspontját – egy teoretikus ellenféllel 

való potenciális vitában – bizonyos értelemben gyengítette volna, ha belement volna további részletkérdések kidol-

gozásába, újabb támadási felületet nyitva ezáltal.  
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tális szó referenciáját egy fiziológiai állapotleírás révén rögzíthetjük-e. (Ezekről a problémákról 

lásd a Posch pszichológiáját összegzően értékelő fejezetet is.) 

 

5. A könyvben tárgyalt egyéb témák 

 

Az alábbiakban olyan standard filozófiai problématerületek kerülnek sorra, melyek viszonylag 

kevésbé állnak annyira szoros, szerves kapcsolatban a szerző spiritualizmus elleni harca számára 

legfontosabb legyőzendő eszmével, mint a képzet-elmélet (és másodsorban az idealisztikusan ér-

telmezett érzet). Persze azért ezek a témák sem teljesen függetlenek Posch alapvető célkitűzései-

től; ezeket vagy azért tárgyalja, mert a saját nézeteinek folyományai, vagy pedig egyszerűen csak  

olyan „mellékszálak”, melyek a tárgyalás folyamán óhatatlanul „szóba kerülnek”.     

 

Kauzalitás (és szabad akarat) 

 

Pszichológiai nézeteinek fejtegetése, az ellenfelekkel való csatározás közben Posch saját állításai 

között is tesz oksággal kapcsolatos kijelentéseket, gyakorta mások ez irányú téziseit kritizálva. 

Ezekben a gondolatmenetekben néha az okság fogalmát kifejtetlenül, intuitív módon alkalmazza. 

Amikor ennél pontosabban meghatározott szóhasználatot lát szükségesnek, akkor azzal a feladat-

tal kerül szembe, hogy naturalizmus-kompatibilis módon adjon számot az okságról.  

 A kauzalitás problémaköréből leginkább két mozzanatot emel ki, amelyekben veszélyfor-

rást lát saját elméletére nézve. A legtöbb idealista a posztulált mentális entitásokat kauzális haté-

konysággal ruházza fel, s ennek segítségével próbál érvelni amellett, hogy a mozdulatok mint 

okozatok magyarázatához szükség van a szellemi entitások mint okozók létének feltételezésére. 

Posch természetesen elutasítja ezt, indokolatlannak tartva az efféle elképzelést, amely az érze lmet 

kiváltó forrás és a viselkedés közé még beiktat egy efféle „közbenső” entitást. Bármennyire bo-

nyolult is egy adott viselkedésnek valódi, tudományos magyarázata – amely tudásunk hiányossá-

gai és a folyamatok nagyfokú komplexitása következtében (egyelőre) hiányos is marad –, csak ez 

lehet az útja annak, hogy ténylegesen fennálló viszonyokat tárjunk fel. Posch is alkalmazza azt a – 

standardnak nevezhető, antikarteziánus – érvet, hogy teljesen érthetetlen, még csak elképzelni sem 

tudjuk, hogy „szellemi” állapotok hogyan idézhetnének elő testi változásokat (vagy testek hogyan 

gyakorolhatnak hatást szellemi állapotokra). A szellemi okokkal operáló pszichológia nem csupán 

érthetetlen és fölösleges, hanem kártékony is, mivel a kétségkívül nagy nehézségekkel járó, ko-

moly munkát igénylő, de bizonyítható ismereteket szállító fiziológiai vizsgálódások helyett beéri 
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egy ad hoc módon „odavetett” szellemi entitással. Az ilyen eljárás tudományos inproduktivitása 

mellett a valódi okok kutatását is gátolja. Minél bonyolultabb egy szituáció, annál nagyobb a csá-

bítás, hogy – a problémát leegyszerűsítendő – egy efféle szellemi tényező beiktatásával gyártsunk 

(ál)magyarázatot. Posch elkötelezi magát amellett, hogy – elvileg – egy lelki jelenségnek mindig 

van természetes kiváltó oka, csak ezt a folyamatok bonyolultsága miatt nem tudjuk feltárni. 

Másik ilyen központi jelentőségű kérdés az akaratszabadság. Ez persze nem független a 

fentebbi, általánosabb jellegű felvetéstől; felfogható annak egy aleseteként is. Azonban a filozófi-

ában ez tradicionálisnak mondható téma, melyet sok filozófus többé-kevésbé különállóan is tár-

gyal. Azért is érdemes szót ejteni róla, mivel széles körben elfogadott meggyőződésről van szó, 

ami – a képzet-elmélethez hasonlóan – az antimaterialista álláspontok egyik bástyája. Bár már 

volt szó az akaratról is, de inkább csak annak hagyományos, minden pszichológiában jelen lévő 

általános értelmében. A fizikai oksági láncolatoktól függetlennek tekintett szabad akarat a tradici-

onális felfogásban született elméletekben kauzális ágensként szerepel. Természetesen Posch mo-

torikus pszichológiájában nincs helye ennek, s indoklásában épp a globális (általános) kauzalitásra 

– a világ eseményeit „összekötő” oksági láncolatra – hivatkozik. Az emberi cselekvés mint moz-

gás ugyanúgy illeszkedik ebbe az átláthatatlanul bonyolult hálózatba, mint bármi más esemény. 

Lehet, hogy a gyakorlati élet számára…  

 
…szükséges az az illusio, az az önámítás, az a bódulat, hogy a megfelelő erőkifejtés beállása telje-

sen a hatalmamban áll, éntőlem és semmi mástól sem függ. … [De] nekünk voltaképp nincs akara-

tunk, s hogy minden kezdeményezésünk csak látszat s igazában puszta folytatás, azaz bennünk lé-

vő ismeretlen okoknak eredménye: ez szerintünk az igazság. (999.) „[K]ívülünk eső erőknek játé-

kai vagyunk és mekkora önámítás rejlik abban, hogy teljesen szabadon határoztuk el magunkat!” 
(1051.) 

 

A tévesen szabadnak gondolt akarat – mint fiziológiai esemény – ugyanúgy természeti okok 

eredménye, mint bármi más. Az akarat fizikailag okozott mivolta Posch számára egyben determi-

nizmust is jelent.  

Az oksági viszonyokkal összefüggést mutató további veszélyforrás lehet még az annak 

megismerésére vonatkozó intellektualizmus ill. apriorizmus. Bár ez nem specifikusan oksággal 

kapcsolatos probléma, hiszen bármely más téma vonatkozásában – bármi másnak a megismerésé-

re vonatkozóan – is felmerülhet, ám az oksági viszonyok létére vonatkozó biztos tudás lehetősége 

erős intuíció, ami sokszor még spiritualizmusra nem hajló filozófusokat is magával ragad. A prob-

léma felfogható úgy is, mint az ún. magasabb szellemi műveletekkel kapcsolatos nehézségek 

egyik alesete, amelyek általában véve nehezebben illeszthetőek be naturalisztikus keretek közé.  
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Posch – szokásához híven – pszichologizáló és történeti megközelítést alkalmazva vázol 

fel egy hipotetikus genezist, mely az okság-fogalmunk és az okok iránt való tudakozódás történeti 

sajátosságait jellemzi. Rekonstrukciója szerint az okkereső gondolkodás kezdetleges formái antro-

pomorf jellegűek. A természeti jelenségek okai iránt való tudakozódás gyakorlatilag a „ki csiná l-

ta?” kérdésben koncentrálódik, s pszichológiai értelemben akkor zárul le megnyugtató módon, ha 

egy alanyt – aki gyakran (akár valós, akár képzeletbeli) személy – tud megnevezni, akit a további-

akban a szóban forgó esemény cselekvő ágensének tekint. Egy adott jelenségnek az oka az a dolog 

vagy személy, ami/aki hatást tud gyakorolni. Az ilyen tisztázatlan elképzelések reflektálatlan ke-

veredése eredményezi azt, hogy az oksági relációkról való gondolkodásba szinte észrevétlenül be-

levegyül egy – részben az oksági láncolat megelőző elemeinek nem ismeréséből eredő – tárgyiasí-

tó, az esemény lejátszódásáért „felelős” szubsztancia létezésének feltételezése. Primitív formáiban 

ez többnyire valamilyen istenség (szellemek, démonok, stb.) feltételezését eredményezte.  

 Bár Posch nem fejt ki egy részleteiben is kidolgozott elképzelést arról, hogy milyennek is 

kellene lennie egy, a fentebbi hibáktól mentes okságfelfogásnak, de a probléma egyik aspektusát 

egy kicsivel részletesebben tárgyalja. Leginkább arra az értelmezésre hajlik, mely szerint okokról 

szólva valójában az oksági viszonyok elvileg végeérhetetlen láncolatáról beszélhetünk. Ami egy 

kérdésfeltevés keretein belül egy okozat okának számít, az egy másik kauzális relációban maga is 

okozat. Így valójában egy esemény vonatkozásában valószínűleg a világ azt megelőző összes 

eseményének van – több vagy kevesebb – kauzális relevanciája. Posch egyes megfogalmazásai azt 

mutatják, hogy elvileg –  azaz ha teljes precizitásra és pontosságra törekednénk – minden oksági 

kijelentést ebbe a világegyetem egészét (összes eddigi eseményét) figyelembe vevő láncolatba 

kellene beilleszteni. Az nyilvánvaló, hogy ennek tényleges végrehajtása lehetetlen, ezért kénytele-

nek vagyunk kisebb értelmezési tartomány keretei között alkalmazni az okság fogalmát. Ám azt 

Posch nem fejti ki, hogy ténylegesen mekkora eseményhalmazt (ill. időintervallumot) kell figye-

lembe vennünk ahhoz, hogy (még) adekvát módon tehessünk kijelentéseket kauzális viszonyok 

tekintetében. A világ egészénél kisebb, de egy viszonylag tág kontextust? Konkrét eseményekről 

szólva akkor talán nem is beszélhetnénk okságról? Vagy igen, de egy ilyen állításnak valamilyen 

más státusa van?  Némileg bizonytalanul veti fel Posch annak lehetőségét, hogy egyes esetekben 

lehetséges a lezártság. Vannak bizonyos tudományos állítások, amelyeknél abszurdnak tűnik to-

vábbi okkérdéseket feltenni. Példája szerint a „miért van anyag a világon?” kérdés nem csak meg-

válaszolhatatlan, hanem értelmetlen.  

Ez azonban egy más típusú oksági kérdés, mint a fentebbi. Hiszen empirikusan hozzáfér-

hető események közötti relációk kérdése más jellegű, mint a világ létező dolgai keletkezésének 
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okát keresni (s az ilyen kérdésfeltevők általában valamiféle „világon kívüli” kauzális ágens kere-

sését tűzik ki célul). Posch azonban nem foglalkozik azzal, hogy oksági típusokat különböztessen 

meg. Ilyen részletkérdéseket talán azért nem fejteget, mert a fő célkitűzése nem az, hogy egy rész-

leteiben is kimunkált okság-értelmezéssel álljon elő. A fenti, holisztikus jellegű megjegyzéseken 

kívül nem is foglalkozik azzal, hogy a fizikai kauzális viszonyokra vonatkozóan állást foglaljon. 

Pszichológiai érdeklődésének (és stratégiájának) megfelelően elsősorban az akarat kauzális 

ágensként való felfogását támadja, mert az akaratszabadság hagyományos tézisének fő támaszté-

kát, szükséges premisszáját látja benne. Az pedig egy olyan tézis, amely különböző filozófiai mo-

tivációk által vezettetve sokféle – többnyire Posch intencióival ellentétes, spiritualisztikus – célo-

kat szolgálhat. Bár elgondolkozik néhány olyan eseten, ahol elvileg talán végére érhetünk egy ok-

sági kérdésnek, összességében véve gondolatmenetei inkább a kauzális láncolatok végeérhetetlen-

ségét, feltárhatatlanságát sugallják. A szkeptikus attitűdöt erősíti az is, hogy az okságot illető 

hume-i észrevételek és az ez elleni kanti érvelés vizsgálata során Posch az előző mellett teszi le 

voksát.143  Elemzése szerint Kant nemhogy nem cáfolta meg Hume-ot, de még csak releváns el-

lenvetést sem tett. A kanti gondolatmenetek pusztán azt mutatják ki, hogy bizonyos  metafizikai 

gondolkodásmód számára szükség van a nem hume-iánus módon értett okság-elméletre. Ezt pedig 

Hume nem is tagadná. Ha feltételezzük, hogy lehetséges tökéletesen egzakt tudás (amely feltétele-

zés egyben már metafizikai is), akkor ahhoz valóban szükség lenne egy nem-szubjektivisztikus, a 

Hume-étól eltérő okságértelmezésre. Ha azonban tudásunkról egy másféle – a Kantétól (és meta-

fizikus követőitől) különböző –, naturalista/pszichologista képet rajzolunk, a kanti érvelés elveszí-

ti erejét, hiszen az annak hátterében álló posztulátummal is leszámolunk: a metafizikai tudás lehe-

tőségével. Kérdés, hogy marad-e annyi, ami Posch tudományosságra törekvő szemléletmódja 

számára elegendő. Ez azért kérdéses, mert a hume-i elmélet melletti szimpátiáján túl is tesz olyan 

oksággal kapcsolatos megjegyzéseket, melyek azt sugallják, hogy végső soron az okság teljes egé-

szében feloldódik a pszichológiában, s pusztán az okságban való hit marad belőle. „Az okkutatás 

nem egyéb, mint jelentkezése az ember és állat ama természetes törekvésének, hogy az ismeret-

len-keltette nyomasztó, aggasztó érzést a kérdéses adatnak ismeretes dolgokra való visszavitelével 

eloszlassa.” (646.)     

                                                
143 A Kant elleni érvelés Posch pszichológiai műve első kötetének a vége felé szerepel. Itt szentel (némi) teret annak, 

hogy az okságról mint önálló témakörről beszéljen. Az olvasó számára természetesnek és egyértelműnek tűnik, hogy 

Posch motorikus elképzelése számára sokkal inkább vonzó Hume filozófiája, mint Kanté. Azonban az  meglepő, hogy 

egyéb témák kapcsán Posch inkább hajlamos elmarasztalóan nyilatkozni Hume-ról. Általánosságban véve is úgy 

látszik, nem értékelte eléggé (nem foglalkozott vele annyira alaposan, mint más hasonló kaliberű teoretikusokkal), s 

nem aknázza ki a Hume elméletében saját maga számára is hasznosítható, beéépíthető meglátásokat.    
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A valódi kauzális relációk létét illető robosztus kétely azonban nem kedvező Posch tudo-

mányosságra törekvő, a megismeréssel kapcsolatos kérdések megválaszolását a filozófia legfőbb 

legitim céljának tekintő elmélete számára. Az erős szkepticizmust azzal a megoldással próbálja 

kikerülni – s ezt is inkább csak sejteti – hogy az oksági téziseknek egyfajta pragmatikai-

módszertani szükségességét ismeri el, ami lehetővé teszi az okság fogalmának alkalmazását annak 

objektív mivolta melletti elkötelezettség nélkül. Ami pedig az ezen belüli használatának mikéntjét 

illeti, úgy foglal állást, hogy a feltételezett oksági viszonyok láncolatát – ami nem 

(re)konstruálható teljes komplexitásában, inkább csak egy tudományos szempontból kívánatos 

idea – egy tudományos elmélet alkalmazhatja viszonylag átfogóbban és részletesebben, vagy épp 

kevésbé alaposan, felületesebben. Annál jobb egy oksági relációkat tartalmazó tudományos elmé-

let, minél szélesebb körű, átfogóbb kauzális hálózatot tartalmaz.           

 Mindeközben azonban nem tisztázza azt a kérdést, hogy a korábbiakban – mintegy magá-

tól értetődő módon – használt oksági jellegű állításai hogyan értendőek az – igaz, hogy felületesen 

kifejtett, de azért mégiscsak az okság kérdésének szentelt – ezen szakaszokban kifejtettek fényé-

ben. Ezeknek a későbbi – teoretikusan kissé óvatosabb, enyhén szkeptikus – gondolatmeneteknek 

a szempontjából nézve a korábbi oksági állítások néha túl határozottaknak tűnnek, s visszanézve 

nem mindig egyértelmű, hogy a későbbiekben kifejtett módon értelmezve megállják-e a helyüket. 

 Összességében véve Posch az okság tárgyalásakor (is) nagyobb hangsúlyt fektet a té-

ves(nek tartott) elméletek hibáinak kimutatására, mint saját okság-felfogásának kidolgozására. 

 

Erő, energia 

 

Az okságról való gondolkodás antropomorf eredetével rokon a – kortárs tudományokban is hasz-

nálatos – erő (és/vagy energia) fogalmának gyökere. Tudományos közegben már sikerült kiküszö-

bölni a megszemélyesítő, sokszor mitikus lényekkel operáló feltételezéseket, azonban az elfoga-

dottá vált ’erő’ vagy ’energia’  terminus további veszélyeket rejt magában. Elsősorban azt, hogy 

konkrét anyagi szubsztanciával való összeköttetés nélkül használva  tárgyiasításra sarkallhat. 

Olyan ontológiai interpretációt tesz lehetővé, mely szerint az anyagi dolgokon kívül még léteznek 

’erő’ nevezetű anyagtalan entitások is. Posch nem vállalkozik arra – s tematikailag nem is tartozik 

a szorosan vett tárgyalási témájába –, hogy egy „erőmentes” terminológiájú fizikai elméletet dol-

gozzon ki, de jelzi, hogy mindezt kívánatosnak tekinti a jövőre nézvést.  

 

[E]gyelőre s bizony még igen sokára, kénytelenek vagyunk az „erő”-ket megtűrni. […] ma már 

sok olyan erőfogalmat kiküszöböltek, melyekhez régi korok még a fanatismus hevével ragaszkod-
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tak (pl. az életerőt, avagy bizonyos füvek gyógyító erejét) – mindez azt a reményt kelti, hogy az 

erőnek ma még kiküszöbölhetetlen formái is el fognak olvadni egy olyan jövendő természettudo-

mánynak kohójában, amely tényeken és feltételekül szolgáló tényeken kívül egyebekkel nem dol-

gozik. Elmondhatjuk, mennél több azaz többféle az erő a tárgyakban, annál gyengébb lábon áll a 
tudománya a bennök hivő természettudósnak. (651.) 
 

Az ellen Poschnak most sincs semmi kifogása, ha valaki ontológiai státus igénye nélkül, bevallot-

tan csak fogalmazáskönnyítő segédeszközként használja a kifejezést. A néhány rövid példa és el-

szórt megjegyzések alapján azt mondhatjuk, Posch – egy későbbi kifejezéssel élve – az erő (vagy 

energia) értelmezésének egy operacionalista felfogását képviseli. (Nincs nyoma annak, hogy eb-

ben a kérdésben valakinek az elméletére támaszkodott volna.)  

 

Tudat 

 

Noha az eddigiekből Posch olvasója akár már ki is találhatja, hogy a szerző álláspontja a filozófiai 

rendszerek jelentős részében fundamentális szerepet játszó tudattal kapcsolatban  elutasító lesz, a 

rend kedvéért ez a téma is tárgyalásra kerül. Posch sok példával illusztrálja, mennyire eltérő mó-

don értelmezik különböző filozófusok a tudatot. Ez már magában véve is ellentmond annak, hogy 

az elméleti bevezetése jogosultságának kérdését sokan azzal ütik el, hogy a tudat léte annyira 

nyilvánvaló, hogy nem szorul igazolásra.  

 Posch értelmezésében a tudat létében való hitből legfeljebb annyi tartható, hogy valóban 

vannak olyan állapotok, amelyeket informatív módon jellemezhetünk tudatosként. Ezt az ébrenlét 

és az alvás, avagy az éber és az ájult állapotok különbségére hivatkozva határozhatjuk meg. Ezen 

állapotok eltérésének jelzésére valóban használható a fenti szó. Ám ez nem von maga után semmi-

féle spiritualizmust, gond nélkül tudjuk jellemezni vagy meghatározni az ilyen állapotokat visel-

kedéses (és/vagy fiziológiai) sajátosságokkal. A tudatosság ez esetben egyszerűen éberséget vagy 

ébrenlétet, egy szokványos, reagálásra való képességet jelöl. Persze a filozófusok többnyire nem 

ezt értik alatta, de érvelésük többnyire csak azt teszi érthetővé, hogy a ’tudat’, ’tudatos’ szavak 

használatával a fentebbi – elvileg hozzáférhető, vizsgálható – eseményeken (kívül még) valami 

mást (is) értenek, de hogy mit, annak kifejtése során általában homályos értelmű, misztikumba 

hajló mondatfüzéreket találunk, melyeknek nehéz lenne kognitív értéket tulajdonítanunk. De a vi-

szonylag érthető, racionalisztikus fejtegetések is elmarasztalhatók abban a tévedésben, hogy a tu-

datos elmeállapotok tartalmát valami stabilnak, többé-kevésbé állandónak tekintik. Saját magunk-

ra irányuló tapasztalatunk azonban azt mutatja, hogy lelki életünkről adekvátabb elképzelést ka-

punk, ha dinamikusnak gondoljuk. Olyannak, amiben semmi sem fixált, minden változik, s a leg-
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szilárdabbnak tűnő szellemi állapotaink is ideiglenesek, legfeljebb egyik-másikuk gyakrabban 

„előkerül”, s relatíve gyakrabban ismétlődik a többi lelkiállapotnál.   

 A tudatosság nagyon szoros kapcsolatban áll az emlékezéssel (is), mivel nagyon sok „tuda-

tában vagyok, hogy…” kezdetű állítás a múltra vonatkozik. Ha valaki tudatosan visszaemlékszik 

korábbi állapotára (beleértve gondolati állapotát is), akkor is csak az történik, hogy valami eszébe 

idézte azt a bizonyos emlékképet. Hogy konkrétan mi mit hív elő és miért? „Ez meg nyilván pusz-

ta mnemotechnikai kérdés” – mondja Posch. Ilyen esetekben semmi specifikus nehézség nincs, 

nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy az asszociációs pszichológia (részben ismert, rész-

ben feltáratlan) működésmódja érvényesül ezekben az esetekben is.  

 Hogy az öntudat meglétével magyarázzuk azt a képességünket, hogy be tudunk számolni 

különböző időpontbeli tettekről, gondolatokról – mivel vannak megszokott módon ilyen célra 

szolgáló szavaink –, semmivel sem megalapozottabb és informatívabb, mint az ópium hatásának a 

közismert Molière-féle jelenetben szereplő magyarázata. 

 A tudat kérdését is igyekszik Posch nyelvi oldalról is megközelíteni. Ha nyelvi formáját 

nézzük, akkor a ’tudatában lenni’ csak egy változata a ’tudni’-nak. Ez több nyelvben is így van. 

Német példával élve: „a Bewusstsein szó nem egyéb, mint egy a wissen igét (azaz a megfelelő 

tényt) helyettesítő főnév”. (470.) Ha pedig a tudatot a ’tud’ igére redukáljuk, még egyszerűbben 

beilleszthető egy mozgásos, fiziologisztikus pszichológiába. „Az a psychologus, akinek a »tudni« 

nevezetű mystikum egyszerűen innervatio, könnyen végez a »tudat«, »öntudat«-féle 

abstractiókkal, avval az anti-realista tanítással nevezetesen, hogy  lelki folyamatokhoz tudat szük-

séges.”  (398.) Nyelvi szempontból nézve az is hozzájárul a tudat mítoszának keletkezéséhez, hogy 

az embert gyermekkorában megtanítják személyes névmásokat használni, noha ezek elvileg szük-

ségtelenek, mivel főnevekkel megfogalmazható lenne bármely leírás. Pusztán kényelmi szempon-

tok szólnak a személyes névmások mellett.  

Egyrészt tehát Posch megengedő abban az értelemben, hogy a szó használható (lenne), ha 

valami viselkedésbeli vagy fiziológiai folyamatra alkalmaznánk. Ám mivel ő maga sem mondja 

meg, milyen kritériumok alapján lehetne ezt megtenni, ez az engedékenység csak látszólagos, s 

inkább azt sugallja, hogy a ’tudat’, a ’tudatosság’ terminusok törlendők a teoretikus (tudományos) 

nomenklatúrából.   

 Természetesen Posch itt is sorra veszi az általa ismert szerzőknek ez irányú – az „én” és az 

öntudat mivoltát illető – téziseit, kritizálva az alaptalan feltevéseket. Kiemelt kritikát kap a 

szubsztantív „én” feltételezésének egy „elfajzott” felsőfoka, végletes eltúlzása, a minden empíriá-
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tól függetlenített „tiszta én” posztulátuma.144 Könyve első kötetének utolsó mondatában fogal-

mazza meg ez irányú vizsgálódásainak konklúzióját: 

 

Végső eredményünk tehát ez: ami az „öntudat”-ból, a „lelki alanyok” e legszámbavehetőbb képvi-

selőjéből igaz, tagadhatatlan tény, az mozdulatos természetű s így jól beleillik egy motorikus 

psychologiába; ami meg nem illik bele, az az oldala az öntudatnak nem is igaz, hanem puszta ideo-

lógus chimaera. (705.) 

 

Darwinizmus 

 

Az érzelmek és a viselkedés tárgyalása során megkerülhetetlenek a darwini gondolatok, amelyeket 

Posch viszonylag gyakran idéz is, hol egyetértően, hol kritikailag. Összességében véve elismeri és 

méltatja is az eredményeit és a jelentőségét, de néhány ponton határozott ellenvetései vannak. Fi-

lozófiai szempontból a legfőbb kifogása a bizonyos határokig jól működő magyarázatoknak az 

adott határokon túli használata ellen van. Az egyik ilyen célpontja a különböző vise lkedésformák 

megjelenésének az öröklődéssel való magyarázata. Posch értékelése szerint Darwin lényegi mon-

danivalójának szempontjából nézve – eltérően más darwinista „fél-természettudós epigonok”-tól – 

az érzelmek magyarázatában az öröklődés csupán szekunder jelentőségű segédfogalom.  

Posch úgy gondolja, hogy az öröklődés mikéntjének részletesebb bemutatása nélkül a vi-

selkedés kialakulására adott magyarázatban nem kielégítő arra hivatkozni, hogy az örökölt, hiszen 

a hasonló viselkedést produkáló elődök kimutatása voltaképpen csak rámutatás. Egy viselkedés-

forma megjelenését firtató kérdésre elégtelen az a tömör – és egyébként is kevéssé informatív – 

válasz, hogy az átöröklés révén terjedt el.  Hogy az adott viselkedésforma valóban öröklött, azt 

igazolni kellene. Ennek hiányában csak odább toltuk a magyarázat problémáját. Véleménye sze-

rint ez az eljárás olyan, mintha arra a kérdésre, hogy mitől mozog a mozdony, azt válaszolnánk, 

hogy ugyanattól, mint a gőzhajó. Hasonlóan elégtelennek tartja a szelekció elvét, amely jól ma-

gyarázza a tulajdonságok terjedését, „de az első fellépésüket, ha egyáltalán, hát csakis 

physiologia, chemia meg physika segélyével lehet megérteni.” (809.) Semmi magyarázóerőt nem 

tulajdonít az olyan elméleteknek sem, amelyek a viselkedés darwini alapokra épülő magyarázatá-

hoz a ’dispositio’, ’ösztön’, ’hajlam’, ’tehetség’ kifejezéseket használják fel, ezeknek öröklődését 

feltételezve. Ezek mind olyan terminusok, melyeket Posch nem igazán tud saját elméleti kereteibe 

beilleszteni. Mint különösen képtelen példát említi azt a közkeletű nézetet, amely bizonyos tevé-

kenységekben mutatott kiemelkedő ügyességet azzal akarja magyarázni, hogy az illető örökölte a 

                                                
144 Posch ennek egyik illusztratív példájaként említi (és kritizálja) Pauler Ákos felfogását is.  
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tehetségét. Efféle ellenőrizhetetlen spekulációknál az is jobb, ha inkább beismerjük tudatlansá-

gunkat:  

 

Nem tudjuk, hogy a kérdéses ismeretet az egyén hol és hogyan szerezte meg, – de sohasem fogjuk 

aláírni, hogy azt magával hozta a világra, hogy született genie, született rajzoló avagy zenésztehet-

ség. Örökké a milieu-t, vagyis az egyénre születésétől fogva ható és hatott érzetek összeségét és 

sorrendjét (így kell a milieu-t meghatározni!), ezen semmiféle paedagogiával kellőképp nem szabá-

lyozható avagy ellenőrizhető tényezőt fogjuk a „hajlamai”-nak, valamint egész jellemének kialaku-

lása módjáért okolni. (69.)  
 

Posch alaposabb megfontolás tárgyává sem teszi azt az elméletet, mely szerint bizonyos preferen-

ciáink – pl. gasztronómiaiak – gyökere valahol a messzi múltban lenne kereshető. Az általa Ma-

uthner egyik könyvében olvasott elképzelésre, mely szerint a cukor ízének kedvelésére sok-sok 

generációval ezelőtt élt emberek számára való hasznossága adhat magyarázatot, Posch meglehető-

sen inadekvát választ ad: „Csak azt kérdjük: miért szereti sok gyermek, főleg az alkoholistáké, a 

pálinkát?” (880.) Az, hogy fel tudunk mutatni olyan megfigyelhető preferenciákat, melyek kiala-

kulásában az egyed élete során az őt ért benyomásoknak van fajsúlyos(abb) szerepe, még nem je-

lenti a filogenetikus komponens feltételezésének fölöslegességét. Nyilván az evolúciós alapú el-

mélet sem állítja, hogy kivétel nélkül minden egyes magatartásformát a törzsfejlődés folyamatá-

nak keretei között kell magyarázni, az egyedfejlődés során jelentkező hatásokat teljesen figyelmen 

kívül hagyva. 

Posch számára elvi okoknál fogva elfogadhatatlan minden olyan elmélet, amelyben köz-

ponti szerepet játszanak olyan terminusok, melyek nem vezethetők vissza valamilyen konkrét vi-

selkedésre, mozgásformára. (Fentieken kívül ide sorolhatóak még a ’kedély’, ’jellem’, ’karakter’, 

’temperamentum’ szavak is.) Nagyjából körvonalazza, hogy ha mindenáron használni akarnánk a 

fentebbi kifejezések egyikét-másikát, akkor hogyan nézne ki egy efféle redukció. Például a ’haj-

lam’ terminussal utalhatunk egy olyan testi struktúrára, amelyre jellemző, hogy egy bizonyos in-

gernek már a nagyon csekély intenzitása is kiváltja azt a reakciót, amelyhez más – az adott „haj-

lammal” nem rendelkező (azaz más testi struktúrájú) – egyednek nagyobb erősségű inger szüksé-

ges. Minden olyan esetben, ahol nem ehhez hasonlóan – valami vizsgálhatóra, hozzáférhetőre 

visszavezetve – értelmezzük a kifejezéseket, fennáll annak a veszélye, hogy az ezen terminusok 

felhasználásával képzett állítások ellenőrizhetetlenek lesznek, ami hosszú távon – ezúttal is – táp-

talaja lehet mindenféle misztikus elképzelésnek. Az „efféle mysticum-okhoz, általában az egyén 

életét megelőző korszakokhoz […] nem szabad fordulni mindaddig, ameddig magának az egyén-

nek életében akadnak tényezők, melyek valamely kérdéses mozdulatnak beálltát megmagyaráz-

zák.” (802.) Mik lehetnek ezek a tényezők? Az öröklődés elméletével szembeni polémiája során 
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Posch némileg ötletszerűen váltogatja javaslatait: van, mikor egy adott viselkedésmód magyaráza-

tához a fiziológia módszertanának és terminológiájának keretei között kell vizsgálódást folyta t-

nunk, máskor inkább a környezeti hatásokra való hivatkozás teheti érthetővé az adott viselkedést. 

Bár gyakran hangsúlyozza, hogy bizonyos viselkedésmódok magyarázatához tágabb időinterva l-

lumot – egyes kérdések kapcsán elvileg az egyed egész élettartamát – kell figyelembe vennünk, de 

ez mindenképp az egyedfejlődés keretein belül kell maradjon. 

 Darwinnak az érzelmek kifejezéséről írott munkáján kívül Posch olyan szerzőknek írása i-

ból idéz, mint W. Preyer, G. H. Schneider, Th. Ribot, A. Fouillée, S. Exner és H. Spencer; ám ér-

tékelése szerint közülük elsősorban ketten – Darwin és Spencer – írásai érik el azt a színvonalat, 

ami miatt érdemesek az elmélyült tanulmányozásra. Darwin mondanivalójának Posch szerint leg-

lényegesebb része az, hogy a ma indokolatlannak vagy értelmetlennek tűnő érzelem-

mozdulatoknak valamikor fontos funkciójuk volt, s ami valaha hasznavehető eszköz volt valamely 

cél elérésére, azok közül ma már némelyik csak „kinövésnek látszó csökevény”. (Annak ellenére 

tartja értékes gondolatnak, hogy ez már kilép az ontogenezis kereteiből.) Spencernél pedig az ér-

zelmek akarat-jellegét tartja az egyik legfontosabb – s a darwini gondolati keretekbe beleillő – fel-

ismerésnek. 

 A darwini (eredetű) gondolatok tárgyalása során is észrevehető, hogy szerzőnk sokszor 

csak azért támad egy-egy teóriát, mert úgy gondolja, elfogadásuk  lehetőséget ad veszélyes irányú 

további érvelésekre. Az örökléstan az innátizmus mocsarába csábít. Az sem nyugtatja meg, hogy 

nem eszmék, tézisek, ideák veleszületettségéről van szó (mint ami ellen az általa olvasott és nagy-

ra becsült Locke érvelt), hanem csak viselkedésformákéról, hajlamokéról. Noha némileg kénysze-

redetten, de elismeri, hogy nem lehetetlen, hogy az átöröklés valamilyen módon és valamennyire 

tényleg megtörténik. De csupán a legegyszerűbb, ösztönszerű viselkedések hátterére vonatkozóan 

elfogadható hipotézis az öröklöttség feltételezése. Érvelését olvasva feltűnik, hogy Posch gyakor-

latilag csak olyankor mutat nyitottságot, amikor nem is tehet mást. Amivel kapcsolatban hajlandó-

ságot mutat az öröklődési magyarázat elfogadására – például egy, az emlősök osztályába tartozó 

újszülött szopási késztetése és hasonló primitív ösztönök –, akkor egyszerűen lehetetlenség ezeket 

tanultnak feltételezni. Minden egyéb, ennél akár csak kicsivel is magasabb fejlettséget igénylő sa-

játosságnak a magyarázatát csak az ontogenezis vizsgálati lehetőségének keretei között tartja el-

képzelhetőnek. Azt pedig még kevésbé tartja elfogadhatónak, hogy – miként az öröklés-elmélet 

képviselői teszik – nem pusztán bizonyos mértékű valószínűséggel bíró segédhipotézisként tálal-

ják elképzelésüket, hanem – az egyedfejlődés során jelentkező hatások kárára – túlhangsúlyoznak 

és vizsgálódásaik során centrális helyzetbe hoznak egy olyan tényezőt, amely bár egy bizonyos 
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szinten talán valóban szerepet játszhat a viselkedés kialakulásában, de amelynek a feltárására esé-

lyünk sincs. (Legalábbis azon a szigorú módon, ahogy valamely folyamat feltárását Posch elkép-

zeli.) Ellenben ott vannak azok az egyedfejlődés – Posch szóhasználatában a (tág értelemben vett) 

nevelődés – során szerepet játszó tényezők, amelyek – legalábbis elvileg – megismerhetők. A vi-

selkedés kialakulásának kérdései így feloszthatók megfejthető és megfejthetetlen részekre. Az 

örökléstan szószólói mindig igyekeznek úgy megfogalmazni a pszichológiai kérdéseket, hogy a 

hangsúly az öröklött részen legyen. Posch hasonlata szerint ezek a pszichológusok úgy viselked-

nek, mint „azok a matematikusok, akik abban mesterkednek, hogy minden algebrai kifejezést egy 

reális és egy imaginair – mondjuk: mysticus – tényezőre sikerüljön felbontaniuk.” (811.)   

Posch érvelési motivációjának kulcsát tehát ebben az esetben is ott találjuk meg, hogy – jó 

pozitivista módjára – misztikusként utasít el minden olyan feltételezést, amely bizonyíthatatlan 

entitásokat, hozzáférhetetlen folyamatokat használ fel az elméletalkotás során. Némi feszültséget 

okoz, hogy Darwin alapgondolatát értékesnek tartja, de az elméleti vizsgálódást végső soron még-

is az egyedet élete során érő hatások területére akarja szorítani. Az általános misztika-ellenes hoz-

záállásán kívül egy specifikusabb okból is elutasítja a filogenetikus magyarázatokat. Mégpedig 

azért, mert (ez esetben is) mérlegeli a szóban forgó teóriának a saját pszichológiai elméletének ke-

retei közé való illeszthetőségét. Az általa képviselt elmélet szerint bármely organizmus – beleértve 

az embert – viselkedése magyarázatának abban a végső, „nyers” sajátosság feltárásában kell vég-

ződnie, amely azon alapul, hogy bizonyos ingerforrások vonzzák, mások taszítják az egyedet. Ha 

sikerül ezeket feltárnunk, akkor az erről szóló megállapításokkal továbbelemezhetetlen tényeket 

fogalmazunk meg.  

 

A külső hatásoknak ezt az embervonzó [és -taszító] mechanizmusát nem ismerjük, még pedig sem 

az adatban rejlő objektív sajátságot, amely az emberi szemlélőnek innervatiójá t az egyik vagy má-

sik irányba fokozza, sem pedig azt a módot, ahogyan ez az innervatio-fokozódás beáll. (881.) 
Megmagyarázhatatlan sajátságunk, hogy bizonyos adatok maguk felé vonzanak, mások meg elta-

szítanak bennünket. (979.) 

 

A törzsfejlődésre vonatkozó elméletek nem teljesítik a viselkedésformák eme alapmechanizmusra 

való visszavezethetőségének a feltételét. Posch maga sem lát lehetőséget olyan kiegészítésre, 

amely a filogenetikus elképzeléseket képes lenne a taszító és vonzó mechanizmusok működését 

leíró fiziológiai (biokémiai, biofizikai) tézisekre visszavezetni.   

A mozgató mechanizmusok megismerésének korlátaival kapcsolatban Posch az eddigiek-

kel összefüggő, de még mélyebb problémát is megemlít. A viselkedés alakulásának mikéntjével 

kapcsolatos tudásunk korlátozottságát illetően ugyanis minden valószínűség szerint nem csak arra 

gondol, hogy nem tudunk eleget azokról a fiziológiai mechanizmusról, amelynek során akár a 
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külvilágból, akár a test belsejéből érkező neuronális impulzusok hatására például végtagmozgások 

játszódnak le. Ez is igaz, hiszen „nem ismerjük a közbeeső statióit az útvonalnak, ez egy még fel 

nem derített physiologiai kérdés”. (1049.) Ám a probléma mélyebb ennél. Bár a szöveg nem igazít 

el teljes világossággal, úgy vélem, rekonstruálható, mire gondolhatott Posch, amikor azt mondja, 

hogy a szó bizonyos értelmében – ám nem az idealisták által feltételezett okból – igaz lehet, hogy 

a lelki jelenségeink megismerése (is) egy bizonyos ponton túl korlátokba ütközik, megválaszolha-

tatlan kérdéseket hagyva. Az alábbiakban ezt próbálom meg körvonalazni (eltérve a szerző szó-

használatától és fogalmazásmódjától). 

A nyers tény, amihez az emberi viselkedést magyarázni igyekvő kutatások eljuthatnak, an-

nak megállapítását tartalmazhatja, hogy ilyen és ilyen ingerek vonzzák, mások meg taszítják az 

embert. Ha ezen folyamat fiziológiai részletei teljesen ismertekké válnának, még mindig maradna 

feltehető kérdés. Mit tudnánk ugyanis ebben a képzeletbeli (vagy jövőbeli) helyzetben? Tudnánk, 

hogy egy külvilágból érkező B benyomást mindig V viselkedés követi. További érdeklődésünkre a 

fiziológus fel tudná mutatni, hogy a B-től V-ig vezető úton milyen egyéb közvetítők játszanak sze-

repet; azaz milyen közbenső C – D – E – F – … stb. események történtek. Posch szerint még így 

is meg lehetne kérdezni, hogy miért olyan az ember, hogy a B benyomás – fenti közvetítőkön ke-

resztül – a V viselkedést váltja ki. Úgy tűnik, hogy Posch egy ilyen kérdést – annak ellenére, hogy 

a fentebbi, mozgásra késztető folyamatokra vonatkozó korlátozáshoz hasonlóan nem tekinti meg-

válaszolhatónak, mégis értelmesnek gondol. Posch ez irányú, kissé „elmosódott” fogalmazású 

passzusaiban a két hasonló ismeretelméleti korlát közül az egyikre vonatkozóan nem tekinti lehet-

ségesnek a mélyebbre hatoló kérdésfeltevést, a másiknál viszont igen. Némi értelmezői jóindulat-

tal feltételezhetjük, hogy a vonzó-taszító mechanizmus működését illető korlátot inkább elvi szin-

tűnek tekinti, míg a másik esetben inkább gyakorlati-technikai feltárhatatlanságra gondol, ami 

nem teszi illegitimmé a további filozófiai rákérdezést (még akkor sem, ha ő maga sem kínál vá-

laszt). 

Összességében véve Posch a darwini gondolatokból is többre értékeli a negatív eredmé-

nyeket a pozitívaknál. Mint legtöbbször, ez esetben is azokat az érvmeneteket becsüli a leginkább, 

amelyek valamely általi is elvetett nézet hamisságát (alaptalanságát) mutatják ki. Az evolúciós 

gondolat pozitív mondanivalójával nem nagyon tud mit kezdeni, nem is igazán gondolja végig a 

benne rejlő lehetőségeket. Ellentétben azzal, hogy Posch sok filozófiai és tudományelméleti kér-

désben – ha kifejtetlenül, csak az alapötlet szintjén is, de – sok későbbi teóriaalkotó alapgondola-

tát megelőlegezi, ez nem mondható el a jóval később kialakuló evolúciós pszichológia kapcsán. 

Természetesen nem arról van szó, hogy az inkább csak a XX. század vége felé kikristályosodó 
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evolúciós pszichológia megelőlegezését kérnénk számon Posch Jenőn. Inkább csak arról, hogy a 

filogenezisre építő teóriáktól való elzárkózása azt eredményezi, hogy bizonyos jelenségek magya-

rázatáról, magyarázati formájáról le kell mondania.145 Az említett primitív, reflexszerűektől eltérő, 

annál komplexebb viselkedésforma evolúciós magyarázata szóba sem kerülhet, hiszen a Posch-

féle igazolási kritériumoknak ezek az elméletek nem tudnak megfelelni. Kétséges, hogy a filoge-

nezissel kapcsolatban felmerülő kérdések vonatkozásában van-e értelme ilyen szigorú kritériumo-

kat szabni.146 Mindazonáltal Posch e kérdésben elfoglalt álláspontja miatt nem vádolható követke-

zetlenséggel. Azzal a dilemmával szembesül, hogy vagy „lazábbra fogja a gyeplőt”, és legitimnek 

ismer el kevésbé szigorú magyarázatokat ill. az azokban szereplő terminusokat is, vagy bizonyos 

kérdések vonatkozásában lemond a tudás igényével fellépő állásfoglalásról. Inkább a második le-

hetőséget választja, s a különböző viselkedési preferenciák, motivációk kialakulásának mikéntjé-

vel kapcsolatban az egyedfejlődés túlnyomó relevanciáját hangsúlyozza; az öröklődéssel szemben 

pedig nagyrészt elutasító, olykor agnosztikus hozzáállást tanúsít. Ha szigorúan elvileg nézzük, ef-

féle álláspontra akár ma is helyezkedhet valaki, ám ezt megnehezítheti, hogy az azóta eltelt időben 

felszaporodott eredmények és meglátások (különösen a genetikai alapú megközelítések) szinte 

egy az egyben történő „kidobása” már sokkal nagyobb veszteségnek tűnik, mint akkoriban tűnhe-

tett Posch Jenőnek, aki egy elméletnek inkább bármilyen – szigorúan véve nem bizonyítható – 

eredményeiről hajlandó lemondani, semmint hogy bármilyen kiskaput nyitva hagyjon az idealista 

spekulációk számára.147 

A darwinizmushoz tehát ambivalens módon viszonyul, s az ennek keretében felmerülő ne-

hézségeket egy olyan problémakörnek tartja, melyben bizonyos kérdések – a filozófiára jellemző 

módon – függőben maradnak. „A philosophia adeptusának a lebegéseknek e kissé kellemetlen ér-

zéséhez hozzá kell szoknia.” (882.)  

 

6. Források és vitapartnerek 

                                                
145 Modern, Ernst Mayr-i terminológiával azt mondhatnánk, Posch diszkreditálja a disztális magyarázatokat, az 

életjelenségeknek kizárólag a proximális magyarázatait tekinti létjogosultaknak.  
146 Bár Posch ismerte Arisztotelésznek azt a megjegyezését, hogy mindenféle vizsgálódás során csak olyan fokú 

szabatosságot érdemes követelnünk, amelyet a vizsgálati tárgy természete és a vizsgálati módszereink lehetővé 

tesznek, e táma kapcsán nem követte ezt az elvet. 
147 A filozófiatörténész számára csábító lehet az a kérdés, hogy vajon Posch megváltoztatta volna-e az evolúciós 

elméletekhez való hozzáállását, ha megismerkedhetett volna a genetika későbbi fejleményeivel. Bár abban az időben, 

amikor pszichológiai könyvét írja, a genetikai jellegű kutatások már elindultak, de ezek egyrészt még kezdetleges 

szinten vannak, másrészt Posch nem sokat ismer belőle. Például Avery és munkatársai 1944-ben publikált, 

forradalminak nevezhető kutatási eredményeivel való megismerkedés vajon eredményezett volna változást Posch 

állásfoglalásában? A kérdés érdekes, de határozott válasz természetesen nincs. Tudományosságra való törekvése 

valószínűleg nem engedte volna meg a teljes ignorálást, s feltehetően annak az átgondolásra késztette volna, hogy mit 

nyer és veszít a törzsfejlődésre alapozott magyarázatoknak a tudás területére való beengedésével.                  
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Posch már az előszóban is jelzi, s olvasójának egyébként is erősen szembetűnő, hogy a szerző k i-

emelt figyelmet fordít saját felfogásának másokéival történő összevetésére, az elméleti hasonlósá-

gok és különbségek kimutatására. A Posch számára gondolati forrást jelentő szerzők – akiktől me-

rít –, ill. álláspontjával ellentétes irányok filozófusai – akikkel vitatkozik – nem jelent két 

diszjunkt halmazt. Olyan szerző ugyan akad, akit Posch úgy tárgyal, hogy kiderül, (szinte) sem-

miben nem ért egyet vele. Olyan azonban nincs, akivel maradéktalanul egyetértene minden kér-

désben. Még a számára relatíve legszimpatikusabb szerzők nézetei közül is összességében véve 

legalább annyit kritizál és utasít el, mint amennyit elfogad. 

Azonban az a tény, hogy minden téma vonatkozásában ütközteti nézeteit más filozófuso-

kéval és pszichológusokéval, s hogy saját bevallása szerint is támaszkodott másokra, indokolttá 

teszi annak filozófiatörténeti vizsgálatát, hogy a könyv egészét áttekintve a rá leginkább (akár po-

zitív, akár negatív értelemben) tartalmi hatást gyakorló filozófusok vagy pszichológusok nézetei 

milyen módon és mennyire befolyásolták álláspontjának alakulását. Ennek érdekében vetem össze 

elméletét az általa is tárgyalt szerzők legfontosabbjainak nézeteivel.148 Az összevetések során arra 

törekszem, hogy a Posch által explicite említetteken túl azoknak a hasonlóságoknak és különbsé-

geknek legjelentősebbjeit is megjelenítsem – a teljesség igénye nélkül –, amelyekről Posch egyál-

talán nem ejt szót. A különböző szerzőkkel szembeni kritikák és egyetértő citátumok természete-

sen Posch interpretációján alapulnak. Hacsak nincs szó nyilvánvaló félreértésről, többnyire nem 

kerül sor annak vizsgálatára, hogy a hivatkozásokkal sűrűn teletűzdelt szövegben Posch megfele-

lően értelmezte-e az általa idézett szerzőket. Ez az idézett szerzők száma és az idézetek mennyi-

sége miatt technikailag szinte kivitelezhetetlen lenne. Az összes interpretáció helytállóságának 

(védhetőségének) tisztázása kétségkívül emelné e dolgozat színvonalát, de – a hivatkozott szerzők 

és szövegrészek mennyisége miatt – a terjedelmét is. (Egyébként gyakran előfordul Posch szöve-

geiben, hogy az idézeteknek nem argumentatív, hanem pusztán illusztratív szerepük van.) Más-

részt egyes korabeli citált szerzők ma már csak a szaktörténészek számára ismerősek. (Egyes, ko-

rukban sem különösebben jelentősek pedig talán még számukra is kevéssé.) Bizonyos helyeken 

azonban jelzem, ha véleményem szerint Posch nagyon egyoldalúan vagy már-már eltorzítottan ad-

ja vissza a szóban forgó szerző álláspontját. 

A Posch írói stílusáról szóló alfejezetben futólag már volt szó róla, de itt különösen rele-

váns annak a sajátosságnak a kiemelése, hogy más filozófusok elméletéhez való viszonyulása so-

                                                
148 Nem feltétlenül esik ez egybe azzal, hogy Posch terjedelmi szempontból, mennyiségileg kiktől idéz vagy kiket 

elemez a leghosszabban. 
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rán szerzőnk – tömören fogalmazva – szinte nem akar tudni semmiféle kontextusról. A teoretikus 

szövegről alkotott – implicit – felfogása a mai olvasót leginkább a korai logikai pozitivistákéra 

emlékeztetheti. Posch többnyire néhány mondatot – de van amikor csak egyet, vagy épp csak egy 

mondattöredéket – idéz a szóban forgó szerzőtől, de azt is úgy teszi, hogy – hacsak az olvasó 

nincs tisztában az illető filozófus (vagy pszichológus) nézeteivel – nem derül ki, hogy a szóban 

forgó mondatok milyen szövegkörnyezetben hangzanak el. Ez az eljárás bizonyos esetekben fél-

reértésekhez is vezethet. Mégpedig akkor, ha az olvasó nincs tisztában azzal, hogy a citált szerzőt 

hová is kell helyezni a tárgyalt téma szempontjából releváns álláspontok palettáján. Figyelembe 

véve a szerepeltetett szerzők számát (vagy akár azok diszciplináris különbözőségét is), ez a prob-

léma még szakemberek esetében is megjelenhet, de még fokozottabb a veszély, ha nem szaktudós 

olvasót feltételezünk. A kontextus figyelmen kívül hagyása azoknál a bekezdésnyi szövegeknél is 

félrevezető lehet, amelyekben Posch egy olyan szerzőt dicsér meg – többnyire egy-egy negatív té-

zise miatt – valamely apró részletkérdés kapcsán (azaz hogy az a szerző is elvetett valamely állás-

pontot, melyet Posch is rossznak tart), akinek egész filozófiai alapállása lényegesen eltér a Posch 

által képviselttől (mint például Aquinói Tamás, Berkeley vagy Brentano.) Ha a nem szakember 

olvasó a citált szerző nézeteinek ismeretére csak Posch idézetei és kritikája alapján tesz szert, ak-

kor néha komoly félreértésekbe is eshet, hiszen Posch csak azt és annyit idéz, amit az idézett szer-

zőnek a saját nézeteivel történő összevetés szempontjából relevánsnak gondol. Hogy más pszicho-

lógiai/filozófiai kérdésekben mit gondolt az adott szerző, illetve hogy az idézett mondatok milyen 

elméleti keretbe ágyazottan helyezkednek el, gyakran homályban marad. 

   

Herbert Spencer 

 

Könyve előszavában Posch kiemelten szerepelteti Spencert mint olyan szerzőt, akinek felfogása 

nagymértékben hatott rá, s kijelenti, hogy saját műve felfogható úgy is, mint a spenceri alapelvek 

részletezőbb kidolgozása. Pszichológiatörténeti könyvében Pléh Csaba ennek megfelelően Poscht 

Spencer követőjeként mutatja be, aki könyvében „Spencer rendszerére építve egy radikális empi-

rista pszichológiát vázol.”149 Valóban, Posch az alapgondolat szintjén Spencerből merít. Posch 

„ősellenségeivel” ellentétben Spencer nem az introspekcióra és a stabilnak hitt belső világ elem-

zésére alapozva építi fel elméletét – noha elméletének kifejtésekor introspektív jellegű kijelenté-

seket is használ –, hanem harmadik személyű nézőpontot alkalmaz. Ez Posch számára magától ér-

tetődő dolog, a tudományosság alapkritériuma. A revelatív erejű gondolat az, hogy a lelki jelensé-

                                                
149 Pléh Csaba: A lélektan története. Budapest, Osiris kiadó, 2010. 221. o. 
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gek vizsgálatánál relevanciát – sőt, fundamentális jelentőséget – tulajdoníthatunk az organizmus 

és környezeti viszonya elemzésének, a viselkedést az élettérhez való alkalmazkodásként felfogva. 

Ebben a keretben a lelki jelenségek is szoros összefüggésben állnak a környezettel. A lelki „szfé-

ra” evolúciós szintű módosulásai Spencer szerint egyben fejlődés is, melynek mozgatórugója a 

környezethez való egyre kifinomultabb alkalmazkodás. Poscht a fejlődés gondolata nem annyira 

érdekli, annál inkább a lelki jelenségek alkalmazkodásként való felfogása, s ezt a gondolatot az 

idealizmus utolsó – legerősebbnek tekintett – bástyája, a képzet ellen veti be, kiemelve azt a spen-

ceri gondolatot, hogy a megismerés nem valami minden egyéb élettevékenységtől és lelki műkö-

déstől (pl. az érzelmektől) független tevékenysége az elmének; e szerint tehát a – hagyományosan 

az intellektualitás elkülönülő szférájába sorolt – képzetek minden további nélkül beilleszthetők a 

lelkieket alkalmazkodásra visszavezető egységes elméleti keretbe. Hangsúlyozza, hogy mindez 

nem feltétlenül – sőt, szerinte elsősorban nem – filogenetikusan értendő; az ún. lelki működés a 

konkrét egyed szintjén is megfeleltethető a végső soron mechanikusan zajló alkalmazkodó visel-

kedésnek.  

Feltehetően a hagyományosan autonómnak tekintett diszciplínák (pl. ismeretelmélet) pszi-

chológiai megközelítésének gondolata is Spencer hatására vezethető vissza. Már az időfilozófiai 

munkájában is pszichologista érvelést alkalmaz, említve is Spencer nevét, de még nem támasz-

kodva rá. Alapgondolata – az idő antirealisztikus értelmezése – azonban éles ellentétben áll Spen-

cernek az időt és a teret illető felfogásától, mely szerint lehetetlenség bármelyiknek a létét tagadni, 

annak ellenére, hogy végső soron „a tér és idő túl vannak a megérthetőség határán”.150  

Pszichológiai művét tekintve indokoltnak tűnik Posch Jenőt Spencer követőjeként aposzt-

rofálni. Úgy gondolom azonban, szerencsésebb megfogalmazás, ha megmaradunk annál, hogy 

Posch pszichológiai elmélete Spencer egyik gondolatára építkező, a spenceri elmélet Posch szá-

mára releváns aspektusait továbbgondoló teória, amely inkább csak az alapelvet veszi át, de az át-

fogó spenceri rendszer egészéből összességében véve kevesebbet fogad el, mint amennyit elutasít. 

Ami nem is oly meglepő, hiszen más az ambíciójuk. Spencer monumentális életműve rendszerépí-

tő, szintetizáló törekvésű, míg Posch munkája ehhez képest specifikusabb, érvelése mindig egy 

bizonyos célnak – az autonóm, az anyagi világtól (részben vagy egészében) független szellemi 

szféra feltételezése elleni teoretikus küzdelemnek – van alárendelve (s inkább csak érintőlegesen 

kalandozik el más – pl. társadalomelméleti, etikai – területre). Amit specifikusan kifogásol Spen-

cer elméletében, az értelemszerűen az, amiben álláspontja szerint meghaladja őt, ami a továbbfej-

                                                
150 Spencer, Herbert: Alapvető elvek. Budapest, Grill Károly könyvkiadó, 1909. 71. o. 
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lesztés fő iránya, azaz az elméletnek a képzetek területére való hangsúlyozott kiterjesztése. A fő 

probléma az, hogy „Spencer, mint számos újabb psychologus, még hisz a kép alakjában bennünk 

létező ideális valóságmásolatokban” (20.) Általánosabb szempontból az is távol tartja Spencertől, 

hogy nála központi jelentőségű az evolúció, amihez viszont Posch – annak bizonyít(hat)atlansága 

miatt – ambivalens módon viszonyul. Odáig hajlandó követni Spencert, hogy a lelki jelenségek 

fellépése a környezethez való alkalmazkodás folyamatában előálló zavar következménye. Az is 

alapvetően fontos gondolat, hogy a kellemes és kellemetlen élmények valahogy a szervezetben 

megőrződnek, s hogy a későbbiekben ez – mint taszító- és vonzóerők – az organizmus viselkedé-

sének irányítóivá válnak. Az egyedfejlődés szintjére vonatkoztatva Posch szemében ez kitűnő 

gondolat, ám Spencer ezt filogenetikus szintre emeli, s Posch Spencer tollából sem fogad el sem-

miféle öröklődési elképzelést. Sok olyan, Posch számára elfogadhatatlan eleme van Spencer elmé-

letének, amiről Posch nem ejt szót. A világ megismerhetetlen lényegére, a világnak a tudomány 

által is feloldhatatlan rejtélyeire való hivatkozás – különösen azon a módon, ahogy azt Spencer tá-

lalja – egész biztosan misztikusként hatott Poschra. A világról való gondolkodásunkban az anyag 

és a szellem egymásrautaltságának, kölcsönös kiküszöbölhetetlenségének gondolata is nagyon tá-

vol áll Poschtól. Ahogy Spencer efféle érvelések segítségével próbálja – meglehetősen erőltetetten 

– összebékíteni a vallást a tudománnyal, azt Posch feltehetően erős ellenérzésekkel olvashatta. 

Posch nem reflektál Spencernek a külvilág realitását illető gondolatmeneteire sem. (Sőt, tematiku-

san alig foglalkozik a kérdéssel, eltekintve könyve végének néhány rövid bekezdésétől, ill. a szö-

vegben elszórtan található megjegyzésektől.) Mindezek miatt általánosságban fogalmazva egy 

kissé félrevezető azt mondani, hogy Posch spenceriánus lett volna. Annak ellenére, hogy nyilván 

nem lehet számszerűen megmondani, hogy az előd által kifejtettek hány százalékát kell elfogadnia 

egy másik elméletalkotónak ahhoz, hogy az előző „hívének” számítson, legalábbis annyit mond-

hatunk, hogy minél több tézist utasít el, annál kevésbé jellemezhetjük a későbbi szerzőt a mester 

általánosságban tekintett követőjeként. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a Poschra hatást gyakor-

ló szerzők közül Spencer a relatíve legjelentősebb.   

Posch nem sokat foglalkozik Spencer társadalmi nézeteivel. Bár szimpatikus lehetett szá-

mára az ezzel foglalkozó szakaszokban kifejtett mérsékelt individualizmus, mely szerint az állam-

nak csak a legszükségesebb mértékben kell beavatkoznia az egyén életébe, s egyéb liberalisztikus 

állásfoglalás is, de Posch szemében ezt lerontja Spencer „középutas”, a konzervativizmusnak en-

gedményeket tevő, nem elég radikális felfogása, amely még az egyházi intézmények felé is ha j-

landó gesztusokat tenni, elismerve a vallási tradíciókhoz való ragaszkodás (igaz, hogy mérsékelt) 

gyakorlati hasznát. A társadalomnak az élő szervezet analógiájára történő felfogása, a fejlődés 
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szerepének túlhangsúlyozása és szinte gigantikus erejűként való beállítása időnként misztikus fel-

hangot ad Spencer elképzeléseinek.151  

Azzal tehát, hogy a lelki jelenségeket a környezethez való alkalmazkodással hozza szoros 

összefüggésbe, Spencer egy nagyon jelentős – és Posch számára továbbértékesíthető – alapgondo-

latot fogalmaz meg, ami miatt Posch nagyra becsüli őt (W. James kritikájával szemben erőteljesen 

védelmezi is.) Hasonlóképpen fontos elzárni az utat attól az érvmenettől, amely az emocionalitás 

és az intellektualitás éles elkülönítésével az értelmi folyamatok számára külön (platóni vagy 

egyéb misztikus) „birodalmat” kreál; s ennek elkerülésében, elkerülhetőségének kimutatásában 

Spencer szintén jeleskedett. Posch úgy gondolja, a lelki jelenségek mivoltát és genezisét illető 

kérdések vonatkozásában mindenképp a Spencer által kijelölt gondolati úton érdemes elindul-

nunk, de ha igazán tudományos tárgyilagosságra és bizonyíthatóságra törekszünk, akkor a Spen-

cer által követettől eltérő – radikálisabb – irányba kell haladnunk. 

 

Fritz Mauthner 

  

Mint Kornis Gyula beszámol róla,152 Posch levélben fejezte ki elvi támogatását és nagyrabecsülését a 

sokak által támadott Mauthner iránt. Mauthner pedig nagyszabású nyelvkritikai munkája második 

kötetében felhívja a figyelmet Posch időelméletére, az érdeklődők figyelmébe ajánlva Posch német 

nyelvű tanulmányának az idő fogalomtörténetét felvázoló fejtegetéseit. 153 

 Nyelvkritikai attitűdjének köszönhetően Mauthner fontos felismerésekkel segítette a miszti-

kus elképzelések elleni küzdelmet, s ezért Posch számára a legfontosabb szerzők egyike. Elsősorban 

őt is a reflektálatlan hétköznapi (népi pszichológiai) nyelv, a metaforikus szóhasználat, az antropo-

morfizmus és egyéb elemzetlen nyelvi formák névértéken vételéből eredő visszásságok, szándékos 

torzítások, és persze a klasszikus, „nagy” filozófiai problémák egyfajta nyelvi zavar – többek közt a 

puszta szó létéből annak a reális világban fellelhető megfelelőjének létére való következtetés – általi 

keletkezésének kimutatása miatt becsüli sokra. A gondolkodás és a beszéd szoros kapcsolatának (b i-

zonyos megfogalmazásaiban azonosságának) kimutatásával Mauthner annak az érvelésnek is megte-

remtette a lehetőségét, hogy a megismerést is közeli kapcsolatba állítsuk a beszéddel mint cselekvés-

                                                
151 Legalábbis ha figyelembe vesszük, hogy Posch ebben a tekintetben – más témák és szerzők tárgyalásakor is – 

nagyon szigorú, s azok a szerzők is hamar megkapják az elmarasztalást, akik bár nem misztikus gondolkodásúak, de 

elméletük nyitva hagyja annak a lehetőségét, hogy abból kiindulva – következtetések beiktatásával – gondolati útjuk a 

„mysticizmus mocsarába” vezessen. Azonban – feltehetően pragmatikai megfontolásból – az elmélete számára 

kiindulópontot jelentő spenceri elmélet misztikus-gyanús oldalhajtásait Posch – eltérően más szerzők elméleteinek 

hasonló aspektusaitól – nem teszi szóvá. 
152 Kornis Gyula: Magyar filozófusok. Budapest, Franklin kiadó, 1930. 209.o. 
153 Fritz Mauthner: Wörterbuch der Philosophie – Neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache I-III. München–Leipzig, 

Georg Müller, 1910. 584. o.  
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sel, kihúzva a talajt azon érvelés alól, amely az intellektuális szférára hivatkozva véli megalapozni a 

spiritualista felfogást. Mauthner gondosan válogatott példákkal támasztja alá tézisét, mely szerint a 

gondolkodás mint szelleminek tekintett jelenség együtt jár beszédmozdulatokkal vagy annak elfojtó-

dó kezdeményeivel. Csak egy további lépés az együtt járás helyett azonosságot tételezni. Szintén éles 

elméjű meglátása Mauthnernek, hogy a nyelv természete (eredete) megismeréséhez a nyelv-, torok-, 

gégemozgások vizsgálata szolgáltathatja a megfelelő kiindulópontot. Posch Mauthnernek tulajdonítja 

azt a saját maga által is képviselt empirista tézist, hogy gondolkodásunk lényegében összehasonlítá-

sokból – azonosságok, különbségek, hasonlóságok megállapításából – tevődik össze.154       

 Posch – ezúttal is – azt emeli ki az elemzett szerző eszmefuttatásaiból, ami számára fontos: 

azokat a észrevételeket, amelyek a spiritualista igények alaptalanságának kimutatását segítik. Ha 

Mauthnernek igaza van, s a gondolkodás valójában beszéd, s a más elmék megismerhetőségét, a 

szubsztantív „én” babonáját pedig a félreértett nyelv generálja, akkor a gondolkodás tényéből, az 

„én” kétségbevonhatatlan realitásából kiinduló minden elmélet alól kihúzható  a talaj. Azt a nézetét is 

helyesli, mely szerint nem létezik tökéletes megértés; minden kommunikációs aktus több-kevesebb 

torzítást von maga után. A törekvésünk is csak az lehet, hogy próbáljuk minimalizálni a félreértést, 

de tökéletesen kiküszöbölni soha nem tudjuk. Következésképp a tökéletes megértést célul kitűző, 

vagy akár csak ennek lehetőségét feltételező filozófiai elméletek elhibázottak. 

 Mauthner Posch számára világosan és meggyőzően kimutatta, hogy az újkori lélekfelfogás a 

misztikus görög képelméletet ugyan meghaladta azáltal, hogy már nem tételezi a tárgyról leváló, 

„szálldogáló kis concretumokat”; ehelyett szimbólumokról, tárgy-jelekről, ideákról beszélnek. Posch 

egyetért Mauthner-rel abban, hogy ezáltal egy kezdetleges, bizonyítatlan, az abszurditás határát súro-

ló, de elvileg érthető felfogást egy homályos, nyugtalanító, valódi magyarázatot nem biztosító elmé-

lettel cserélték fel az újkoriak.  

 Milyen szempontból rossz az újkori felfogás? Nem azért, mintha az ókori igaz lenne. Mind-

kettő téves, ám az ókori felfogás – hamissága ellenére – értelmes, érthető. Az újkori felfogás szimbó-

lumokról, jelekről beszél, amelyek az elmében képviselik vagy jelzik tárgyukat. Ez az elmélet Posch 

szerint érthetetlen és értelmetlen.155 Posch kritikájának általában véve is gyakori céltáblái a jelek. Az 

idealizmus elleni polémiája során merül fel párszor ez a kérdés. Gyakori szófordulat a különböző fi-

lozófusoknál, hogy valaminek a jelenléte jelzi valami másnak a meglétét; leggyakoribb az, hogy bi-

zonyos megfigyelhető jelenséget a szellemi szféra jelének tekintenek. Posch hangsúlyozza a szósze-

                                                
154 Kissé meglepő, hogy figyelmen kívül hagyja Hume ez irányú meglátásait, noha olvasta annak főművét. Talán az 

magyarázza ezt, hogy – mint a kevés rendelkezésre álló életrajzi adat mutatja – az idegen nyelvek közül utoljára, s 

meglehetősen későn tanulta meg az angolt. Alapvető orientációját a német és a francia szerzők munkái képezik. 
155 A hamis és az értelmetlen megkülönböztetése megint csak a logikai pozitivizmus ez irányú nézeteinek kevésbé 

kifejtett megelőlegezése.    
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rintiség követelményét, ahonnan nézve azt kell mondanunk, hogy a világon nem léteznek jelek. Amit 

a mindennapi nyelvben valami jelének tekintünk, az önmagában véve is valami – nem pedig jel. Ha 

tárgyilagosak akarunk lenni, akkor magáról a dologról, annak tulajdonságairól kell beszélnünk, 

ugyanis ha azt jelentjük ki, hogy az mely más dolognak a jele, akkor valójában már nem a dologról 

beszélünk. Ilyenkor helyesen azt kellene mondanunk, hogy a dolgot valami más dolog jelének szok-

tuk tekinteni, azaz úgy fogjuk fel, mintha jel lenne.  

 Sok szempontból revelatív tehát Posch számára Mauthner felfogása. Azonban csak addig tart 

vele, amíg az neki is megfelelő. Mint senki mástól, Mauthnertől sem fogadja el az öröklődési magya-

rázatokat. Mauthner nyelvkritikai elképzelésének bizonyos elemeit figyelmen kívül hagyja, s sok 

egyéb, kettejük felfogása közötti különbséget egyáltalán meg sem említ. Főleg azokat, melyeket  fel-

tehetően túlzásnak tart. Nyelvi fejtegetései során Posch többször is hangsúlyozza a kifogását minden 

olyan elmélettel szemben, amit – úgymond – nem lehet szó szerint venni. Ezeknek a problémáknak 

kapcsán nem hozza szóba Mauthnert, hiszen ő a szószerintiség eszméjét is elhibázottnak tartja. Posch 

nem tárgyalja azt a – saját és Mauthner elmélete közötti különbséget mutató, s a poschi felfogást 

alapvetően érintő – problémát, hogy a tudományos (filozófiai) elmélet nyelvezete is egyfajta jelrend-

szer, amelyre Mauthner érvei szintúgy vonatkoznak, mint a hétköznapi (népi) pszichológiai nyelvre. 

Azaz Mauthner általában véve kritikus a nyelvvel szemben, míg Posch a tényleíró (tudomá-

nyos/teoretikus) nyelvezetet – bár elismeri annak jelenbeli korlátait és tökéletlenségeit – gyakorlati-

lag kivonja a kritikai vizsgálódás alól. Pontosabban fogalmazva: egyes tudományosnak elfogadott 

teóriákra is érvényes lehet a mauthneri jellemzés – Posch maga is sokféle, a tudományosság igényé-

vel fellépő pszichológiák ellen veti be érveit –, ám úgy gondolja, az ilyen tudományosnak beállított 

elméletek csak jogosulatlanul bitorolják ezt a rangot, de valójában nem tudományosak.  

 Mauthner éles elméjű kritikai észrevételei, a nyelvi alapú tudás lehetetlenségét, a világ jelen-

ségei valódi tudományos magyarázatának kivitelezhetetlenségét alátámasztani hivatott érvei nem 

hagynak elég teret egy megjavított tudományos nyelv eszméjének, s ezáltal a tudományosság, az iga-

zolhatóságra törekvés eszméje is csorbul. Ha a nyelv elvileg elégtelen eszköz a megismerés számára, 

s a világ nyelv általi megismerése lehetetlen, s még a logika is csak egy homályos „Sprachgefühl”-re 

alapozódik, akkor nem lehetséges elméleti tudás, teoretikus filozófia. Következésképp nivellálódik 

minden elmélet, hiszen többé nem állná meg a helyét az a vád, hogy egyik  vagy másik elmélet téves, 

ha egyszer mindegyik az. Ezzel pedig megszűnik az elvi különbség a komoly tudományos elméletek 

és a „mysticus chimerák” között. Posch szemében Mauthner nagyon értékes „romboló” munkát vé-

gez, de nem hagy teret az építkezésnek. Miért is baj ez Posch számára? Hiszen saját könyvében is 

erősen a negatív célkitűzések dominálnak, s pozitív mondanivalója a gondolati alapirányok kijelölé-
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sére, a fiziológiának és a viselkedéstudománynak a pszichológiát érintő relevanciája melletti érvelés-

re korlátozódik. Ám elvi szinten fontosnak tekinti a részletekre kiterjedő elméleti építkezést, csak 

ennek lehetőségét a távolabbi jövőbe helyezi, feltételéül szabva azt, hogy rendelkezésre álljon egy 

magasan fejlett, a pszichológiát redukálni képes fiziológiai tudomány. Az általa is végzett „rombo-

lásra”, a használhatatlan törmelékek eltakarítására a majdani elméleti építkezés terepének előkészíté-

se érdekében van szükség.   

 Minden éleselméjűsége dacára Mauthner saját nézete Posch szemében egy tipikus – ontológi-

ai – hibában marasztalható el; abban, hogy elmélete a szellemi szférát illetően realista.  

 

 Mauthner, kinek kritikai gondolatszövedékét teljes mértékben elsajátítjuk, a bajon olyanféle ajánlattal 

akar segíteni, a mely alapjában nem egyéb, mint visszatérés a régi görög képekre, melyeket ő létező 

valóságnak akar képzelni. […] Zöld ágra ebben az egész dologban csak úgy lehet vergődni, ha a tör-

zsében támadjuk meg azt a görög ismerettani alapgondolatot, tagadván, hogy az ismeret valami kívül-

ről-belénktelepedésféle folyamat volna.” (48.) 

 

Mauthnerrel szembeni távolságtartásra készteti az is – s valószínűleg ezért nem is hozza szóba még 

kritikai jelleggel sem –, hogy annak egyes homályos megfogalmazásai, költőien csapongó gondolat-

foszlányai olykor már-már misztikus világlátást sejtetnek.156  

 Míg a legtöbb szerzővel – beleértve Spencert is – összevetve azt mondhatjuk, hogy Posch ra-

dikálisabb elméletet képvisel, addig Mauthner nyelvfelfogásához képest Posch visszafogottabb. Egy 

bizonyos ponton túl Mauthner már Posch számára is túl radikális, nézetei filozófiailag túlzottan ön-

destruktívak.  

 

Immanuel Kant 

 

Posch fő kifogása Kanttal szemben az, hogy elveti a magában vett dologról szóló igaz deskripció le-

hetőségét. A megismerhetetlenség a kanti rendszerben elvi szintű, míg Posch felfogása szerint a meg-

ismerés előrehaladása egyben a ding an sich fokozatosan történő egyre adekvátabb megközelítését 

jelenti. Még akkor is, ha a magában vett dologról alkotott felfogásunk sem lehet immunis az esetle-

ges felülbírálattal szemben. Ha a tudomány jövőbeni eredményei azt diktálják, akkor meg kell vá l-

toztatnunk az erre vonatkozó elképzeléseinket is. A megismerés lassú előrehaladásával azonban fo-

kozatosan szétfoszlik az a „fátyol”, amivel a kanti filozófia beborította a megismerendőt. 

Mint már időfilozófiai munkájából is kiderül, Posch – Locke-hoz hűen – az állítás-formájú 

tézisek, eszmék innát mivoltát tagadja. Kant tanításainak adható olyan értelmezés, amely Posch 

                                                
156 Ez az érzése feltehetően erősödött volna, ha nem csak Mauthner korai, háromkötetes nyelvkritikai könyvét ismeri, 

hanem – ha tovább élt volna – Mauthner kései írásait is.  
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számára elfogadható – s Posch úgy gondolja, Kant talán valami ilyesmire gondolt, de az ezzel 

kapcsolatos kanti téziseket nem tarja elég egyértelműeknek. A problémát Posch Kant fogalma-

zásmódjában látja, abban, hogy ezeket a (fentebbi értelemben vett) a priori elemeket mondatfor-

májúakként tálalja. A „mindennek oka van”, vagy a „mindent térben és időben levőként fogunk 

fel” állítások azt sugallják (s különösen a Kant téziseivel visszaélni akaró filozófus kezében válik 

ez veszélyessé), hogy bizonyos tézisek innát jellegűek. Ezenkívül egy naturalista megközelítés 

számára az is elfogadhatatlan, hogy Kant úgy tüntette fel eme a priori elemeket, mint végső, to-

vábbelemezhetetlen és -magyarázhatatlan komponenseket, holott ezek genezisének (hipotetikus) 

vizsgálata filozófiailag szintén fontos. Ennek elmulasztása az a priori fogalmát egy olyan gondol-

kodásmód számára teszi előnyössé, amely hisz „bizonyos, a reális világ fölött lebegő, önálló, örök 

létezőkben, szóval mystikum-okban.” (628.) Ilyen misztikum Posch szemében Kant kategorikus 

imperativusa is157                   

Az „a priori vs. a posteriori” probléma kapcsán felmerülő dilemmák gyökerében is fellel-

hetők nyelvi tisztázatlanságok. Való igaz, hogy Kant vállalkozásának egyik fontos eleme, a ta-

pasztalat lehetőség-feltételei iránti tudakozódás – s annak (esetleges) eredményei a szónak nem 

abban az értelmében tapasztalatiak, mint maguk a tapasztalatok. De ez nem jelenti azt, hogy egy-

általán nem tapasztalatiak. Elfogadható állítás, hogy a tapasztalati adatok, mindig valamilyen már 

előzetesen adott rendszerbe – mint afféle képletes értelemben vett „rekeszekbe” – illeszkednek be-

le, s csak azok a benyomások kerülnek regisztrálásra, amelyeket megismerő apparátusunk egyá l-

talán befogadni képes. Ezt pedig fiziológiai felépítésünk határozza meg. Kantnak (és  követőinek) 

legfeljebb ebben a szűkített értelemben van/lehet igazuk. Maguk az adatok, melyekkel a veleszü-

letett neurológiai szerkezet „rekeszei” megtelnek, már empirikusak. S minden tudásunk, amit 

megszerezhetünk megismerő apparátusunk működéséről, szintén tapasztalatiak lesznek, legfeljebb 

a tapasztalásnak valamilyen más alkategórájába eső módon.   

 

Theodule Ribot 

 

A Ribot és Posch nézetei közötti különbségeknek filozófiai szempontból talán a legjelentősebbike 

az öröklődés kérdéséhez kapcsolódik. Máshol húzzák meg a határvonalat azon vise lkedési formák 

között, amelyeknek a megjelenését meg lehet magyarázni az öröklődésre hivatkozva, és amelye-

ket már nem. Ribot egyrészt legitimnek tekinti bizonyos viselkedésformák  megjelenésének filo-

genetikus magyarázatát, s elvileg elfogadja a szerzett tulajdonságok öröklődésének lehetőségét is. 

                                                
157 Posch Kant erkölcstanával szembeni kritikájáról lásd az etikával foglalkozó fejezetet. 
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Tudatában van annak a veszélynek, hogy túl erős lehet a csábítás, hogy túlzásokba esve, elhamar-

kodottan minősítsünk öröklöttnek valamely jelenséget. Mond is néhány példát arra, hogy mi az, 

ami biztos nem öröklődik. Ha szokásban is vannak – főleg egyes természeti népeknél – bizonyos 

emberi vagy állati csonkítások (állatok levágott farka, átfúrt emberi testrészek, körülmetélés, stb.), 

az eleve így születő egyedek (farok nélkül született kutyák, lovak) alkalmankénti megjelenése 

nem igazolja a szerzett tulajdonságok öröklődésének tézisét. Sokkal inkább valószínű az öröklő-

désre mint magyarázatra történő hivatkozás helyessége bizonyos ideg- és elmebajok jelentkezése-

kor.  

Ha máshová helyezik is a demarkációs vonalat, egy arányosságban egyetértenek (bár ezt 

Posch nem hangsúlyozza ki). Mégpedig abban, hogy egy tulajdonság vagy viselkedéstípus örö-

kölhetőségének foka arányban áll annak (valamilyen értelemben vett) bonyolultságával. Ez irányú 

írásaiban ezt Ribot persze Poschnál sokkal részletesebben tárgyalja. Álláspontja szerint az ará-

nyosság a bonyolultság többféle értelmében is fennáll. Egyrészt egy szó szerinti értelemben; azaz 

az adott organizmus komplexitásának mértéke minél kisebb, annál inkább lehetséges (vagy való-

színű) az általa mutatott viselkedési jellegzetesség öröklött jellege. Másrészt egy magasan organi-

zált felépítésű lény – mint az ember – esetében is annál inkább magyarázható egy tulajdonság 

vagy viselkedés az öröklődéssel, minél kevésbé bonyolult, minél inkább „testhez kötött” jelenség-

ről van szó. Posch is készséggel egyetért Ribot azon megállapításával, mely szerint a legegysze-

rűbb, ösztönszerű viselkedések hátterére vonatkozóan elfogadható hipotézis az öröklöttség feltéte-

lezése. Ribot ennél azonban tovább megy, s az érzelmi, s bizonyos megkötésekkel az értelmi fo-

lyamatok esetére vonatkozóan is felvethetőnek tartja az öröklődés kérdését, fenntartva, hogy en-

nek valószínűsége annál nagyobb, minél primitívebb érzelem-típusról, s minél fejletlenebb értelmi 

megnyilvánulásról van szó. Posch az arányossággal egyetért, de – mint fentebb már láttuk – na-

gyon hamar „megáll”, s csak a lehető legprimitívebb jellegzetességekre vonatkozóan fogadja el 

annak öröklöttségét.  

Ribot az öröklődést úgy fogja fel, hogy az a faj szintjén valami olyasmi, mint az egyed 

szintjén annak emlékei: „Lehetetlen az átöröklés és az emlékezet között szoros kapcsolatot nem 

látnunk […] Az átöröklés nem egyéb, mint faji emlékezet, s ugyanaz a fajra nézve, ami a szoro-

sabb értelemben vett emlékezet az egyedre nézve.”158 Poschtól távol áll egy ilyen analógiának az 

elfogadása, amelynek egyik tagjáról semmit (vagy legalábbis semmi biztosat) nem tudhatunk, így 

aztán meg sem tudjuk állapítani, hogy egyáltalán fennáll-e.159  

                                                
158 Theodule Ribot: A lelki átöröklés. Budapest, MTA kiadása, 1896. 69.o. 
159  Ebben az (érveléstechnikai) kérdésben Posch nem igazán következetes. Gyakran kritizálja ellenfeleinek analógiás 

érveit azon az alapon, hogy az analógia érvényességét vonja kétségbe, mondván, hogy ha az egyik tagjáról nem 
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 Természetesen, mivel olyan szerzőről van szó, akivel Posch szimpatizál – legfőképp, mint ál-

talában is, a negatív tézisek miatt – sok mindenben egyetért Ribot-val. Standard módon mindketten 

hivatkoznak arra, hogy az általuk képviselt nézet hiányosságainak, nyitva maradó kérdéseinek a tu-

domány – elsősorban a fiziológia – jelenlegi fejlettségi szintje, illetőleg a vizsgálati tárgy – az emberi 

organizmus – rendkívüli bonyolultsága okolható. Persze Ribot is elismeri, hogy a fiziológia tudomá-

nya még gyerekcipőben jár, de ettől függetlenül az már bizonyos, hogy az agyállapotok és a lelki je-

lenségek olyan szoros kapcsolatban vannak, hogy a lelki jelenség bárminő módosulása nem képzel-

hető el agyállapot-változás nélkül. Mivel minden szellemi jelenség az agyműködésre vezethető visz-

sza, a különböző magatartás-formák öröklődése is fiziológiai szinten megy végbe.  

 Nagy mértékbe hozzájárulhatott Posch Ribot iránti szimpátiájához Ribot-nak az idealizmust 

elmarasztaló megjegyzései, és szigorú determinizmusa is. Bár Ribot sok kérdés vonatkozásában hatá-

rozottan antispiritualista álláspontot képvisel, de összességében véve – úgymond, filozófiai értelem-

ben – mégsem eléggé szigorú. Ribot-ban Posch sok „realista tendentiát” fedez fel, ám mindig talál 

kisebb-nagyobb hibákat is.160 Elmarasztalást kap Ribot bizonyos pontatlan megfogalmazásai miatt is. 

Posch üdvözli – és idézi is – Ribot azon megfogalmazását, mely szerint az érzelmi megnyilvánulások 

azonosak fiziológiai alapjukkal. De az a kijelentés, mely szerint az érzelmi állapotok a fiziológiai re-

akciók pszichológiai megfelelői (psychische Äquivalent) lennének, Posch szemében már megbocsát-

hatatlan, mivel nyitva hagyja a dualisztikus felfogásnak legalábbis a lehetőségét.  Ribot terminológiá-

ját illetően egyébként is sokszor tisztázatlan marad, hogyan is értelmezendők egyes központi termi-

nusok. Nem fordít figyelmet annak megelőzésére, hogy kifejezéseit az olvasó a hagyományos pszi-

chológia spiritualisztikus módján értelmezhesse.  

Ribot Posch általi bírálatakor néha nem különülnek el a valódi elméleti jelentőséggel bíró kri-

tikák a különösebb fontosság nélküli fogalmazásbeli sajátosságokat kifogásoló ellenvetésektől. 

Utóbbi esetek némelyikénél nem egyértelmű, hogy Poschnak pontosan mi is a kifogása; egyes ma-

gyarázatai inkább azt mutatják, hogy rá is igaz, amit ő vetett Bartók György szemére, annak  Pauler-

kritikája kapcsán: „túlságosan beletemetkezett Paulernek megszövegezéseibe, bizonyos ridegséggel 

csupán a kinyomtatott mondatokat nézte, s nem azt a gondolat-célzatot, amelynek kifejezéséért Pau-

                                                                                                                                                           
tudunk semmit, akkor nincs alapunk kijelenteni az analóg viszony fennállását. Ám saját mondanivalójának 

kifejtésekor gyakran ugyanolyan felépítésű analógiákkal él, mint az általa emiatt elmarasztalt szerzők. 
160 Kisebb hibának minősül az, amikor valamely apró részletkérdésben – pl.a fantázia működésének az egyéb 

élettevékeny-ségben betöltött szerepét illetően, vagy épp a Ribot munkásságának nem kis szeletét kitevő patológiai 

témák tárgyalása során – vitatkozik vele. Ide sorolható az is, amikor Ribot alapvonalaiban az övéhez sok szempontból 

rokon mozdulatos elméleté-nek azt a részét kritizálja,  amely az emberi vonzalom (szeretet) kialakulásának gyökerét a 

mozdulatok utánzásában (ill. az ilyen hajlamban) látja. A Ribot elmélete alapján értett szeretet csak emberek 

irányában jelentkezhetne. Posch szerint viszont vonzalmunk tárgyai nemcsak élőlények, de szinte bármi más is lehet, 

ezért az elméletnek egy olyan módosítását javasolja, mely szerint az utánzás nem általában véve a szeretet, hanem 

specifikusan az empátia jelenségének magyarázatában játszhat központi szerepet.  
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ler küzködött”161 Posch legalább annyira szigorú Ribot-val szemben, aki bármennyire is eltávolodott 

az ideológus (értsd: idealista) pszichológusok szemléletmódjától, megfogalmazásaiban „bizonyos pa-

lástolt psychicum vagyis az ideológus álláspontnak tett engedmény rejlik”, következésképp Ribot 

„fél-ideologus gondolkodású” szerzőnek minősül. (727.)  

 Még egy érdekes különbséget érdemes megemlíteni. Ribot azt a jelenséget, hogy egyesek 

annyira vehemensen ellenállnak a lelki tulajdonságok átöröklése elméletének, extrateoretikus okok-

kal magyarázza. Előítéletek, erkölcsi következményektől való félelem, a tudományosság szemlélet-

módjának elfogadására való képtelenség, babonaság, valamint a vallási dogmatizmus. Ez utóbbin be-

lül is elsősorban az ember és az állat közötti lényegi választóvonal megsemmisülésétől való irtózás 

magyarázza az elutasítást. Posch Jenő viszont épp azért utasítja el az átöröklés elméletét, mert véle-

ménye szerint a szigorú bizonyítékok hiánya és az empirikus igazolás lehetőségének erősen kétséges 

mivolta távolabbi következményeiket tekintve a fentiekhez hasonló tudománytalan eszmékkel egyen-

rangúvá züllesztené a teoretikus filozófiát.  

 

Wilhelm Wundt 

 

Posch láthatóan nem méltányolja, hogy Wundt parallelizmusa eltér egy dualista metafizika keretei 

között értett parallelizmustól (mint mondjuk a prestabilita harmonia), nem tételezi a Descartes-

féle res cogitans létét, s a testi és lelki jelenségek párhuzamosságát inkább metodológi-

ai/heurisztikai elvként alkalmazza. Az sem enyhíti meg Wundt iránt, hogy ő is elveti a Posch által 

is támadott „tiszta” intellektualitás lehetőségét: „Indulat nélkül való önkényes, pusztán értelmi 

mérlegelésből fakadó cselekvés, amilyent némely filozófus létezőnek vélt, egyáltalában nem léte-

zik.”162 Mindez – és Wundt általában vett tudományosságra törekvése és kísérletező hajlama – 

azonban nem ellensúlyozza azt, hogy „mindenütt a létező psychicum-ok hívének vallja magát”. 

Poschnak nem tekinti elégségesnek azt, hogy – saját elkötelezettségének megfelelően – 

Wundt tanításainak materialista értelmezést adjon. Ez az alternatíva már a kortársak között is fel-

merült, s voltak is olyan szerzők, akik Wundt fiziológiai pszichológiájának naturalista értelmezési 

lehetőségére – vagy még inkább ennek veszélyére – hívták fel a figyelmet. De Posch nem értékeli, 

ha egy elmélet pusztán lehetőséget ad ilyen interpretációra; azt várja el, hogy – amennyire ez egy-

általán lehetséges – eleve zárja el az utat az idealista értelmezés elől. Persze nem is volt alaptalan, 

hogy Posch tartott Wundt elméletének idealista értelmezésétől, hiszen már a kortársak közül is 

                                                
161 Posch Jenő: Az apriorisztikus etikáról. Huszadik Század, 1913/7-8. 11.o. 
162 Wundt, Wilhelm: Bevezetés a pszihológiába. Budapest, Franklin társulat, 1921. 48.o. 
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sokan látták, hogy a parallelizmus nem jelent anyagelvűséget, s a wundtizmus ontológiai szem-

pontból határozatlanságot mutat. Ha deklaráltan nem is, de burkoltan benne rejlik az elméletben a 

természeti rend kereteibe maradéktalanul bele nem simuló lelki szféra létének feltételezése. Mind-

ezek alapján Posch kifogásolja Wundt elméletének fiziológiai pszichológiaként való jellemzését. 

E „fél-spiritualista philosophusnak” munkája valóban tartalmaz fiziológiát is és pszichológiát is, 

„de nem physiologiai pszichológia” – hangsúlyozza a szót Posch. (1133.) Így aztán hiába talál 

számára is elfogadható, a nyílt idealizmustól eltávolodó téziseket – mint pl. a lélek klasszikus 

pszichológiára jellemző túlzott intellektualizmusát ellensúlyozó voluntarisztikus elemeket, a tár-

gyiasító képzet-felfogás kritikáját, a lelki jelenségekben a folyamat-jelleg (nem eléggé kihangsú-

lyozott) említését –, Wundtot dicsérő megjegyzéseket keveset találunk. Noha Posch irodalom-

jegyzékében szerepelnek Wundtnak azok a művei, amelyekből a fentebbi jellegzetességek kiol-

vashatók, kérdéses, hogy Posch – mint máshol mondja: „teljesen egyéni célzatú” – szövegkezelé-

se, olvasásmódja számára mindezek egyáltalán feltűntek-e. Mivel figyelme elsősorban a materia-

lista és idealista szembenállás szempontjából jelentős elemekre irányult, lehetséges, hogy bizo-

nyos részleteket kissé egyoldalúan értelmezett. (Bár ennek megítélésekor azt is érdemes figye-

lembe vennünk, hogy sok helyütt Wundt eredeti megfogalmazásai is homályosak  és kétértelmű-

ek.) Poschnak számára zavaróak lehettek Wundt egyes – a magasabb szerveződési szint realitásá-

nak lehetőségét felvető – gondolatai is. 

Összességében, Posch nézőpontjából nézve Wundtnak vagy eleve idealista meggyőződései 

voltak, vagy pedig elméletében – annak alapjaiban – a tudományos attitűdnek az idealizmussal va-

ló megalkuvása rejlik. És Posch szemében egyik sem bocsánatos bűn. 

 

William James 

 

Sok filozófushoz hasonlóan egyik lábával a tudományos objektivitás talaján álló, másikkal a spiri-

tualizmus mocsarában ragadó szerző William James is, akinek pszichológiájában alapvető jelen-

tőségű a Posch által gyökeresen elhibázottnak tartott introspekció. A Locke által már rég hiteltele-

nített innátizmus iránti szimpátiája is súlyos hiba.  

James pszichológiájának és pragmatista filozófiájának vannak Posch számára is szimpati-

kus elemei. A cselekvés, a folyamat-jelleg hangsúlyozása akár jó irányba is vihetné James pszi-

chológiáját. A Carl Georg Lange dán fiziológus közreműködésével kidolgozott elmélet (ami Ja-

mes–Lange-féle érzelemelmélet néven vált ismertté) jó irányba indul el. Posch nagyon figyelemre 

méltónak találja James híres mondását: „nem azért sírok, mert szomorú vagyok, hanem azért va-
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gyok szomorú, mert sírok”. A megfordítás gondolata jó, de elégtelen, mivel James az érzelmet 

nem pusztán a testi mozgásokkal, hanem azoknak az észrevételével (vagy valamely izommozgás, 

izomfeszültség észrevételével) azonosította, így megőriz valami rejtettet, hozzáférhetetlent: az ér-

zelmet mint egy qualitásként észrevehető létezőt. James mondása ebben a keretben úgy is értel-

mezhető, hogy „szomorú vagyok, mert érzem sírásomat”. Eme megmaradó „rejtek qualitást” ki-

küszöbölendő Posch lingvisztikai jelleget visz a tézis általa javasolt átértelmezésébe: „szomorú-

nak mondom magamat, mert síró arcomat szomorú arcnak nevezik az emberek.” (724.) 

 Posch változó mértékben, eltérő súlyozottsággal vet be ellenfeleivel szemben nyelvi érve-

ket. Van, akiknél egyáltalán nem, bizonyos irányzatokkal szemben kevésbé hangsúlyosan, az 

egyéb érvelésmódokat kiegészítendő. James azok közé tartozik, akikkel szemben Posch fajsúlyo-

san vet fel nyelvkritikai kifogásokat.163 Meglátása szerint amiatt, hogy James jó irányba indul el, 

de mégis eltéved, nem kis mértékben okolható a nyelvészetben való szembetűnő járatlansága. 

 

 Ha James többet foglalkozott volna nyelvtudománnyal, ez őt bizonyára megtanította volna, úgy 

mint megtanított minket arra, hogy azok a bizonyos szellemi dolgok (folyamatok és egyéb „léte-

zők”) mennyire csak félreértett metaphorákból keletkeztek, s hogy az efféle szellemhithez fűződő 
postulatumokat épenséggel nem a tények természete sugallja, hanem mindössze a megszokott fel-

fogásmódokhoz való conservatív ragaszkodás szülemlíti meg. A tudomány és haladás 

„postulatuma” épen ellenkezőleg az, hogy eme korhadozó fogalmak helyébe másokat, a természet-

tudománnyal egyezőbbeket, a gondolkodás tényeinek egy másféle kimagyarázását léptessük, – ha 

mindjárt csak, mint a jelen elmefuttatásban, szerény próbálkozás alakjában is. […] James-nek az 

esete pedig, ki a maga „postulatum”-ával egyenesen a „tárgyakhoz hasonló természetű gondola-

tok”-nál lyukadt ki, intő például szolgálhatna a psychikus értelmű közéleti metaphoráknak (és 

unshakable belief-eknek) szószerű átvétele ellen. (41.) 

  

James hajlandó beismerni, hogy a tisztán szellemi létezőként értett gondolatok feltételezése alá-

támasztatlan posztulátum. Azonban a maga pragmatikai nézőpontjából tekintve egyből hozzá is 

teszi, hogy olyan posztulátum, amelynek a feltételezésére okvetlenül szükségünk van. Posch szá-

mára a gyakorlati igényekre való hivatkozás nem legitim érv, ami semmiképp sem késztetheti az 

elméleti teoretikust a létező tárgyak módjára elképzelt szellemi entitások elfogadására.   

A fent említett pozitívumok – amihez hozzávehetjük a valóságtól elrugaszkodott metafizi-

kai kreálmányok James általi elutasítását is – azonban nem ellensúlyozhatja Posch szemében azt, 

hogy a legfontosabb – a szellemi létezőként értett képzetek – kérdésében James bizonytalanságot 

sugall. Egyes szöveghelyei esetében nehezen megállapítható, hogy a magát a képelmélet ellensé-

                                                
163 James állításait Posch gyakrabban kritizálja mint Lange téziseit, de megjegyzi, hogy néha az utóbbi is áldozatául 

esik a köznyelvi szófordulatok félrevezető hatásának. Azonkívül – a lelki jelenségeket folyamatként értelmező 

felfogásának megfelelően – amikor Lange a harag és az öröm érzelmeinek a különbségét pusztán az arckifejezés, az 

arcizmok megfeszüléseinek különbségére ill. az arc véredényeinek eltérő duzzadtsági állapotára akarja visszavezetni, 

Posch arra figyelmeztet, hogy bizonyos összetettebb eseteknél nem elégséges az érzelmi állapotot egy adott 

pillanatbeli fiziológiai állapottal azonosítani, hanem egy tágabb időintervallumot kell figyelembe vennünk, figyelve 

az érzelmek esemény-természetére, időbeli lefolyására. 
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gének mutató James mondatainak homályosságát és kétértelműségét „csak a stilisatio pongyola-

ságának tulajdonítjuk”, avagy „a képekkel szemben elutasító, de mégis habozó” magatartása mö-

gött idealista motivációk húzódnak meg. 

Posch talán világosabban látta volna James felfogását, ha annak két könyvén (1891-es 

pszichológiai témájú és 1908-as pragmatista filozófiát hirdető munkáján) felül több – köztük val-

lási témájú – írását is ismeri. Azonban, ahogy egy helyütt említi, a háborús viszonyok közepette a 

külföldi szakirodalom beszerzése komoly nehézségekbe ütközött.   

 

Hugo Münsterberg 

 

Bár rokon gondolkodóról van szó, de amellett, hogy egyetértőleg is idézi egyes passzusait, 

Münsterberg azon szerzők közé tartozik – vagy inkább az a szerző –, akit Posch a leggyakrabban 

emleget afféle zárójeles „vesd össze”-típusú illusztrációként. 

A Posch számára sok szempontból szimpatikus, időnként akcionistának nevezett felfogást 

valló szerző elkötelezettje a motorikus felfogásnak, de sokakhoz – többek közt a vele egyébként 

személyes kapcsolatban is álló Jameshez – hasonlóan nem fordít figyelmet a nyelvi precizitásra. 

Különösen a Posch számára alapvető, a képzet természetével kapcsolatos állítások problematiku-

sak. Nem egyértelmű, milyen státust tulajdonít ezeknek Münsterberg, s néha nehéz eldönteni, 

hogy maguk a tézisek tévesek, vagy pedig csak az alapvetően helyes meggondolások pongyola 

fogalmazásmódjában van a hiba. Münsterberg képzettel kapcsolatos megállapításai Posch szerint 

bizonytalan, óvatoskodó megfogalmazásúak, már ami a fizikai jellegű elvi redukciót illeti. A kép-

zetet csak a fizikai létezőkhöz hasonlónak, nem pedig azzal azonosnak állítja be. Ennek következ-

tében Münsterberg „sehogysem tud szakítani avval a régi psychologiából hozott megszokásával,  

hogy a képzeteket léttel ruházza fel. […] A lelki folyamatoknak vagyis a képzetvonulásnak olyan 

leírását adja, mely szerint ez nem egyéb, mint folyton új meg új létezőknek (Objekte, t. i. 

psychische) felvillanása.” (443.) 

 

Korábbi materializmus(ok) 

 

Bár fő műve előszavában és ekkortájt írt egyes cikkeiben pragmatikai okokból gyakran realiz-

musnak nevezi filozófiai alapállását, ez pusztán terminológiai döntés, melynek hátterében minden 

valószínűség szerint a materializmusa miatti múltbeli, politikai természetű bonyodalmak jövőbeni 

elkerülésének szándéka is szerepet játszhatott. A másik ok a korábbi Moleschott–Vogt–Büchner 
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nevekkel fémjelzett klasszikus német materialista iskola tanításaival szembeni – valós és vélt – el-

térések.  

Meglepő módon Posch nem foglalkozik a (francia) felvilágosodás materialista filozófusai-

val.164 A német materialisták tanításain kívül csak az angol Hobbes téziseit idézi, többnyire elma-

rasztalóan. Kritikája nem mindig egyértelmű. Néha azt veti a szemére, hogy egyes megfogalma-

zásai a szellemi állapotokat entitásnak, nem pedig folyamatnak tünteti fel; máskor azt, hogy Hob-

bes bár a lelkieket kapcsolatba hozza mozgási folyamatokkal, de megfogalmazásai azt sugallják, 

hogy nem azonosítja a kettőt, hanem egyes mozgásokra a lelki szféra megnyilvánulásaként tekint, 

meghagyva ezáltal legalábbis az elkülönítés – mint afféle redukálhatatlan „szellemi maradék” – 

lehetőségét. Máskor amiatt hibáztatja, hogy Hobbes indokolatlanul feltételezi az (agyi) atomrez-

gések és az érzettárgy hasonlóságát. Elmarasztalja Hobbes szellemiekhez való általában vett vi-

szonyát „mint az az együgyűen sommás eljárást, hogy hátat fordít nekik, mint puszta 

chimaeráknak.” (1113.)  

Úgy gondolom, Posch Hobbes-kritikája többnyire inadekvát. Ahogy az érzetek tárgyalásá-

nál is volt róla szó, a lelki jelenségeket semmibe vevő állásponttal vádolja Hobbes-t, amit téves 

álláspontnak minősít, mondván, szellemi állapotok igenis léteznek mint fiziológiai folyamatok. A 

helyzet azonban az, hogy nemcsak Hobbes, de általában még egy dualista sem tagadja a fiziológ i-

ai (agyi) folyamatok realitását. Amilyen értelemben léteznek szellemi folyamatok Posch elmélete 

szerint, abban az értelemben ezek realitását kevesen vitatják.165     

Hasonlóképpen elhatárolja magát Posch a német materialisták tanításától. Leegyszerűsítő-

nek tartja annak klasszikus formáját, melyben a lelki szférát olyan módon azonosítják a fizikaival, 

hogy mindkettő dologszerű, entitásjellegű; figyelmen kívül hagyva a lelki élet strukturális sajátos-

ságait, komplexitását, folyamat-jellegét. Velük szembeni kritikája azonban azt mutatja, hogy 

Posch nem Vogt és társai komolyabb, saját írásaik tanulmányozása alapján alkotott képet magá-

nak tanításaikról, hanem egyrészt másodlagos – többnyire kritikai – irodalomból tájékozódott, il-

letve felületesebb, bevallottan népszerűsítő jellegű kiadványokból. Ha csak ezek alapján rekonst-

ruáljuk tanításaikat, valóban felületes gondolatmenetekkel és sok pontatlan megfogalmazással ta-

lálkozhatunk.      

Ludwig Büchner magyarul is megjelenő könyvében kitér a legszokványosabb ellenveté-

sekre. Maga is kritizálja Vogt megfogalmazásait az agyműködés és gondolkodás viszonyára al-

                                                
164 D’Holbach szerepel az irodalomjegyzékben, de a szövegben Posch őt sem tárgyalja. 
165 Posch említetlenül hagyja, hogy saját pszichológiai elméletének egyik alapelve – mely szerint minden emberi 

cselekvés motivációjának hátterében kétféle testi mozgás-esemény húzódik meg: vonzó (vágykeltő) és taszító mozgás 

– gyakorlatilag egybeesik Hobbes tanításával. (Egyébként pedig szokatlan dolog, hogy Posch – rá nem jellemző 

módon – szekunder irodalom alapján rekonstruálja Hobbes téziseit.)     
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kalmazott nem túl szerencsés hasonlatai miatt (epe/máj; vizelet/vese; stb.), de azt is megjegyzi, 

hogy Vogt az ilyen szófordulatokat különösen a népszerűsítő célzatú irodalomban és a szóbeli 

előadásokon alkalmazta, s legtöbbször – igaz, nem mindig – jelzi is, hogy nem szó szerint érten-

dően fogalmaz. Ezek a frázisok csupán az olvasónak szánt heurisztikus segédeszközök. Büchner 

idézetekkel támasztja alá, hogy sem Vogt, sem Moleschott pontosabb megfogalmazásaikban nem 

vallották azt a vulgáris felfogást, amelyet ellenfeleik nekik tulajdonítanak. Vogt nem tekintette a 

lelket az aggyal azonosított dolognak, ahogy egyes kritikusok állítják. A lelki folyamatokat több-

ször is az agy funkciójaként értelmezi. Moleschott a gondolatot magát nem egy anyagfajtának, 

nem váladéknak, hanem az anyag bizonyos fajta mozgásának tekintette. Büchner azt hangsúlyoz-

za, hogy a materializmus kritikusai szándékosan félremagyarázzák a téziseket, nem törődve azzal, 

„mi képezi Vogt állításának mélyebb és igazi értelmét […] Amint nincs epe máj, vizelet vesék 

nélkül, úgy nincs gondolat agy nélkül; a lelki tevékenység az agyállomány működése”166 

Úgy tűnik, Posch a német materializmust illetően reflektálatlanul magáévá teszi a kritiku-

sok által leegyszerűsített és némileg eltorzított értelmezést. 

 

Érintőlegesen tárgyalt egyéb szerzők és tézisek 

 

A sokféle változatban megjelenő, de mindegyik formájában idealizmust tartalmazó elméleteket – 

amely „képbirtokost” csinál a képzelő vagy emlékező emberből – Posch még hosszasan elemzi és 

részletesen kritizálja. Szokásának megfelelően a filozófiatörténet nagyjain kívül a kevéssé jelentős 

szerzőkön át a korban sem túl jelentős pszichológusokig terjed a sor. Műveikből származó idéze-

teket tartalmazó betoldásokkal illusztrálja Posch azokat a kisebb-nagyobb tévedéseket, amelyek 

még az objektivitásra őszintén törekvő pszichológusokat és filozófusokat is „belesodorja a képhit-

be”.  

Mint láthattuk, a pszichológiai kérdések vonatkozásában a fiziológia felé orientálódó – te-

hát Posch számára alapjában véve rokon gondolkodású – szerzők szinte mindegyikével szemben 

az a kifogása, hogy azok jó irányba indultak el, de vagy nem elég radikálisak, vagy pedig – akár 

bizonytalanságból, akár figyelmetlenségből vagy filozófiai felületességből eredően – nem gon-

doskodnak róla, hogy elméletükben lezárják az idealisták számára kiskapuként használható 

argumentatív réseket. A fent említetteken kívül ilyen még a gondolkodást biológiai jelenségként 

értelmező R. Avenarius, de ide sorolható A. Fouillée is, aki „messzire marad el a teljesen motori-

kus állásponttól, […] minden physiologiája mellett is spiritualistának maradt, […] teljesen átvette 

                                                
166 Büchner Lajos: Erő és anyag. Lipcse, Thomas Tivadar kiadása, 1870. 125.o. 



  176 

a közkeletű psychologia képzet-elméletét. (445-46.) 

Posch hosszasan idéz Exner viszonylag frissnek mondható, a pszichikai jelenségeket fizio-

lógiára visszavezetni akaró munkájából is. Exner is azok kategóriájába tartozik, akiknél jó az 

alapállás, de nincsenek rendben bizonyos részletek. Posch szerint Exner nem domborítja ki eléggé 

az érzetek és a képzetek között fennálló különbséget, amit egyébként a saját eredményei alapján 

nyugodtan megtehetne. Más szóval: Exner nem elég következetes, állításai nem elég radikálisak, 

mivel megfogalmazásai nyitva hagyják annak az interpretációnak a lehetőségét, mely szerint a kü-

lönbség végső soron az ingerelt agyidegpályák mennyiségére vagy az ingerlés intenzitására vezet-

hető vissza.  Posch számára intuitíve nyilvánvaló, hogy nagyon más állapotban van az az alany, 

akire éppen valamely tárgy hat, mint amikor arra csak gondol. A különbség lényegi, nem pedig 

mennyiségi.167 

Kritikai megjegyzéseit olvasva szembetűnik, hogy Posch rendkívüli szigorúságot mutat 

más szerzők ez irányú elméleteinek értékelésekor. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy mindenkit 

elmarasztal, aki bármilyen értelemben elmebeli képekről beszél. A. Horwicz tévedése abban áll, 

hogy a viselkedés magyarázatára bevezetett ’diszpozíció’ terminusnak realisztikus interpretációt 

ad. Th. Ziehen fiziologisztikus elmélete a „képek ellen küszködő, de hiába küszködő” munkának 

minősül, amelyben bár fiziológiailag kódolt formában, de agyunkat mégiscsak egyfajta „képzet-

raktáros” módon fogja fel. Hasonlóképpen jár el a fiziológus Munk is, aki „agysejtjeinkből kép-

zet-tokokat csinál”. Ezek a szerzők „physiologus gondolkozásukban szinte a materialismus kü-

szöbéig mennek el, de a hagyományos »reducálhatatlan, önálló létű psychicum-ok« előtt meghó-

dolnak” (1023.)  

Akik fiziologisztikusan közelítenek a pszichológiához, s a képzeteket valamilyen kémiai 

vagy elektromos állapotból vagy agysejt-izgalomból eredeztetik (vagy ezekkel azonosnak tartják), 

általában elfeledkeznek egy fontos dologról. Amiből ezek a szerzők eredeztetik a képzeteket, 

azokra csak úgy tudunk gondolni, mint mozgásokra. Az agy nagyon bonyolult felépítésű dolog, de 

végső soron valamilyen részecskéknek – mindegy, hogy tudjuk-e pontosan, hogy milyenek, vagy 

sem – a komplex szerveződésű összessége. Ami ezen alkotóelemekkel történik és történhet, az 

nem más, mint sokféle, komplikált, egymásra is bonyolult módon hatást gyakorló (összegződő, 

kiegyenlítődő) mozgás. Posch szerint nem tudunk más, értelmes módon gondolni az idegi ingerü-

                                                
167 Posch a lényegi versus fokozati megkülönböztetést nem metafizikai értelemben használja, a lényegi tulajdonság 

alatt valami szubsztantívat értve; pusztán azt akarja jelezni vele, hogy leegyszerűsítőnek gondolja, ha az érzetek és a 

képzetek idegrendszeri megvalósítói közötti különbségre úgy gondolunk, mint ami csak abban különbözik, hogy több 

vagy kevesebb idegpálya van izgalmi állapotban, vagy éppen ugyanazon idegpályák „villanyos feszültsége” erősebb 

vagy gyengébb. Meggyőződése, hogy a különbség ennél mélyebb, valamilyen strukturális jellegű; s a komplexitás 

minden emberi képzeletet vagy felfogóképességet meghaladó mértéke rendkívüli módon megnehezíti, hogy adekvát 

leírást adjunk róla. 
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letekre és az elektromos jelenségekre sem, mint mozgó, mozgást előidéző vagy mozgást továbbító 

hatásokra. Azoknak, akik a képzeteket ezekre vezetik vissza, nem volna szabad megfeledkezniük 

arról, hogy amit eredeztetnek fiziológiából – azaz végső soron mozgásokból –, az nem lehet onto-

lógiailag más természetű, mint amiből eredeztetik azt. Tehát a képzet sem lehet más, mint moz-

gás. Ezen felismerés hiánya az, ami miatt a fiziologisztikus irányultságú elméletalkotók – Posch 

minősítése szerint – csak fél lábbal léptek ki a misztika mocsarából.168 

Akár a fentebb tárgyalt szerzők, akár más, kevéssé ismert filozófus nézeteit érinti, gyakran 

előfordul, hogy Posch a tárgyalt szerző elemzésének apropóján, csak úgy mellékesen „belekap” 

olyan témákba is, melyekkel kapcsolatban inkább csak „elkalandozik” egy-egy rövidebb kitérő 

erejéig. Ezek többnyire néhány bekezdésnyi „tapogatózó”, néha bizonytalanságot sugalló gondo-

latmenetek, amelyekben Posch nem mindig jut határozott állásfoglalásra abban a kérdésben, hogy 

a tárgyalt elméleti meglátás hogyan viszonyul az általa vallott nézetekhez. Néha az is előfordul, 

hogy az elemzett teóriát – némi átfogalmazás után – megpróbálja integrálni a saját nézeteihez, de 

sikertelenül. Egyes alkalmakkor pedig olyan eredményre jut, amiből akár az ő saját elmélete elleni 

érvek is kovácsolhatók.169  

Saját álláspontja szempontjából nézve néha kétséges kimenetelű gondolatmenetekbe bo-

nyolódik akkor is, mikor röviden reflektál egyes friss, újnak mondható irányzat téziseire. Posch 

könyvének megjelenésekor már feltűntek a Gestalt-pszichológia kezdeményei. Bár egyes pszicho-

lógiatörténeti könyvek Max Wertheimer 1912-es írását tekintik programadónak – s ez a Posch-

könyv írásakor még nem volt ismert, így Posch erre még nem reagálhatott – azonban az alaklélek-

tan alapgondolatai már Ehrenfels századvég környéki írásaiban napvilágot láttak.170 Ezek közül 

Posch a terjedelmes System der Wert-theorie c. könyvet biztosan ismeri, de nem egyértelmű, hogy 

mást olvasott-e tőle. Akár igen, akár csak az értékelméleti munkában kifejtettek alapján alkot ké-

pet Ehrenfels és a gestaltosok felfogásáról, annyi bizonyos, hogy Posch számára idegen gondol-

kodásmódról van szó. Az, hogy a fenomenológiai hagyományból is merítenek, már eleve ellen-

                                                
168 Posch fenti érvelése alapjában véve a Descartes elleni – a res cogitans és res extensa viszonyára vonatkozó – 

standard ellenvetésnek az (élettani) mozgási viszonyokra alkalmazott átfogalmazása.     
169 Ilyesforma eset, amikor Posch – egyes észleléspszichológiai és -fiziológiai munkák vizualitásra vonatkozó 

eredményei alapján, melyek kimutatják, hogy a vizuális észlelő nem képes minden, a retinájára vetülő ingerről 

beszámolni – különbséget tesz felületes és értelmes tárgyszemlélés között. Ennek alapján megállapítja: „annyiról 

tudok beszámolni, amennyit megnéztem, nem pedig amennyit csak láttam”. (110.) Bár Posch kerüli a kifejezést, de 

lényegében a tudatosulásról, az inger tudatossá válásának  kérdéséről van szó, A tudat fogalmának az e című 

szakaszban jelzett  tisztázatlansága mellett kétséges, hogy a fenti, vizualitásra vonatkozó megkülönböztetéssel 

kapcsolatos megállapítása argumentatív szempontból a saját malmára hajtja-e a vizet, s nem  fordítható-e akár az ő 

nézetei ellen. 
170 Posch kortársa, Kornis Gyula háromkötetes pszichológia könyvében részletesen tárgyalja is Ehrenfels nézeteit.  
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szenves Poschnak.171 Az ontológiai kérdések zárójelezése – amit korai, időelméleti könyve írása-

kor még elvileg járható útnak tekintett – épp a leglényegesebb, legalapvetőbb kérdést tekinti félre-

tehetőnek. Másrészt pedig bizonyosnak tekinthető, hogy az egészlegesség autonómiájának, az 

„egész” emergens sajátosságának gondolata, a részekre való elvi visszavezethetetlenség tézisében 

Posch semmi egyebet nem látott, mint tömény irracionalista misztikát. Ennek ellenére azonban 

amikor az érzelmek egységessége ill. összetettsége kérdését tárgyalja, nála is feltűnnek ilyen jel-

legű gondolat-csírák. Bár nem fejti ki szabatosan, de a rész és egész viszonyát illetően ő maga is 

jut néhány olyan gondolatra, amely „nyomokban” emlékeztet a gestaltosok és a (gyakran rájuk is 

hivatkozó) emergentisták egy-egy tézisére. Azon megjegyzések alapján, amit erről ír, felfogásáról 

későbbi terminológiával – és némi értelmezői jóindulattal – szólva azt mondhatjuk, hogy Posch az 

emergencia-elmélet episztemológiai vonatkozásait tekintve nyitottságot mutat, de ontológiai ér-

telmezését – mint érthetetlen, tudománytalan misztikát – határozottan elutasítja.  

Posch elméletének olvasásakor – s még inkább rekonstruálásakor és értékelésekor – visz-

szatérő kérdés lehet, hogy vajon mi alapján választotta ki olvasmányait. Ugyanis mai szemmel 

nézve is több olyan filozófus és pszichológus alkotott akkoriban, akiknek teóriáit Posch elvileg 

ismerhette volna, reflektálhatott volna elméleteikre. Néha a (mai) olvasóban hiányérzetet okozhat, 

hogy jelentősnek tekinthető szerzőket és elméleteket értékén alul kezel – vagy épp csak futólag 

megemlít – míg sok, a korban is kevéssé fontos szerzőkkel hosszasan – néha talán túlságosan is 

hosszan – polemizál. 

 Ezeknek a kifogásoknak egy részét magyarázhatják azok a meglehetősen prózai okok, me-

lyeket a szerző maga is megemlít. Főművének előszavában jelzi, hogy a megjelenés időpontjában 

már elérhető, de frissnek mondható elméleteket azért nem tárgyalja, mert a könyve megírásától a 

megjelenéséig (1911-től 1915-ig) terjedő időszak során a könyv kiadásának anyagi forrásait igye-

kezett előteremteni. Ugyanitt jelzi, hogy mivel „egy egészen célzatos, egyéni szempontból megírt 

könyv”-ről van szó, saját ízlése szerint válogatta ki a citált szerzőket. Más forrásokból azonban – 

pl. folyóirat-cikkekben elszórt megjegyzésekből vagy Posch Árpád visszaemlékezéséből – egyéb 

okok is kiderülnek. Bizonyos időszakra vonatkozóan a háborús viszonyok okoznak gondot, ami-

kor is nem az a legfőbb probléma, hogy minél gyorsabban elérhetőek legyenek a jelentős tudomá-

nyos elméletek. (De Posch ezen időszakon kívül is panaszkodik a szakirodalom beszerzésének 

technikai nehézségeire.)  

                                                
171 S aki a fenomenalisták közül csak ideiglenesen teszi félre az ontológiai elkötelezettséget, az sem jobb, mert ha 

előbb-utóbb mégis ontológiai álláspontot foglal el, akkor – ahogy a tapasztalat mutatja – azt többnyire idealista 

módon teszi. (Egyébként nincs nyoma, hogy Posch ismerte volna a fenomenológia allapítójának tekintett Husserl 

munkáit. Amit tud(hat)ott róla, azt valószínűleg másodkézből, a korabeli folyóiratokból tud(hat)ta. 
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Mindemellett azt is kérdésesnek tartotta, hogy érdemes-e mindent elolvasni. Ahogy erről 

egy külön cikket is írt,172 a filozófiai szakirodalomban túltengés tapasztalható. Rengeteg az ismé t-

lés, a redundáns szakcikk, aminek egyik oka, hogy sokan nem eléggé járatosak a filozófiatörténet-

ben, s nincsenek tisztában azzal, hogy saját elméletük néha szinte már teljes egészében megtalál-

ható más szerzők munkáiban. Ennek következtében már akkora a felhalmozódó szakirodalom, 

hogy egy ember ezt egyre kevésbé képes átlátni, mivel erre lassan már kevés egy élet időtartama. 

Ahogy könyvének előszavában is írja: ars longa, vita brevis. 

 

7. Posch és későbbi szerzők, irányzatok 

 

Posch fő művének mai olvasója gyakran találkozhat olyan elszórt megjegyzésekkel, amelyek em-

lékeztetnek későbbi szerzők fontos meglátásaira. Valóban sok olyan alapötlet felvillan a sorok kö-

zött, amelyhez hasonló tézisekre építkezve későbbi irányzatok nagy jelentőségű elméletei szület-

nek meg. A már említett logikai pozitivizmuson kívül főleg a behaviorizmus képviselői téziseinek 

alapgondolatával találkozhatunk. Egyes (kritikai) megfogalmazások néha tartalmi mondanivaló 

szempontjából szinte egybeesnek Carnap, Ryle, a korai Wittgenstein vagy a korai behavioristák 

némelyikének tételeivel. Így a mai olvasó hajlandóságot érezhet arra, hogy ezekre későbbi szerzők 

téziseinek megelőlegezéseként tekintsen. Ez annyiban helytálló, hogy több, később nagy hatást 

gyakorló filozófiai elmélet alapgondolata már Posch Jenőnek is eszébe ötlik, de – könyvének 

meglehetősen átfogó célkitűzése és a részben ezzel is összefüggő kritikai dominancia következté-

ben – ezek az ötletek kiaknázatlanok maradnak. 

 Posch minden bizonnyal rokon gondolkodóknak tekintette volna a nem sokkal későbbi lo-

gikai pozitivistákat; ahogy volt már szó róla, ő maga is törekedett mindkét nagy munkájában kö-

vetkezetesen érvényre juttatni azt a szemléletmódot, mely szerint a filozófiai problémák vizsgála-

tánál a nyelvi szempontoknak alapvető jelentőségük van. Ha tovább él, és kapcsolatba kerül (vagy 

csak tudomást szerez) az Ernst Mach Verein törekvéseiről, rendkívül nagyra értékelte volna célki-

tűzéseiket. Mindenek előtt a negatívakat. Két dologban azonban bizonyára fenntartásai lettek vo l-

na. Egyik a logikai formalizmus, amihez azért viszonyul kritikus módon, mert a filozófiatörténet-

ből úgy látja, egyik alkalmas eszköze lehet a visszaélésnek. Az arisztotelészi logikát a középkor-

ban skolasztikus motivációk által vezettetve alkalmazták, saját spiritualisztikus, teológiai szándé-

kaik érdekében használták fel. Ez pedig azt mutatja, hogy a (formális) logika „rossz” célokra is 

használható. Poschnak eme megjegyzése persze nem igazán nevezhető a logikai formalizálás elle-

                                                
172 Posch Jenő: Irodalmi túltengés a filozófiában. Magyar Filozófiai Társaság Közleményei, 1912/2-3. 138-152. o. 
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ni érvnek. Azonban ezen kívül csak annyi derül ki, hogy nem látja a formalizálás teoretikus hoza-

dékát, a filozófiai értelemben vett hasznosításának lehetőségét.  

Másik pedig az ontológia. Egy helyen Posch Münsterbergtől idéz – látszólag egyetértően – 

egy olyan (félig lefordított) gondolatot, amely egy neutrális monizmus felé mutat: „az igazi reali-

tás – az, amiből a philosophusnak mint lelki életünk végső alapjából ki kell indulnia –, nem egyéb, 

mint azok az undifferenzierte Objekte, ... die noch nicht psychisch und nicht physisch sind.” 

(108.) Erről a felfogásról – bár időelméleti munkája írásakor áll hozzá közelebb173, s most már 

nem tekinti kielégítőnek –, még most is elismerően szól. Ám egyetértése már szűk körre korláto-

zódik; mindez számára elsősorban egy fejlődés-lélektani folyamat egyik korai stádiumára jellem-

ző. A megismerési folyamat genezisének kutatása során joggal feltételezhetjük, hogy a csecsemő 

(és esetleg az ősember) a világhoz való viszonyában nem tesz határozott ontológiai distinkciókat, 

de ez csak egy átmeneti szakasz. A megismerési folyamat pszichológiai sajátosságait és fázisait 

kutató filozófus számára az ontológiai semlegesség csak rekonstrukciós kiindulópont vagy átme-

neti álláspont – esetleg módszertani tézis – lehet. A lételméleti neutralizmus mint végleges filozó-

fiai álláspont Posch szemében ekkor már járhatatlan út. A Bécsi Körösök nézeteinek egyik proto-

típusaként is értelmezhető Mach nézeteiről egy helyütt azt a megállapítást teszi, hogy az dicsérete-

sen következetes, de Posch láthatóan képtelen arra, hogy igazán komolyan vegye. Elismeri, hogy 

filozófiailag egy képviselhető, érvekkel jól védhető álláspontról van szó, de szinte lehetetlenség-

nek tűnik számára, hogy valaki őszintén így gondolkodjon a világról. A szemében ez ugyanolyan 

„fél lábbal itt – másikkal ott” típusú megoldás, mint mindazoknak a pszichológusoknak a nézetei, 

akik nem elég egyértelműen foglalnak állást ontológiai kérdésekben. Bár a nyílt idealizmushoz 

képest az ontológiai semlegesség előrelépést jelent abban az értelemben, hogy nem tételezi az au-

tonóm res cogitans létét, de Posch szigorú: nem csupán a bevallottan idealista elméleteket támad-

ja, hanem minden olyan teóriát is, amely ontológiai vonatkozásban olyan álláspontot fogad el, 

amelynek – további következtetések beiktatásával – idealista interpretáció adható. Következés-

képp Posch szemében nem járható út az esetleges ontológiai semlegesség, vagy valamilyen, az 

idealizmus és a materializmus közötti „középutas” megoldás, hiszen ezek az elméletek csupán 

deklaratíve, és csak addig neutrálisak, amíg nem kerülnek valamilyen ontológiai elkötelezettség-

gel bíró követő vagy továbbgondoló, az elmélet téziseiből következtetéseket levonó interpretátor 

                                                
173 Az időelméleti munkájában megfigyelhető, a deklarált materializmus és a semleges monizmus közötti választás 

nehézsége miatti „ingadozás”, bizonytalanság kapcsán (is) megemlíthetjük a korai logikai pozitivistákat. A Bécsi Kör 

egyes tagjai között – s a tagnak nem számító szimpatizánsai körében – többen is voltak, akik stratégiai megfontolás-

ból elfogadták a neutrális monizmust, de megkíséreltek a neopozitivista tanításnak egy materialista interpretációt adni 

(amit Carnap mindig következetesen elutasított).   
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kezébe. S ha egy idealistáról van szó, az nem fogja kihasználatlanul hagyni annak a lehetőségét, 

hogy szellemi entitásokat csempésszen az ennek veszélyét nem érzékelő elméletalkotó teóriájába. 

Posch felfogása a mai olvasót emlékeztetheti a behaviorizmus tanítására is. Fontos különb-

ség, hogy – Posch-sal ellentétben – a behaviorizmus fő alakjai nem építenek a fiziológiára. Főleg 

a pszichológiai célokra való alkalmazás kidolgozott metodológiájának hiánya – s az ennek lehető-

ségét illető kétség – miatt nem szán szerepet a fiziológiának sem Watson, a behaviourizmus „aty-

ja”, sem a neobehaviorista Skinner. Bár egyes tanítványaik és követőik ezt kívánatosnak  tekintet-

ték (volna). Ez is egy olyan pont, ahol kiviláglik, hogy Posch elsősorban filozófiai elméletként 

prezentálja mondandóját. Watson – bár alapelveinek filozófiai hordereje is van – elsősorban pszi-

chológus. Posch viszont mindenekelőtt filozófus, aki fiziológia melletti elvi szintű kiállása számá-

ra nem tekinti problamatikusnak a konkrét pszichológiai alkalmazás kidolgozott metodológiájának 

hiányát.  

 

8. Posch filozófiai pszichológiájának értékelése 

 

Taglejtés és társai – mint terminológia 

 

A lelki jelenségek Posch-féle értelmezését olvasva könnyen szembetűnik, hogy annak a stratégiá-

nak, amit a szerző alkalmaz, s ami által az idealizmussal szemben alternatívát kíván nyújtani, 

olyan ára van, ami elméletének egy sajátos „gyengeségét” eredményezi. A revelatívnak szánt öt-

let, hogy terminológiailag foglaljuk egybe a mozdulatokat (taglejtéseket) és a fiziológiai folyama-

tokat, és ezekre vezessük vissza a szellemi „szintet” (hogy ez szigorúan véve azonosítás-e vagy 

sem, azt majd alább vizsgálom), túlságosan tág – ezáltal jelentését tekintve túl meghatározatlan – 

szóhasználatot eredményez. A magyar filozófia történetével foglakozó munkájának Posch Jenővel 

foglalkozó részében Sándor Pál kritizálja a ’viselkedés’ szó jelentésének túlzott kiterjesztését.174  

                                                
174 A kritika általánosságban véve jogos, bár nem pontosan úgy, ahogy azt Sándor bemutatja. Konkrétan a 'viselkedés' 

és az 'izomösszehúzódás' Posch általi azonosítását kritizálja. Ez az értelmezés kissé pontatlan. Posch e kettőt nem 

annyira azonosítja, mint inkább egy átfogó közös kategóriában – afféle közös genus proximumként – a mozgás 

kategóriájában helyezi el. (Igaz, néha valóban kissé szertelenül halmozva a rokon értelmű kifejezéseket, ami talán 

szerepet játszhatott abban, hogy Sándor pontatlanul értette Poscht). Az viszont valós probléma, hogy az így 

értelmezett mozgás-fogalom pszichológiai célokra meglehetősen kiüresedetté válik. Tehát Sándor e felvetése nem 

alaptalan. Azonban, mivel Sándor személyében egy ideológiailag elkötelezett szerzőről beszélhetünk, feltehetően nem 

félreértésről, hanem az uralkodó „paradigmának” való kötelező megfelelésről lehet szó, amikor Posch egyes 

mondatait ekvivokatív módon átértelmezi. Posch saját álláspontját jellemezve gyakran említi, hogy az emberkép, 

melyből ő kiindul, nem a szellemi kontemplativitás attitűdjével rendelekező, hanem a cselekvő, a munkás módjára 

viselkedő ember. Sándor - kiemelve a 'munkás' szót tartalmazó mondatokat - ebből azt olvassa ki, hogy Posch 

elmélete révén „a szocializmus, amely az ilyen emberrel számol, és rá alapítja társadalmi koncepció-ját, 

tudományosan alá van támasztva.” (Sándor Pál: A magyar filozófia története I. 1900-1945. Budapest, Magvető, 1973. 

512.o.) Posch kifejezéseiben a 'munkás' szónak nincs olyan konnotációja, mint a marxista elméletekben, henem 
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 Posch tisztában van azzal, hogy nagyon tág értelmű szóhasználattal dolgozik. Maga is 

hangsúlyozza, hogy az e célból bevezetett terminológiája szokatlan: „a mi »viselkedés«-ünk egy 

rendkívül elastikus, simulékony fogalom”. (1117.) Annak azonban nem adja jelét, hogy ezt prob-

lematikusnak érezné, inkább az előnyét hangsúlyozza. A (végtag)mozgásra vagy viselkedésre való 

visszavezetés elleni egyik szokásos érvelésmód a magasabb intellektuális tevékenységre való h i-

vatkozás, ami nem jár együtt testmozgással. Ezt az érvelést hivatott elhárítani Posch e tág értelmű 

szóhasználata. Ha pontos leírást nem is tudunk adni az ilyenkor lezajló agyi (neuronális) történé-

sekről, de azt már a korabeli fiziológia alapján is bizonyossággal tudjuk, hogy vannak ilyen moz-

gások. Azt ugyanis Posch tagadhatatlannak tekinti, hogy valamilyen mozgás lejátszódik minden 

intellektuális művelet esetén. Úgy véli, ez a pontatlanság az (egyik) ára annak, hogy elkerülje más 

materialisták (vélt vagy valós) hibáit. Úgy látja, hogy viszonylag gyakori materialista próbálkozás 

a mentális jelenségeket vagy csak külső testmozgásokkal, vagy csak belső, szemmel nem látható 

folyamatokkal azonosítani. Holott nyilvánvaló, hogy ténylegesen mindkettő releváns; sőt nincs is 

szubsztantív különbség, hiszen mindkét esetben mozgásokról van szó, csak a fiziológiai szint ese-

tében a bonyolultság foka rendkívüli mértékű. A lelki jelenségeknek a viselkedésre vagy a fizioló-

giára való visszavezetésének elégtelenségére, a „maradékra” hivatkozó spiritualista érvelés elke-

rülése érdekében helyezkedik tehát Posch arra az álláspontra, hogy egyaránt figyelembe kell venni 

testmozgásokat, ill. izom- és idegfolyamatokat. Lelki jelenség = viselkedés és/vagy fiziológia. 

Úgy gondolom, hogy e terminus (és számos szinonimái) Posch-féle értelmezésének van 

előnye és hátránya is. Az előnye az, hogy vissza tudja verni azokat a támadásokat, amelyek azon 

alapulnak, hogy ténylegesen nem tudunk redukálni valamely érzelmet egy bizonyos konkrét, be-

azonosítható viselkedésformára. Azáltal, hogy az érzelmet nem pusztán a látható viselkedéssel 

                                                                                                                                                           
pusztán csak a tevékenykedő – végső soron mozgásokat végző – emberre akar utalni vele, szembeállítva azt a 

fentebbi értelemben vett befogadó-megismerő emberrel. Hasonlóan ideologikus ellenvetés, hogy „eljutva a társadalmi 

pszichológia küszöbére, Posch nem lépi azt át, hanem visszafordul az egyén, a singularis felé”. (Uo.) 

Sándor Posch-ismertetésében előfordulnak egyéb – nem ideológiai jellegű – félrevezető vagy téves elemek is. 

Félrevezető, amikor Sándor a „Posch-sal rokon gondolkodó Pályi Ede” munkásságáról ír. Pályi bölcsészete saját 

bevezetője szerint „az emberi szellem végső törekvését, Istennek tudatos megismerését készíti elő”. A kifejtés során 

hemzsegnek az olyan passzusok, melyek Posch felfogásától távolabb talán nem is állhatnának: „a Szeretet a világ 

lényege, Istennek megjelenése.” (Pályi Ede: Bölcsészet. Budapest, Singer és Wolfner bizománya, 1904. 118.o.)  Erős 

túlzás rokon gondolkodóknak minősíteni két filozófust pusztán az alapján – miként Sándor teszi –, hogy elméletükben 

mindketten használnak pszichologisztikus módszereket, érveket. Ahogyan ezt teszik, az inkább elkülöníti őket 

egymástól. S még ha figyelembe is vesszük, hogy Pályi érdeklődése bölcsészeti, metafizikai munkái után kissé más 

irányt vett, szemléletmódjának alapállása nem igazán változott. Kettejük felfogásának alapvető különbségeit nem 

csökkenti a Sándor által felmutatott minimális, felületi hasonlóság. (Mellesleg ha elolvassuk a jogot és filozófiát is 

tanult Pályi Ede – különösebb túlzás nélkül dilettánsnak nevezhető – Einstein-kritikáját (Világ, 1923/14. 3-4.o.), 

akkor inkább tarhatjuk őt elsősorban újságírónak, s kevésbé filozófusnak.) 

 Egyértelműen téves Sándornak az a jellemzése, mely szerint Posch „a tudattól független valóság elismerését is 

hamarosan metafizikusnak érzi és [...] megkérdőjelezi”. Bár Posch határozottan kritizálta a metafizikát, de ez alatt 

mindenütt az idealista spekulációkat, az igazolhatatlan spiritualista elképzeléseket értette. A tudattól független 

valóság materialista elképzelését Posch soha nem vonta igazán kétségbe. (Még az ehhez az állásponthoz relatíve 

leginkább közelítő korai könyvében sem.) 
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azonosítja, hanem hozzáveszi még a test belsejében zajló folyamatokat  is, hivatkozhat a fizioló-

gia adott fejlettségi szintje (fejletlensége) miatti technikai korlátokra, ezzel magyarázva a konkrét 

visszavezetés lehetetlenségét, de fenntartva annak jövőbeli elérhetőségét. Hátránya viszont, hogy 

az ezen terminusok használatával megfogalmazott tézisek így nem túl sokatmondóak, mivel a lel-

ki jelenségnek a kívülről nem látható összetevőjéről – annak megállapításán túl, hogy ott valami-

féle mozgások zajlanak – gyakorlatilag nem tudunk mondani semmi érdemlegeset. 

Figyelembe véve a Poschéhoz hasonló törekvések sajátosságait, akár azt is mondhatjuk, 

hogy ez a probléma tipikus. A fentebb már említett behaviorizmust megújítani akaró Skinner-nek 

majd azt veti a szemére Chomsky, hogy központi terminusait – főképp az inger-válasz fogalmi 

sémát – annyira tág értelemben kényszerül használni, hogy az elveszíti informativitását, kiürese-

detté válik. Gyakorlatilag hasonló a helyzet a „proto-behavioristának” nevezhető Posch-féle elmé-

let terminológiájával is. 

     

Pozitív mondanivaló 

 

Leghamarabb az válik világossá Posch olvasója számára, hogy mi az, amit a szerző elutasít. Bár 

Posch nem mindig ugyanolyan mértékben teszi ezt egyértelművé, de mindig küzd a spiritualizmus 

ellen. (Néha – szinonimaként – más szavakat használ: lélekhit, idealizmus, szellemhit, képhit.) De 

amikor ezt nem is fejti ki explicit módon – ahogy első könyvében sem –, a figyelmes olvasó szá-

mára az olvasás előrehaladtáva ez akkor is hamar kiderül. A pozitív mondanivaló valóban keve-

sellhető, s ha egy filozófiai munka színvonalát valaki elsősorban ebből a szempontból értékeli, 

akkor Poscht olvasva hiányérzete lehet. Valóban, Posch változó mértékben próbálkozik az általa 

javasolt elméleti keretek elfogadása esetén felmerülő további részletek vonatkozásában valami 

pozitív eredményt adó elméletet alkotni. Bizonyos kérdések vonatkozásában a kritikai fejtegeté-

sek után megtesz néhány iránymutató lépést, máskor csak egy-két megjegyzésre szorítkozik. Az ő 

helyzetében persze ez érthető is. Az idealizmus elleni harcában inkább maga ellen dolgozna, ha 

előállna egy apró részletekre is kitérő elmélettel, amely előre láthatóan kitenné őt olyan (potenciá-

lis) támadásnak, ami csak gyengítené vitapozícióját. S ha figyelembe vesszük, hogy Poschnak el-

sősorban negatív céljai vannak – a tudás útjában álló törmelékek eltakarítása –, azt mindenképp 

kijelenthetjük, hogy a vele szemben álló idealista tábor párhuzamos negatív célú törekvéseinek – 

azaz materializmus-ellenes, azt cáfolni akaró írásainak – átlagminőségéhez viszonyítva Posch 
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magasabb színvonalat képvisel175. Elsősorban azért, mert bíráló megjegyzései során elsősorban a 

tartalmi kérdésekre koncentrál, s csak ritkán fordul elő, hogy retorikai eszközökhöz nyúl. S ami-

kor ezt teszi, többnyire akkor sem az érvelés helyett, hanem inkább csak mellett teszi. Másrészt 

pedig kritikájának részletekbe menő alapossága, az ellenfél szinte minden forgalomban levő érvét 

számba vevő tárgyalásmódja is teoretikus konkurenseinek többsége fölé emeli.   

 A történeti elemző számára azonban mindezeket tudomásul véve is adódik a kérdés, hogy 

miképp rekonstruálhatjuk Posch pozitív filozófiai mondandóját az ez irányú kevés explicit, több 

implicit, vagy épp a „sorok között kiolvasható” – ez utóbbi persze mindig (vitatható) értelmezői 

tevékenység eredménye – fejtegetések alapján. Egy mai olvasó/elemző számára nagy a kísértés, 

hogy napjaink bevett terminusait és kategóriáit (-izmusait) használva sorolja be az elemzett filozó-

fust. Esetenként változik, hogy kit mennyire megalapozottan tudunk ezen a módon elhelyezni. 

Posch esetében nem/sem könnyű a helyzet. Annyit mindenesetre megtehetünk, hogy megnézzük, 

be tudjuk-e sorolni valamelyik standard kategóriába. 

 Végül is mit csinál Posch a szellemi folyamatokkal, a lelki szférával? Redukálja őket vagy 

eliminálja? A mentális beszédmód mint gyakorlati szükséglet felszámolásának gondolatát képte-

lenségnek tartja. (Mint ahogy az eliminativizmus mai képviselői sem erre törekszenek.) 

    
A lelki értelmű metaphoráknak megalkotása kétségtelenül fontos nyelvi vívmány, és valóságos 

kultúrmerénylet volna, ha nem inkább nevetséges erőködés, az emberiséget ezeknek abban-

hagyására felszólítani. (492.) 
 

Egyrészt redukálja, mivel mozdulatokra – vagy mondjuk inkább, hogy mozgásokra – vezeti visz-

sza. Ez egyfajta redukció. Gyakran előfordul, hogy egy-egy gondolatmenete a redukció formáját 

ölti, de egy adott jelenséget olyasvalamire „redukál”, ami semmivel sem „mozdulatosabb”, azon a 

megjegyzésen túl, hogy ez az utóbbi valójában egy neuronális állapot. Így gyakran az az érzése 

támadhat az olvasónak, hogy egyes fejtegetések során a redukált forma olyasmit tartalmaz, 

amelynek a státusa (majdnem) ugyanolyan tisztázatlan, mint azé, amit redukálni akar. Jellemző 

példa, amikor egy adott viselkedést azzal magyaráz, hogy a cselekvő azzal valamilyen célját 

(vagy akaratát) valósítja meg. Bár semmi inkoherencia nincs az ilyen állításaiban, mivel – az adott 

                                                
175 Színvonaltalanságát tekintve talán a leginkább elrettentő példa a Posch működésénél korábbi Greguss Ágost, aki 

akadémiai székfoglalójában a materializmus ellen az alábbi „érvelést” ajánlja: „Ön ma rosszul ebédelt, emésztése 

megakadt, alkalmasint ki sem aludta magát, szóval, agygépe hibásan jár, azért beszél badarul; ebédeljen, emészszen, 

aludjék jobban, majd akkor tán okosabban is fog beszélni.” Nézete szerint a materializmus rombolja a művészeteket 

is: „A zene, mely most egészen eltánczosodott” egy erkölcsi nihilizmus, „gyilkos nyavalya”, ami Greguss víziója 

szerint az emberiség teljes pusztulását idézheti elő: „... meg vagyok győződve, hogy biztosabb halál -ok alig képzel-

hető, mint az anyagelvi felfogás: mihelyt ez egyetemessé lesz, mihelyt az egész nemet megragadja, elpusztul ása […] 

bizonyosnak mondható”  In. Greguss Ágost: A materialismus hatásairól. Pest, Szent-István-Társulat, Emich Gusztáv 

könyvnyomdája, 1859. 11. és 32. o.) Hasonlóan vehemens – és nem kevés retorikát alkalmazó – materializmus-

ellenesség nyilvánul meg Brassai Sámuel írásaiban is.  
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szakasz végén – hozzáfűzi, hogy a célok és akaratok természetesen semmi egyebek, mint 

„innervatiós folyamatok”, de nem különösebben informatívak. 

 Egyes megfogalmazások azt mutatják, hogy Posch saját felfogását a szellemi szférát kikü-

szöbölő elméletként jellemzi. Ez alapján a mai olvasó rögtön az eliminativizmusra gondolhat. Az 

eliminativizmus erős értelmének – tehát hogy a mentális szféra létének feltételezése egyenértékű 

lenne a boszorkányhittel vagy egyéb képtelenségekkel – Posch megfogalmazásai ellentmondani 

látszanak: 

  
[E]szünk ágába sem jutván, magát azt a tényálladékοt is (the fact of thinking) tagadni, melyet 

psychikus értelmű szóval gondolkozásnak neveznek. (41.) 

[A] képzelés, az a képzet, mely tudatunkat hosszabb-rövidebb időre elfoglalja, nem az a semmiség, 

számon kívül hagyandó félreértés, agyrém, aminek a materialismusnak még Hobbes-féle formája, 

mely csak az anyagrezgések realitását ismerte el, kiadta. Nézetem szerint alapigazságnak, kiinduló 
elvnek azt kell elfogadni, hogy valóban történik valami a világon, illetőleg bennem, mint a világ 

egyik tagjában, mikor én vagy bárki más valamire gondolok; és más történik, más világesemény, 

amikor a kutyámnak jobb, mint mikor a bal lábára gondolok. (62.) 

Az ember a mi elméletünk szerint is képzel és gondolkozik, szerintünk is igazán megtörténnek 

ama folyamatok, melyeket így neveznek, [...] de a mi emberünk nem a lelkével, nem valami szel-

lemi erővel gondolkozik... (270-271.) 
 

Posch egyes idealisták kifogásait elemezve az eddigi materialista nézeteket is felelősnek tekinti az 

anyagelvű szemlélet elutasítása miatt, s maga sem ért egyet azzal a nézettel, … 

 

...mely szerint a psychicum csak valami érthetetlen epiphaenomenon, olyasmi, aminek nem-léte 

esetében cselekvéseink, működéseink ép úgy folynának le, mint folynak le ma. […] Minden jóra-

való materialista óvakodni fog olyan állítástól, hogy a világnak valamely eleme – s ilyen nálunk az 

innervatiora visszamenő képzet – hatástalan, vagyis hogy azt a világ sodrából minden további za-
var nélkül ki lehetne kapcsolni.” (63.)  

„Ki kellett mutatni, hogy az a világnézet, mely a »létezés« praedicatumát szorosan az érzékiéhez 

köti, másféle magatartást is képes tanúsítani a psychologia kérdéseivel szemben, mint azt az egy-

ügyűen sommás eljárást, hogy hátat fordít nekik, mint puszta chimaeráknak.” (1113.) 

 

Szintén realizmust176 – és a szubjektív tények lehetőségének elismerését – sugalló állítás: 

 

Amilyen igaz, hogy ez előttem asztal, amin most írok, olyan létező, amelyet bármi más nézővel is 

észrevétethetek: olyan igaz és reális tény, – bár ne volna az! – hogy ugyancsak most fáj a fogam, 

amit más nem, csak én magam birok észrevenni. (82.) 
   

Mindezek alapján úgy tűnhet, Posch (legalábbis a szó erős értelmében) nem eliminativista. Ám 

más megfogalmazásai ennek ellentmondanak: 

 

Se ész, se szándék, se terv, se akarat, se több efféle nem lakozik az emberben, nem ezek mozgat-

ják, indítják; hanem lakozik benne egy bizonyos ideg- és izomrendszer, és mozgatják a ráható ér-
zetek és az a physiologiai berendezése, melynél fogva ezekre még távollétükben is reagálni kény-

telen. (616-17.) 

                                                
176 A ’realizmus’ terminust itt nem a Posch által használt, hanem a mai értelemben alkalmazom.  
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Nem most mondjuk először, hogy nekünk az „érzelem” és „akarat” nevű psychicum-ok csak lát-

szatok, melyekben a realitás annyi, amennyi az innervatio. (989.) 

A mi psychologiánk [...] a legsimábban kiküszöböli a lelket, minthogy már kezdettől fogva úgy in-

dul, hogy egy összefoglaló „lélek” benne szerephez sem juthat. (1115.) 

 

Vajon azonosítható-egy bizonyos gondolat – ahogy Posch mondja „egy konkrét azt-gondolás” – 

az azt megvalósító mozdulattal, taglejtéssel? Szert tehetünk-e pszichikai állapotok precíz leírásá-

ra? E kérdések révén azonban olyan területre érkezünk, amelyről Poschnak nincs sok határozott 

mondanivalója azon túl, hogy az érdeklődőt a jelenlegi és a jövőbeni fiziológia területére irányítja. 

Posch elismeri, sőt maga is állítja, hogy egy konkrét, individuális tárgyra vagy eseményre való 

gondolás állapota nem azonosítható a végtagmozgásokkal, azok összessége nem azonosítható a 

rágondolás eseményével, mivel az előző még nem „meríti ki” az utóbbit, azaz elégtelen ahhoz. 

Egy idealista vitapartnernek abban teljesen igaza lenne, hogy még valami más is kell a „valamire 

gondolás” eseményének a megvalósulásához, ám az a valóban szükséges plusz szintén nem több, 

mint mozgás, csak éppen nem végtag-, hanem idegsejt-szintű, fiziológiai típusú mozgás. Hogy 

konkrétan miféle mozgás, azt a filozófia eszközeivel nem, csak a fejlett (neuro)fiziológia vizsgá-

lódásai révén lehet megtudni, ezért a filozófia eszköztárával csak a fiziológia relevanciája mellett 

lehet érvelni, a fiziológiai részleteket dolgában egy filozófus nem tud sok információval előállni. 

Ez azonban nem valami szellemi restség vagy lustaság miatt van így, hanem a tárgy sajátos termé-

szetéből adódik. 

 Egyes tézisei alapján kézenfekvőnek tűnik, hogy elméletére egyfajta azonosságelméletként 

tekintsünk. „Egy egyenlőségi jel (=), melyet mi a »képzet« és a »mozdulatösszeg« nevű két 

mennyiség közé felraknánk.” (407.) Nem teljesen problémátlan azonban, ha Posch kijelentéseit 

azonosságelméletként értelmezzük. A tényleges redukció kivitelezésében – elsősorban az ideg-

rendszer rendkívüli bonyolultsága miatt – egyelőre (?) nem reménykedhetünk.    

 

[E]lesik az a vélemény, amely minden egyes izomnak innervált állapotát valamely külön érzelem-

nek akarja odautalványozni […] minden érzelem összetett folyamat abban a tisztán physiologikus 

értelemben, hogy az illető érzelmet létesítő test-innervatio egy nagyon összetett, szövevényes 

processus. (966.) 
 

A rendkívüli komplexitás érthetővé teszi, hogy nem lehetséges általában véve azonosítani a men-

tális állapotokat konkrét idegi/agyi konstellációkkal.177 Többek közt az egyéni különbségek miatt 

                                                
177 Úgy vélem, túlzás lenne (az azonosságelméleten belül) a típusazonosság vs. példányazonosság megkülönböz -tetés 

keretei közé elhelyezni Posch felfogását. Ezeknek a későbbi elméleteknek az aprólékos „finomságai” ezt nem teszik 

lehetővé. Ha valamit röviden mégis megjegyezhetünk: a példányazonosságnak egyfajta minimalista – pl. a tulajdon-

ságdualizmust mint esetleges további részletproblémát nem feltételező, pusztán csak egy konkrét mentálisállapot-

példányt egy konkrét fizikai példánnyal azonosító – értelmezését (a folyamat-jelleg hangsúlyozása mellett) Posch 

elfogadná. A típusazonosságra – megjegyzései alapján erre következtethetünk – nemet mondana.         
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sem. Sőt, ugyanaz az egyed is különböző fiziológiai állapotban lehet azokban a különböző idő-

pontokban, amikor épp egy bizonyos mentális állapotban leledzik. Standard nehézségről van szó, 

ami az idealista érvelés eszköztárának gyakran használt eleme. Posch tisztában van azzal, hogy 

ellenfelei érvet kovácsolnak maguknak abból a tagadhatatlan tényből, hogy a tényleges, konkrét 

redukció végrehajtása technikailag lehetetlen.178 Azonban úgy gondolja, hogy teoretikusan inkor-

rekt egy olyan „hadállást” elfoglalni, amely azáltal biztosítja be saját győzelmét, hogy az ellenfél 

számára teljesíthetetlen követelményeket szab. 

 Abban a kérdésben azonban, hogy a mentális állapotok fizikaiakkal való megfeleltetése 

pusztán technikai, avagy elvi lehetetlenség, Posch nem egyértelmű. A fiziologisztikus irányba or i-

entálódó szerzők némelyikét kritizálja is amiatt, hogy a pszichikai és a fiziológiai szintek között 

közvetlen – egy az egyhez típusú – megfeleltetés lehetőségét feltételezik.  

 

Exnernél a fogalom […] nem egyéb, mint azoknak az agykéregrostoknak izgalma, amelyek szá-

mos hasonló képzetben közösen szerepelnek. [Az] efféle physiologizáló módszernek a főfogása 
egyszerűen abban áll, mindenféle lelki jelenség kimagyarázásánál a szemléleti tárgy adataira utaló 

kifejezések helyébe „idegpályák”-at meg „agyrészek”-et [igyekeznek] behelyettesíteni. (569.) 

 

Posch úgy véli, a tényleges visszavezetés megvalósításához egy olyan fejlettségi szintű fiziológiá-

ra lenne szükség, amely még nem áll rendelkezésre. Ám egyes megfogalmazásai azt mutatják, en-

nek jövőbeni elérése esetén ez irányú tudatlanságunk elviekben felszámolható. 

  

[N]evezd meg azt a belső centralis megmozdulást, amely nélkül szerinted képzelés nem eshetik 

meg; micsoda szerveink és hogyan mozdulnak meg okvetlenül, mikor valamire rágondolunk. […] 

Én feleletet nem találok s ilyet csak a haladó physiologiai tudománytól várok. (61.) 

[A]z egyszerűbb folyamatokra egyelőre visszavihetetlen lelki képességek, milyet minden szakem-
ber egy halmot tud felhozni a szellemi élet minden teréről, must be regarded as for the present an 

unanalyzable endowment of the mind. (135.) 

Mi nem áltatjuk magunkat avval, hogy a minden egyes érzetnek meg érzetárnyalatnak megfelelő 

specifikus innervatiót, és ennek más érzet keltette innervatióktól való különbségét ki tudjuk mutat-

ni. Nagyon is tisztán érezzük, mennyire távol állunk mai napság még egy efféle  ismerettől. (118.)  

[T]ávol vagyunk ma még attól a foktól, amikor majd agyidegrendszerünknek szerkezetéből fogjuk 

megérteni un. lelki életünk alakulását. (1132.) 

Ha felvilágosítást akarsz a lelki életről, a képzelés, gondolkozás sat.-nek természetéről, ne 

psychologiai könyveket olvass, hanem keresd fel a physiologiát. S ha, mint ma tényleg, ez sem tud 
kérdéseidre kielégítő választ adni, várd ki, míg a physiologia továbbfejlődik s kutatásainak körét 

kijebb terjeszti. (493.) 

 

                                                
178 A fiziológiai redukció végrehajtásának lehetetlenségére építi a lelki jelenségek materialista értelmezése elleni 

érvelését a témáról három kötetes könyvet író kortárs Kornis Gyula is: „Ehhez szükséges volna, hogy a lelki 

folyamatot anyagi folyamatok bizonyos constellatiójának adott föltételeiből szükségképiséggel levezesse.” Kornis 

Gyula: A lelki élet. III. kötet. Budapest, MTA, 1919. 459. o. 
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A fiziológiai jövőbeni fejlődésére való gyakori (a fent idézetteken túl is többször olvashatunk ha-

sonlóakat) hivatkozás azt mutatja, hogy a nehézséget nagynak, de technikainak tartja. Kézenfekvő 

a magyarázat is, miért nem tudjuk megvalósítani a tényleges redukciót.  

 

Hogy valamely psychologus egy ember innervationalis állapotából meghatározza azt a szemléletet, 
mely az illető emberben a kérdéses innervatiot felkeltette, nyilván ez ember élettörténetének a böl-

csőtől a jelen pillanatig terjedő legpontosabb ismerete kívántatnék. (401.)  
 

Más mondatai azonban nagyobb bizonytalanságot mutatnak e kérdésben. Mintegy mellékesen 

jegyzi meg, hogy egy maradéktalanul feltárt elmeműködésről szóló tudás társadalmilag akár még 

veszélyes is lehetne. De az ilyen tökéletes ismeret nemcsak nem kívánatos, de Posch a lehetősé-

gében is kételkedik. 

 

„Mi nem bírjuk embertársaink elhatározásait egy ellenállhatatlanul visszariasztó ötlet feltételeinek 

szándékos megvalósításával a magunk kívánsága szerint irányítani, illetőleg elhatározásaiknak irá-
nyát megjósolni. Ekkora emberismeret nem adatott nekünk és, tegyük hozzá, hála érte a tudatlan-

ságunknak! mert az ilyen tudós kész zsarnoka volna a társadalomnak.  (1047.) 

Annyira soha sem vihetjük, hogy a világfolyamatnak titkos ölében egy non putarem ne maradjon 

vissza számunkra. (1001.) 

 

Van azonban olyan passzus is, melyben határozottan tagadó álláspontra helyezkedik.  

 

[V]alamelyik psychologus, isten tudja micsoda tökéletesített mérő eszközökkel odáig jutott volna, 

hogy egy távollevő dologra gondoló embernek a teljes innervationalis állapotát, minden legkisebb 

izmának minimalis összehúzódását ismeri [...] pontosan legyen képes meghatározni, hogy az a má-

sik most milyen dologra, jelenetre gondol. [...] mi az efféle gondolatolvasást egyszer s mindenkor-

ra lehetetlenségnek tartjuk. 400-401. 
 

Értelmezés dolga, hogy az „egyszer s mindenkorra” kitételt elvi lehetetlenséget sugallónak tekint-

jük-e, avagy enyhébben értelmezzük: episztemológiai vagy technikai lehetetlenségként, amely az 

extrém mértékű komplexitás következménye. Más témák kapcsán mondottak alapján azt is feltéte-

lezhetjük, hogy Posch talán azt gondolja, nincs is olyan éles határ az elvi és a gyakorlati(bb) lehe-

tőség/lehetetlenség között. Ám ez már inkább csak találgatás; a szöveg nem igazítja el az olvasót 

egyértelműen.        

 Mindezeket figyelembe véve, ha mégis – kissé erőltetetten – modernebb elméletek között 

akarnánk elhelyezni Posch felfogását, akkor talán leginkább az antireduktív materialisták közé sorol-

hatnánk. 

  

Reflexió 

 

Kétféle értelemben is szóba hozható az (ön)reflexió kérdése Posch elmélete kapcsán. Egyiket nevez-



  189 

hetnénk internális – argumentációjának keretein belül vizsgálható –, másikat externális – elmélete 

egészét illető, arra „kívülről” (rá)tekintő – felvetésnek. 

   Egy kevéssé közismert szerző, Rudolf Eucken írása kapcsán vetődik fel egy standard – azóta 

is forgalomban levő – ellenvetés: a gondolatnak mint szellemi entitásnak a létezése nem tagadható, 

hiszen aki ezt teszi, maga is a gondolat segítségével fogalmazza meg az álláspontját, tehát automat i-

kusan önellentmondásba kerül magával. Posch úgy gondolja, az ilyen érvelés(típus) megfogalmazója 

egyrészt nyelvi tisztázatlanságával, másrészt teljesíthetetlen feltételek támasztásával eleve – szinte 

definitív módon – igyekszik bebiztosítani győzelmét, minden tartalmi elem hozzáadása nélkül. 

 

 A spiritualista e megjegyzésével mindössze is a nyelvszokásnak védőszárnyai alá búvik. Való igaz, 

hogy azt az erőlködést, melyet én e könyvnek megírásával véghezvittem, gondolásnak, akarásnak stb. 

szóval lelki tulajdonoknak hívják, de ez a szokásos elnevezés még egyáltalán nem bástyázza körül 

ezeket az én „lelki” tulajdonságaimat egy olyan, szerintem egyedül helyes meghatározás ellen, mely 

szerint ezek mind csak innervatiók. Arra, bevallom, nem vagyok képes, sőt arra itt hely sincs, hogy a 

saját, e lapokon bemutatott „gondolkozás”-omnak egy tisztán physiologiai leírását adjam, azaz meg-
mondjam, hogy minden egyes állításom kimondása alkalmával miféle innervatióban voltam. […] 

megvalósíthatatlan követelés, hogy a szerző a saját maga „lelki” folyamatjainak is a physiologiai kul-

csát adja meg, lévén ez a kulcs nem kisebb terjedelmű, mint a szerző fejlődésének az egész története. 

(1114-15.)  
  

Részleteit tekintve más, de alapvetően hasonló ellenvetés a megismerés folyamatának pszichológiára 

történő redukciója ellen, hogy a megismerés ezen a módon lehetetlen, hiszen a kognitív működésmó-

dunk iránti tudakozódás során a megismerést akarjuk megismerni. Így egybeesik az, amit meg aka-

runk ismerni azzal, amivel megismerünk. Ez pedig képtelenség. Válaszában Posch megkülönbözteti 

a fenti érv két fajtáját. Az első az, amikor az érvelő a megismerő művelet megismerésének elvi lehe-

tetlenségét állítja. Ezzel nem nagyon van mit kezdeni, Posch nem is igazán akar tartalmi érveket fe l-

vonultatni, inkább ennek az álláspontnak az inproduktivitását hangsúlyozza, hozzátéve azt, hogy a 

„nem tudjuk”-álláspont képviselhető és következetes lehet, de a „soha nem is tudhatjuk meg” tézise 

elhamarkodott. Posch inkább annak akar tartalmi választ adni, aki nem elvi, hanem inkább 

episztemológiai (vagy technikai) nehézségre gondol a fenti agnosztikus álláspont hangoztatásakor. A 

fenti érvet csak egy bizonyos megkötéssel tartja érvényesnek. Mégpedig az egyidejűség k itételével 

kiegészítve. Amikor megismerésünk valamely ismerettárgyra irányul, akkor nem lehetséges „egyút-

tal” magát a kognitív működést is vizsgálni. De közvetett úton, a memóriaműködésre is támaszkod-

va, következtetések beiktatásával egy másik megismerési műveletet során irányulhat a megismeré-

sünk magára a korábbi megismerésre is. Mivel a pszichológiai szakirodalom már eddig is sok értékes 

információkat szállított számunkra a különböző lelki jelenségekről, semmi okunk nincs arra, hogy 

egy bizonyos pszichikai folyamatot – a kogníciót – kihagyjuk a vizsgálódásból: „miért lenne összes 

állapotaink közül csak az egy ismerés az a saisi kép, melynek fátylához nyúlni nem szabad? (395.)  
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Meg kell vizsgálni „mozdulatos” szempontból – tehát viselkedését és fiziológiai folyamatait tekintve 

–, hogy mi játszódik le a megismerőben. A rejtélyt bejelentő ill. misztikumhoz folyamodó álláspon-

tok képviselői azáltal kreálnak – a valós nehézségek mellett – álproblémákat, hogy az ilyenkor zajló 

és elvileg tanulmányozható folyamatokkal nem érik be, hanem ezen kívül valami mást (is) keresnek. 

 A másik – Posch egész elméletét átfogóan tekintve az olvasó számára némi hiányérzetet oko-

zó – reflexióval kapcsolatos probléma, hogy Posch nem veti fel azt a kérdést, hogy mi lesz a státusa 

egy tudományos igényű munkának – mint amilyen az övé is – abban az esetben, ha végső soron az is 

csak az érzelmi megnyilvánulások egyik fajtája.179 Posch explicit módon nem foglalkozik a kérdés-

sel. A (mai) elemző e kérdésben is egy dolgot tehet: megpróbál kihámozni valamilyen választ azok-

nak az itt-ott elejtett megjegyzéseknek a segítségével, melyeket a szerző egyéb témák tárgyalásakor 

mintegy mellékesen, valamilyen más kérdés apropóján említ.180  

 Kétféle választ tudunk „kiolvasni”. Az egyik kissé pragmatikai jellegű. Ha minden viselkedé-

sünk – beleértve a mentálisnak nevezett folyamatainkat – alapvetően és eredendően a környezethez 

való alkalmazkodásnak van alárendelve, akkor a teoretikus avagy megismerő célú viselkedés – annak 

tudományos formája is – ehhez képest egy speciális tevékenység. A mindennapi életünkben csak 

annyira és olyan mélységben akarjuk a körülöttünk levő világot, annak alkotórészeit megismerni, 

amennyire gyakorlati céljainkhoz erre szükségünk van. A magáért a tudásért való (tudományos) 

vizsgálódás nem alapvető, hanem történetileg (kulturálisan) kialakult tevékenységforma. Azonban ha 

tényleg ezt a sajátos tevékenységet akarjuk folytatni, akkor ehhez szigorú szabályok kellenek. Ezek 

egyike, hogy a teoretikus vizsgálódó (megismerő tevékenységet végző) tudós vagy filozófus – noha 

maga is a természeti világ része, így tehát „benne van” a világban –, mégis, metodológiai okokból 

úgy érdemes folytatni vizsgálódását, úgy célszerű tekintenie magára a teoretikus tevékenységének 

végzése folyamán, mintha kívül állna rajta. S eme speciális tevékenység egyik nagyon fontos  és ko-

molyan veendő „játékszabálya” a (valamilyen értelemben vett) korrespondencia elve, még akkor is, 

ha ennek tökéletes megvalósulása nem kivitelezhető. Viszont az a triviális belátásunk, hogy bizonyos 

elméletek közül egyik jobban (kevésbé tévesen, pontosabban) leírja vizsgálati tárgyát, mint egy má-

sik, létjogosulttá teszik a tudományos ténykutatást.  

 Úgy tűnik, hogy Posch Jenő annyira magától értetődőnek tekintette ezt – vagy legalábbis va-

lami ehhez hasonló – elvet, hogy néhány mellékes megjegyzésen kívül nem is foglalkozik vele. Úgy 

véli, hogy azokon a területeken, ami már egyébként is a tudományos vizsgálódás tárgyát képezi, fe l-

                                                
179 Másrészt viszont azt is meg kell jegyeznünk, hogy a pozitivista jellegű, a filozófiát a tudománnyal rokonító gon-

dolkodásmód képviselői általában nem tulajdonítanak akkora jelentőséget az ilyen típusú önreflexiónak, mint más 

filozófiai iskolák. 
180 Bár teljes egyértelműséggel nem állítható, hogy pontosan az alábbiakat gondolta, de – a rekonstrukciós jóindulat 

elvét követve – ez tűnik a leginkább valószínűnek, ill. a leginkább koherensnek.   
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tehetően nem szükséges külön kiemelni ennek az attitűdnek a szükségességét, hiszen mind az utca 

embereinek, mind a tudomány képviselőinek nagy többsége számára ez már elfogadottnak számít.181 

 A másik rekonstruálható válasz azon alapul, hogy Posch elvi szinten nem tagadja annak lehe-

tőségét, hogy az – érzelmi működés révén elért – „reális tényálladékok” leírásában el lehet(ne) külö-

níteni a (hagyományos értelemben vett) érzelmi részt a nem érzelmi összetevőtől, csak azt utasítja el, 

hogy ennek végrehajtására rendelkeznénk valami specifikus képességgel, ami – afféle tiszta észként 

– akkor lépne működésbe, amikor minden érzelemtől mentes intellektuális tevékenységet végzünk. A 

tényleges elkülönítés azonban erősen problematikus. Tehát valami olyasmiről van szó, hogy a dis-

tinkció elvileg lehetséges, gyakorlatilag nem. Itt is okozhat némi bizonytalanságot, hogy Posch nem 

határozza meg, mi a különbség elvi szintű, ill. valamilyen „enyhébb” – episztemológiai, technikai – 

distinkció vagy állásfoglalás között. 

 Elmélete egészének státusát illető kérdésekkel összefüggésben még érdemes megemlíteni 

Mauthner kapcsán tett egyik megjegyzését. Az egyik kisbetűs részben – anélkül, hogy részletezné 

– mély gondolatnak nevezi Mauthner azon megállapítását, mely szerint „die Erkenntnis ist eine 

sociale Illusion”. Álláspontja egyébként nem annyira meglepő, hiszen pszichologisztikus megkö-

zelítésével ez összefér, ám tisztázatlan marad, hogy mindez hogyan egyeztethető össze a tudomá-

nyos szemlélet iránti erős elkötelezettségével. Természetesen nem állítható, hogy összeegyeztet-

hetetlen, hiszen a tudományos elméletek státuszát és szerkezetét illetően többféle nézetet  lehet 

vallani. Ám ennek explicit kifejtése nem történik meg. Némi megjegyzést igényelne az, hogy egy-

részt nem elkötelezett a megfelelés-elmélet (annak valamelyik variánsa) mellett, implicite viszont 

ez mégis jellemzi gondolkodását, hiszen riválisai ellen érvelve gyakran minősít egyes téziseket 

igaznak vagy hamisnak (illetve valószínűleg igaznak). Gyakori szófordulata, amikor saját elméle-

te mellett érvelve így fogalmaz: „azt hisszük, hogy a tényekkel jobban egyező nézet kerül ki abból 

a feltevésünkből…” (816; kiemelés tőlem – H.A.) Ezek a passzusok azt mutatják, hogy a teoreti-

kus filozófia fő feladatának továbbra is ugyanazt tekinti, mint amit időelméleti könyvében megfo-

galmazott: a ténykutatást (és ami azzal a lehető legszorosabban összefügg). Amikor saját megkö-

zelítésén belül az igazság mibenlétére vonatkozó álláspontot fogalmaz meg, akkor – ahogy fen-

tebb láttuk – egy specifikus (mondhatjuk azt is, hogy behaviorisztikus) igazságfogalommal dolgo-

zik. Amikor viszont (egyéb kérdések kapcsán) valamely álláspont mellett vagy ellen érvel – vagy 

                                                
181 Más a helyzet azonban azoknál a diszciplínáknál – például az etika területén –, ahol sokan (tudósok és filozófusok is) 

úgy gondolják, hogy a tudományos megközelítés alkalmatlan a megismerésre, s valamilyen alternatív – belehelyezkedő, 

„megértő”, stb. – módszert propagálnak, ahol egyáltalán nem egyértelmű, hogy bármelyik elmélet igazabb vagy tévesebb 

lenne, mint egy másik. Természetesen Posch az ilyen „megértő” módszert határozottan elutasítja, s nagyon is indokoltnak 

tekinti többször is hangsúlyozni a semleges kívülállás és az igazolható tényekhez való ragaszkodás módszertani 

követelményét. 
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(nagyon ritkán) a teoretikum mint olyan sajátosságairól szól – akkor nem a „mozdulatos” igazság-

ról beszél, hanem a közkeletű tudományos szóhasználat szerint érti mondandóját. (Modernebb 

szóhasználattal: amikor az ’igazság’ szót említi, akkor „mozdulatosan” értelmezi; amikor használ-

ja, akkor hagyományosan, a valósággal való megfelelésként.)    
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V. ESZTÉTIKA 

 

Posch Jenő életművében az esztétika nem központi jelentőségű diszciplína. Filozófiai értelemben 

vett szisztematikus esztétikai teóriát nem dolgoz ki, de azért hozzászól a korban – s különösen az 

általa leginkább tanulmányozott német nyelvterületen – zajló, az ő érdeklődésének megfelelő mű-

vészetelméleti vitákhoz. Különösen érdeklik az általa is preferált pszichologizáló megközelítések, 

melyeknek akkoriban – a századforduló környékén – nagy keletjük volt.182  A Lelki jelenségeink 

és természetükben csak érintőlegesen, különböző pszichológiai témájú gondolatmenetek apropó-

ján tesz néhány rövid megjegyzést. Folyóiratcikkei közül három áll kapcsolatban esztétikai kérdé-

sekkel. (Van még egy írása, ami ide lenne sorolható, de rövidsége folytán szakcikknek nem ne-

vezhető.183) 1904-ben esszéisztikus stílusú cikket ír Wagner műveiről, stílusáról, és szerzeménye-

inek előadásmódjával kapcsolatos kérdésekről a Zenevilág című folyóiratba. Az 1913-ban, a Ma-

gyar Filozófiai Társaság Közleményeiben megjelent „Játék, művészet és munka” című írásában e 

három fogalom viszonyát, különbségeiket és átfedéseiket igyekszik tisztázni. A következő évben 

„Adalékok a zene pszichológiájához” címmel jelenteti meg egy hosszabb írásának első részét a 

Huszadik Században. A folytatás megjelentetésére – a szerkesztői lábjegyzet szerint a háborús vi-

szonyok miatt – csak három év múlva kerül sor. 

  

1. Wagner 

 

Kacsóh Pongrác, a Zenevilág felelős szerkesztője rövid bevezetőben fejezi ki nagyrabecsülését 

Posch Jenő, „hazánk egyik legkiválóbb filozófusa és ritka tudású polihisztora” iránt. A cikkben a 

szerző a Wagnert és műveinek zenei értékét illető, zenei körökben aktuálisan is folyó vitához szól 

hozzá. A tárgyilagossághoz ragaszkodva először is visszautasítja azokat a Wagnerrel szembeni 

                                                
182 Ahogy egy mai német művészetpszichológiai könyv szerzője megjegyzi, napjaink esztétika iránti lanyha 

érdeklődésével ellentétben „a XIX. és a XX. század fordulóján a művészetlélektan és az esztétika a lélektani 

értekezések legfontosabb témái közé tartozott.” (Martin Schuster: Művészetlélektan. Budapest, Panem, 2005. 15.o.)    
183 Posch Jenő: Vörösmarty »Julius Caesar«-fordításáról. Egyetemes Philologiai Közlöny, 1902. 247-248.   

Egy apró, de tisztázatlan filológiai kérdéshez szól hozzá rövid írásában, ami a „Vegyesek” rovatban jelenik meg. 

Shakespeare Julius Caesar c. művének Vörösmarty általi (1839-ben megjelent) fordításáról van szó, melynek eseté-

ben nem teljesen tisztázott, hogy a fordító milyen nyelvű kiadás alapján dolgozott. A standard felfogás szerint eredeti 

angol nyelvű kiadás szolgál a fordítás alapjául, amit Posch sem von kétségbe, csupán azzal a hipotézissel egészíti ki, 

hogy segítségképpen Vörösmarty alkalmanként német nyelvű kiadást is felhasznált. Állítása alátámasztására a for -

dításnak egy apró, de szembetűnő hibájára hivatkozik. Az angol 'cushions' (párnák) helyén a magyar fordításban a 

'szekrények' szó szerepel. A szó értelmileg nem is illik a szövegkörnyezetbe, s az angol kifejezésnek nincs is olyan 

másodlagos jelentése, ami magyarázhatná a fordító hibáját. Azonban ez rögtön érthetőbbé válik, ha feltételezzük, 

hogy Vörösmarty felhasználta az egyik – A. W. Schlegel által 1801-ben készített – német nyelvű fordítást, ahol is a 

'Kissen' könnyen összetéveszthető – akár apró figyelmetlenségből, akár nyomdahibából eredően – a 'Kisten' szóval, 

melyet már lehetséges úgy fordítani, ahogy Vörösmarty teszi. Ez a feltételezés sokkal valószínűbb, mint az, hogy csak 

az eredeti művet használta volna a fordító, hiszen utóbbi esetben semmilyen magyarázatot nem találnánk a tévedésre.   
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elmarasztaló kritikákat, amelyek színleg a zenéjét kritizálják, de érveikből kiviláglik a Wagner 

személyével ill. egyéb, nem zenével kapcsolatos tevékenységével szembeni ellenszenv, melynek 

számára csak ürügy a zenekritika. A Wagner zeneszerzői nagyságát kétségbe vonó, hozzáértést 

nem tükröző bírálatok szerzőivel szemben Posch kíméletlen: „mintha csak a majmot látnám tudá-

lékos allűrrel, pápaszemmel és a fején parókával – szembe egy Wagnerrel!”184 Természetesen ze-

neileg releváns bírálat is lehetséges Wagnerrel kapcsolatban. Ezeknek egy részéről Posch úgy 

gondolja, hogy – bár nem teljesen alaptalanok, de – Wagner félreértésén alapulnak. Ezeknek a ki-

alakulásában azonban Wagner is hibás. A legfőbb bajt Posch abban látja, hogy Wagner a színházi 

színpad számára írt, holott művészete elsősorban nem arra való. Posch óriási zseninek tartja Wag-

nert mint zeneszerzőt, de nem tartja jelentős drámaírónak. Wagner zenedrámáját szerinte minden 

szcenikai járulék nélkül, hangversenyszerűen kellene előadni. 

 A cikk végén még kikívánkozik belőle néhány kritikai megjegyzés a sznobériával, a kom-

mersz művészetek fogyasztóival szemben. Panaszkodik az operaház közönségére, akik  csak a lát-

ványossággal törődnek, a bóvlit, a giccset kedvelik, papírzacskót szednek elő az előadás alatt és 

bonbont esznek. Megalkuvást nem tűrően elmarasztalja azokat a művészet-termelőket és árusokat 

is, akik az ilyen közönség igényeit – vagy inkább igénytelenségét – kiszolgálják. Saját írói tevé-

kenységének példáján megfogalmazva kijelenti, neki mint írónak nem kellene az olyan olvasókö-

zönség, amely a könyvét szívesebben veszi meg akkor, ha valami csillogó csecsebecsével együtt 

kötik csomagolópapírba. Írása legvégén rá egyáltalán nem jellemző módon – amit más cikkeiben, 

sőt egész életművében sem tapasztalhatunk – stílusa egészen szentimentálisra változik: „…csak 

annyi protekcióért esedezném az Operaház igazgatóságához, hogy tétessen a III-ik emeleti zárt-

székeknek közvetlen a színpadfal helyei fölé valamilyen világítást. […] Hadd vonulnék oda a ma-

gam zongorakivonatával vagy szövegkönyvével trilógia- meg Tristan-estéken és sírnám ki a sze-

gény lelkemet.”185  

 

2. Játék, művészet és munka 

 

Elsősorban a fogalmi tisztázás igénye motiválja a fenti című cikk megírását. Mivel olyan fogal-

makról van szó, melyek egyaránt szerepelnek teoretikus igényű munkákban és a mindennapi em-

ber szókészletében, Posch azt tűzi ki célul – némiképp a félszáz évvel későbbi oxfordi köznyelv-

filozófusokhoz hasonlatosan –, hogy néhány, a hétköznapi nyelvben gyakran használt fogalmat – 

                                                
184 Posch Jenő: Wagner. Zenevilág, 1904/13-14. 98. o. 
185 Id. cikk 101. o. 
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amennyire lehet – világossá téve a szaknyelvben használatos értelmükhöz való viszonyukat is fel-

tárhassuk. Elemzés után pedig tisztázottabb fogalmakat bocsáthatunk a szaknyelv rendelkezésére, 

a hétköznapi nyelv fogalomrendszerén lehetőleg csak az indokolt mértékben változtatva.   

 

Játék fogalma, játék és művészet, ill. játék és munka viszonya 

 

Ha a (korabeli) szakirodalmat nézzük, azt találjuk, hogy – persze ez sok más területen is így van – 

nincsenek tisztázva sem e fogalmaknak a pontos használati kritériumai, sem egymástól való elha-

tárolásuk módja vagy esetleges átfedéseik mértéke. Posch az általa leginkább befolyásosnak tekin-

tett és a korban gyakran képviselt nézeteket ismerteti és elemzi. Egyesek a művészetet a játék 

egyik fajtájának tekintik, hivatkozva a gyakorlati haszontól és mindenféle érdektől való mentes-

ségre, mely kritériumot – jól vagy rosszul értelmezve – gyakran Kanttól veszik át. A cikk részle-

tesebben foglalkozik Schiller és Spencer nézeteivel, mint Kant teóriájával, s érintőlegesen kitér 

Ribot, Groos, Wundt és Guyau elméletére. Ezeknek az ismertetése elsősorban nem azt a célt szol-

gálják, hogy az olvasó átfogó képet kapjon a fenti szerzők művészetről szóló elképzeléseiről; tár-

gyalásuk bizonyos mértékben Posch saját nézetei kifejtésének van alárendelve. Ismerteti Spencer 

azon elképzelését, mely szerint a művészet és a játék közös sajátossága, hogy a művelésének ké-

pességét elvesztve semmiféle létfenntartási problémákkal nem kell szembenéznünk, ellentétben a 

munkavégzés – beleértve a (tudományos) megismerést – képességével, amely létszükséglet. A 

művészetnek és a játéknak nincs közvetlen haszna. Ribot és Spencer egyetértenek abban, hogy 

legfeljebb közvetett haszonról – a megismeréshez is szükséges együttműködési készség kialakulá-

sának elősegítéséről – lehet beszélni. Játszani és műalkotást létrehozni az tud, akinek a létfenntar-

tási szükségletek kielégítése után marad fölös energiája, melyet efféle közvetlen hasznot nem haj-

tó tevékenységre tud fordítani. Hasonló elméletet olvashatunk Groos írásaiban is, aki a puszta fi-

ziológiai életfenntartó tevékenységen túlmutató, önmagáért végzett cselekvéseket minősíti játék-

nak, s ezzel szoros kapcsolatban állóként értelmezi a művészetet. Guyau viszont a művészet és a 

játék azonosítása ellen emel szót. Álláspontja szerint ezzel elsiklunk egy fontos tényező, mégpe-

dig a művészet, a műalkotás komolysága felett. A művészek – vagy legalábbis azok nagy része – 

egyáltalán nem tekinti holmi játszadozásnak a művészeti tevékenységet, hanem többnyire egzisz-

tenciális jelentőségű komolysággal viszonyulnak hozzá. Különbséget jelent az is, hogy az igazi 

műalkotás iránt – a művész és a műélvező is – elragadtatást, csodálatot érez. A játékokhoz nem – 

vagy csak elvétve – viszonyulunk ilyen módon. 
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Posch mindegyik elméletben talál valami kifogásolhatót. Jellemző, hogy különböző szer-

zők jól leírják egy jelenségnek valamely aspektusát, de egy másikat teljesen figyelmen kívül 

hagynak. Schiller jól látta a művészet és a játék rokon vonásait, de kevésbé jól a különbségeket. 

Guyau esetében fordított a helyzet: éles szemmel vette észre a különbségeket, de ignorálta a ha-

sonlóságokat. Posch kritizálja azokat, akik a játék és a művészet esetében kielégítő meghatározás-

nak – elégséges kritériumnak – tekintik annak érdek-nélküliségét, önmagáért-valóságát, s azokat 

is, akik a játék és a művészet között lényegi különbséget vélnek felfedezni. Az önmagért-

valóságot a művészet és/vagy a játék definitív tulajdonságnak tekintő felfogásnak az lenne a kö-

vetkezménye, hogy végső soron minden tevékenységet ide kellene sorolni. Miért is? Posch gondo-

latmenete szerint ugyanis nem lényegi, hanem csak fokozati különbség van egy önmagáért végett 

– azaz közvetlenül kellemes – cselekedet és egy olyan között, amelynek távolabbi következménye 

a kellemes. Mivel végső soron minden cselekedetünket valamilyen kívánatos cél érdekében hajt-

juk végre – mindegy, hogy ezt éppen kellemesnek, hasznosnak, élvezetesnek vagy jónak nevez-

zük –, a különbség csak a (helyesen vagy tévesen) feltételezett kauzális láncolatok hosszában van. 

Ez pedig Posch szerint nem olyan különbség, ami indokolná, hogy a játékot, a művészetet és a 

munkát más-más kategóriába soroljuk. Hasonlóképpen a spenceri, az életfenntartásra hivatkozó 

distinkciók – és ezek különféle verziói – esetében is az a helyzet, hogy igen nehéz dolog megvon-

ni a határt a tisztán fiziológiai és a létfenntartásban szerepet nem játszó életműködéseink között. 

Így a létszükségletet szolgáló tudományok és a művészetek közötti demarkáció is kérdésessé vá-

lik. Különösen az absztrakció magas fokán álló és gyakorlati célokat nem szolgáló tudományok – 

paradigmatikus példa lehet az alkalmazásra nem kerülő elméleti matematika – hasonlatosak a mű-

vészethez: „az absztrakt tudomány nem más, mint egy olyan művészet, amely nem a szép, hanem 

az érdekes kultuszának él.”  

Kézenfekvő megoldás lenne, hogy minden cselekedetet azon az alapon sorolunk be a já-

ték, a művészet vagy a munka kategóriájába, hogy a feltételezett kauzális lánc végső tagja – azaz 

a megvalósítani kívánt cél – maga hová tartozik, s minden, amit ennek megvalósulásáért teszünk, 

ezzel azonos csoportba sorolandó. Ez alapján művészetnek számítana egy cselekedet, ha valami-

lyen esztétikai produktum a végcélja; játéknak minősülne, ha valamely kellemes érzés érdekében 

végzik; munkának neveznénk a tevékenységet, ha valamilyen anyagi produktumot (esetleg erköl-

csi végcélt) szem előtt tartva végzi a cselekvő. Posch azonban e három közül csak a művészetre 

vonatkozót tartja elfogadhatónak: a művészeti tevékenység az esztétikai szépség megvalósítására 

törekszik. A másik kettő nem megfelelő meghatározás. Kellemes érzések érdekében sokszor na-
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gyon is sok olyan tevékenységet végzünk, amelyek a szó semmiféle közkézen forgó értelmében 

sem nevezhetünk játéknak. Mi tehát a játék, és mi a munka? 

A válasz megtalálása érdekében Posch számos példát megvizsgál. Elemzi a gyermek és a 

felnőtt játékainak hasonlóságát és különbségeit. A gyermek játéka – annak ellenére, hogy a felnőtt 

komolytalan tevékenységnek minősíti – a gyermek számára nagyon is komoly, s az ő pszichikai 

hozzáállását tekintve akár munkának is minősíthetnénk. Hogy általában nem teszünk így, az is azt 

jelzi, hogy a játék és a munka közötti megkülönböztetés nem objektív alapon történik, hanem a 

besorolás valójában minősítés, értékelés. Játéknak nevezzük azt a cselekvést, melynek nem tula j-

donítunk különösebb jelentőséget, aminek nincs hordereje, ami nem fontos. Ez nem csak a gyer-

meki tevékenység irányában nyilvánulhat meg. Egy külső szemlélő számára játék lehet egy olyan 

tevékenység is, amely az azt végző számára óriási jelentőséggel bíró, rendkívüli fontosságú mun-

ka. Jó példa erre a növénytudós, aki az eldugott kis faluban egy botanikailag nagy jelentőségű nö-

vényfaj egyedeit gyűjti, elemzi, préseli, stb. A napi földműves robotot végző parasztember, ezt 

látván, komolytalan, gyerekes játszadozásnak – vagy akár még bolondságnak is – minősítheti a 

tudományos munkát. További példákat végignézve Posch sokféle jellegzetességet talál – pl. hogy 

a játék sokszor nevetéssel, vidámsággal jár, azaz a komikum elemeit tartalmazza; hogy a játékban 

nagy szerepe van a véletlennek; vagy hogy a játék kisebb erőfeszítést igényel, mint a munka – de 

mindegyikre ő maga is talál ellenpéldát, így egyik sem alkalmas a játék precíz definíciójának cél-

jára. 

 Szokásához híven Posch a kérdés szempontjából relevánsnak tekintett kortárs szerzők e l-

képzeléseinek ismertetésén felül ezúttal is beiktat gondolatmenetébe némi történeti és a ’játék’ 

szót illető etimológiai fejtegetést, amelyek alapján még inkább az a kép rajzolódik ki, hogy nem 

sok alapunk van univerzális érvényű meghatározás megtalálásában reménykednünk. Sokféle tevé-

kenység van, mellyel kapcsolatban ha feltesszük a kérdést, hogy az valójában játék-e avagy mun-

ka, legfeljebb annyit tudunk mondani: félig játék, félig munka. Vannak esetek, melyeknél lehetsé-

ges az analízis, el tudjuk választani a tevékenységben a játék-részt a munka-résztől. Más esetek-

ben viszont szervesen egységesülve, összekeveredett formában van meg a kétféle komponens. 

 A leginkább egy pszichológiai jellegű – kétségkívül kissé hevenyészett – meghatározás-

féleség tartható fenn, amely a játék eredményének viszonylagos jelentéktelenségét, önmagán túl 

nem mutató mivoltát hangsúlyozza: „A játék olyan összetett cselekvéssor, amelynek végső tagját 

(célpontját) vagy maga a cselekvő egyén érzi kicsinyesnek, vagy pedig ilyennek találja egy kívül 

álló személy. […] az eredmény haszontalanságát tekintjük a játék fővonásának.”186 

                                                
186 Posch Jenő: Játék, művészet és munka. Magyar Filozófiai Társaság Közleményei, 1913/2. 113. o. 
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 Sajnos – mint ezt Posch is érzi – ez is inkább csak körülírás, mint pontos definíció. Más-

részt egy cselekedet viszonylagos jelentéktelensége és haszontalansága nem olyan jellemző, ame-

lyet a cselekedet megfigyelése révén ránézésre el lehetne dönteni. Az egyéni, szubjektív néző-

pontnak kiküszöbölhetetlenül szerepe van ennek eldöntésében. Leghelyesebb azt mondanunk, 

hogy vannak egyértelműen az egyik vagy másik kategóriába tatozó cselekedetek, és vannak, ame-

lyek az elmosódott határvonal közelében, vitatható módon helyezhetők el. Mindig képesek le-

szünk olyan példákat találni, ami az egyik ember szemében munka, a másikéban játék.187 

 

Művészet és munka viszonya 

 

Mi a helyzet a munka és a művészet viszonyát illetően? Posch itt is a munka és a művészeti tevé-

kenység kategoriális megkülönböztetése ellen foglal állást. Sorra vesz néhány ellenérvet, amelyek 

az éles megkülönböztetés mellett szólnak. Minden esetben igyekszik meggyőző példákat találni 

arra, hogy ezek a feltételezett különbségek nem olyanok, amelyek indokolnák a más fajtába soro-

lást, inkább csak fokozatiak.188  

 A tárgyalás ezen szakaszában Posch felveti, aztán elveti azt a lehetőséget, hogy megnyu-

godjunk abban a meghatározásban, mely szerint a művészet félig munka, félig játék; azaz egyenlő 

távolságra van mindkettőtől. Tovább kell vizsgálódnunk annak érdekében, hogy megállapíthas-

suk, nem áll-e közelebb a művészet az egyikhez vagy a másikhoz. A munka és a játék viszonyát 

vizsgálva Schiller nézetei képezik a soron következő tüzetesebben vizsgálat tárgyát. Az ő ez irá-

nyú fejtegetései alapot adhatnak arra, hogy a művészeti tevékenységet a játékhoz közelállónak te-

kintsük. Schiller a szabadságot tekinti a művészeti produktum létrehozása legfőbb 

karakterisztikumának. Posch törekszik ez esetben is az éles megkülönböztetések ellen szólni. Ér-

velésében igyekszik a tudományos tevékenységnek azokat az aspektusait kiragadni, amelyek in-

kább hasonlatosak a művészi tevékenységhez. Az „igazi” tudós – tehát nem a tudománynak vala-

miféle futószalag-munkát végző iparosa – elméletének megalkotásában bizonyos mértékben szin-

tén szabad. Amilyen mértékben kötött – s a külvilág bizonyos jelenségei tényleg megkötik a tudós 

kezét, s nem állíthat bármit –, ennek a korlátnak van megfelelője a művészi tevékenység esetében 

                                                
187 Mint ahogy (pár évvel később) Wittgenstein, úgy Posch sem találja meg a 'játék' szó alkalmazásának szükséges és 

elégséges feltételeit. Posch azonban nem akar e negatív eredményből általánosabb nyelv(filozófia)i következtetéseket 

levonni, ahogy Wittgenstein. (Legalábbis az egyik standard értelmezés szerint, amely azt mondja, Wittgenstein álta-

lános érvénnyel mutatta meg e törekvés – fogalmaink szükséges és elégséges kritérimokkal való meghatározása – 

sikerességének lehetetlenségét.)   
188 Pl. arra az érvre, hogy a művészetnek a munkával szembeni megkülönböztető jegye a fantázia-igény, Posch azt 

válaszolja, hogy egy hídépítő mérnöknek szintén szüksége van fantáziára, a különbség csupán a fantázia működé-

sének irányában, tárgykörében van.  
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is, ami a művész kezét is megköti, csak épp a korlátozást az adott kultúra művészeti közegének 

konvenciói jelentik. Fentiekből szerzőnk azt a következtetést vonja le, hogy a művészet közelebb 

áll a munkához, mint a – komolytalan, „pepecselő” – játékhoz. Mivel a művészetet így besorol-

hatjuk a munka kategóriájába, amelybe beletartozik nagyon sok minden, kezdve a hagyományos 

értelemben vett megélhetési tevékenységgel, mindennemű tudományos, mérnöki és ipari tevé-

kenységen keresztül egészen a művészetekig. Az eredetileg három különböző kategóriába sorolt 

tevékenységformák számára így elégséges két fő kategória: a munka és a játék. 

 

3. Posch fogalomtisztázó cikkéről 

  

Ha a cikket önállóan, Posch egyéb nézetei ismeretének hiányában olvassa valaki – márpedig egy 

folyóiratcikk esetében ez előfordul –, akkor furcsállhatja, hogy a szerző materialistaként – amit 

röviden megemlít – miért érvel a tudományos és a művészeti tevékenység éles elkülönítése ellen. 

Inkább kézenfekvőnek tűnne – legalábbis gyakoribb álláspont – a különbséget hangsúlyozni, hi-

vatkozva pl. a tudomány tényfeltáró jellegére, az igazsággal való kapcsolatára. Azonban, ha a 

szerző más írásait is ismerjük – különösen ha mai olvasóként a későbbi írásait, ill. pszichológiai 

témájú könyvét is –, akkor érthetőbb, hogy megközelítése számára miért problematikusak az éles 

elhatárolások. Pszichologizmusa számára nem mutatkozik lényegi különbség a különböző tevé-

kenységformák tekintetében, ezért úgy gondolja, semmi sem indokolja a masszív kategoriális el-

különítéseket.189 Ez a meggondolás áll a létfenntartás és az ahhoz nem kapcsolódó tevékenység 

éles megkülönböztetése elleni érvelése hátterében is.    

A határvonalak meghúzásának kérdése valós nehézség. (Nemcsak a korabeli filozófiában, 

ma is.) A határok elmosódottsága, s az éles különbségtétel lehetőségének erre alapozott tagadása 

jól érvelhető álláspont, ám ezt Posch itt reflektálatlanul, bármiféle ez irányú metodológiai állás-

pont kifejtését mellőzve, puszta érveléstechnikai eszközként alkalmazza. Az ilyen leegyszerűsített 

használat azért problematikus Posch esetében (is), mert sok saját – egyéb, máshol kifejtett – néze-

tei ellen is lehetne fordítani.190 Azonkívül – épp azért, mivel kevéssé lehetséges egzakt definíció-

kat adni – meg lehetne mutatni, hogy (szerkezetileg) hasonló érveléssel – de némileg eltérő értel-

mezéssel – olyan következtetésre is lehetne jutni, amely a három „kategóriából” nem feltétlenül a 

                                                
189 Ez még inkább így van, ha figyelembe vesszük, hogy a pszichológiát illetően a fiziológia relevanciáját hirdeti; 

fiziológia szinten pedig még valószínűbb, hogy nem lehetséges a tevékenységfajták (feltételezett) idegi „megfelelői” 

között lényegi különbségeket találni. Fiziológia-orientáltságát itt most nem említi, de e cikk megjelenésekor egy ideje 

már nagy pszichológia-filozófiai könyvén dolgozik.  
190 Az ez idő tájt készülő Lelki jelenségeink több gondolatmenetében olvashatunk olyan megkülönböztetések melletti 

érveket, melyeknek plauzibilitása nem különbözik lényegesen az itteniektől.               
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munkát és a játékot hozza ki megőrzendőnek és a művészetet eliminálandónak. Azonban – mint 

ahogy a cikk alcímében jelzi is – e fogalmak egymástól való elhatárolásához csupán a döntést se-

gítő adalékokat kíván rendelkezésre bocsátani, nem pedig egy, a kérdést véglegesen megoldó, a 

problémákat lezáró elméletet megalkotni.     

 

4. Adalékok a zene pszichológiájához 

 

Mit tesz zenét megérteni? 

 

Zenepszichológiai témájú dolgozata első részének témája azt a kérdést veti fel, hogy egy zenemű-

vészeti produktum esetében mit jelent a mű megértése? Mikor mondhatjuk, hogy valaki már elju-

tott a megértés állapotába, s ezt mi választja el attól, amikor ez még nem történt meg? A tényállító 

kijelentések esetében többé-kevésbé világos, hogy a megértés a (valamilyen értelemben vett) 

megfeleléssel függ össze. A nagyjából a hétköznapokban is alkalmazott elképzelés ideáltipikus 

formája valami olyasmi lenne, hogy a mondat leír egy tényállást, s akkor értettük meg a mondatot, 

ha gondolatban hozzátársítjük – asszociációs folyamat révén – annak a tényállásnak a gondolatát, 

amelyről a mondat szól. Alkalmazhatjuk-e vajon ezt a – kissé leegyszerűsített – sémát a zene 

megértése esetén is? Ez esetben úgy nézne ki a helyzet – fejtegeti Posch –, hogy míg a nyelvi jel-

sorozat valamilyen értelmet – azaz egy tényállást – közvetít, a zene valamilyen érzelmet. A közlés 

pedig akkor sikeres – a hallgató akkor értette meg a zenét –, ha ugyanazon érzelmi állapotba ke-

rül, mint amit a szerző a zenével kifejezni szándékozott. A párhuzam akár tovább is vihető: mint 

ahogy intellektuális téren bizonyos kijelentések könnyebben vagy nehezebben érthetőek meg, úgy 

vannak könnyebben és nehezebben megérthető zenedarabok is. Ha a köznyelvi szófordulatokat 

használjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy bizonyos zenéket még a gyerekek is „megértenek” – jele-

sül a nekik szóló gyerekdalokat. Sok felnőtt „érti” – képes befogadni – pl. a cigányzenét. Ám a 

komolyzenét már érthetetlennek találják sokan olyanok is, akik a könnyebb műfajokban egyéb-

ként nagy zenekedvelők. 

 Miben különbözik az a pszichológiai állapot, amelyben egy zenét megértő személy van, 

attól, amelyben egy nem értő leledzik? Posch úgy véli, hogy leginkább akkor tárható fel ez a – jel-

legét tekintve pszichológiai – kérdés, ha a meg nem értés állapotából a megértés állapotába való 

átmenetet tesszük vizsgálat tárgyává. Vannak bizonyos tipikus jellegzetességei az – általában az 

adott zenemű elutasításával együtt járó – értetlenségnek. Ezek egyike az újjal szembeni idegenke-

dés, ill. az ismerősség, a megszokottság, a régihez vagy korábbihoz való hasonlóság megnyugtató 
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érzésének a hiánya. A zenét érthetetlennek minősítő hallgató gyakran panaszkodik arra, hogy a 

hangok egymásutánját afféle káoszként, kakofóniaként éli meg, nem vesz észre benne semmi 

„rendszert” vagy „logikát”. Ennek egyik oka lehet, hogy képtelen a zeneműnek nagyobb egysége-

it, az alkotórészként szolgáló dallamok, akkordok egymáshoz való viszonyait kihallani a műből. 

Ezt csak hosszú gyakorlással lehet elérni. „A zeneértő alakokat, együvé tartozó csoportokat lát ott, 

ahol a laikus csak egy kavargást vesz észre” – mondja Posch.  „A megértő hallás tehát tagozó, 

csoportokat, egységeket képző, elrendező hallásmód.”191 

Következő kérdés, hogy pszichológiailag milyen alapon, hogyan történik egy zenedarab 

„felszeletelése”? Posch kiindulópontul a minden zenei alkotás három legfőbb sajátosságának – a 

ritmusnak, a melódiának és a harmóniának – vizsgálatával akar közelebb jutni a válaszhoz. A leg-

könnyebben érthető a ritmus jelensége. Alapvető és könnyen befogadható jellege mellett szólnak 

különböző néprajzi és gyermeklélektani vizsgálatok is. A melódiának a ritmus teremti meg a fun-

damentumot. Egy zeneileg laikus ember – a gyermekhez hasonlóan – egy zeneműnek leginkább 

és leghamarabb a ritmusát képes megragadni. A zeneművön végigvonuló melódia felfogása is – 

ha emberünk egyáltalán eljut odáig – a ritmus általi tagolás segítségével válik lehetségessé. Sőt mi 

több, a homofón dallamok megértését a ritmus sokkal inkább elősegíti, mint bármi más. 

 A melódia és a harmónia viszonya nehezebben leírható. A ritmusra – mint ezeknek egyfaj-

ta gerincvázát adó struktúrára – elvileg tekinthetünk önállóan, az azt kitöltő melódiától és harmó-

niától elkülönítve is. A harmónia és a melódia esetében nem ez a helyzet, ezek nem tekinthetők 

egymástól függetlennek. A viszonyukat Posch hasonlatokkal szemlélteti. A harmónia úgy viszo-

nyul a melódiához, mint az árnyékolás a rajzhoz, vagy mint a síkrajz a reliefhez. Egy viszonylag 

rövid zenetörténeti kitérőben Posch kimutatja, hogy a harmóniákra épülő zene a reneszánsz kora-

beli kánonokból és fugákból fejlődött ki, melyekben a harmóniák, az akkordok mintegy csak me l-

lékesen, járulékosan alakultak ki, de a zenemű nem ezekre építkezett. Ezen zenéknek a megérté-

séhez a hallgatónak nem a harmóniákra, hanem az azt alkotó hangokra kell figyelnie. A harmónia-

központú zene történetileg tekintve későbbi fejlemény. Posch hipotézise szerint az átmenetnek az 

lehet – legalábbis az egyik, pszichológiai szempontú – magyarázata, hogy a harmóniákat mint 

egészeket lélektanilag könnyebb befogadni. A zeneértő – és ezzel párhuzamosan a műélvező – 

egyszerűbb feladat előtt áll, ha harmóniákat kell felfognia, nem törődve az azt alkotó hangokkal. 

Különösen nehéz feladat elé állítja a zeneszerző a hallgatót a sokszólamú művekkel. Az ilyen ze-

ne hallgatása inkább intellektuális feladatot jelent, mintsem élvezetet, következésképp a zenehall-

gatók többsége elfordul az ilyen alkotásoktól. Posch megállapítása szerint egy négyszólamú fúga 

                                                
191 Posch Jenő: Adalékok a zene pszichológiájához. Huszadik Század, 1914/2. 45. o. 
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(hallgatás általi) befogadása még egy zenében jártas ember számára is rendkívül nehéz; egy zene-

értő ember sem képes az ilyen műveket a maga teljességében felfogni. Ez magyarázza azt, hogy 

több olyan zeneszerző van, aki inkább könnyebben befogadhatót alkot, azaz a figyelem fókuszába 

egy megadott szólamot helyez, s a többit a kíséret szerepére korlátozza – úgyszólván háttérbe szo-

rítja –, mint olyan, akinél több szólam egyenrangú szerepet játszik a zenedarab egészében. 

 Az egymásra következő akkordok annál inkább befogadhatóak a hallgatónak, minél in-

kább (hangtani értelemben vett) rokonságban és közelségben vannak a szukcesszív zenei hangza-

tok. A hirtelen, átmenet nélküli ugrások pszichikailag taszítólag hatnak. Mi magyarázza azt, hogy 

a modern zenék kedvelői, a kifinomult műélvezők – beleértve magát Poscht is – mégis kedvelik 

ezeket? Ennek okát Posch nem annyira a hagyományos értelemben vett zenei élvezetben látja; in-

kább intellektuális érdekességükkel hatnak vonzóan az erre nyitott zenehallgatóra. Ehhez viszont 

gyakorlott, képzett zenei hallásra van szükség. A zenei képzés – s az ennek nyomán beálló pszi-

chikai változás – következtében a korábban idegennek, rokonságban nem állónak érzett akkord-

sorozatok között már hasonlóságot fedez fel a kiművelt zenebarát. A képzés különböző szakaszai-

ban még így is előfordulhat, hogy valaki olyan félreértelmezéseket – a részek hibás tagolását – 

követi el, ami eltorzítja, „idegenszerű világításba juttatja” a zeneművet. Ennek okai lehetnek a ko-

rábban hallgatott zenék sajátosságai, amelyek – az ember számára tudattalanul – bizonyos zenei 

beidegződéseket hoznak létre. „A zenét hallgató embernek fülét a már régebben hallott zenéknek 

emlékei körültáncolják és folyton félrecsalogatják. Nincs ezek ellen más segítség, mint a szorosan 

tárgyrafigyelő, türelmesen receptív hallgatásmód.”192  A szédítő „ugrásokat” tartalmazó zenemű 

befogadása így egy idő után átalakul: a szerző „meggyőzi” a hallgatót, hogy voltaképp nem is volt 

olyan nagy az az ugrás. Posch az elmondottakat kedvelt zeneszerzője, Wagner által írt darabok 

részletekbe menő zenei elemzésének segítségével illusztrálja, hozzátéve, hogy egy zeneileg kép-

zetlen embert nem érdemes rögtön a wagneri mélyvízbe dobnunk, didaktikailag helyesebb a foko-

zatosság elvének alkalmazása. 

 A művészeti ágak közül általában is a zene – különösen a modern zene – adja a befogadó-

nak a legnagyobb munkát. Egy építészeti alkotás, egy festmény, egy szobor vagy vers esetében 

viszonylag könnyebb dolgunk van, mivel ezeknek egésze is, és az egészet alkotó részeik is előt-

tünk vannak, viszonyukat, „architektúrájukat” újra és újra szemügyre vehetjük, elemezhetjük. A 

zene esetében időben is, és technikailag is bonyolultabb a helyzet. Sokkal munkaigényesebb sok-

szor lejátszani egy zeneművet, a benne fellelhető rész-egész viszonyok feltérképezése céljából, 

mint ahogy ezt más műtárgyakkal meg lehet tenni. Segédeszközök is sokkal kisebb mértékben és 

                                                
192 Id. cikk, 53. o. 
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mennyiségben állnak rendelkezésünkre a (modern) zeneművek esetében, mint a többi művészeti 

ág produktumainál, ahol – a szépirodalomnál különösen, de többé-kevésbé máshol is – fordulha-

tunk a műalkotás befogadását, megértését előmozdító szakirodalomhoz, kritikai írásokhoz.  

 Cikke első részének végefelé Posch visszatér a kezdőkérdéshez. Milyen értelemben be-

szélhetünk tehát a zene esetében megértésről? Úgy tűnik, nem túl szerencsés ennek a szónak a 

használata, hiszen felületes hasonlóságoktól eltekintve nem sok közös vonás van az intellektuális 

és a zenei megértésben. Míg egy tényleíró kijelentés megértése valamilyen értelemben a tényállás 

reprodukciója, a zene esetében erről nem beszélhetünk. A hasonlóság legfeljebb annyiban áll 

fenn, hogy pszichológiailag mindkét típusú megértési állapot az ismerősség, a megszokottság, a 

„tudok vele kezdeni valamit” érzésével jár együtt. Hogy tartható-e az a felfogás, hogy a zene 

megértése során nem értelem, hanem érzelem közvetítődik, a cikk következő, három évvel később 

megjelenő részében kerül tárgyalásra. 

 

A zene és az érzelem 

 

Az ezt az alcímet viselő folytatásban Posch egy, a témában talán legmarkánsabb álláspontot kép-

viselő teoretikus nézeteit eleveníti fel, akinek írása már akkor is több, mint félszáz éves volt, de – 

bizonyos részletkérdésektől eltekintve – alapállását tekintve Posch nézeteihez hasonló elveket fej-

tett ki. Eduard Hanslick, osztrák (állampolgárságú) zeneesztéta határozottan és néhol harcias érve-

léssel támadta azt a felfogást, mely szerint a zene érzelmeket közvetít és fejez ki. Posch először is 

a Hanslick felfogását támadó szerzők némelyikéről mutatja ki, hogy félreértették az általuk kriti-

zált szerzőt, aki nem azt vonta kétségbe, hogy a zene érzelmeket képes kelteni – kiben ilyet, kiben 

olyat –, hanem azt, hogy a zene magába foglaltan hordozna, közvetítene valamilyen konkrét ér-

zelmet. Tagadta, hogy tényként lenne kijelenthető, hogy ez és ez a zenemű szomorúságot, szerel-

met, indulatot stb. fejez ki. Továbbá azt is, hogy a zeneművek inherens módon esztétikai tarta-

lommal rendelkeznének. Érzelmet képesek kelteni, de ezt nem esztétikai tulajdonságai révén teszi 

– ilyen ugyanis nem létezik –, hanem egyszerűen a zene anyaga, a maga fizikai valójában, fizioló-

giai folyamatok révén vált ki különböző érzelmeket.  

 Posch röviden kifejti – nem cikkének előző része óta megjelent könyvének ez irányú pasz-

szusaira, hanem inkább a James–Lange-féle elméletre és általában a motorikus, fiziológiai érze-

lemfelfogásokra hivatkozva –, hogy egy ilyen módon értelmezett érzelem feltételezését valószínű-

leg Hanslick sem kifogásolná, akinek írásaiból egyértelműen kiviláglik, hogy az ellenfelei által 

túlintellektualizáltnak, zenei materializmusnak minősített elmélet a közfelfogásnak megfelelő, de 
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valójában alaptalan és végső soron miszticizmusba vivő felfogás ellen érvel. Mi módon lenne ké-

pes a zene tartalmazni az érzelmet? Hogyan lehetne benne az érzelem a zenében? Az erre adott 

közkeletű válaszok mind valamiféle titokzatos, rejtélyes folyamatra hivatkoznak, miáltal csak az 

efféle felfogások megalapozatlansága mutatkozik meg. Az alaptalan állítások megcáfolására tö-

rekvő érvelést Posch sikeresnek minősíti, csupán azt hiányolja, hogy Hanslick nem foglalkozott 

kialakulásuk magyarázatával. 

Kétségtelen, hogy a zene és az érzelem között szoros kapcsolat fedezhető fel. Posch hosz-

szasan ismertet zenetörténeti kutatási eredményeket, egészen az ősember zenei jellegű tevékeny-

ségének kialakulásához kapcsolódó elméletekig. A zene magával ragadó jellegéről, a hallgatóból 

már-már extatikus hatásokat kiváltó képességéről, narkotikumként ható ellenállhatatlanságáról, a 

zenével szembeni hűvös távolságtartás vagy épp közöny ritkaságáról szóló több oldalas eszmefut-

tatás után nyomatékosan hangsúlyozza, hogy bármennyire is magasztos érzések kavarognak a ze-

nét mélyen átélő emberek lelkivilágában, amit átélnek, az nem ugyanaz. A magasztos érzések 

mindenkinél más-más asszociációkkal társulnak, egyedfejlődésük sajátosságainak, gondolkodás-

módjuknak, érzelemviláguknak függvényében. Amikor valaki a zene hallgatása közben épp átéli a 

számára emelkedett állapotokat, pszichikailag hajlamos azt mondani: ez a zene nagyon mély ér-

zelmeket fejez ki. Helyesebb lenne, ha azt mondaná, hogy mély érzelmeket vált ki (belőlem). Arról 

ugyanis a zenehallgatónak halvány fogalma sincs – nem is lehet –, hogy a zeneszerző milyen ér-

zelmeket élt át a komponálás során. Azonban mivel az emberek többsége az előző módon fogal-

maz, ez a beszédmód terjedt el, s legtöbben reflektálatlanul alkalmazzák anélkül, hogy észreven-

nék a hibát. Az érzelmeket a zenében levőnek tekintő felfogás „egyike a közéleti, laikus pszicho-

lógia számos, belénk rozsdásodott népszerű állításainak.”193 Bár nem teljesen egyértelmű, de úgy 

tűnik, hogy ez nem csak az utca embere gondolkodásmódjára érvényes, hanem e nézet teoretiku-

san kidolgozott módozatainak hátterében is a közfelfogás pszichikai hatása érvényesül.    

A probléma azonban még ennél is mélyebb. Nem csupán arról van szó, hogy a zene nem 

képes érzelmeket kifejezni. Ezt semmilyen más módon sem lehet megtenni; legalábbis abban az 

értelemben nem – s Posch azokat kritizálja, akik ezt így értik –, ahogy egy leíró kijelentés kifejez-

heti a jelölt tényállást. Ugyanis ilyen értelemben vett érzelmek nem léteznek. Ez következik a ko-

rábban már (kissé röviden) kifejtett, lényegében materialista meghatározásból, s nyilvánvalóan 

Posch az idealista felfogással száll szembe (itt is); jelen esetben a materialista felfogást az esztéti-

kára alkalmazva. (Bár a ’materializmus’ és ’idealizmus’ szavakat – feltehetően pragmatikai meg-

                                                
193 Posch Jenő: Adalékok a zene pszichológiájához. Huszadik Század, 1917/3. 220. o.  
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fontolásból – kerüli.) Érzelmeket – a szó hétköznapi értelmében – nemhogy zeneileg, de még az 

elvileg nagyobb pontosságra képes nyelvi eszközökkel sem lehet kifejezni.          

A zene érzelmek kifejezésére, tartalmazására való képtelenségénél még nyilvánvalóbb, 

hogy nem képes tényeket rögzíteni és kifejezni. Hogy erre a verbális nyelv – vagy éppen a művé-

szeti ágak közül a képzőművészet – sokkal alkalmasabb, azt Posch teljesen egyértelműnek tartja. 

Hogy néhány oldal erejéig mégis kitér rá, annak az az oka, hogy léteznek a zeneesztétikában – és 

a korabeli művészeti diskurzusokban – olyan szereplők, akik a zene ábrázoló képessége mellett 

kardoskodnak. Érveik azonban legfeljebb egy nagyon szűk területen állják meg a helyüket. Nem 

egy tényállást vagy egy eseményt képes egy zenemű ábrázolni, hanem csak annak egy ik – még-

pedig az akusztikai – aspektusát. El lehet ismerni, hogy egy zeneműnek egy bizonyos szakasza 

többé-kevésbé visszaadhatja például egy kovácsműhely hangulatát azáltal, hogy az ott hallhatóhoz 

– víz sistergése, reszelés, kalapálás, stb. – hasonló hangzást produkál. A természeti jelenségek – 

vízcsobogás, madárcsicsergés, mennydörgés, vihar, patadobogás – hangjai megközelítőleg szintén 

reprodukálhatóak. A mások által alkalmazott példákat Posch maga is kiegészíti – zenei szakkife-

jezésekkel tűzdelve – néhány sajáttal, felsorolva olyan zeneszerzői technikákat, módszereket, 

amellyel létrehozhatók a természeti jelenségek hangjaira a megtévesztésig hasonlító zenekari 

hangzások. Hogy egyesek a zene általában vett ábrázoló képessége mellett kötelezik el magukat – 

Posch egy korabeli német szerzőt idéz, mint illusztratív példát –, azt viszont értetlenül szemléli: 

„Hogy egy nem eléggé hű tárgyutánzat, amilyen még a legjobb programm-zene is, hogyan adná 

vissza az illető természeti jelenségnek a legmélyebb velejét és mivoltát, […] azt igazán nem ér t-

jük.”194 

 

Az egyedi és az általános a zenei hatásban 

 

Cikkének a folyóirat következő számában megjelenő utolsó szakaszában Posch egy, az eddigiek-

ben körvonalazott nézetei számára nehézséget jelentő kérdést boncolgat. Hogyan egyeztethető 

össze az érzelmeket nem a zenében bennerejlőnek, s következésképpen az emocionális reakciót 

egyéninek, szubjektívnek tekintő felfogás azzal a megfigyeléssel, hogy bizonyos zenei formák, 

műfajok, stílusjegyek gyakorlatilag ugyanazt a hatást váltják ki szinte mindenkiből? Mindennapi 

dolog, hogy egy zenedarabból valaki szomorúságot, másik az emberiség iránti szeretetet, harma-

dik szerelmi érzéseket vél kiérezni, de tudunk példákat hozni az általános érvényűségre is. A tánc-

zene a vígasság, a jókedv zenéje, s nem akad hallgató, akit szomorúságra hangol. A gyászzene 

                                                
194 Posch Jenő: Adalékok a zene pszichológiájához II. Huszadik Század, 1917/4. 322. o. 
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pedig senkit nem késztet vidámságra. Bár elvileg ilyen szélsőséges esetek is előfordulhatnak, eze-

ket már – kis túlzással – egyfajta zenei „perverziónak” szokás minősíteni.  

Mi magyarázza ezt a nagy mértékű egyöntetűséget, s ellentmond-e ez az eddig kifejtettek-

nek? Posch hangsúlyozza, hogy a zene hatásmechanizmusa fiziológiai folyamatok révén érvénye-

sül. Mint összességében tekintve minden érzelmi reakció, úgy a zene által kiváltott hatás is végső 

soron valamiféle idegi összehúzódási és kiterjeszkedési mozzanatokra vezethető vissza; legalábbis 

elvileg. Egy zeneszerző által megkomponált zene kifinomultsága, amelyet alkotója minden apró 

részletre odafigyelve dolgozott ki, olyan elemeket tartalmaz, melyek épp azért hathatnak – a fizio-

lógiai csatornákon keresztül – egyénenként különböző módon, mert a szerző is a saját egyedfejlő-

désének sajátosságai mentén végzi alkotói tevékenységét. Van viszont a zene által kiváltott hatá-

soknak egy olyan alapvető – mondhatni primitív – szintje, amit nem (vagy csak elhanyagolható 

mértékben) befolyásolnak az egyéni élettörténet sajátosságai. Míg egy zenemű szofisztikált „fi-

nomságai” egyénenként más és más érzelmeket válthat ki, minden zenének van egy olyan, alapsa-

játosságait jelentő „gerincváza”, amely az ember biológiai felépítésénél fogva ugyanazon mecha-

nizmus mentén fejti ki hatását, s amit nem módosít az egyedfejlődés. A zenedarabok efféle jelleg-

zetességeinek jelölésére Posch a ’karakter’ szót javasolja. Pl. egy harci indulónak olyan karaktere 

van, ami objektíve elkülöníti egy lágy, lassú, enyelgő hangvételű zenedarab karakterétől. Ez az a 

szint, ami nem képezheti vita tárgyát, nem ízlés dolga. Ellentétben az ezeket az alapvető kereteket 

kitöltő zenei megoldások – a konkrét melódia zenei vonalvezetése, a különböző zenei komponen-

sek közti dominancia-viszonyok stb. – részleteivel, amelyek már eltérően hatnak az egyes befoga-

dókra. 

Az esztétikai ítéletek státusának – egyben az esztétikai relativizmusnak – teoretikus prob-

lémáját Posch abban a dilemmában látja, hogy vagy az általános érvényű, racionalista-

tudományos, igazolható elméletről kell lemondanunk, vagy a zenei értékek (zenei szépség) objek-

tivitásának téziséről. A választás – legalább részben – egzisztenciális jellegű, következésképp teo-

retikusan nem dönthető el végérvényesen.  

 

Művészeti ágak hatásainak egyedisége 

                   

Cikkét egy, az eddigiekhez lazán kapcsolódó álláspont kifejtésével zárja a szerző. A különböző 

művészeti ágak, vagy egyazon művészetnek a befogadóban emocionális hatásokat keltő eltérő 

eszközei nem képesek egymást helyettesíteni. Egy elementáris erejű műalkotás – legyen az szo-

bor, festmény vagy lírai mű – olyan speciális módon hat, amit semmi más módon nem lehet kivá l-
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tani vagy pótolni. Egy megrázó történelmi pillanatot ábrázoló művészi rajz vagy szoborcsoport 

által gyakorolt érzelmi hatást nem lehet visszaadni – mondjuk – epikai eszközökkel. Nincs olyan 

lírai költemény, melynek hatása megfeleltethető lenne egy festmény által kiváltott érzelemmel. 

Idáig ez még semmi meglepőt nem tartalmaz, hiszen következetes folytatása az eddigieknek. Ha 

ilyen megfeleltetéseket tételeznénk, akkor vagy azt kellene elfogadnunk, hogy a műalkotás még-

iscsak „hordozza” az érzelmeket, vagy azt, hogy egy bizonyos – nem esztétikai eredetű – hatás 

univerzálisan minden emberre ugyanúgy hat, pontosan ugyanazt az érzelmi állapotot idézi elő.  

 Posch ezt megtoldja egy erős tézissel: ezeknek az emocionális hatásoknak a működése 

annyira egyedi, hogy egymást befolyásolni – pl. az érzelem intenzitásának mértékét megváltoztat-

ni – sem tudják. Tehát, példának okáért, egy vers által kiváltott érzelmet nem fokozhatja a vers 

megzenésítése. Ezt a – kissé antiintuitív – állítást Posch egy példával igyekszik megtámogatni. Ha 

egy vers, amely a tavaszról szól, valamilyen ezzel kapcsolatos érzelmet vált ki valakiből, akkor a 

zene ehhez az érzelemhez már nem adhat hozzá semmit, s a zenei hatás ezt nem is fokozhatja, mi-

vel a zene nem képes a tavasszal kapcsolatos érzelmeket (sem) hordozni. Ám képes lehet arra, 

hogy egy más fajta érzelmet eredményezzen. A tavaszról szóló dalmű hallgatójában pedig külön-

böző fajtájú érzelmek együttese alakul ki. Hasonlóképpen a színházi szcenéria sem fokozza sem a 

látvány, sem a muzsika által kiváltott érzelmi hatást. Általánosságban is kijelenthető, hogy a kü-

lönböző típusokba tartozó érzelmek nem képes egymás hatását befolyásolni. Ennek megfelelően 

az utolsó néhány oldalon Posch a zene esztétikai hatásának autonómiáját védelmezi, annak egyéb 

hatásokkal – énekelt vagy prózai szöveg, színpadi látvány, stb. – való keveredése, vegyülése elle-

nében.  (Azt nem fejti ki, hogy pszichikailag ezek között végső soron van-e bármilyen kapcsolat, 

vagy csak afféle konglomerátumként vannak jelen az elmében.)  

 

5. Reakció Posch írására 

 

Az érzelmi hatások interakciójának tagadását kritizálja a lap vitarovatában Berger Pál, aki egyéb-

iránt Posch összes többi cikkbeli tézisét elfogadhatónak tartja. Mivel Posch is gyakran hivatkozott 

cikkében Wagnerre, így Berger is az ő művein példázza mondanivalóját.195 Érvelésének lényege 

az, hogy nem annyira a különböző aspektusok – mint a textus és a zene – egymásrahatása, hanem 

inkább a különválasztás lehetősége és létjogosultsága az, ami kérdéses. Wagner operájának szín-

                                                
195 Bár nem említi, de bizonyos megjegyzései – és választott példái – alapján valószínűsíthető, hogy Posch tézisének 

kritikusa olvasta nemcsak a Huszadik Században megjelent zenepszichológiai cikket, hanem a Zenevilág-beli 

Wagner-cikket is. Annál is inkább feltehető ez, mivel Berger írásából egyértelműen kiviláglik, hogy – Posch-hoz 

hasonlóan – Wagner-rajongóval van dolgunk. 



  208 

padi része, muzsikája és szövege szerves egységet alkot. Ezek esztétikai-pszichológiai hatásaik-

ban is együtt jelentkeznek. Egy dal esetében a zene és a szöveg illeszkedése a lényeg; a művész 

munkájának épp az az egyik értékmérője, hogy az illeszkedést mennyire sikerült megvalósítania, 

szerves egységet létrehoznia. (Berger a Walkür egyik jelenetét említi mint ami a legjobban illuszt-

rálja mondanivalóját.) Tiltakozik, hogy Posch a zene befogadásának pszichológiai elemzését eny-

nyire elkülöníti a szövegétől. „A zene élvezésének a kútforrása, pusztán a hangok és akkordok 

egymásutánja szerintem nem meríti ki a zene esztétikai élvezetének a pszichológiáját.” Az iro-

dalmat és a zeneművészetet az emberi hang „fonálként oly szorosan köti össze, hogy esztétikai 

hatásukban elválaszthatatlanok lesznek, […] megszűnnek irodalom és zene lenni.”196                 

 

6. Posch zeneesztétikai nézeteiről 

 

A zene megértésével kapcsolatos fejtegetések, melyekben Posch a zenefolyamból nagyobb egysé-

geket, mintázatokat kihalló zenebefogadást jellemzi, emlékeztetnek az alaklélektanosok tanításá-

ra, azon belül is leginkább a Christian von Ehrenfels szintén zenei példát használó – a dallam be-

fogadása élményének sajátosságait elemző – 1890-es írását,197 sem a Gestalt-pszichológia egyéb 

képviselőinek akkoriban már elvileg hozzáférhető cikkeit. Persze – ahogy futólag pszichológiai 

elmélete kapcsán is volt szó róla – ha ismerte volna, akkor is csak egy bizonyos szintig és mérték-

ben lett volna hajlandó elfogadni tanításaikat. Az irányzat szélsőségesebb, az egésznek az ele-

mekkel szembeni autonóm ontológiai szintjét feltételező elméleteit bizonyosan elutasította volna.   

Önmagában tekintve ezt az írást, a 'megértés' fogalmának Posch általi megkülönböztetése 

– mást jelent intellektuálisan megérteni valamit (kijelentést), mint egy zeneművet – intuitíve is 

meggyőző álláspont, de egy később (netán mai) olvasónak szemet szúrhat az az eltérés, ami terje-

delmes könyvében és a feltehetően annak írása közbeni időtartam során született e cikk között 

van. Könyvének egyik sarkalatos tézisét jelenti az intellektualitás (megismerés) és az emóciók lé-

nyegi megkülönböztetésének tagadása, amelynek része a (szigorú értelemben vett) megfelelés-

elmélet elvetése is. E cikkben viszont nem emel szót e distinkció ellen; mintegy hallgatólagosan 

jóváhagyja a korrespondencia-elméletnek egy kidolgozatlan, intuitíve használt formáját. Persze, 

mivel két különböző munkáról van szó, nem kell, hogy feltétlenül koherensek legyen egymással, 

de megjelenésük időbeli közelsége elgondolkodtatóvá teszi mindezt.198  

                                                
196 Berger Pál: Észrevételek Posch Jenő “A zene és az érzelem” című közleményére. Huszadik Század, 1917/2. 271. 
197 Christian von Ehrenfels: Gestaltqualitäten. Leipzig, Reisland, 1890.  
198 Hacsak nem arról van szó, hogy a folyóiratcikk sokkal korábban készült, csak épp Posch később jelentette meg, 

miután már megváltoztatta álláspontját e kérdésben. Vagy az is lehetséges, hogy ebben a cikkében egyszerűen nem 



  209 

Az olvasónak hiányérzete lehet azzal kapcsolatban, hogy Posch egyáltalán nem tisztázza 

az értékelő esztétikai ítéleteknek és az ezzel kapcsolatos pszichológiai/fiziológiai folyamatok 

vizsgálatából fakadó megállapításoknak a viszonyát. Utóbbiak szerepe elvileg lehetne csupán az, 

hogy magyarázzák az esztétikai ítéleteinket, azok kialakulásának, lefolyásának mikéntjét, anélkül, 

hogy az ilyen irányú vizsgálódás tartalmilag alátámasztana bármely normatív esztétikai ítéletet. 

Az idézett – túlnyomóan német – szerzők között van is olyan, aki relativista álláspontot képvisel, 

részben épp az ezzel kapcsolatos biológiai megfontolásokra támaszkodva. Ha azoknak a szerzők-

nek az elméleteit nézzük, akikkel Posch vitatkozik – s talán ezt még kiterjeszthetjük a Posch kora-

beli, de általa nem tárgyalt művészetteóriákra199 –, akkor összességében véve elmondhatjuk, hogy 

Posch a korabeli elméleti palettán inkább a relativista oldalt erősíti érveivel. Ám álláspontja mér-

sékelt relativizmus, mivel Posch – bár legtöbb vonatkozásban szimpatizál a relativista szerzők né-

zeteivel – a teljes esztétikai relativizmus álláspontját nem teszi magáévá, azt már eltúlzottnak érzi. 

Meggyőzően érvel a biológiai/neurofiziológiai folyamatok vizsgálatának az esztétikai ítéletek ala-

kulásának mikéntjével kapcsolatos relevanciája mellett. Érvekkel kevésbé alátámasztott azonban 

az a törekvése, hogy ilyen módon őrizze meg a nem-relatív esztétikai ítéleteknek – igaz, hogy 

csak nagyon kicsi – halmazát.  

A cikk egyes – többnyire mintegy csak mellékesen odavetett – megjegyzései azt mutatják, 

hogy személyes érintettsége – jelesül a zene iránti rajongása – miatt utasítja el a teljes relativiz-

must. Egyes szövegrészekből kiolvasható, hogy – hasonlóképpen, ahogy általa kritizált szerzők – 

Posch sem képes elfogulatlanul viszonyulni a zenéhez. Úgy véli, hogy a zenekritikusok egyikére-

másikára jellemző higgadt tárgyilagosság csupán ezen attitűd mesterséges magunkra erőltetésének 

következtében állhat be. Néhol elragadtatott hangvételű, a zenéről szinte dicshimnuszt zengő 

mondatokat ír. Saját állítása szerint az elfogultság természetes, s rendjén is van, ha az ember nem 

keveri össze azt, amit elfogult műélvezőként, és amit elfogulatlan teoretikusként – mint pszicho-

lógus vagy filozófus – mond. Bizonyos helyeken azonban a tudósként elemzést végző Posch 

mondandójába a zenerajongó Posch is beleszól. „Óvakodnom kell, hogy másra rátukmáljam azt az 

érzelmet a nevezettek közül, melyet én találtam az illető zenében. […] Viszont azonban aki a Ta-

vaszi dalt valami harci riadónak találja, a Siegfried-támából meg játszi, enyelgő érzelmet olvas ki, 

az botfülű ember, az ne menjen többet hangversenyre.”200 

                                                                                                                                                           
tartotta szükségesnek belemenni olyan kérdésekbe, ami közvetlenül nem érinti jelen cikkben kifejtett mondandóját 

csak megbonyolítaná mondanivalója kifejtését, s egyszerűbbnek látta a jól befogadható hétköznapi felfogásra építeni.   
199 A későbbi főművében gyakran – hol egyetértőleg, hol kritikailag – idézett Wundt itt nem szerepel az irodalom-

jegyzékben. A Lelki jelenségeinkben talán leggyakrabban citált Grundzüge der physiologische Psychologie lapjain 

pedig több olyan passzus is van, amit Posch egyetértőleg említhetett volna. Feltehető, hogy ekkoriban még nem 

tanulmányozta alaposabban Wundt elméleteit.    
200 Posch Jenő: Adalékok a zene pszichológiájához III. Huszadik Század, 1917/5. 413. o. 
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 Végül is a cikk az, aminek szerzője szánta: a zeneesztétika és a zenepszichológia iroda l-

mához hozzáadott adalék. 
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VI. ETIKA 

 

Posch Jenő nem dolgozott ki lezárt, vagy akár csak a diszciplína területén (akkoriban) standardnak 

mondható kérdéseket és problémákat szisztematikusan számba vevő elméletet. Néhány folyóirat-

cikk és könyveiben itt-ott elszórt megjegyzések segítségével kaphatunk képet az e területekre tar-

tozó gondolatairól.   

A Lelki jelenségeink és természetükben – néha néhány bekezdésnyi terjedelemben, néha 

csak pár mellékes mondat erejéig – érint olyan kérdéseket, melyeket ma egyrészt a metaetika, 

másrészt az erkölcspszichológia területére sorolnánk. Pauler Ákos könyve adta az apropóját a Hu-

szadik Században megjelent „Az apriorisztikus etikáról” címet viselő 1913-as vitairatnak. Er-

kölcspszichológiai és antropológiai megközelítés mellett társadalomfilozófiai vonatkozásokat is 

felmutat a Nyugatban megjelent „Az erkölcsi érzület egysége” című 1917-es cikke.  

 

1. Etika a Lelki jelenségeink és természetükben 

 

Leginkább a második kötetben, az érzelmek tárgyalásánál találkozhatunk etikával kapcsolatos 

gondolatmenetekkel. A megelőző fejezetekben kimutatta, hogy az intellektuális és az emocionális 

„aktusaink” között nincs elvi – hanem csak gradualiter – különbség, mivel mindkettő a külvilág-

ból érkező benyomások által kiváltott mozdulat (vagy mozdulatok eredő összege). Posch – termi-

nológiai döntése alapján – a legátfogóbb, „legfelsőbb” kategóriának az érzelmeket teszi meg, s a 

gondolkozást (és az akaratot) az érzelmek (érzelmi „megmozdulások”) egyik alcsoportjának mi-

nősíti.  

Minden érzelmi folyamat egyik komponense – mint forrás – a külvilágból származik (ezt 

hívhatjuk az objektív összetevőnek), ami kapcsolatba lép az alannyal, akire a benyomás hatást 

gyakorol (ez a szubjektív tényező). Nagyon jelentős fokozati különbségek lehetségesek abban a 

tekintetben, hogy a tényleges érzelmi reakció lefolyásában mekkora szerepük van a fenti értelem-

ben vett objektív és szubjektív komponenseknek. Bizonyos esetekben az arány annyira elbillenhet 

az egyik irányba, hogy – tévesen – hajlamosak vagyunk ezt összetéveszteni a másik tényező teljes 

hiányával. Amit a köznyelvben jellemvonásoknak hívunk, arról sok filozófus azt hiszi, hogy ma-

gának az alanynak a sajátja, a külvilágra való tekintet nélkül. Ennek a fordítottja az az eset – ez 

történik valamely tény-ítélet meghozatalakor –, amikor az objektív tényező annyira „túlsúlyban 

van” a szubjektív, érzelmi komponens felett, hogy megnyilatkozásunkban figyelmen kívül is 
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hagyjuk, s csak „magáról a dologról” beszélünk. A mindennapi érintkezésben ez a leegyszerűsítő 

nyelvhasználat érthető, de teoretikus célokra való alkalmazása félrevezet minket.  

 Az etikai nyelvhasználatban ez az erős torzítás még nagyobb mértékben megnyilvánul, 

mint más területeken. Dolgokat és eseményeket jónak, szépnek vagy kellemesnek – ill. rossznak, 

rútnak, kellemetlennek – minősítünk, azt a látszatot keltve ezáltal, mintha a tárgyaknak vagy ese-

ményeknek lennének ilyen tulajdonságai. Noha valójában ekkor is csak érzelmeinket fejezzük ki 

ezekkel a szavakkal. Még pontosabban: érzelem-viselkedést produkálunk a kimondásukkal. Posch 

itt is arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyelvi forma jelentős szerepet játszik az ilyen tévedések k i-

alakulásában. Az „ez az inger kellemes” vagy „az a tárgy szép” mondat ugyanolyan grammatikai 

formával rendelkezik, mint az „ez a tárgy gömbölyű” állítás,201 s ez arra készteti a felületesen 

gondolkodókat, hogy a tárgy tulajdonságait kifejező predikátumoknak tekintsék a fenti szavakat. 

Természetesen a szóban forgó személynek a tárgyhoz való viszonyulása különbözik abban az 

esetben, ha valamit kívánatosnak tart, attól az esettől, ha ezzel ellentétesen viszonyul valamihez. 

Ebben – és csak ebben – az értelemben mondhatjuk, hogy az értékjelző szavak kifejezik valamely 

tárgynak azt a képességét, hogy valamilyen mértékben hatni tud ránk, azaz végső soron (közelítő 

vagy távolító) mozgásra késztet. Ha nem is pontosan, de nagyjából ennek a fokozati különbségnek 

feleltethetők meg azoknak az értékelő szavaknak a különbségei, amelyeknek a (túl)burjánzását fi-

gyelhetjük meg az etika területén.  

Mindez nagy vonalakban érvényes például az esztétikai értékelésekre is, de van az etikai 

szavak használatának egy olyan sajátossága, ami az esztétikaiak esetében nem jelenik meg. Ez 

pedig a radikális jelentésváltozás előfordulása. Ez akkor jelenik meg, amikor az eredetileg 

egoisztikusan értett ’jó’-t valaki már akkor is használja, amikor egy benyomás számára már egyál-

talán nem olyan, mint amilyennek a hatására „eredetileg” jónak nevezett valamit. Sőt, sok esetben 

éppen az ellenkezője. A szomjas embernek egy pohár víz „jó”. Hogyan magyarázható az, ha vala-

ki azt a viselkedését, hogy odaadja a vizet egy nálánál szomjasabb embernek, szintén „jó”-nak ne-

vezi? Itt Posch az altruisztikus viselkedés magyarázatának problémájába ütközik.  

Többféle lehetséges magyarázat áttekintése után Posch diagnózisa az, hogy abban az eset-

ben, ha az ösztöneinkkel ellentétes módon, mások érdekében cselekszünk, akkor „az ilyen cse-

lekmény csak metaphorikus értelemben, sőt idézőjel között viselheti a ’jó’ jelzőt az illető cselek-

vőnek szájában”. (853.) A beszélő gyakran annyira idomul a társadalom elvárásaihoz, hogy nem 

veszi észre: ő valójában csak azt idézi, amit a másik ember mond(hatna). Egy észrevétlen nyelvi 

                                                
201 Amely esetben elvileg szintén nem csak a tárgy tulajdonságáról van szó, ám a túlsúly ilyen esetben egyértelműen 

az ellenkező, az objektív oldalon van, ezért ilyenkor sokkal kisebb mértékben félrevezető, ha a tárgy (magában vett) 

tulajdonságát feltételezzük.  
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váltás, egy radikális jelentésváltozás történik ilyenkor, ami tehát egy széles körben elterjedt hibás 

szóhasználat, egy (többnyire) tudattalan félreértés következménye. Az érzelemkiváltó benyomá-

sok ilyen nagymértékű eltérése (azaz közvetlenül kellemes, mint a víz megszerzése versus a víz 

továbbadása, ami az önfeláldozó magatartású szomjas ember számára közvetlenül éppen hogy 

kellemetlen) esetén megfigyelhető ugyanolyan érzelem-viselkedés (azaz a ’jó’ szó használata) az 

értékelő kifejezésekkel összefüggő viselkedések szféráján belül csak az etikainak nevezett terüle-

ten jelenik meg. (Az esztétikainak nevezett megnyilvánulások körében  nem fordul elő, hogy az 

„ez szép” érzelem-viselkedést akkor produkálja valaki, amikor olyan érzelmet kelt benne az inger-

forrás, amire egyébként az „ez rút” reakcióval felelne.) Mindezeket figyelembe véve megállapít-

hatjuk, hogy fokozatilag tekintve az etikai értékelés tárgya (dolog vagy szituáció) sokkal kevésbé 

járul hozzá az értékelő kijelentés alakulásához, mint az esztétikai jellegű minősítő állítások eseté-

ben az esztétikai tárgy. Annak ellenére van ez így, hogy a ’jó’ származtatott fogalom, eredendően 

a kellemes benyomások jelzésére szolgált, s csak különböző történeti változások hatására alakult 

át a használata202. A ’szép’ szó esetében, mint láttuk, nincs ilyen jelentésváltozás, de végső elem-

zésben szintén a kellemes benyomásokból származtatható: „a kellemes szerintünk a jó-nak és 

szép-nek közös tényezője, legbelső magja, s mintegy a gerince.” (880.) 

A ’jó’ szó következetlen használatának kimutatása mellett az altruista magatartásnak 

egoisztikus magyarázata céljából kiegészíti az eddig mondottakat olyan érvekkel, melyek annak 

kimutatására irányulnak, hogy efféle szituációkban  az önfeláldozó(nak tűnő) viselkedésben min-

dig önző érdek rejlik. Ehhez pedig a részvét, az empátia érzéseit az emberre általában véve jel-

lemző adottságokként tünteti fel, melyek mint „természetes ősindulat” irányítják a viselkedésün-

ket. Mégpedig azért, mert a szenvedés látványa önkéntelenül azt a gondolatot juttatja eszünkbe, 

hogy velünk is megtörténhet ugyanez. A fájdalomviselkedés puszta látványa is nagyon kellemet-

len érzést okoz. Ennek a megszüntetése (vagy megelőzése) kívánatosként tűnik fel a cselekvőnek, 

noha – társadalmi (nevelési, stb.) okokból – gyakran más (erkölcsi) motivációt tulajdonít magá-

nak. Még egy – kissé különös – gondolatmenettel is igyekszik megtoldani az altruista viselkedés 

kialakulásáról megfogalmazottakat. A másokon való segítség szokásának intézményesülésében az 

is szerepet játszhatott, hogy egy olyan konfliktusos szituáció körülményei közt, melyben arról kell 

döntést hozni, hogy a szorult helyzetben lévőn segítsünk-e, avagy sem (vagy netán inkább a győ-

zedelmeskedni látszó ellenfél oldalára álljunk), a segítség mellett dönteni mindig egyszerűbb. 

Egyrészt ez a leginkább koherens egyéb társadalmi elvárásokkal, ez ütközik a „legkisebb ellená l-

                                                
202 Illetve jelentése; Posch nem tesz a kettő között megkülönböztetést, és a ’jelentés’-t a laza, köznyelvi értelemben 

használja. 
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lás”-ba. Másrészt – egy kívülálló fél számára – intellektuális szempontból is egyszerűbb a vesztes 

oldalára állnia. Ezt a megállapítását Posch azzal a példával szemlélteti, amikor valakit egy nálánál 

erősebb ember (vagy több ember) bántalmaz. Ilyenkor az, akinek a szeme elé kerül ez a látvány, 

anélkül, hogy végiggondolná az ütlegelés lehetséges okait, ösztönszerűen a megtámadott oldalára 

áll, holott könnyen lehetséges, hogy például a verés valamilyen nagyon is indokolt büntetés, 

amelynek hátterében olyan cselekedet áll, amely – ha a külső szemlélő tudomására jutna – arra 

késztetné, hogy ő is odaálljon az ütlegelők közé. Ám ehhez olyan indítékok kellenek, amelyekhez 

csak gondolkodás révén lehet eljutni. 

 
„Ahhoz a félhez fog-e állani, akinek eljárását csak mindenféle fárasztó meggondolások segítségé-

vel találhatná támogatásra méltónak? […] A válasz nem lehet kétes, és mi eredményül azt mond-

hatjuk ki: az altruismust, a részvétet, felebaráti szeretetet köztörvénnyé az a körülmény emelte, 

hogy ez minden bírálónak (emberek közti küzdelmet nézőnek) részéről a legkönnyebb ítélet.” 

(858.) 

 

Az etikával foglalkozó részben a leghosszabban Nietzsche és Kant nézeteit ismerteti, elemzi és itt-

ott kritizálja.203 Nietzsche morállal – különösen a keresztény morállal – szembeni kritikus hozzá-

állását nagyra becsüli, s rendkívüli bátorságnak tekinti, hogy a tabuként tekintett morált – hason-

lóképpen, ahogy az orvostudomány történetében valamelyik orvos elsőként vállalkozott a tetem-

boncolás tilalmának tudományos szempontból rendkívül üdvös megszegésére – éles elmével ízek-

re szedte. Mindemellett azonban egyrészt bizonyos témák területén hajlamos volt a túlzásokra, 

másrészt a zseniális kritikai meglátások mellett kevéssé kínál használható, önálló alternatívát. 

Nietzsche írásai elvi szinten nagyon sok pontos társadalmi diagnózist, zseniális meglátást, kreatív 

ötletet tartalmaznak, de minden kiválóságuk mellett is inkább csak „papíron” gyönyörködtetőek. 

Olvasni jó ezeket, de a gyakorlatba való átültetésre nem alkalmasak.  

Kant a legnagyobb elismerést a metafizika terén érdemli ki, de nem az általa felépített 

rendszer miatt, hanem azért, mert kimutatta az ész korlátait, s igyekezett útját állni annak, hogy 

lehetőségein és határain túl merészkedjen. Az etikai nézeteinek dogmatizmusa miatt azonban Kant 

elmarasztalást kap. Posch erkölcspszichológiai jellegű fejtegetéseinek egyik célpontja a kanti et i-

ka, azon belül is a kategorikus imperativus, amely önmagában véve teljesen képtelen arra, hogy 

bárki cselekvését motiválja, hacsak nincs valami egyéb ok, amely annak követésére készteti. A 

kategorikus imperativus Posch-féle – kritikus hangvételű – interpretációja: „tedd meg a kötelessé-

ged minden körülmények között, és ne kérdezd, hogy miért!” (860.) Kritizálja az erkölcsi törvény 

eredetének és státusának tisztázatlanságát, a törvénynek absztrakt hatóerőként – avagy absztrakt 

                                                
203 Kanttal szembeni kritikai megjegyzések nemcsak a könyvében, hanem Pauler Ákos etikájával kapcsolatos, 

Huszadik Század-beli cikkében is találhatóak. (Részleteket lásd a cikk ismertetésénél.)   
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létezőként – való felfogását; ha Kant direkte nem is állít ilyet, de mondanivalójának komolyan 

(névértéken) vételéhez erre a feltételezésre lenne szükség. Az erkölcsnek az érzelmektől való kan-

ti elkülönítése, az erkölcs autonóm státusának feltételezése is teljesen megalapozatlan. A kanti 

etika számára nagy jelentőségű kötelességérzet történetileg kialakult társadalmi produktum, mely 

kompromisszumok és megalkuvások eredményei. Aki azt mondja, hogy az erkölcsi törvényt ma-

gáért a törvénynek kedvéért követi, az valószínűleg élete korábbi szakaszában valamely kellemes 

vagy kellemetlen benyomás hatására cselekedett így, ma pedig vagy ezen cselekedet emlékének 

hatására, megszokásból cselekszik, vagy pedig mai elvárásokból fakadó kellemességek ill. kelle-

metlenségek hatására. Még az sem pontos megfogalmazás, hogy valamiféle általános érzelemtípus 

késztetne erkölcsi jellegű cselekvésre. „Eredetileg nem érzelmi okok visznek rá engem a felebará-

tom jogkörének tiszteletére, hanem a felebarátom ökle.” (923.)  

Kant – a Kritik der reinen Vernunft teoretikus attitűdjével ellentétben – az etikai kérdések 

területén nem a kívülálló, hanem a résztvevő szemével tekintett tárgyára. Márpedig egy filozófus-

nak olyan semleges nézőpontot kell felvennie, „mely egy a mi moralitásunkért nem már a priori 

lelkesedő, hanem azt csak szemlélő, konstatáló egyénnek a hangulata.” (860.) 

Ezzel összefüggésben az elmélet és a gyakorlat viszonyát illetően is elmarasztalható az a 

filozófiai álláspont, amely az etikai gyakorlat – vélt vagy valós – szükségleteihez próbálja hozzá-

igazítani a világról szóló elméleteket. Kant-kritikáján keresztül Posch általában is elmarasztalja 

azt a gondolkodásmódot, amely a ténykutatást alárendeli a pragmatikai szükségleteknek. Akár té-

nyeket is meghamisítva, akár szubjektív (egyéni vagy politikai) törekvések, vágyak kielégítése ér-

dekében a nyelvileg félrevezető – tényállító formát alkalmazó – morális megfogalmazásokat igaz-

ságként beállítva.   

 

Kant az ethikához, t.i. a maga saját erkölcsi kívánságaihoz, gondolatszokásaihoz faragta hozzá az 

objectív világnak, a létezők összeségének szerkezetéről szóló theoretikus nézeteit, azaz faragott le 

ezekről olyan és annyi értékes igazságot, amilyenekkel az ő ethikai gondolkozásmódja nem fért 
meg. Ma, megfordítva, semmiféle ethika kedvéért sem engedünk abból az igazságból, melyet az 

objectív ténykutatás és a helyes logika számunkra kinyilatkoztatott; inkább az ethikai nézeteinket 

rendeljük alája mindannak, amit a theoretikus világkutatás eredményül felmutat. (1075.)   

 

2. Az apriorisztikus etikáról 

 

A magyar filozófiai szaksajtóból Posch hiányol egy olyan részt, mint az angol Mind folyóirat 

„Discussion” rovata. Egy ahhoz hasonló rovatba illőnek szánja Pauler Ákos Az etikai megismerés 

természete c. 1907-es könyvének recenziójaként induló, majd annak egyes tézisei apropóján saját 

nézeteit kifejtő, a Pauler álláspontjával (is) vitatkozó írását.  
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 Bevezetésképpen tesz néhány megjegyzést két korábban született recenzióról.204 Arányta-

lannak és túlzónak érzi Bartók György megállapításait, mely szerint Pauler könyve semmi egyéb, 

mint Rickert és Böhm Károly idevágó műveiben kifejtetteknek puszta értéktelen másolata. Bartók 

kifogásai sokszor a kivitelezés, a formai megoldások felületi sajátosságaira épülnek, néha a paule-

ri elmélet mélyebb tartalmi elemeit kevés figyelemre méltatva. A másik recenzens bírálata – an-

nak ellenére, hogy itt-ott költői stílusban fogalmaz – már inkább a tartalomra figyel. Fitos Vilmos 

nem a kivitelt, a technikai megoldásokat vizsgálta, hanem a tartalmi, eszmei kérdésekre koncent-

rált (függetlenül attól, hogy vitatható, vajon megértette-e Paulert), felvetve a kérdést, lehet-e egy-

általán apriorisztikus etikát művelni. Ez a kérdés, valamint a Pauler által megtámadott pszicholo-

gizmus védelme adja a motivációt Posch számára, hogy megírja a cikket. 

 Az oppozíció világos. Pauler abszolút értékekből kiinduló elmélete áll szemben Posch rea-

lizmusnak nevezett materializmusával. (Pszichológiai könyvének végén a „naiv realista” jelzőt is 

vállalja.) Posch először elősorolja azokat az általános sajátosságokat, melyek alapállásának fő je l-

lemzői, s melyek legszembetűnőbben ellentétesek – nemcsak a Pauler-féle, de – mindenfajta me-

tafizikai, transzcendens felfogással, végső soron mindenfajta idealizmussal. A világban nem lé-

teznek értékek, minden értéktételezés valójában csak az értékelő személy szubjektív attitűdjének 

érzelmi megnyilvánulása, nem a jelenségek tulajdonsága. Posch ezen az alapon kritizálja Pauler – 

és a hozzá hasonló elméletet pártolók – nézeteit, sorra véve a Pauler által használt alapvető érve-

ket. A materialista alapállásból következő érveken kívül Posch argumentációjának sajátos eleme – 

ebben az írásában is – a nyelvkritikai eszköztár. Maga az ‘érték’ szó – létezést sugalló – főnévi 

formája is kárhoztatható a nyelvben; inkább az ‘értékel’ igét kellene helyette minden mondatban 

alkalmazni. Az idealista filozófiákban közkeletű ‘abszolút’ terminus misztikus gyökereire hivat-

kozik, amely – annak ellenére, hogy felületi szinten Pauler igyekezett demisztifikált nyelvezetet 

használni – mégis ott lappang a gondolati rendszere mélyén. Hasonló a helyzet az idealista módon 

                                                
204 A könyvről megjelent többi értékelésről Posch vagy nem tud, vagy nem említi meg. Több mint valószínű, hogy az 

előbbi eset forog fenn, ha Székely György, Schütz Antal, vagy Jelicska Ferenc recenzióiról van szó, hiszen e szerzők 

olyan folyó-iratokban jelentették meg írásaikat (Protestáns Szemle, Katholikus Szemle, Hittudományi Folyóirat), 

amelyeket Posch nem tartott olvasásra érdemesnek. Ám két további recenzió − Harkányi Edéé a Huszadik Században 

és Szitnyai Eleké a Magyar Filozófia Társaság Közleményeiben – olyan folyóiratokban jelentek meg, amelyek egyér-

telműen Posch legkedveltebb (szak)sajtótermékei közé tartoztak, s amelyeket szerepeltet is könyve irodalomjegyzé-

kében, s melyekben ő maga is elősze-retettel publikál. Harkányi felfogása főbb pontokon kimondottan rokon Posch-

éval; ő is megalapozhatatlannak tekinti az abszolút igényű etikát. A Pauler által kifejtetteket mint teoretikus rendszert 

nem tartja értékesnek; nézetei csak mint a magán-ember, mint erkölcsi személyiség szubjektív hozzáállása kifeje-

ződéseként – vagy erkölcsi apologetikaként – érdemelnek dicséretet, de semmiképp sem a teória, a tudomány embere 

által mondottakként. Egyébként Posch és Harkányi meglehetősen rokon szemléletű írók. Tájékozódási pontjaik is 

hasonlóak, az általa és Posch által idézett szerzők között jelentős az átfedés. Noha Harkányi filozófiailag jóval felü-

letesebb és pragmatikusabb, könyvei és cikkei Poschéhoz nagyon hasonló motivá-ciókat mutatnak. Egyik könyve 

vége felé szereplő összegző megjegyzése bizonyos szempontból Posch életművére is helyt-álló lenne: „Nemcsak az 

istent, vallást és túlvilágot száműztük, de még az észt is megfosztottuk trónjától…” Harkányi Ede: Babonák ellen. 

Budapest, Grill Károly könyvkiadóvállalata, 1907. 262.o.    
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használt ‘ész’ terminussal is, amelynek autonómként – egyéb hatásoktól független(íthető)ként – 

való felfogása egyike a filozófia lomos ládájába való elavult kreálmányoknak, amelyet Pauler 

csupán némileg modernebb köntösbe öltöztetve használ. Puszta szófacsarásnak, jelentés nélküli 

álmegoldásnak tekinti Paulernek azt az ötletét, mely az értékeknek nem létezést, hanem érvényes-

séget tulajdonít.205 Ezzel azonban pusztán az értelmesség látszatát lehet kelteni. Az ‘érvényesség’ 

szó nyelvi elemek (mondatok, törvénykijelentések, következtetések stb.) jellemzésére használa-

tos.206 Pauler – és mindazok, akik erre elméletet építenek – nyilván nem ebben az értelemben 

használják, de valójában nem mondják meg, hogy mit kell ez alatt érteni. Így a szó – használóik 

ez irányú szándékától függetlenül – misztikus marad. 

Az ‘érték’ vagy ‘önérték’ szavak etimológiájára, feltételezett genezisére hivatkozva érvel 

Posch a pszichologista relativista álláspont alapelvei mellett, mely szerint elvileg minden értéke-

lésnek az érzéki kellemesség vagy kellemetlenség valamilyen érzete szolgál alapul, amelyet azon-

ban elleplez az a nagyon sokféle módosulás, áttételesség, közvetettség, amely a társadalmi létfor-

mából származik. Az elvi lehetőségeink addig terjednek, hogy feltárjuk, mely és milyen bonyolult 

folyamatokon ment keresztül a kellemességnek ilyen-olyan érzete, amelynek nyelvi megnyilatko-

zásaiból végül etika lett. Ennek feltárása segítségével lehet válaszolni arra, hogy miért is helyes ez 

vagy az az etikai parancs. Ez az a kérdés, amelyre az abszolút-normatív etikai rendszer keretein 

belül nincs (nem misztikus) válasz. Pszichologista keretek között elvileg van: azért helyes, mert 

az a cselekedet, melyet most erkölcsileg jónak nevezünk, valamikori eredendő formájában vala-

milyen kellemes érzettel társult. Végső eredményében a vizsgálódás bizonyos vonzásokra és taszí-

tásokra való visszavezetést eredményezne, mely kimondaná, hogy ilyen és ilyen benyomások (ér-

zetek) taszítják, mások meg vonzzák az embert. Ha ezt sikerül(ne) feltárnunk, azzal egy elvi ha-

tárvonalhoz is érkezünk, ahol nincs helye további kérdésnek. Hogy bizonyos jelenségek vonzóan, 

mások taszítóan hatnak ránk, az egy adottság, nyers tény. 

Szokványosnak, de rossznak tekinti Pauler részéről azt az antirelativista érvet, hogy az er-

kölcsi relativista csak akkor lehetne következetes, ha általában mindentől – köztük a matematikai 

igazságoktól is – elvitatná az abszolút jelleget. Posch nem fejt ki részletes matematika-filozófiai 

álláspontot, de rövid ellenvetésében a matematikai kijelentések alapjaként a fizikai világ bizonyos 

sajátosságait említi fel. Egyfajta empirista felfogást vázol, mely szerint az éles határvonalakkal 

                                                
205  Ez a tézis nem csupán Posch számára elfogadhatatlan; gyakorlatilag minden hozzászóló (recenzens) elutasítóan 

reagál rá. 
206 Posch gyakorlatilag itt is – és más cikkeiben is – ismét csak nagyon hasonló módon érvel, mint a későbbi logikai 

pozitivisták (és követőik). Posch az ellenérvében nem használja a „metanyelv” és a „kategóriahiba” terminusokat, de 

lényegét tekintve ugyanazt mondja (kidolgozatlanabbul), amit később modernebb formában ezekkel a szavakkal 

fejeznek ki többek közt Russell és a logikai pozitivista filozófusok.  
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rendelkező szilárd testek léte teszi lehetővé a matematikát. Ha minden test folyamatosan és meg-

különböztethetetlenül egybefolyna más testekkel, akkor – ahogy fogalmaz – „a 2×2 megszűnnék 

igaznak lenni”. De mivel nem ezt tapasztaljuk, ezért a matematikai tézisek általános érvényességét 

tételezzük. A matematikai állítások vonatkozásában tehát szubjektum-független tényekre, objektív 

viszonyokra tudunk hivatkozni, a tényekkel alá nem támasztható erkölcsi tézisekkel ellentétben.  

Posch maga is elgondol egy saját álláspontjával ütköztethető nézetet. Ha az erkölcsi kije-

lentéseknek egy csekély számú – az emberi társadalmak körében a legnagyobb mértékben elfoga-

dott, sehol kétségbe nem vont – halmazát vizsgálnánk, amelyről kimutatható lenne, hogy az em-

bernek fiziológiai értelemben vett szükségleteire vezethető vissza, akkor valamiféle minimál-

altruisztikus erkölcshöz jutnánk (amit a metafizikus etikusok talán nem is tekintenének erkölcs-

nek). Az ilyen, fiziológiára alapozott erkölcs esetében azt mondhatnánk, hogy az ember alapvető 

fiziológia sajátosságainak radikális megváltozása ugyanolyan valószínűtlen, mint a matematikai 

kijelentések alapjául szolgáló fizikai entitások eltűnése (vagy szélsőséges mértékű megváltozása). 

Posch ennek elvi lehetőségét elfogadja, azonban úgy gondolja, ebben az esetben is fennállna egy 

fontos – nagy mértékű fokozati – különbség. Az erkölcsi kijelentéseknek még egy ilyen 

minimalista felfogása sem érné el a matematikai igazságok státusát: „A matematikai igazságnak 

fennállását a világmindenségnek sokkal tartósabb alkatrészei biztosítják, mint amilyenek az erkö l-

csi törvény fennmaradásának a feltételei.” 207 Előbbiek nagyobb általánosság-fokkal bírnak, mint 

a kultur- és korfüggő erkölcsök.   

Pauler gondolkodásában Posch (neo)kantiánus alapokat azonosít. Ez helytálló is, ám a 

minden valószínűség szerint Pauler filozófiai gondolkodásának alakulásában szerepet játszó hus-

serli befolyás vagy nem tűnik fel Posch számára, vagy szándékosan nem említi meg. Fontosabb-

nak tekinti, hogy a téma ezen szakaszának apropóján Kanttal szembeni kifogásait megemlí tse, 

amelynek révén így egyben a szóban forgó kanti tézisre építkező Pauler ellen is szól. Tarthatat-

lannak gondolja az elméleti és gyakorlati ész megkülönböztetését. Posch pszichológiára építő na-

turalisztikus megközelítésében nincs hely kétféle pszichikus működés számára. A logikai művele-

tek is pszichikai működések; nincs alapunk feltételezni valamiféle absztrakt világot, ahol a logi-

kai, matematikai vagy bármilyen egyéb törvények „lakoznak”, „fennállnak” vagy „érvényesül-

nek”. Mivel Posch mindenféle a priori-t elutasít, következésképp Kant és Pauler konstrukcióját is. 

A megismerés tapasztalat általi kezdete és a megismerés eredete közötti speciális különbségtételt 

ugyanúgy radikális empiristaként utasítja vissza, mint Kant azon általános célkitűzését, hogy a ta-

pasztalás lehetőség-feltételeit kutassa. Ha tudásunk lehetne a tapasztalásról, akkor az szintén ta-

                                                
207 Posch Jenő: Az apriorisztikus etikáról. Huszadik Század, 1913/7-8. 19. o. 
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pasztalati tudás lenne. Posch az a priori kifejezést legfeljebb egy triviális értelemben lenne haj-

landó elfogadni, amelynek viszont a kanti – de valószínűleg az a priori fogalmának a filozófiában 

használatos bármely – értelmezéshez sincs sok köze. Abban az értelemben igaz, hogy a tapaszta-

láshoz szükség van bizonyos feltételek fennállására, hogy létezniük kell tapasztalásra képes orga-

nizmusoknak és az érzékszerveik számára felfogható dolgoknak, a maguk fizikai-kémia tulajdon-

ságaival. Csak így használhatjuk értelmesen a kifejezést, ami egyben idői jelleget is visz a foga-

lomba. Bizonyos tapasztaló számára – és tág értelemben mindenkire igaz ez – minden olyan je-

lenség, amely az ő tapasztalati folyamatainak megindulása előtt zajlott, időbelileg a priorinak te-

kinthető. Ám gyorsan hozzá is fűzi Posch: „de egyéb azután apriori nincsen semmi!”208 

Pauler etikai nézetei – a szerző erős kanti kötődései következtében – örökölték az etika au-

tonómiájára való törekvést, amelynek következménye az a súlyos tévedés, hogy az etika legfőbb 

gyökerét, a kellemes és kellemetlen érzeteket minősíti etikailag irrelevánsnak. Rigorozitásban 

Pauler nem marad el Kanttól, amikor azt fejtegeti, hogy nem szabad a boldogságra törekednünk, 

mivel az élet értelme a moralitás mint abszolút érték megvalósítása. Egy „fakírszerű” etikai felfo-

gást képvisel Pauler, akinek a tevékenysége – lehet, hogy ő maga sem veszi észre – a filozófusé 

helyett inkább az erkölcsprédikátor szerepkörébe sorolható.  

Posch kritizálja Paulernek az etikai igazságok intuitív megragadásáról vallott nézeteit is. 

Posch felfogása szerint az etikai intuíció egy olyan készség, melynek birtokában az illető habozás 

nélkül, minden kérdést és kétely félretéve erkölcsi ítéletet hoz – azaz kinyilvánítja szubjektív ér-

zelmeit.  

Mint minden etikával – akár csak érintőlegesen is – foglalkozó írásában, Posch itt is nyo-

matékosan hangsúlyozza, hogy a teoretikus (tudományos) hozzáállás deskriptív, s nem 

preskriptív. „A tudomány csak a valóság mindenféle tartalma iránti felvilágosítást ismerje felada-

tának. […] A tudomány csak tanítson és felvilágosítson – de ne parancsoljon.”209 

 

3. Az erkölcsi érzület egysége 

 

Posch Jenő utolsó írása – a megjelentetésével kapcsolatos teendőkre betegsége miatt már nem volt 

képes, így azt öccsére bízta – csak halála után jelent meg. A konklúziója nagyon hasonló ennek is, 

mint amit könyvében és a Pauler-recenzióban kifejtett, ám a témafelvetés és a tárgyalásmód más-

honnan indul. Ennek a cikknek Edward Westermarck, a finn származású szociológus-filozófusnak 

                                                
208 Id. cikk. 21. o. 
209 Id. cikk, 25. o. 
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az erkölcsi eszmék keletkezéséről és fejlődéséről írott nagyszabású könyve szolgál alapul. Posch 

célja egyrészt az, hogy ennek az akkoriban modernnek számító – Darwin és Spencer eszméinek 

hatását mutató – összefoglaló munkának az eredményeit a művelt nagyközönséggel is megismer-

tesse; másrészt pedig a rendkívül nagy mennyiségű ismeretanyagnak a filozófia célú felhasználha-

tóságát vizsgálva arra keresni a választ, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le a különböző 

népcsoportok erkölcsi felfogásainak sokszínűségéből.  

Az antropológiai vizsgálódások által feltárt leíró etikákhoz filozófiailag többféleképp vi-

szonyulhatunk. A két szélsőség egyike a dogmatikus abszolutisztikus álláspont fenntartása, és az 

erkölcsi sokféleségnek olyan magyarázata, mely szerint a természeti népek – és általában mind-

azok, akik a mienkétől eltérő elveket vallanak – még az erkölcsi megismerésnek csak kezdetleges 

fokát érték el; hasonlóképp, ahogy egyes népcsoportok a tudományos fejlődésben is el vannak 

maradva. A másik, relativista felfogás az erkölcsi nézeteket olyasvalaminek tekinti, mint a külön-

böző népszokások, divatok, gasztronómiai preferenciák, stb. Ebben a megközelítésben a különbö-

ző erkölcsi felfogások egyenértékűek, egyiknek sincs elvi alapja kitüntetettnek tekinteni a sajátját.  

Ebben az esetben minden erkölcsi ítélet – mondja Posch – a „de gustibus” elve alá esik. 

A hatalmas tényanyagot Posch abból a szempontból is át kívánja vizsgálni, hogy vajon 

mely erkölcsi nézetek azok, amelyek viszonylag legnagyobb fokban érvényesülnek a különböző 

társadalmakban, amelyek leginkább egységesen elfogadottak szinte mindenütt. Ennek vizsgálata 

során arra a következtetésre jut, hogy – leegyszerűsítve – a „ne bántsd a magad fajtáját” parancs-

ban találhatjuk meg az univerzálisan elfogadottnak tekinthető parancsot. Amellett érvel, hogy 

azokban az esetekben, ahol bizonyos gyakran előforduló jelenségek ennek ellentmondani látsza-

nak, csak a felületes leírás miatt van így. Alaposabb elemzés kimutatja, hogy az adott cselekvés – 

közvetett következményeit is figyelembe véve – mégis értelmezhető a fenti paranccsal konzisz-

tens viselkedésként. Amit kulturális vagy műveltségbeli fejlődésnek hívhatunk, annak legfőbb je l-

lemzője, hogy az egyedek a „fajtát” – amely a legprimitívebb ember esetében egy főt (saját ma-

gát) jelenti – egyre kiterjedtebb körre hajlandók vonatkoztatni. (S a fejlődésnek még magasabb 

szintjét jelenti, ha ezt képes kiterjeszteni az állatokra is.)   

Posch tárgyalásmódja követi Westermarck csoportosítását, mely alapján a szerző az erköl-

csi elveket a különböző vonatkozástípusok alapján kategorizálja. Így Posch a más emberekhez va-

ló viszonyt szabályozó elveken felül sorra veszi az embereknek önmagával szembeni kötelessége-

it felsoroló erkölcsi nézeteket, az állatokhoz való viszonyt szabályozó normákat, a szexuális életet 

illő regulákat, a halottak iránti kötelességeket, a természetfölötti hatalmakra vonatkozó (vallási) 

tilalmakat és kötelezettségeket. Ennek során folyamatosan összehasonlításokat tesz a természeti 
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népek gyakorlata és a kortárs művelt, nyugati típusú társadalmakban megfigyelhető szokások kö-

zött. Rámutat nagy különbségekre is, de gyakran kiemeli, hogy a mai bevett normák és gyakorla-

tok néha sokkal kevésbé különböznek a primitívnek tekintett népcsoportok ez irányú szokásaitól, 

mint azt a köztudalom gondolja. Sokszor pusztán a felületi formájuk más, mélyebb tartalmuk, 

gyökerük viszont nagyfokú hasonlatosságot mutat. Szemléletes példája ennek, hogy egyes inter-

perszonális viszonyok a huszadik században is mennyire hasonlítanak arra, ahogy a rabszolgatar-

tók viselkedtek szolgáikkal. Posch nem tartja ettől lényegileg különbözőnek a militáns intézmé-

nyek viselkedési normáit, ahol az alárendeltből parancsvégrehajtó gépezetet igyekeznek kreá l-

ni.210 „Sohase kellett még az emberleigázás példái végett a múlthoz vagy a vad népekhez fordulni, 

e tekintetben is megvan tehát a szoros kapcsolat a mai és a primitív népek erkölcsei között.”211     

Bizonyos szokások genezise azt mutatja, hogy azok eredetileg valamilyen praktikus célt 

szolgáltak, amelyeket néha elfednek azok a változások, melynek következtében az eredeti funkció 

már nem is látható. Vannak esetek, amikor viszont nem tudjuk ilyen „racionális” keretbe i lleszteni 

az adott szokásrendszert, amikor csak valamilyen tovább nem elemezhető mítoszt vagy babonát 

találunk a viselkedés hátterében.  

Az írás előrehaladtával Posch egyre többször kilép a semleges, távolságtartó elemzői sze-

repkörből. Egyre inkább előfordulnak (nem szakmai értelemben vett) értékelő megállapítások. 

Gyakran fűz társadalomkritikai megjegyzéseket a szövegbe. Tesz néhány elmarasztaló megjegy-

zést a civilizált társadalmaknak olyan szokásait illetően, melyek – gyökereiket tekintve – bizonyos 

babonás, misztikus hitekkel hozhatók összefüggésbe.  

Az utolsó néhány oldalon Posch megfogalmazza a következtetéseit az erkölcs egységessé-

gét illető kérdés vonatkozásában. Előtte még – mint mindig – hangsúlyozza, hogy az etika nem 

valamiféle abszolútum, hanem emberi alkotás, amely – a jogi értelemben vett törvényhez hasonla-

tosan – állandó módosulásnak van kitéve. Ezen módosulások miatt nehéz feltárni azt, hogy erede-

tileg minden erkölcs gyökere a tetszés és a visszatetszés. (Korábban a kellemes/kellemetlen foga-

lompárt használta.) Külön figyelmeztet a közerkölcs jellegzetességére: „Amikor a társadalmi er-

kölcsről beszélünk, nem szabad felednünk, hogy ez az erkölcs a társadalom többségének […] az 

erkölcse, nem pedig a társadalom minden egyes tagjáé.”212 Ami az egységességet illeti, azt a kö-

vetkeztetést vonja le az antropológiai vizsgálódások elemzéséből, hogy a viszonylag leginkább 

egyetemes érvényű az olyan erkölcsi tézis lehet, amely minél inkább, minél közvetlenebbül kap-

csolódik – tiltás vagy előírás formájában – vonzó vagy taszító benyomásokhoz. Az ilyesféle tézi-

                                                
210 Katonaviselt emberként ennek megállapításakor Posch személyes tapasztalataira is támaszkodhatott.  
211 Posch: Az erkölcsi érzület egysége. Nyugat, 1924/20. 501. o. 
212 Id. cikk 522. o.  
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seket tekinthetjük olyannak, amelyben az erkölcs legalapvetőbb fajtája nyilvánul meg, s amelyek 

ezáltal a leguniverzálisabbak, mert bizonyos nagy mértékű általánosságot mutató pszicho-

fiziológiai alapokon nyugszanak.  

A teoretikus problémafelvetéssel induló írását gyakorlatias, cselekvésre buzdító sorokkal 

zárja. Az a kérdés, hogy a kulturális fejlődés, a műveltség terjedése együtt jár-e az emberi egyen-

lőtlenségek csökkenésével, eltünteti-e azt a felfogást, hogy léteznek értékes és értéktelen emberek, 

nem válaszolható meg bizonyossággal. Talán ez csak vágyakozás. Posch viszont javíthatatlan op-

timista. Az emberi egyenlőségnek még mindig útjában álló „»született paraszt« és a »született 

úr«-féle elveket a végelfeledésnek minden feltámadást kizáró mélységébe kell eltemetni.” Ezek 

fentebb kimutatott, hiedelmeken nyugvó alapjainak eltüntetésében a tudás lehet segítségünkre: 

„Nem egyéb, mint a tudomány fáklyájának a babona denevéreit elhessegető ereje fog javulást 

hozni.”213 

 

4. Posch etikai nézeteiről  

 

Posch Jenő etikával kapcsolatos nézeteit elolvasva néhány apró tisztázatlanságot konstatálhatunk.  

 Nem fordít figyelmet arra, hogy tisztázza, hogyan viszonyul az empátia jelenségének fun-

damentumaként szereplő „természetes ősindulat” feltételezése ahhoz, amit az erkölcsi törvények 

külső nyomásra történő kialakulásáról mond. Feltételezhetően a kettő együtt játszik szerepet a 

konkrét viselkedés alakulásában, de hogy melyik milyen mértékben vesz ebben részt, melyik ké-

pes dominanciára szert tenni, az nem derül ki, mint ahogy az sem, hogy mi módon ítéljünk eme 

primitívnek feltételezett érzelem hiánya esetén (hiszen fiziológiai szinten ez nem minősíthető 

egyértelműen rendellenességnek).  

 Kérdéses, miért gondolja Posch, hogy a természetben megfigyelhető „embervonzó és ta-

szító hatások” működésmódja egy továbbelemezhetetlen adottság, amellyel kapcsolatban nem le-

het további elemzést vagy feltárást végrehajtani. A fiziológiai szint elvi relevanciáját valló nézet-

tel legalábbis nem összeegyeztethetetlen a mélyebb szintű mechanizmusok feltárására irányuló 

kutatás.  

 Bár deklarálja szükségességét, de a semleges kívülállás követelményének utolsó cikkében 

valamint a könyvének egyes szakaszaiban maga Posch sem felel meg maradéktalanul. (Pl. amikor 

a mindenkiben legyőzendő riválist látó embert „elítélni való”-nak minősíti; vagy épp Pauler-

recenziójában maga is rosszallóan említi a „gyáva egoizmust”, annak jelzése nélkül, hogy ezen ál-

                                                
213 Id. cikk 528. o. 
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lításainak mi a státusa.) Bár az ilyen megjegyzésekre némi jóindulattal mondhatnánk – s feltehe-

tően Posch is ezt mondaná –, hogy nem tartozik a szigorúan vett érveléshez, csak afféle mellékes 

„kiszólás”, de egyértelmű jelzés hiányában az olvasónak nincs támpontja annak eldöntéséhez, mi-

kor mennyire vegye névértéken az ilyen állításokat.    

 Talán a leginkább zavaró tisztázatlanságba annak kapcsán ütközünk, hogy nem világos, 

fokozati vagy elvi különbséget tételez-e az etikai kijelentések és a (külvilágról szóló) tényállítások 

között. Egyrészt több helyen is alkalmazza az etikával szemben azt a standard érvet, hogy az ilyen 

állítás nem konstatál semmilyen világtényt, nem ír le semmit, pusztán a beszélő érzelmi megnyil-

vánulása. Ilyen felfogás húzódik meg pl. a Pauler-recenzióban mondottak hátterében. Könyvében 

viszont – összhangban azzal, hogy nem csupán az etikai, hanem végső soron mindenfajta meg-

nyilvánulást az érzelmi viselkedés átfogó kategóriája alá sorol be – gradualiter különbséget felté-

telez. Kézenfekvő feltételezésnek tűnne, hogy a Pauler-cikk megírásakor képviselt nézete megvál-

tozott, és a könyvében már egy megváltozott elméletet találunk. Ezt alátámasztani látszik, hogy az 

1913-ban megjelent írása kronológiailag megelőzi a kétkötetes fő mű megjelenését. Ám ha figye-

lembe vesszük Poschnak a könyve előszavában szereplő megjegyzését – mely szerint már 1911 

szeptemberében befejezte annak írását, s az azóta eltelt három évet a kinyomtatás anyagi költsége-

inek előteremtésére fordította –, akkor ez a magyarázat már nem olyan egyértelmű. Így nem tud-

hatjuk, hogy a recenzió-szerű vitacikk esetében a könyvhöz képest ténylegesen későbbi avagy ko-

rábban született írásról van-e szó (esetleg korábban elkezdett, félbehagyott, majd később befeje-

zett munkáról.) De ezen felül azért sem problémátlan az álláspontja megváltozásának a feltétele-

zése, mert ha csak a könyvét nézzük, abban is találunk egyes – nem az etikának szentelt, hanem 

más témák apropóján, mintegy mellékszálként vagy gondolati kitérőként szereplő – megjegyzése-

ket, amelyekben – néha csak implicit módon – elvi különbségként láttatja a két kijelentéstípus vi-

szonyát. Ahol viszont explicite tárgyalja a témát, ott – s pszichologizmusának épp ez az egyik 

fontos jellegzetessége – csak az arányok különböznek, hiszen az erkölcsi kijelentéseket is bizo-

nyos tárgyak vonzó és taszító hatásaira visszavezetni kívánó elképzelésének keretei között nem 

mutatkozik elvi különbség az etikai kijelentések és a tényleíró állítások között. Utolsó cikke is ezt 

a szemléletmódot mutatja. Úgy gondolom, két dolgot említhetünk, ami (többé-kevésbé) érthetővé 

teszi mindezt. Lazább megfogalmazású (köznyelvi, esszéisztikus) stílusú bekezdésekből, más té-

mát tárgyaló fejezetek mellékesen elejtett megjegyzéseiből arra következtethetünk, hogy Posch 

szerint az etikai és a tényállítások közti – a szubjektív és objektív komponensek arányát jelző – 

fokozati különbség annyira nagy, hogy az már (szinte) feljogosít minket arra, hogy kategoriálisan 

elkülönítsük a két állítástípust.  Másrészt pedig egyszerűen arról van szó, hogy etikával foglalkozó 
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– könyvében néha inkább csak etikát érintő – érvelése során nem annyira a saját érveit kívánta 

koherens etikai elméletrendszerré fejleszteni, hanem a szubsztantív etikai teóriák különböző vál-

tozatai ellen igyekezett minél több és minél többféle érvet felmutatni, kevés figyelmet fordítva a 

különböző érvmenetek során elhangzottak belső összeegyeztetésére. 

 Összességében véve megjegyezhetjük, hogy a fő művében szereplő etikai témájú gondo-

latmenetek jól szemléltetik Posch vállalkozása nehézségének egyik sajátosságát. A hagyományo-

san szellemi jellegűnek tekintett fenomének mozgásokra való elvi visszavezethetősége melletti 

érvelés során Posch annál nagyobb nehézséggel kerül szembe, minél absztraktabb jelenségek re-

dukciójáról van szó. Érthető módon, minél egyszerűbb a vizsgálati tárgy, annál plauzibilisebb a 

Posch-féle (elvi szintű) magyarázat. Például egy fizikai fájdalom esetén produkált verbális meg-

nyilvánulás fájdalomviselkedésként való értelmezése könnyebben megoldható feladat, mint az el-

vont és sokrétű módon összetett erkölcsi elvek kinyilvánításának a motorikus pszichológia keretei 

közé való beillesztése. Az utóbbi gondot okoz Posch számára, amit néhol ő maga is elismer, s a 

további kutatások szükségességét hangsúlyozza. (Amit annál is inkább megtehet, mivel az etika 

esetén is csak néhány iránymutató lépést kíván tenni egy eddig kevésbé járt gondolati út mentén, a 

teljesség igénye nélkül.)  

 Mint ahogy más diszciplínák kapcsán is szóba hozható, Posch nézetei bizonyos vonatkozá-

sokban e területen is emlékeztet a későbbi logikai pozitivisták elméletére, az etikai 

emotivizmusra.         

 Noha Posch pozitív mondanivalója – bevallottan – hiányos és ideiglenes is, a normatív eti-

ka jogosulatlan igényeit visszautasító érvek ettől függetlenül képviselhetőek. Márpedig Posch 

számára ez a cél nem kevésbé fontos, mint a pozitív építkezés. 
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VII. TÁRSADALMI TÉMÁK:  

VALLÁS, POLITIKA, PEDAGÓGIA214 

 

Posch társadalmi, politikai nézeteinek alapirányát különböző cikkeiben és második könyvében el-

szórt – néha tényleg csak egy-két mondatos – megjegyzései alapján rekonstruálhatjuk. (Esetleg 

figyelembe vehetjük két parlamenti üggyé vált konfliktusát.) Ezek alapján egyértelműen besorol-

ható a liberalizmus – ha nem is társadalomfilozófiai megalapozottságra törekvő képviselői, de – 

meggyőződéses követői, szimpatizánsai közé. 

Kimondottan vallási vonatkozású írása kettő van. A Világosság folyóirat 1904-es számá-

ban jelenteti meg „Vallás és színtvallás” című – inkább társadalmi/gyakorlati, mint elméleti irá-

nyultságú – publicisztikáját. 1917-ben pedig a Nyugatban „Egyháztörténelmi tanulságok” címmel 

adja közre a diszciplínákat kissé eklektikusan kezelő írását. 

Politikai nézeteitől nem független a pedagógiai kérdésekhez való hozzáállása. Ilyen jellegű 

elejtett megjegyzéseket is olvashatunk több helyen is. A bevezetésben már szóba került a szolnoki 

gimnázium diákjainak jelentéktelen fegyelmi ügyében való állásfoglalása. Ezeken felül az Orszá-

gos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1909-es számában „Az iskolai gyakorlatokról” címmel 

jelenik meg didaktikai témájú, az akkori oktatási metodológiák egyes elemeit kritizáló írása.  

Gyakorlatias vonatkozásai miatt e fejezetben kap helyet Posch akadémiai székfoglalójának 

tárgyalása is.215 

 

1. Vallás 

 

Filozófiatanár felekezet nélkül 

 

Az a kevés Posch Jenőről szóló, az elméleteit vagy épp személyiségét ismertető cikk, amely kor-

társai tollából származik, általában nem mulasztja el megemlíteni Poschnak a vallással szembeni – 

                                                
214 Elvileg az etika is (vagy akár még az esztétika is) besorolható lett volna a társadalmi vonatkozású témák közé. 

Azért kerültek külön fejezetbe, mert – ha nem is tartoznak Posch központi témái közé, de – relatíve többet írt róluk, 

mint az ide sorolt területekre tartozóakról. A vallás – és még inkább a politika és a pedagógia – csak marginális 

területe Posch érdeklődésének, melyekkel érintőlegesen, és csak kis terjedelemben foglalkozott. Ezért nem soroltam 

ezeket külön-külön fejezetbe.        
215 Társadalmi vonatkozása miatt itt teszek említést egy rövidke kis (cikknek nem nevezhető) irományról, amelyben 

Posch Rousseau társadalmi szerződésről kifejtett elméletét védi meg egy standard ellenvetéssel szemben. Az érv 

szerint Rousseau feltevése naiv tévedés, hiszen a társadalmi alakulatok nem egy racionális tervezés, megállapodás 

révén jöttek létre, sokkal inkább hallgatólagos, ösztönszerű, érzelmi tényezők befolyása által. Posch a kritikusokétól 

eltérő értelmezést javasol. Szerinte a szerző mondanivalóját nem úgy kell érteni, mint ami leírja, hogy faktuálisan 

hogyan jöttek létre a tásadalmak, hanem inkább a társadalom alakítására vonatkozó javaslatként. (Posch Jenő: 

Rousseau-ról. Nyugat, 1922/2. 135-136.)         



  226 

elméleti és/vagy gyakorlati – konfrontációját. Egy 1927-es akadémiai ülésen tartott emlékbeszé-

dében Kornis Gyula Posch Jenő elméleti alapállásának és „lelki alkatának” összefüggéseit is 

elemző tanulmánya viszonylag részletesen kitér erre a témára, egyben magyarázatot is kínálva 

Posch gondolkodásának a vallással való összeegyeztethetetlenségére. Poscht „erősen 

intellektualisztikus lelki szerkezetű … telivér teoretikus … tiszta elméleti ember”-ként jellemzi, 

aki következetesen alkalmazta elveit az életében is. A tradícióktól függetlenedő autonóm észhasz-

nálat, a társadalmi konvenciók befolyásának figyelmen kívül hagyásával összefüggő racionalista 

individualizmusa „még a vallás intézményszerű történeti kereteit is elhagyatta vele”.216  

Amint lehetőség nyílt a felekezetnélküliségre, Posch rögtön élt is vele. 1896-ban kilép az 

egyházból. Noha tette törvényes keretek között zajlott, mégsem maradt következmények nélkül. 

Katolikus személyek217  a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címzett interpellációban tiltakoz-

tak tette ellen. Wlassics Gyula válaszában kiemeli, hogy a „vádlott” semmilyen törvénysértést 

nem követett el, csupán élt az új egyháztörvény által biztosított lehetőséggel. Ám ezzel a Posch-

ügy nem zárult le véglegesen. A miniszternek két év múlva ismét Posch ellenében megfogalma-

zott interpellációra kellett választ adnia. Ennek hivatkozási alapját az jelentette, hogy Posch az 

Athenæum folyóiratban válaszolt könyvének ott megjelent – Alexander Bernát által írt – bírálatá-

ra. Ennek egyik kritikai megjegyzésére, mely a könyvből az „általánosabb philosophiai világné-

zet” explicit kifejtését hiányolja, Posch kijelenti, hogy az ő világnézete „nem egyéb, mint a 

philosophiai körökben ma még oly kevéssé népszerű atheistikus materialismus”.218 Egyházi sze-

mélyek – az országgyűlésben egy bizonyos Molnár János nevű apát volt az interpelláló – tanári 

munkaviszonyának megszüntetését követelik. Követelésük csak részben – és módosult formában 

– teljesül. Bár nem válik állástalanná, de Szolnokról eltávolítják Poscht. Áthelyezik Budapestre. 

Ott aztán majd ismét konfliktus keletkezik. Mint Zlinszky Aladár nekrológjából219 kiderül, a prob-

lémát az okozza, hogy Posch a filozófiaórák tematikájába beilleszti Darwin elméletét is. Ennek 

híre fülébe jut egy néppárti képviselőnek, aki a kultuszminiszternél interpellációval fenyegetőzik. 

                                                
216 Kornis Gyula: Magyar filozófusok. Budapest, Franklin kiadó, 1930. 207. o. 

Kornison kívül mások is említést tesznek arról, hogy Poscht klerikális részről rendszeresen támadták. Földi Mihály a 

Pesti Naplóban így ír erről: „Történt egyszer, hogy valamelyik iskolásgyerek kiköpte az oltár mögött azt a szentelt 

ostyát, melyet ... a vallástanár osztott szét a gyerekek között. Hol történhet meg az ilyen hallatlan bűn? Csak olyan 

iskolában, melyben Pósch-féle tanárok vannak!” (Földi Mihály: Tudomány és tudományegyetem. Pesti Napló, 

1918.XI.17. 17.o.)  
217 Az 1900-as kiadású Pallas Lexikon megfogalmazása szerint felekezeten kívülisége „szemet szúrt néhány katolikus 

tiszttársa előtt”.  
218 Posch Jenő: Észrevételek Alexander Bernát úr bírálatára. Athenaeum, 1898/1. 157. o. 
219 Zlinszky Aladár: Posch Jenő A budapesti VIII. kerületi Magyar Kir. Állami Zrínyi Miklós főgimnázium Értesítője, 

1923/24 tanév 2-4. o. 
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Erre nem kerül sor, miniszteri intézkedésre a filozófiai tárgy tanítását a történelem tanárra bízzák, 

Poschnál a nyelvi tárgyak maradnak. 

  

Vallás és színtvallás  

 

Ezzel a címmel jelenik meg publicisztikája a Világosság 1904-es indulásának évében (a második 

számban), melyben Posch az egyházból való kilépésének parlamentig gyűrűző esetét is megemlíti. 

A szabadgondolkodók fórumaként aposztrofált havilap liberális, antiklerikális szellemiségű.220 

 A gyakorlati motivációjú – cselekvésre buzdító – írás elsősorban a felvilágosult, szabad-

gondolkodó – vagy legalábbis az ezen irányba már bizonyos gondolati lépéseket megtett – embe-

rekhez szól. Azok, akik meggyőződéses hívei és követői valamely vallásnak, és/vagy tagjai az an-

nak megfelelő egyháznak, nem tartoznak a megszólítottak közé. Akik tényleg hisznek a vallási 

dogmákban, azok számára Poschnak nincs mondanivalója, nem kíván az övékével ellentétes irá-

nyú térítő tevékenységet folytatni: „távol esik tőlem, hogy a »jó pásztor«-tól el akarjam hódítani 

csak egyikét is azoknak a báránykáknak, kik ő hozzá meggyőződésszerűleg ragaszkodnak.”221 

Posch az egyházakat is el tudja/tudná fogadni mint legitim társulásokat, azzal a feltétellel, ha pon-

tosan ugyanolyan státust élvez(né)nek és elbírálás alá es(né)nek, mint bármely más, afféle bejegy-

zett társaság vagy egyesület. 

 Azokat kívánja érveivel meggyőzni, akik már nem kötődnek semmiféle vallási dogmához, 

életvezetésüket nem egyházi előírások mentén szervezik, s gondolkodásukat sem kötik béklyóba a 

vallási parancsolatok és tiltások, ám ennek ellenére – különböző megfontolásból, vagy épp annak 

hiányából fakadóan – formálisan az egyház kebelén belül maradnak. Azokkal ellentétben, akik oly 

mértékben a vallás befolyása alá kerültek, hogy esetükben a függetlenedés pszichológiai okokból 

szinte kizárt, így nem is érdemes rossz néven venni magatartásukat, már van mit a szemére vetni 

annak a felekezethez nem kötődő embernek, aki nem tesz az ellen, hogy neve mellett hivatalos he-

lyeken – különböző iratokon, népszámlálási statisztikában, stb. – valamilyen egyházi vonatkozású 

jelzéseket alkalmazzanak („kath.”, „prot.”, „izr.” stb.). Posch néhány, a felekezetben maradás in-

doklásául szokványosan elhangzó magyarázatot von bírálat alá. 

 A vallás leggyakoribb nem vallásos alapú védelmezésének módja a valláserkölcs társa-

dalmi hasznosságának hangoztatása, s az egyháznak e társadalmi javak intézményes előmozdító-

jaként való beállítása. Posch az erkölcsnek a vallástól való függetlenségét védelmezi.  Az erkölcs-

                                                
220 A folyóirat indulását levélben üdvözölte a darwinizmussal szimpatizáló Arnold Dodel, a zürichi egyetem tanára, 

akinek magyarul is megjelent egy könyve Mózes-e vagy Darwin? címmel. (Budapest, Martos Adolf kiadása, 1905.) 
221 Posch Jenő: Vallás és színtvallás. Világosság, 1904/2. 31. o. 
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höz nincs szükség vallásra, s az egyházi dogmatika nem is igen tud nyújtani semmit sem egy mo-

dern társadalom számára. Mint a francia felvilágosodás filozófusai közül sokan, Posch is úgy 

gondolja, a vallási motivációjú erkölcs nem is valódi erkölcs. „Szomorú egy morál, amelynek 

ilyen segítségre van szüksége, egy minden ízében megrendült, agyongázolt múmiának a kéznyú j-

tására, mint amilyen az a sötétség madara, a dogma!”222 

 Sokan vannak, akik már rég elfordultak a felekezeti tanoktól, de a felekezetből való kilé-

péstől ösztönszerűen irtóznak. Ezeknek az embereknek az értelmi belátására apellál, annak a fel-

ismerését szorgalmazva, hogy az egyházhoz tartozásuknak semmi racionális oka nincs, s puszta 

belenevelt érzelmi viszony köti oda őket. Igyekszik bátorítani azokat a „gyenge idegzetű” embe-

reket is, akik csak azért tagjai még mindig valamely felekezetnek, mert tartanak a lakó- vagy 

munkakörnyezetükben élő személyek vagy szervezetek rosszallásától.  

 Pragmatikusan érthető, és még racionalitási szempontból sincs sok kifogásolható a vallási 

közömbösség egyik megnyilvánulásában, mely arra hivatkozik, hogy fölösleges a kilépéssel ba j-

lódni, hiszen úgysem múlik rajta semmi. Ez egyéni egzisztenciális szempontból valóban így is 

van, elvileg ez Posch számára is elfogadható magyarázat. Egyetlen ellenérve mégis van: azért tart-

ja aggályosnak, mert a vallásfelekezetek számára a hívek száma hivatkozási alap lehet tömeges 

szükségleteket kielégítő mivoltuk, ezáltal társadalmi létjogosultságuk alátámasztására. 

 A lap kettővel későbbi, negyedik száma ad hírt arról, hogy Posch írása nem volt pusztába 

kiáltott szó. Név és felekezet szerint felsorolja azokat, akik a cikk megjelenése óta hagyták el 

egyházuk kötelékeit. A lap szerkesztője „Csak tovább!” felkiáltással buzdítja a többi olvasót pél-

dájuk követésére. 

 

Vallással kapcsolatos megjegyzések a Lelki jelenségeinkben 

 

Posch pszichológiai könyvében vallási témájú fejezetek nincsenek. Elszórt megjegyzésekkel ta-

lálkozhatunk nagyrészt az etikával foglalkozó részben, s elvétve máshol is, ahol bizonyos nézetek 

apropóján a keresztény morálról tesz néhány – többnyire apró betűs vagy lábjegyzetes – megjegy-

zést, mondván, hogy nem csupán az igazságigényük megalapozatlan, de a társadalmi hasznossá-

guk (továbbra is) erősen kérdéses. Azt mutatja ki ezekben a rövid gondolatmenetekben, hogy ha 

szó szerint vesszük őket, akkor szélsőségesen egyoldalú magatartások követését írják elő. Jó példa 

erre az önfeláldozásra vonatkozó parancs, vagy az ellenségek szeretetét előíró, mindent megbo-

csátó keresztény erkölcsi előírás. Az ilyen magatartás egyrészt szinte lehetetlen – ahogy Posch 

                                                
222 Id. cikk, 29. o. 
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nevezi „papiros-törvény” –, csupán egy „önkínzó fakír” lehet képes rá; másrészt követésük éppen 

hogy káros lenne, mivel – a jog szerinti retorzió elmaradásának következtében – erősen felbátorí-

tana minden gonosztevőt, akiknek kevéssé vagy egyáltalán nem kellene tartaniuk cselekedetük 

(jogi) következményeitől. Ezáltal az emberiség önvédelmi viselkedése bénulna meg. Posch sorra 

veszi a keresztény morálnak még néhány előírását, s összességében azt állapítja meg róluk, hogy 

amit követelnek, az vagy teljes pszichológiai képtelenség, vagy pedig bizonyos körülmények me l-

lett hasznos és jó szándékú elveknek radikális és káros következményekkel járó eltúlzásai. 

 

Egyháztörténelmi tanulságok  

      

Pszichológiai témájú könyvének megjelenése után időrendben ez a szerző következő publikációja. 

Egyháztörténeti cikkében Posch előrebocsátja, hogy vizsgálódása nem a vallási tézisek tartalmi 

értékelését célozza. A vallási témájú írások többségével ellentétben – melyeknek attitűdje jellem-

zően vagy „a dogmákat tűzzel-vassal terjesztő zelótáé”, vagy „az aufklärista gúnyolódóé” – a val-

lási és filozófiai rendszerek történeti kialakulását és egymáshoz való viszonyukat tárgyilagosan, 

az érdeklődő szemlélő nézőpontjából kívánja vizsgálni. Következésképp stílusa, hangvétele is kis-

sé más, mint korai, Világosság-beli írásáé.  

Vallás és filozófia közötti különböző típusú vitákban gyakorta megjelenő kérdés, hogy 

időbelileg melyikük az ősibb, alapvetőbb gondolkodási forma. Vallási oldalról – de attól függetle-

nül is – gyakori állítás, hogy vallás mindig is volt, és a filozófia későbbi, származékos fejlemény. 

Posch egy olyan megfogalmazást még meggondolásra érdemesnek tart, hogy a filozófia nem más, 

mint a vallásnak egy bővített és átdolgozott kiadása, de úgy véli, a (vallási oldalról hangoztatott) 

viszonyt nyugodtan gondolhatjuk akár fordítva is. A filozófiát tekinthetjük az emberiséggel egy-

idősnek, ha elfogadjuk egyrészt azt, hogy a filozofálás legfőbb jellemzője az elmélkedő gondol-

kodás, másrészt hogy minden nevére érdemes vallás – azaz ha elér egy olyan fejlettségi fokot, 

hogy többé-kevésbé összefüggő tézisrendszerként prezentálja magát – kifejlődéséhez már szükség 

van bizonyos szintű elméleti okoskodásra. Ebben a megközelítésben a vallások a filozófia alesete-

iként interpretálhatók. Sajátosságuk, hogy gondolati rendszerükben behatárolják a kritikával illet-

hető területeket, bizonyos állításokat kétségbevonhatatlannak deklarálva.223 Az általában vett filo-

zófia és az egyes filozófiai iskolák viszonya pedig analóg módon párhuzamba állítható a vallás és 

                                                
223 Itt Posch a vallási teóriák elméleti tartalmának, argumentatív szerkezetének egy – sokkal kevésbé kifejtett, de – 

hasonló jellemzését adja, mint amit a későbbi (popperiánus) Hans Albert fejt ki Traktat über kritische Vernunft c. 

könyvének ötödik, Glaube und Wissen c. fejezetében, ahol a vallási tanokban megjelenő „charakteristischen 

Abschirmungsprinzipien” jelentőségét – kritikákkal szembeni védelmező funkcióját – hangsúlyozza. (Tübingen, J. C. 

B. Mohr, 1969.) 
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az egyházi felekezetek viszonyával. A különbség csak annyi, hogy egy filozófiai irányzat a maga 

rendszerének intellektusával, logikájával akar hatást gyakorolni és követőket szerezni, míg a fele-

kezet általában az állami hatalom támogatását élvező – és ezáltal hatalmából részesülő, és hatal-

mát fel is használó – szervezet.  

Posch hiányolja az olyan vallás- és egyháztörténelmi munkákat, amely – ellentétben az 

ilyen tematikájú könyvek többségével – nem csupán azt vizsgálják, hogy a különböző teológusok, 

egyházatyák és vallásos filozófusok hogyan értelmezték koruk dogmatikájának egyes passzusait, 

miképp módosították annak egyes részeit, hogyan egészítették azt ki saját elképzeléseikkel, ha-

nem azt a kérdést teszik fel – próbálván visszamenni történeti vizsgálódásaikban a gyökerekig –, 

hogy honnan és hogyan keletkezhetett egyáltalán bármely isteneszme, mi adta az „első lökést” a 

vallási tanok kialakulásához. Ez a momentum elméletileg azért is fontos Posch megítélése szerint, 

mert az emberi gondolkodásnak van egy olyan immanens sajátossága, hogy állandóan tovább akar 

terjeszkedni a lehetőségeinél, s a megalapozás nélkül elfogadott hitre aztán további gondolati 

építményeket emel, s ennek eredményeképp állnak elő a különböző vallási (és egyéb misztikus, 

metafizikai) rendszerek.  

Az isteneszme átfogó genealógiáját kevés kutató tűzi ki célul. Posch – elismerve, hogy lé-

tezhetnek általa nem ismert, ilyen szellemben megírt munkák – csupán egy könyvről tud, amely a 

témát ezen a módon tárgyalja,224 s szorgalmazza egyrészt ennek magyarra fordítását, másrészt az 

ilyen irányú és módszerű kiterjedtebb kutatásokat. Ezek további vizsgálódásuk tárgyává tehetnék 

azt az érdekes kérdést, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy meglehetősen kiforrott intellektuális 

teljesítmény – a görögség filozófiája – után, annak ismeretében, történetileg ezt egy olyan korszak 

követhette, melyben a filozófia a teológiának alárendelt szerepbe kényszerült. 

Posch e cikkének szerkezete előrehaladtával kissé megváltozik. A fentebbi fejtegetések 

után egyre kevésbé lineáris a textus, inkább egy-egy bekezdésnyi szövegek – néhány mondatban 

kifejtett észrevételek, megjegyzések – egymáshoz csak lazán kapcsolódó egymásutánja. Vegyesen 

követik egymást a pusztán informatív, a vallás történetét illetően kevéssé közismert érdekességek, 

az utóbbi idők vallásantropológiai, -szociológiai és -pszichológiai eredményeinek pár mondatos 

kivonatai; bibliakritikai megjegyzések, egyes szentek életéből és tanításából kiragadott mozzana-

tok, vallásfilozófiai adalékok, az istenérvekkel kapcsolatos megjegyzések, és különböző nyelvi 

elemzések (különös tekintettel az antik filozófia  terminusára). A kezdetben célul kitűzött, a 

vizsgálati tárggyal szembeni semlegesség a végére kissé fellazul, bizonyos megfogalmazásokba 

                                                
224 Allen Grant: The Evolution of the Idea of God című könyvéről van szó. (London, Grant Richards, 1897.)  
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egyre inkább belevegyül saját állásfoglalása, értékelése, s egyre markánsabban kritikaivá válik a 

hangvétele.  

Írását egy gyakorlatias indítvánnyal zárja a szerző. Az egyetemek bölcsészkarán egyház-

történeti kurzusokat javasol bevezetni, amelyek felekezeti elkötelezettségek nélkül, tudományos 

alapon foglalkoznának az egyházak és tanításaik történetével. Az egyháztörténelemmel való tan-

anyagszerű foglalatoskodás – ha az ennél még hasznosabb filozófiában való elmélyülésre csak 

nagyon kevesen képesek és hajlandók – talán hozzásegíthetné az embereket ahhoz, hogy képesek 

legyenek kritikailag értékelni a vallási tanításokat. Mivel a felsőfokú tanulmányok nagyon erősen 

a választott pálya szükségleteihez igazodnak, kevés figyelmet kapnak az általános műveltségbeli 

területek, és szinte semennyit a bölcseletiek. Hiányoznak a metafizikai jellegű igazságigénnyel 

fellépő irányzatok állításait elemezni, kritizálni képessé tevő kurzusok. Ennek következtében a 

gyerekkori hittanórán sulykolt állítólagos „ismeretek” felülbírálata gyakran későbbi életkorban 

sem történik meg. Ez magyarázhatja azt a jelenséget, hogy magas beosztású közéleti emberek, ill. 

saját tudományterületükön magas szintű képzettséggel és műveltséggel rendelkező személyek fe-

lekezeti dogmák hatása alatt állnak. Posch találó hasonlata szerint ez nem egyéb, mint a pszicho-

lógiai variánsa annak az orvostudományban fiziológiai infantilizmusnak nevezett jelenségnek, 

amikor egy minden más szempontból normálisan kifejlődött organizmusnak egy bizonyos szerve 

megreked a gyermekkori szinten. 

 

2. Politika és pedagógia 

 

Posch Jenő – elméleti orientáltságát tekintve – semmiképp sem nevezhető politikai gondolkodó-

nak. Annak alapján, amit életéről tudni lehet, azt sem igazán mondhatjuk, hogy mindennapi életé-

ben központi elem lett volna a politizálás, az aktuálpolitikai kérdésekkel kapcsolatos gyakorlati 

aktivitás. Inkább arról van szó, hogy igyekezett életmódjában is érvényre juttatni az elméleti elkö-

telezettségéből a gyakorlatra nézve releváns konzekvenciáit. Következetességre törekvő materia-

listaként legfőképp a társadalmi berendezkedés klerikális elemeivel, jelenségeivel került konfron-

tációba. Azonban elég egyértelmű, hogy az összeütközés pusztán egy – az ő részéről egyáltalán 

nem kívánatos – mellékkövetkezmény, soha nem öncélú konfliktuskeresés. Az az egy-két meg-

jegyzés, amit utólag tesz a parlamenti üggyé vált eseteiről, azt mutatják, hogy nem érzett vonza l-

mat a botrányhős szerepkör iránt, akarata ellenére vált azzá. Az első ilyen ügy egy kissé óvato-

sabbá is tette. Világosság-beli cikkét ezért „pj” aláírással jelenteti meg, a cikkben meg is magya-

rázva eme eljárását. Mindazonáltal azt is megjegyzi, hogy aki kicsit is járatos a közügyek esemé-
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nyeiben, annak számára a cikk és a monogram elég információt ad a szerző kilétének azonosításá-

hoz. Ezt az eljárást találta a megfelelő középútnak: sem a teljes nevét nem írta ki a cikk végére, de 

nem is burkolózott teljes anonimitásba.225 Így aki nagyon akarta, megtudhatta, ki volt az, aki azt 

szorgalmazta, hogy „valahára megépüljön … a felekezetlen állam”226  

 Posch liberalizmusa sok, politikával nem kapcsolatos írásában is megjelenik, bár ezek leg-

többjében csak a sorok között, és csak pár mondatos megjegyzés erejéig. A pszichológiai művé-

ben éppúgy, mint kisebb cikkeiben. A posztumusz megjelent cikkében több ilyen is található. Li-

berális válástörvényeket, a férfiak és nők egyenjogúságát szorgalmazza; érvel a monogámia elvi 

privilegizálása ellen. (Mondván, hogy a monogámokat a poligámiával szimpatizálók nem akarják 

poligámiára kényszeríteni, tehát a monogámiát preferálóknak nincs okuk a tiltakozásra.) A homo-

szexualitás megjelenési formáinak és a hozzá való viszonyulásnak földrajzi-etnikai sokféleségére 

rámutatva arra hívja fel a figyelmet, mennyire torzító és leegyszerűsítő az az evidenciára, a termé-

szetességre hivatkozó elutasító, ellenséges attitűd, melynek következtében „a homoszexualitás 

minálunk kivételes perverzitásnak számít”.  

 Eme utolsó cikke az egyetlen, amelyben a kommunizmus tanításával is foglalkozik. Célki-

tűzéseik bizonyos elemeit túlzásnak minősíti. Az egyénnek a közösséggel szembeni túlzott alá-

rendeltsége és a magánjavak erős korlátozása az individuális tervezést is ellehetetleníti, mivel tilt-

ja – vagy legalábbis erősen korlátozza – a javaknak nem feltétlenül az öncélú dőzsölés, hanem a 

jövőre gondoló ésszerű tervezés igénye által motivált mérsékelt felhalmozását is, s ez hosszú tá-

von az elszegényedést, „a koldusállapotoknak állandósítását” eredményezheti.  

 Több helyen is, ahol apropót talál rá, felemlíti az állatokkal való bánásmód problémáját, 

amelyről a legtöbb korban többnyire tudomást sem vettek. Megállapítja, hogy a kereszténység ki-

emelten elmarasztalható amiatt, hogy „tanaiban az állatszeretetről végképp megfeledkezett”. 

  

Az iskolai gyakorlatokról 

 

A Lelki jelenségeinkben pusztán mellékesen, mondanivalójának illusztrálására tesz néhány peda-

gógiával kapcsolatos megjegyzést, elsősorban bizonyos lelkiállapotok kialakulásának magyarázati 

keretei között. Máshol – szintén csak érintőlegesen – fogalmi distinkciót vezet be. Megkülönböz-

teti a nevelést a nevelődéstől. Az előbbi – amelyet „szándékosan” hajtanak végre – az utóbbinak 

az alesete. A nevelődés folyamatába beletartozik minden olyan inger, amely befolyást gyakorolt 

                                                
225 Kende Zsigmond említett könyvének a Világosság történetéről szóló része szerint Posch Jenőnek álnéven más 

cikke is megjelenhetett a folyóiratban. Konkrét adatokat azonban Kende nem ad meg.  
226 Vallás és színtvallás. Világosság, 1904/2. 30. o. 
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az adott személyre. Posch itt is – mint oly gyakran máskor is – nagyon tág értelemben használja a 

szót.227  

Posch Jenő alapvetően a pedagógiát is liberális módon képzeli el, legalábbis a kor – papí-

ron bizonyos fokú liberalizmust deklaráló, de kisebb-nagyobb súlyú rendeletekben (nem beszélve 

a közfelfogásról) ennek ellentmondó szellemiségű – közegéhez képest. Az Országos Középiskolai 

Tanáregyesületi Közlöny 1909-es számának lapjain egy viszonylag apró ügyben nyilvánul meg, 

de azt tágabb összefüggés részeként szemléli. Az oktatás módszertanát a legapróbb részletekig 

szabályozó aktuális – nemrég hatályba lépett – tantervi utasítás rigorozitását, merevségét kritizál-

ja, amely egyaránt indokolatlan terheket ró tanárra és diákra. Erősen kétséges az olyan szabályo-

zás pedagógiai hatékonysága, amely percre pontosan meg akarja szabni, hogy mely készség gya-

koroltatására milyen időkeretben kerüljön sor; hogy mikor és mennyi dolgozatírásra van szükség 

egy tanév során, s azokban hány darab hibát lehet véteni; stb. Nem szerencsés megoldás a min-

dent mennyiségi kérdésre visszavezetni akaró értékelési módszer sem, amely a tanár számára nem 

biztosít elegendő szabadságot, tevékenységét szinte egy algoritmizált „hibataláló” működésre kor-

látozza. Az ilyen módon tanító tanár valójában nem is végez igazi pedagógiai munkát. Arról nem 

is beszélve, hogy az ilyen szabályozással vissza is lehet élni, s a számszerű előírások formális te l-

jesítésével egy szakmailag igénytelen (vagy csak egyszerűen lusta) pedagógus mentesítve érezheti 

magát a munkaigényesebb pedagógiai feladat elvégzése alól.228 Posch szerint az alkalmazandó di-

daktikai eljárásokat nem indokolt a legapróbb részletekig előírni, mivel az adott tanulócsoport sa-

játosságai olykor eltérő oktatási metodológiát igényelnek. Elég volna azt szabályozni, hogy egy 

adott szinten milyen tudással kell rendelkeznie a tanulóknak. A tanár dolga pedig az, hogy segítse 

a diákot ide eljutni. Hogy ezt hogyan teszi, azt a tanárra kellene bízni: „csak magát »Rómát« kell 

kitűzni elérendő célul a tanár számára, de nem kipécézni az útját is, amelyiken oda kell jutnia.”229 

A tanulók számára pedig csak fölösleges terhelését jelentenek azok a kötelezettségek, melyek 

semmilyen értelmes célt nem szolgálnak, pusztán jelentéktelen alaki és egyéb formalitásokra vo-

natkoznak, szigorú szabályokat előírva a vonalzó anyagától kezdve a füzetborító színéig.  

Összességében véve elmarasztalható a fent említett hivatalos rendelet amiatt, hogy a jogi-

lag magasabb szinten deklarált – igaz, hogy mérsékelt – liberális(abb) elveknek ellentmond. To-

vábbi potenciális veszélyforrást jelent az a gyakorlati szinten gyakran megfigyelhető tény is, hogy 

                                                
227 Másrészt pedig azon túl, hogy idézőjel használatával jelzi, hogy a szándékosságot nem szó szerint érti, nem válik 

egészen világossá, hogy saját elméletének keretei között milyen alapon végezhető el a szándékos/szándéktalan 

megkülönböztetés. 
228 A kontextus (valamint öccse nekrológjának rövid megjegyzése) alapján valószínűsíthetően ez egy burkolt célzás is 

akar lenne Posch egyes kollégáira. 
229 Posch Jenő: Az iskolai gyakorlatokról. Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1909/20. 482. o. 
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ez a formális szinten mérsékelt liberalizmust tartalmazó szabályozást olyan emberek ültetik át a 

gyakorlatba, akiknek gondolkodásmódja egyáltalán nem szabadelvű. Így a tényleges gyakorlatból 

végeredményben az a kevéske liberalizmus is elvész, amit a jogszabály elvileg tartalmaz. 

 

Nemzet, hazafiság 

 

Az ünneplés egyik típusának motivációi között szerepet játszó hazafisággal és nemzeti(eskedő) érzéssel 

szembeni fenntartás több Posch-írásban is előkerül. Már az időfilozófiai könyvének recenzense, Alexan-

der Bernát is, egyéb kritikai észrevételei mellett annak a – mai fülnek kissé különösen hangzó, a könyv 

tematikájához nem kapcsolódó – reményének ad hangot, hogy Posch Jenő „maga sem fogja … a nemzeti 

szempontot további irodalmi működésében mellőzni.”230 

 Westermarck könyvére építkező írásában a kulturális fejlődés szintjét összefüggésbe hozza a ro-

konszenv érzésének egyre szélesebb körre való kiterjedésével, a kettő között arányosságot tételezve; az-

az minél fejlettebb egy társadalom, annál tágabb körre terjeszti ki szimpátiáját. Ebben a megközelítésben 

a legmagasabb szint a kozmopolitizmus, amely gondolat csak kevés emberben fogan meg tartósan. Egy 

átlagos kultúrember többnyire valahol félúton áll: gondolkodásában vegyülten jelenik meg a hazafias 

szemlélet és a kozmopolita felfogás. Mindenesetre a nemzeties lelkület egy meglehetősen primitív gon-

dolkodásmód maradványa, ami nagy hasonlóságot mutat régmúlt korok és vad népek attitűdjével. Azért 

van ez így, mert nem intellektuális műveletek révén alakul ki, hanem (többnyire) épp ellenkezőleg: va-

lami zsigeri, ösztönszerű késztetés erősödik fel. „A hazafias érzés megszületésére magasfokú műveltség 

nem kell.” – konstatálja Posch.231  

 

„Jubilæománia” – idő és társadalmi gyakorlat 

 

Ahogy elmarasztalta Posch a diákokkal szembeni elvárásként megjelenő, minden racionális in-

doklást nélkülöző, puszta szokás- és etikettszerű magatartásformák betartását előíró szabályozást, 

úgy általánosságban véve is kritikusan viszonyult a társadalmi formalitásokhoz. Ezek elutasításá-

ban haláláig következetes maradt. (Utolsó beszélgetésük során testvérének, Posch Árpádnak meg-

hagyta, hogy sírjára senki ne rakjon koszorút.)  

                                                
230 Alexander Bernát: Posch Jenő: Az idő elmélete [recenzió]. Athenaeum, 1897/4. 716. o. (Alexander megjegyzése 

talán kevésbé tűnik meglepőnek, ha a kor szellemiségét – és annak filozófiában való lecsapódását – is figyelembe 

vesszük. Erről részletesen lásd Perecz László: Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia“. Budapest, Argumentum, 2008.)    
231 Posch Jenő: Az erkölcsi érzület egysége. Nyugat, 1924/20. 507.o. 
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Az időfilozófiai könyvének tematikájához csatlakozó, de különálló folyóiratcikk formájá-

ban megjelentetett – „Időelmélet és közhiedelmek” címet viselő – publikációja az időről alkotott 

téves elméleti felfogásunknak – a mindennapi élet több területét is átható – társadalmi/gyakorlati 

következményét vázolja fel. Írásának első felében Posch az egyik leggyakoribb formalitást, az ün-

neplés szokását, és az annak hátterében álló előfeltevéseket teszi vizsgálat tárgyává. Széles körű 

elterjedtsége miatt akár antropológiai sajátosságnak is tekinthető, hogy az emberek nagy része 

szokott ünnepelni, s ezen alkalmak többsége valamilyen évfordulóhoz köthető. Mit jelent az át-

lagember számára egy évforduló? Posch interpretációjában ez „nem egyéb, mint egy olyan nap, 

mely magát az illető dicső eseményt mintegy újra magában foglalja, mert abba ama nagy ese-

ménynek szálai valahogy láthatatlanul belészövődnek, […] az illető esemény mintegy megújul, 

újra történik.”232 Feltehetően ez magyarázza, hogy az emberek egy jelentős része szinte görcsösen 

ragaszkodik különböző emlékünnepeknek évfordulókon való megtartásához, mintha az évfordulót 

maga a természet különböztette volna meg a hétköznapoktól. Ennek következtében sokan társa-

dalmi kötelességnek tartják valamely történelmi vagy valamilyen egyéb szempontból fontosnak 

tartott esemény évfordulójának megünneplését.  

 Mindennek valójában semmi objektív alapja nincs, pusztán arról van szó, hogy időszámí-

tásunk választott mértékének következtében bizonyos időtartam elteltével az időpontok elnevezé-

se rendszeresen ismétlődik. Ha egy adott hónap adott napjától kiindulva eltelik a mi számításmó-

dunk szerinti naptári évnyi intervallum, akkor egy ugyanolyan nevet viselő naphoz érkezünk el. 

Mindez annak a következménye, hogy a Nap mozgásához szabjuk az éveink múlásának számítá-

sát. Egy múltbeli, nevezetesnek tekintett eseményhez semmilyen szerves kapcsolat sem fűzi a ké-

sőbbi, ugyanazon elnevezést (hónap, nap) viselő napot.  

Az évfordulónak tehát önmagában véve semmilyen magasztos vagy „szentséges” jellege 

nincs; ugyanolyan nap, mint bármelyik másik. Ha tárgyilagosak akarnánk maradni, akkor annyit 

mondhatnánk, hogy a szóban forgó ünnepelt esemény óta ilyen és ilyen égitestek ennyi és ennyi 

periodikus mozgást végeztek. Az 1848. március 15-én történt események évfordulója egészen más 

időpontra esne, ha más égitestek mozgását alapul véve Hold- vagy Mars-években számolnánk. 

Lehetséges, hogy sok emberben meginogna a jubileumok iránt érzett tisztelet, az a kötelességér-

zet, amely azt sugallja, hogy ünnepelni kell, ha meggondolná, hogy az évforduló napjának „szent-

sége” a mi időmérésre esetlegesen kiválasztott módszerünk függvénye. A szóban forgó – az 

objektivista időfelfogással rokon – jubileomániának a forrását Posch egy egyértelműen misztikus 

                                                
232 Posch Jenő: Időelmélet és közhiedelmek. Pótlások „Az  idő elmélete”-hez. Magyar Pædagogia, 1898/6-7. 395. o. 
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hitben fedezi fel. E hit egy esemény és annak esetleges, sok véletlenszerű és önkényes elemet tar-

talmazó dátuma (vagy dátum-neve) között belső, szerves összefüggést feltételez.  

 Nem is lenne ezzel a szokással különösebb probléma, ha nem jelenne meg társadalmi elvá-

rásként, mint afféle „jubilálás-kényszer”, ami többek közt abban nyilvánul meg, hogy eme 

„jubileomániás” emberek rossz néven veszik másoknak az évfordulók iránti közönyösségét. Kü-

lönösen erős elvárásként jelenik ez meg közjogi személyek irányában, akik persze igyekeznek is 

megfelelni ennek, s tüntetőleg sietnek részt venni minden ilyen eseményen, megelőzendő a haza-

fiatlanság, ill. a történelmi esemény és annak résztvevői iránti tiszteletlenség vádját. A jubilálás 

(szabályokkal megtámogatott) közéleti szokásában az időmérés természetéről megalkotott téves 

nézeteinken túl gyakran szerepet játszik bizonyos múltba révedő romanticizmus is.  

A jubileománia másik típusa az, amikor nem évfordulót, hanem valaminek a tartósságát, a 

fennállását ünnepeljük. Erre jó példa lehet az a gyakori jelenség, hogy bizonyos – általában magas 

beosztású – munkavállalók, (hivatalnokok, tisztviselők) 10, 20, 25 éves munkaviszonyát ünnepé-

lyes keretek között külön jutalomban részesítik. Mint az évforduló esetében, a „tartósság-

ünneplésben” is szerepet játszik a kerek számok iránti preferenciánk. Természetesen az nem baj, 

ha a hosszú időn át kiemelkedően végzett munka miatt valaki jutalomban részesül, de semmi raci-

onális indoka nincs annak, hogy ezt a jutalmat az érintett inkább 20 vagy 25, mint – Posch példá-

jával – 19 4/5 éven át tartó munkavégzés után kapja meg. Nem beszélve arról, hogy a puszta fenn-

állás önmagában semmilyen jutalmat vagy megemlékezést nem érdemel. Ennek a „kerekszám-

cultusnak” a számlájára írható, ha valaki, miután küzdelmes munkájának diadalaként már meg-

kapta az ezért járó jutalmat, még plusz elismerést, ünneplést vár csak azért, mert tevékenységének 

időtartama elért egy kerek számot. Mint az évfordulók rajongói, úgy a kerek számú időintervallu-

mok tisztelői is elfeledkeznek időmértékünk konvencionális jellegéről, hogy minden kerek szám 

csak bizonyos számrendszerben kerek: ami a tízes számrendszerben kerek, az nem lenne az egy 

másikban.  

Posch szerény javaslata szerint a múltról való megemlékezésnek természetesebb módja 

lenne az, amikor valakinek a jelenbeli foglalatossága juttatja eszébe a múltbeli eseményeket. Az 

ilyen embernek nincs szüksége tételes intézkedésekre, ünnepélyekre ahhoz, hogy a múlthoz való 

viszonyát kialakítsa. Nem is fér össze a racionális, autonóm gondolkodásra törekvő ember eszmé-

jével az, hogy – akár nemzeti-hazafias, akár vallási ünnepekről legyen szó – érzéseit tekintve a 

naptár irányítsa.  

 

„Az emberiségnek jelenlegi, mindenféle évfordulókkal bőven megrakott kalendáriuma […] ugyan-

az, ami az intézeti tanulónak a fix órarendje. Ez megszabja a gyermeknek, hogy minden órában mit 
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kell cselekednie, az meg akarja szabni a felnőttnek, hogy minden nap kire és mire kell gondolnia. 

Mind a két intézmény jó a kiskorúaknak.”233 
 

Ama szokványos álláspont képviselőit pedig, akik az ünnepben, az ünneplésben csak pozitívumo-

kat látnak, Posch arra figyelmezteti, hogy a gyakorlatban az ünneplésnek hátrányos következmé-

nyei is vannak. Egyrészt az ünnepségek többnyire költségesek. Ez különösen igaz a nagyszabású 

társadalmi ünnepségekre. De egyes esetekben a magánélet szférájában is kártékony lehet a 

jubileománia. A leggyakoribb példa a névnap, amely összekapcsolódik az íratlan szabályok sze-

rinti kötelező „mulathatnámsággal”, amelyet többnyire az is betart, aki ezt nem is engedhetné meg 

magának, akinél a dínomdánomnak a személyes anyagi stabilitás látja kárát.  

Posch Jenő több mint száz évvel ezelőtti optimista feltételezése szerint az ilyen – gondolati 

tartalom nélküli – ünneplési késztetés a jövőben gyengülni fog ”234 Egyrészt az időszámítási mó-

dunk esetlegességével kapcsolatos felismerések, másrészt – különösen a vallási ünnepek esetében 

– az alapeseménynek tulajdonított jelentőség csökkenése vagy megszűnése következtében.  

Talán még az ünnepléssel szimpatizálók számára is megszívlelhető Posch Jenő tanácsa, 

mely szerint egy eszme iránti szimpátiát és lelkesedést nem eseti (évenkénti) parádés ünnepségek-

kel és szónoki frázisokkal kell kinyilvánítani, hanem inkább a mindennapokban történő, az adott 

ideát folyamatosan szem előtt tartó cselekedetekkel és életvezetéssel. Azaz: „Több tett, kevesebb 

»éljen!«” 

 

3. Akadémiai székfoglaló  

 

Az öngyilkosság 

 

Posch Jenőt 1920-ban levelező tagjai közé választotta a Magyar Tudományos Akadémia. Ez alka-

lomra szóló akadémiai székfoglaló előadása témájául a frissen kinevezett Posch nem egy elvont 

szakfilozófiai problémát választott, hanem egy közérdeklődésre számot tartó témát, az öngyilkos-

ságot, amely laza szálakon kapcsolódik a filozófia bizonyos ágaihoz, jelesül az etikához és a filo-

zófiai pszichológiához.235 „Az öngyilkosság lélek- és erkölcstani szempontból” címet viselő írás 

                                                
233 Id. cikk 403. o. 
234 Nézőpont kérdése, hogy ez az előrejelzés bevált-e valamennyire, ha a jelenre vonatkoztatjuk. Vannak, akik épp 

azon siránkoznak, hogy a (magyar) emberek már nem igazán tudnak ünnepelni. Posch Jenő szemléletéhez közelállók 

viszont ma is irritálóan elevennek érezhetik a jubileomániát; a privát szférában is, de még inkább a közéletben, ahol 

manapság is gyakran telítődik az ünnep vallási és politikai jellegű „mystikus chimerákkal”.  
235 Ha elolvassuk az írást, akkor azt látjuk, hogy az említett diszciplínákhoz való kapcsolódás nagyon laza és 

közvetett. Inkább csak a téma az, ami tartalmilag általában véve kapcsolatos a pszichológiával és az etikával. Posch 

témakezelése (a vizsgált aspektus) és mondanivalója inkább ismerettani megközelítésű. Egyáltalán nem egy tipikus 
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1921-ben az Akadémiai Értesítőben, és (több részletben) a Nyugat folyóiratban jelent meg nyom-

tatásban. A Nyugat rákövetkező számában reakció is érkezett: Füst Milán „néhány laikus észrevé-

tel” alcímmel fűz megjegyzéseket a székfoglalóhoz. Posch erre válaszol, majd Füst Utóhangjával 

zárul a vita.  

 Azok számára, akik egy akadémiai székfoglaló esetében szakfilozófiaibb kérdések és 

problémák felvetésére számítanak, Posch szükségesnek érzi elősorolnia témaválasztásának indo-

kait. Emlékeztet rá, hogy az Akadémia megalapítója maga is önkezével vetett véget életének. Hi-

vatkozik a kérdés aktualitására, az öngyilkosságok számának világszerte megfigyelhető emelke-

désére; a kérdésnek arra a sajátosságára, hogy feltehetően alig van olyan ember, akiben élete bi-

zonyos szakaszában fel ne merült volna ennek a gondolata. Végül a filozófusok közéleti szerepét 

hangsúlyozza, mely olyan támogató iránymutatásban nyilvánulhat meg, amelynek segítségével a 

laikus bizonyos kérdésekre megfontoltabban, „emelkedettebb szempontból” képes tekinteni. A cél 

tehát az öngyilkossággal kapcsolatos közéleti kérdésekről szóló diskurzusok intellektuális színvo-

nalának emelése, nem pedig egy kész, lezárt elmélet kifejtése.   

 Mielőtt belekezdene tartalmi mondanivalójába, tesz néhány előzetes megjegyzést gondola-

tainak alapiránya – világnézete – tekintetében, megelőzendő az esetleges felháborodást, amely 

legfőképp vallási nézeteket képviselők részéről merülhet fel. Illusztrációként felsorol néhány 

szerzőt, akiknek nézeteivel szimpatizál. Ezzel kívánja jelezni, hogy a filozófiai álláspontok széles 

skáláján a teológiai ihletettségű filozófiák átellenes pólusán helyezi el magát.236 Kifejezi azt az – 

eddigi tapasztalatai alapján kialakult – meggyőződését, hogy a világnézeti kérdésekről folytatott 

viták – bár elvileg, racionálisan tekintve produktívak lehetnének – épp erős érzelmi színezetük, a 

személyes érintettségtől való elvonatkoztatás pszichikai nehézsége miatt többnyire vakvágányra 

futnak és indulatokat gerjesztenek. A megoldást a kölcsönös toleranciában látja, amit magára néz-

ve kötelezőnek ismer el, és bátorkodik ezt másoktól a maga számára is kérni. 

 E felvezetőt egy rövid történeti fejtegetés követi, melyben – nagy vonalakban – a halálhoz 

és a holttesthez való viszonyulás módjainak, valamint a holttestnek a lélekhez fűződő viszonyáról 

vallott különböző nézeteknek történeti változásait illusztrálja. Az (archaikus) ember ősi vágya, 

hogy elkerülje a halállal fellépő megsemmisülést, az egyik pólusa annak a skálának, amelynek 

másik végére a materialista nézet, a halállal járó – puszta tárggyá tevő – teljes és végleges pusztu-

                                                                                                                                                           
erkölcstani munka, s pszichológiai témájúnak is csak a szó nagyon tág értelmében tarthatjuk. E meggondolás miatt 

került székfoglalójának elemzése a társadalmi témák közé, s nem az etikának szentelt fejezetbe.  
236 Talán a korábbi botrányok tapasztalata miatt óvatosabb, és – az első könyve kritikájára válaszoló Athenæum-beli 

cikktől eltérően – nem használja sem a ’materializmus’, sem az ’ateizmus’ kifejezéseket, ehelyett körülírást alkalmaz. 

A vallással szemben – ellentétben például az 1904-es Világosság-beli cikkével, ami markáns szembenállást mutat – 

békülékenyebb hangot üt meg.       
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lás helyezhető. E kettő kompromisszumos megoldásának nevezi Posch az elpusztuló testről és to-

vábbélő lélekről szóló felfogásokat.  

 Természetesen nem csak a régi korokban éltek – a filozófusok és az átlagemberek között is 

– olyanok, akik a „természettudósnak hideg, objektív nyelvezetétől a poesis melegje felé húzód-

nak”. Ezeket azzal igyekszik megnyugtatni, hogy – némi átértelmezéssel – még a determinista 

materializmus keretei között is beszélhetünk a halál utáni továbbélésről. Mégpedig abban az érte-

lemben, hogy az ember cselekedetei – beleértve nemcsak a „nagy”, jelentős tetteket, de az apró, 

mindennapi tevékenykedéseket is – nyomot hagynak maguk után a világban. Ha – a materializ-

mussal összebékíthető módon – az emberi személyiséget vagy emberi szellemet (vagy akár a lel-

ket) azonosítjuk a személy cselekedeteivel, akkor kijelenthetjük, hogy az ember – hatásaiban – ha-

lála után is tovább él.237 Ám ezzel a megjegyzéssel Posch le is zárta a lélek továbbélésének ha-

gyományos tanában hívőknek szóló mondanivalóját. A továbbiakat azoknak szánja, akik nem 

hisznek az anyagtalan lélekben, az ember halál utáni továbbélésében. Fejtegetéseinek nem témái 

továbbá a patologikus esetek, az őrület különböző fajtái, illetőleg bármilyen pszichikai beszámít-

hatatlanság.  

A kiindulópont az öngyilkosságra készülő ép elmeműködésű ember. Képes-e az ilyen em-

ber tervbe vett cselekedetét racionálisan indokolni? Az öngyilkosjelöltnek saját tettét alátámasztó 

érvelése – Posch interpretációjában – kétféle lehet. Vagy feltételez valami tudást a halál utáni ál-

lapotról, vagy nem. Az első esetben elmarasztalható abban, hogy ellentmondásba kerül a túlvilág 

létének tagadásával. Ugyanis ahhoz, hogy kétfajta lét közül – az egyik az éppen jelenlévő 

szenvedésteli állapot, a másik a halál utáni feltételezett szenvedésmentes állapot – választani tud-

jon, mindkettőnek az ismeretére szükség lenne. Csak ekkor jelenthetné ki ugyanis, hogy rendelke-

zésére áll az összevetéshez szükséges tudás. A túlvilághitet következetesen elutasító öngyilkos 

számára csak a másik – Posch által immanens álláspontnak nevezett – lehetőség marad, mely tar-

tózkodik minden halál utáni léthelyzetről szóló ítélettől. Ez esetben – mivel belátta, hogy az ösz-

szehasonlítandó állapotok egyikéről nem rendelkezik (nem is rendelkezhet) megalapozható tudás-

sal – csupán a halált megelőző, a halálig elvezető állapotokat veheti számításba. Ez alapján szin-

tén abszurd döntést hoz, ha az öngyilkosságot választja, hiszen csak egy dologban lehet biztos. 

Abban, hogy meglévő kínjait megtoldja még valamivel: a haláltusával együtt járó szenvedéssel. 

Posch azt az ellenvetést sem tartja erősnek, mely szerint ez utóbbi szenvedés nagyon rövid, eset-

leg csak pillanatnyi ideig tart. Az öngyilkosságot tervező még ezt sem tudhatja biztosan. Csak azt 

                                                
237 Ugyanezzel „vigasztalja” a materializmustól iszonyodó vallásos embereket egy másik magyar materialista, Gergő 

Endre is, aki egyik könyvében ugyanerre a gondolatra egy egész egzisztenciálfilozófiai elképzelést épít. (Gergő 

Endre: A halhatatlan ember. Budapest, Álláspont kiadó, 1934.) 
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tudhatja, hogy külső szemlélő számára meddig tart az agónia. De arról megint csak nincs megala-

pozható tudása az öngyilkosságra készülőnek, hogy annak átélése számára mennyire lesz hosszú 

vagy rövid. 

 S ha a meglévő bajok megszüntetésére irányuló suicidiumot abszurdnak minősíti, még in-

kább annak tartja Posch a kilátásban levő, még be nem következett baj megelőzéseképpen végre-

hajtott öngyilkosságot, melynek esetében még nagyobb a bizonytalanság, hiszen az eseményeknek 

sokféle, előre nem látható irányai akár meg is akadályozhatják a vélt sorscsapás bekövetkeztét. 

 Mint általában, Posch ezúttal is ellátja olvasóját az öngyilkosság témájához kapcsolódó 

szakirodalmi – antropológiai, filozófiai, szociológiai, pszichológiai, statisztikai – adatokkal, elmé-

letekkel, érvekkel, esettanulmányi illusztrációkkal.238 Felhívja a figyelmet arra, hogy az öngyil-

kosság etikai megítélése – ahogy az általában vett etikai nézetek is – erős kulturális különbségeket 

mutatnak, s a filozófiailag kidolgozott etikák számára kihívást – de legalábbis alapos gondolkod-

nivalót, bizonyos kérdésekben revideációt – eredményezhetnek a kortárs antropológiai, néprajzi 

kutatások.  

 Az öngyilkosságnak vannak a szokványostól elütő, speciális formái is. Ezek egyike, ami-

kor valaki nem valamilyen őt ért, vagy jövőben bekövetkező negatív esemény hatására öli meg 

magát (ezt – Durkheim nyomán – egoisztikus öngyilkosságnak nevezi), hanem egy közösség ér-

dekei, vagy valamilyen nemes eszme érdekében (altruisztikus öngyilkosság). Posch az egoista 

motivációjú öngyilkossággal ellentétben az altruista cselekedetet nem minősíti abszurdnak. Azzal 

igyekszik kimenteni az utóbbit, hogy az nem marasztalható el abban a hibában, mint az előbbi. 

Neki ugyanis nem kell összehasonlítást végeznie, hiszen eleve nem is feltételezi, hogy neki bármi-

lyen szempontból jobb lesz a halál után, mint előtte, mivel cselekedetével kizárólag más emberek 

javát kívánja előmozdítani. Az öngyilkosság e két fajtáját Posch annyira másmilyennek tekinti, 

hogy az altruisztikus eseteket legszívesebben még az ’öngyilkosság’ szóval jelzett kategóriából is 

kivenné, elkülönítendő ezeket az öngyilkosság „valódi” eseteitől.239      

Másik speciális eset, amikor valaki nem valamilyen sorscsapás vagy egyéb fájdalmas ese-

mény hatására akarja megszakítani életfolyamát, hanem egyszerűen unalomból, általános életun-

dorból fakadóan. Ennek megelőzésére tett javaslata szerint a gyermekkorban kell preventív intéz-

kedéseket foganatosítani. A pedagógia egyik alapvető feladatának szánja a világ jelenségei iránti 

                                                
238 Hogy a hivatkozott szerzők (és diszciplínák) kiválasztása meglehetősen rendszertelennek és hiányosnak, 

ötletszerűen kiválogatottnak tűnik, azt székfoglalójának végén, egy mondatban indokolja. E szerint „kedvezőtlen 

gazdasági viszonyaink” miatt maradt el a téma szempontjából egyébként releváns szerzők elméleteinek figyelembe 

vétele. Feltehetően problémát jelentett a szakirodalmi kiadványok beszerzése.  
239 Terminológiai javaslatát alátámasztandó, hivatkozik a német és a francia nyelvre, ahol e kétféle motivációjú tettre 

különböző kifejezéseket alkalmaznak.  
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érdeklődés felkeltését. Mégpedig olyan típusú érdeklődését, amely az igazságot (és a szépséget) 

öncélnak tekinti, az ezekkel való foglalkozásnak nem keresi a további hasznát, hanem a világhoz 

és annak megismeréséhez egy – úgymond – l’art pour l’art attitűddel áll hozzá. 

  

Laikus észrevételek 

 

A székfoglaló szövegét közlő Nyugat következő számában már reakció is érkezik. Füst Milán rö-

viden rekonstruálja Posch mondanivalóját, majd – az alcímnek megfelelően – tesz néhány észre-

vételt. Fontos itt ez a szó, mert Füst nem pontokba szedett érvrendszert állít szembe Posch érvelé-

sével. A szerző személyét figyelembe véve nem meglepő az sem, hogy stílusa irodalmias, és il-

lusztratív példáért is a szépirodalomhoz nyúl.240 Mindazonáltal – ha nem is szabatos rendbe sze-

detten, de – szerepelnek a cikkben olyan megjegyzések is, amelyek érvként is felfoghatók. Ám bi-

zonyos stílusbeli sajátosságok kissé elterelik a figyelmet az elszórtan megtalálható, filozófiai 

szempontból felszínes, de érvként értelmezhető megjegyzésekről. Első benyomásra kétségkívül 

uralják a cikk hangvételét azok a hosszabb eszmefuttatások, melyben Füst az illúzióknak az embe-

ri életben betöltött szerepét, annak kiküszöbölhetetlenségét hangsúlyozzák, s megszüntetésüknek 

nemcsak a lehetőségét, hanem a szükségességét is kétségbe vonja. Egyértelműen szépirodalmias 

stílusúak a logika korlátait, elégtelenségét, egzisztenciális irrelevanciáját taglaló bekezdések is. 

Írása vége felé Füst néhol már költői ömlengést produkál. Mindezek valószínűleg szerepet játszot-

tak abban, hogy Füst-cikknek ez a két vonása – logika-ellenessége és illúziókat védő attitűdje – 

ragadta meg a leginkább Posch figyelmét, s válasz-cikkében a filozófiából is ismerős, többnyire 

misztikus hajlamú szerzők által propagált irracionalizmus egyik aleseteként tekinti Füst hozzáállá-

sát, s ez ellen irányítja érveit. Noha Posch Füsttel szembeni ez irányú vádjai nem alaptalanok, fi-

gyelme elsiklik Füstnek az ezzel szorosan össze nem függő olyan megjegyzései felett, amelyek 

(némi jóindulattal) mindezektől független érvként is felfoghatók.  

 Az egyik ilyen – amit kétségkívül részletesebben ki lehetett volna fejteni –, hogy Posch 

túlságosan nagy igényekkel lép elő, amikor az öngyilkos tudásáról van szó. Kérdéses, hogy ez a 

tudásigény adekvát-e egyáltalán. Nemcsak a halál utáni állapotról nincs biztos tudásunk, hanem az 

evilági dolgokról és történésekről is erősen hiányos ismeretekkel rendelkezünk, s még azok is sok 

téves elemet tartalmazhatnak. Az emberi cselekvés semmilyen más területén sem rendelkezünk a 

                                                
240 Az, hogy egy filozófiai témájú székfoglalóhoz egy (jogi végzettségű) tanár és költő-esztéta szól hozzá, abban 

valószínűleg szerepet játszottak Füst egyes személyiségvonásai, a téma – és általában véve a pszichológia – iránti 

érdeklődése és bizonyos fokú érintettsége is. Egyes életrajzírói szerint hipochonder volt, és – legalábbis élete 

depressziós szakaszaiban – enyhe szuicid hajlamokkal rendelkezett.   
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bizonyosság olyan fokával, amilyet Posch megkövetel – illetve ennek hiányára hivatkozik – az 

öngyilkos esetében.  

 E helytálló ellenvetéssel szemben viszont vannak Füstnek olyan kifogásai is, melyek ese-

tében nem egyértelmű, hogy Posch-sal szembeni egyet nem értésből, avagy filozófiai érveinek 

nem-értéséből – esetleg ignorálásából – eredeztethetők. Hétköznapi, sőt orvosi megközelítésben 

evidensnek számító megállapítása szerint a különböző halálnemekkel együtt járó szenvedések 

erőssége minden valószínűség szerint eltérőek. Sőt, jó okunk van azt gondolni, hogy egyes halál-

nemek még kellemesek – eufórikus állapottal társulók – is lehetnek. Mindez Posch számára azon-

ban nem lényegbevágó ellenvetés, hiszen ő elvi különbséget tételez a szubjektív átélő és a harma-

dik személyű nézőpont között, s az utóbbiból az előzőre vonatkozó bármely kijelentést transzcen-

densnek – azaz per definitionem tévesnek – tart. Márpedig bárki – legyen az akár orvos is –, aki a 

páciens szubjektív lelkiállapotára vonatkozó következtetést von le, nem tudja ezt e hiba nélkül 

megtenni. Így Füst fenti megjegyzései sem számítanak relevánsnak Posch elvi keretei között.241 

 

Az öngyilkosság ügyében  

 

Fenti című válaszcikkében Posch elsősorban Füst irracionalizmusát támadja. Általános, elvi síkon 

érvel a logikus gondolkodás fontossága, és az illúziók kártékonysága, leküzdésének szükségessé-

ge mellett. Reagál Füstnek egy-két futólagos megjegyzésére. A szenvedésmentes halál lehetőségét 

elfogadva Füst támogatja a kegyes halált: „Igenis van “ – írja. Posch inkább csak dek-

larálja, hogy nézete szerint az öngyilkosság kizárja, hogy az  előtagot a  elé illesszük.  

 Füstnek mintegy mellékesen elejtett megjegyzését, melynek ő maga sem tulajdonított nagy 

jelentőséget, s amit láthatólag nem is érvnek szánt – azaz hogy egy determinisztikus koncepció 

keretein belül egyáltalán van-e értelme bármit is helyteleníteni – Posch érvként kezeli és éles han-

gú választ ad rá, mondván, hogy a determinizmusra való hivatkozás kétélű fegyver, hiszen bármi-

lyen cselekedetet, és bárminek az ellenkezőjét is meg lehet vele támogatni. 

 Egy vonatkozásban ismeri el, hogy vitapartnere kényes pontra tapintott. A különböző ha-

lálnemek szenvedésfoka közötti különbségek feltételezése kapcsán – ami erős intuíció – talán va-

lóban nem győzi meg az olvasót az ő logikai érvelése. Ezért megpróbálja átfogalmazott formában 

előadni az érvét. Ám érvelésének fővonalát tekintve az inkább csak formai módosítások gyakorla-

                                                
241 Az más kérdés, hogy Füst érvelhetett volna azzal, hogy ezen keretek elfogadása triviálissá teszi Posch állítását, 

mivel az öngyilkosság melletti racionális döntés szükséges feltételéül szab olyan tudást, amelynek a megszerzési 

lehetőségét definíció szerint kizárja. Így eleve bebiztosítja magát, hogy levonhassa a következtetést: „öngyilkosságot 

csakis transzcendens, azaz alapjában elhibázott gondolkodással lehet kitervelni.” 



  243 

tilag érintetlenül hagyják az érv mondanivalóját. Továbbra is a kínoktól való megszabadulás reális 

megtapasztalásának, a cselekedet tényleges, átélt „jutalmának” hiányára hivatkozik. Azonban – és 

érdekes módon ezt inkább csak mentegetőzve, álláspontja kevéssé meggyőző m ivoltának afféle 

magyarázataképp előadva, mintha nem is tartozna az érveléshez – kiegészíti az eddigieket még 

valamivel. Ha respektálná az erős szenvedésre hivatkozó érvet, akkor nem találna kiutat a követ-

kező dilemmából: ha elfogadjuk, hogy bizonyos súlyos esetekben nem ésszerűtlen megölni ma-

gunkat, nem leszünk képesek elhárítani az olyan érvelést, amely a kevésbé súlyos eseteken keresz-

tül előbb-utóbb elfogadhatónak tekinti az enyhe bajok előli halálba menekülést is.     

  

Utóhang 

 

Posch a válaszcikkével lezártnak tekinti a vitát, Füst azonban szükségesnek érzi – egy oldal terje-

delemben – felhívni a figyelmet arra, hogy véleménye szerint Posch – általánosságban is, és egyes 

konkrét pontokon is – félreértette őt. Az általános félreértés, hogy Posch ellenvetéseket tartalma-

zó, az öngyilkosságot védelmező argumentációként olvasta írását, míg ő csupán arra akart rámu-

tatni – ennek illusztrálására szolgált az egész írása –, hogy a szerző egy bonyolult, sokrétű kérdést 

leegyszerűsítő módon, egyetlen logikai ötletre támaszkodva akarja megoldani – vagy inkább 

gyors úton elintézni. Posch illúziók elleni érvelését abban marasztalja el, hogy az alkalmazott pé l-

dák mind olyanok voltak, amelyek esetében az illúziók ellen tényleg érdemes tenni, de az, hogy 

tudunk példákat hozni kártékony illúziókra, abból még nem következik, hogy minden illúzió 

rossz. Ironikus hangon – és tartalmi szempontból irreleváns módon – említi meg, hogy az életnek 

rengeteg olyan területe és szituációja van, ahol Posch-féle illúzió-ellenes „gyógyszer” nem áll 

rendelkezésre – s feltehetően jó darabig nem is fog –, így ha akarnánk sem tudnánk kiküszöbölni 

ezeket. A téma további vizsgálatának irányára tett javaslata már megfontoltabb: véleménye szerint 

sokkal fontosabb lenne a kérdést inkább úgy feltenni, hogy hol – milyen típusú és fokú szenve-

désnél – húzható meg az a határvonal, ami elválasztja a még élhető (vagy arra méltó) életet attól, 

amelyik már nem érdemes a továbbélésre.          

 

Posch székfoglalójáról 

 

Posch szóban forgó írása – több szempontból is – erősen elüt többi írásától. A már említett gya-

korlati orientáción kívül kidolgozottságát, argumentációs színvonalát tekintve is messze elmarad a 

többi – alighanem az összes egyéb – írásától. Abból a szempontból is kilóg a sorból, hogy korábbi 
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írásaiban a gyakorlati kérdéseknek a filozófusi attitűd részeként tekintett kezelése nem igazán je-

lenik meg. Inkább az ellenkezője dominál: a filozófia dolga a tények helyes leírása, függetlenül a 

gyakorlati élet szükségleteitől. Több kritikusa is épp azt vetette a szemére, hogy Posch még a filo-

zófiai etikának is csak deskriptív funkcióját fogadja el, a preskriptív szerepét elutasítja. Kornis 

Gyula megfogalmazása szerint Posch „a filozófiát rideg tényhalmozássá fokozza le.”242 Mindez 

igaz, de talán ellentmondásról azért nincs szó. Posch nem tartja a filozófusi léttel ellentétesnek a 

gyakorlati kérdésekben való állásfoglalást, csak épp úgy gondolja, nyilvánvalóvá kell tenni, hogy 

adott helyzetben épp miként nyilvánul meg valaki. A gyakorlati kérdések – és az erre adott vála-

szok – nem összekeverendők a teoretikus problémákkal és megoldási kísérleteikkel. Bár explicite 

ezt nem emeli ki, de talán úgy gondolja, hogy az Akadémia keretein belüli ténykedés – annak tár-

sadalmi szerepe következtében – egyben a teoretikusi elefántcsonttoronyból való kilépést is maga 

után vonja. 

Ha így gondolta, akkor – némi jóindulattal – a gyakorlatiasság szempontjának előtérbe he-

lyezése számlájára írhatjuk, hogy a szöveget elnagyolt érvek, felületes analógiák, apróbb csúszta-

tások jellemzik.243 Az egyébként ritkán idézett Hume itt többször is szerepel mint ellenfél, akinek 

érveivel meglehetősen mostohán bánik, értékén alul kezeli, alkalmanként csak úgy „kutyafuttá-

ban” intézi el egy odavetett megjegyzéssel. A nihilizmus, az életuntság elleni pedagógiai javaslata 

– ha komolyan gondolta – kimondottan naiv. Feltűnően hiányzik az érvekkel való alátámasztás 

akkor is, amikor az altruisztikus öngyilkosságokat kiveszi az elítélendőek halmazából, és saját ke-

zük által meghalt „nemzeti nagyjainkat” emelkedett hangon dicséri. Máshol olvasható, e témához 

kapcsolódó megjegyzései alapján nyugodtan feltételezhetjük, hogy ez semmi egyéb, mint a köz-

felfogás felé tett gesztus.244     

Bár nem tudhatjuk, hogy egyáltalán szempontnak tekintette-e, de nem figyelhető meg 

olyan törekvés, hogy egyéb írásaiban – különösen a pszichológia-filozófiai könyvében – olvasható 

egyes tézisekre, azoknak az itt kifejtettekkel való koherenciájára figyelemmel fogalmazná meg ál-

lításait. Majdhogynem úgy tűnik, mintha itteni mondanivalóját egyéb teoretikus álláspontjától 

függetlennek tekintené. Ha mégis összefüggést keresünk elméleti alapállása és székfoglalója té-

                                                
242 Kornis Gyula: Magyar filozófusok. Budapest, Franklin kiadó, 1930. 215. o. 
243 Persze ha méltányosak akarunk lenni, akkor érdemes figyelembe venni, hogy „műfaji” sajátosságaikból eredően az 

akadémiai székfoglalók színvonala – tisztelet a kivételeknek – általában is alacsonyabb szokott lenni a szakirodalmi 

munkákénál. Szélsőséges példa lehet a már említett Greguss Ágost székfoglalója, melyben tartalmi elemeket alig, 

retorikát viszont annál bőségesebben találhatunk. (Greguss Ágost: A materialismus hatásairól. Pest, Szent-István-

Társulat, 1859.) 
244 Arról nem is beszélve, hogy – saját kritériuma szerint – minden további nélkül elmarasztalhatná az altruisztikus 

öngyilkosságot is, hiszen nemcsak az egoisztikus szuicídium elkövetője nem képes elvégezni a szükséges 

összehasonlítás. A mások érdekében végrehajtott tett következményeit sem nem képes átlátni az öngyilkosjelölt, 

mivel nem tudhatja, hogy cselekedetével valóban segíteni fog-e másokon.  
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mája között, akkor talán a témaválasztás motivációi között keresgélhetünk. Bár ebből a szempon t-

ból is némileg szerencsétlen a döntés, mivel belekényszerül olyan gondolatmenetekbe, amelyek 

idealista szerzők számára inkább „testhezállók” lennének, de azért a célkitűzés érthető: minden 

metafizikai, intelligíbilis, transzcendens hivatkozások és feltételezések nélkül, a maga módján ér-

tett realizmus keretein belül kísérelni meg az öngyilkosság elleni érvelést. Megpróbálja cáfolni azt 

a közkeletű felfogást, hogy a társadalmilag hasznos gondolkodás kizárólag idealista/vallási kere-

tek között lehetséges.  

Ami még szembetűnő az egész írásban, hogy Posch szövegében egy szó sem szerepel ar-

ról, ami szövegének olvastán (hallatán) pedig egyértelműen kiviláglik: Posch az öngyilkosságot 

már eleve nemkívánatos cselekedetnek tartja. Szövegéből erősen kiérződik, hogy az öngyilkosság 

melletti döntés hibás mivoltát alátámasztani akaró érvelése mögött már előfeltételezi, hogy az ön-

gyilkosság rossz. Mindezt persze magyarázhatja, hogy az akadémiai székfoglalót ő maga is (va-

lamilyen mértékben) a számára szokványos szigorú teoretikus közegtől való elmozdulásnak tekin-

tette, s tudatában volt annak, hogy az öngyilkosságot a közvélekedés döntő többségében elítéli. 

Ezért nem is tekintette szükségesnek érvelni mellette. A Posch írásainak teoretikus stílusát ismerő 

(vagy ahhoz szokott) olvasó számára azonban zavaró lehet, hogy a szöveg már az öngyilkosság 

„logikai bakugrás” mivolta melletti érvelést megelőzően is árulkodik arról, hogy a szerző már ele-

ve eldöntötte, hogy a szuicídium ellen keres érveket.  

Az öngyilkosság nemkívánatos mivoltára rá nem kérdező megközelítésén belül azonban 

jól rekonstruálható, hogy Posch miért is nem akar engedni abból az erősen antiintuitív álláspont-

jából, miszerint még a legnagyobb fokú valószínűséggel bekövetkező kínszenvedés megelőzése 

érdekében is tévedést tartalmaz az öngyilkosság melletti döntés. Ez pedig azzal a – pszichológiai 

könyvében is gyakran megfigyelhető – érveléstechnikai jelenséggel rokon, ami a „csúszós lejtő” 

néven is ismeretes. Ott is hasonló motivációból kritizál egyes „középutas” – vagy épp tartalmi 

mondanivalóját tekintve szimpatikus, de megfoga lmazásaiban nem elég szigorú – teoretikusokat. 

Bár téziseik önmagában véve tarthatóak, ám következtetések beiktatásával el lehet vinni téves 

irányba is, ezért nem fogadhatjuk el az eredeti téziseket. Jelen írásban hasonló okból veti el itt az 

öngyilkosság fent említett esetét is. Ha a nagy szenvedés előli öngyilkosságot legitimnek nyilvá-

nítjuk, nem marad érvelési eszközünk arra sem, hogy a kisebb problémáktól szenvedő embert e l-

térítsük szándékától. Ennek a ma már több szempontból elemzett érveléstechnikai jelenségnek 

akkoriban még nem volt olyan kiterjedt irodalma, s azt láthatjuk, hogy Posch Jenőnek sem sikerült 

elkerülnie a benne rejlő buktatókat.                        
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VIII. ÖSSZEGZŐ MEGJEGYZÉSEK 

 

A tárgyalás során felemlített hiányosságok – részletkérdések kidolgozatlansága és apróbb kohe-

rencia-problémák – ellenére úgy gondolom, hogy Posch Jenő – legalábbis a századforduló kör-

nyéke magyar bölcseleti életének viszonylatában tekintve – színvonalas munkát végző filozófus-

nak tekinthető.  

 Igaz, hogy támaszkodik mások nézeteire is; ez egyrészt a filozófiában (is) természetes do-

log, s Posch nem árul zsákbamacskát: könyvei előszavában – illetve pszichológiai művének Athe-

naeum-beli önismertetésében – nyíltan tájékoztat a rá hatást gyakorló irányzatok befolyásáról. 

Azonban egyik filozófusnak (pszichológusnak) sem a feltétlen híve. Senki sincs, akivel minden-

ben egyet értene. S ha nem személyekről és hozzájuk köthető filozófiákról  beszélünk, hanem 

irányzatokról, „-izmusokról”, akkor is ugyanez a helyzet. Soha nem epigonisztikus követője filo-

zófusnak vagy filozófiai iskolának. Posch teoretikus egyetértése ezeknél szűkebb területre korlá-

tozódik: inkább bizonyos irányzatokon belüli egyes tézisekkel szimpatizál.  

 Ami pedig a viszonylagos kidolgozatlanságot illeti: egyrészt általánosságban véve is – akár 

az egyetemes filozófiára (filozófiatörténetre) vonatkoztatva is – többé-kevésbé minden filozófusra 

igaz, hogy maradnak nyitva hagyott kérdések és megoldatlan (rész)problémák. Ha ennél szűkebb 

terület, a magyar filozófiatörténet keretein belül maradva, az ide tartozó alkotók produktumai 

színvonalának átlagához mérnénk, akkor megítélésem szerint Posch Jenő egyáltalán nem kerülne 

ki rosszul egy ilyen összehasonlításból.  

Posch pozitív mondanivalójának kifejtetlenségét az általa képviselt materializmusnak az 

adott történeti kontextusban elfoglalt – enyhén szólva sem túl előkelő – pozíciója is érthetőbbé te-

szi. (Lásd 10. lábj.) Általánosságban véve is igaz, hogy az olyan irányzatoknak, mint a materia-

lizmus és a (vele többé-kevésbé rokonságba állítható) pozitivizmus (és annak változatai), ill. a be-

haviorista pszichológia (pszichológiák) tipikus sajátosságai, hogy – álláspontjukból fakadóan – 

abba a helyzetbe kerülnek, hogy riválisaikkal vitázva elsőként a „rombolás”, a negatív célkitűzé-

sek kerülnek sorra, s csak utána következik az építkezési fázis.245 Ha a fentebb említett, elméleti 

alapállás tekintetében Posch felfogásához közel álló és időben őt nem sokkal követően megjelenő 

                                                
245 Ez persze nem szükségszerű, vannak olyan szerzők és írások, amelyek egyszerűen ignorálják az alaptalannak 

tekintett, ezért komolyan vehetetlen tanításokat, s egyből a lényegre térnek. Posch mint a materializmust filozófusként 

képviselő szerző azonban ezt elhibázott eljárásnak tekinti, hiszen így épp a rivális ellenfeleknek hagyna nyitva 

kihasználható argumentatív „réseket”.   
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logikai pozitivizmus és pszichológiai behaviorizmus246 – egymáshoz is bizonyos szempontból kö-

zel álló, képviselőik által egymásra is hivatkozó – képviselőinek korai írásait olvassuk, akkor 

azoknak egy jelentős részében – ha súlyozottságában eltérően is, de – az elméleti mondanivaló 

szerves részeként vannak jelen a negatív célú törekvések, hiszen tanításuk lényegi része a rivális 

(hagyományos) elméletek posztulátumainak tagadása. Illusztrációképp: közismert 1931-es cikké-

ben a logikai elemzés használatáról szólva Carnap is elkülöníti a módszer negatív és pozitív fel-

használását. Elismerve, hogy a pozitív alkalmazás a végső cél, megjegyzi: „A módszer negatív 

felhasználása a pillanatnyi történelmi szituációban szükséges és fontos.”247 Posch Jenő pedig saját 

alkotói korszakának filozófiai közegére vonatkoztatva látta erősen indokoltnak a spiritualizmus 

elleni fellépést. Ennek előtérbe állítása – legalábbis a pszichológiai művében – korlátozza azt, 

hogy részleteiben is kidolgozott pozitív elméletet építsen fel; noha több meglátása nagyon is ala-

pul szolgálhatna arra, hogy abból kiindulva valamely részproblémára vonatkozóan teljesebben ki-

dolgozott elméletet fejtsen ki. Azonban Posch, saját bevallása szerint is, a nézetei érvényre juttatá-

sához vezető útnak a kezdeti kritikai fázisán még csak néhány iránymutató fejtegetés szintjéig si-

került túljutni. Ez Poschnak az elméletek szerkezeti felépítéséről – második könyvének korszaka 

idején vallott – nézetei fényében érthető is, hiszen e szerint a materialista alapokon felépülő elmé-

letek részleteinek kidolgozása a spiritualista (idealista) elméletek „legyőzése” után következik. 

Márpedig Posch joggal érezhette úgy, hogy ennek a filozófiai küzdelemnek még az elején jár, h i-

szen ekkortájt újult erővel jelentkeznek a spiritualista igények.    

Ha pedig mai szemmel tekintünk a „hiányosságokra”, akkor még egy szempontot figye-

lembe vehetünk, amely enyhítheti a hiányérzetünket, és érthetőbbé teszi, miért nem „oldotta meg” 

Posch az elmélete kapcsán felmerülő problémákat. Ezeknek a nehézségeknek a megoldási kísérle-

tei ugyanis a mai napig viták kereszttüzében áll, komoly munkát adva a filozófusoknak. Elég, ha 

csak az elme naturalizálásának különböző módjaira (kísérleteire), ill. az ezekkel szembeni ellenér-

vekre gondolunk. Noha Posch nem használja ezt a kifejezést, mai szemmel nézve vállalkozását a 

naturalizmusra való törekvésként is jellemezhetjük. Ez is egy olyan vonása Posch gondolkodásá-

nak, ami alapján – figyelembe véve még későbbi irányzatok téziseinek fentebb említett (kifejtetle-

                                                
246 A poschi felfogás hasonlósága csak a korai, ún. „ontológiai” behaviorizmus vonatkozásában állítható. A belső, 

lelki eseményekkel szemben engedékenyebb neobehaviorista megközelítés Posch szemében már a leglényegesebb 

kérdésben való meghátrálásnak minősülne. 
247 Rudolf  Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül. In. Altrichter Ferenc (szerk.): A 

Bécsi Kör filozófiája. Budapest, Gondolat, 1972. 88.o. 
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nebb) megelőlegezését is – nyugodtan mondhatjuk, hogy Posch Jenő (kortársai többségéhez ké-

pest mindenképp) modern gondolkodónak minősíthető.   

Posch pozitív mondanivalójának kifejtetlensége, bizonyos részletkérdéseket illető szűksza-

vúsága „megbocsáthatóbbá” válik, ha arra gondolunk, hogy későbbi redukcionista – pl. az azonos-

ságelméletet képviselő – elmefilozófusoknak is milyen nehézséget jelentenek hasonló kérdések, 

amelyek a materializmuson belül is elvezet(het)nek az antiredukcionista felfogások valamelyiké-

hez. Posch a lelki jelenségek viselkedéses és/vagy fiziológiai folyamatokkal való azonosságának 

tézisét néha határozottan, időközönként azonban kissé „habozva”, néhol némi tanácstalanságot 

sugalló módon jellemzi. Úgy tűnik, néha ő maga is bizonytalan, tartható-e a szó szoros értelmében 

vett azonosság. A mondanivalójának azonosság-elméletként való értelmezéséből fakadó tisztázat-

lanságokat fentebb vázoltam. Posch „mentségére” szolgálhat, hogy az ezzel kapcsolatos problé-

máknak is megvan az utóéletük. Későbbi elméletek is küzdenek az azonosságelmélet nehézségei-

vel. Nem meglepő, hogy Posch is megoldatlanul hagyja például a többszörös megvalósíthatóság 

problémáját. (Bár persze nem nevezi így, de bizonyos megfogalmazásai tulajdonképpen erről 

szólnak.) Későbbi szerzők gyakran épp e nehézség miatt döntenek az elmefilozófiai funkciona-

lizmus mellett. Posch nem próbálkozik ilyen irányba tapogatózni; egyrészt persze anakronizmus is 

lenne ezt elvárni tőle, másrészt pedig szinte biztos, hogy egyébként sem szimpatizálna e felfogás 

semelyik verziójával.      

Szerzőnk teljesítményének megítélésekor érdemes azt is kiemelni, hogy Posch Jenő nem 

rendszerfilozófus. Nézőpont kérdése, hogy ez – egyébként a magyar filozófiatörténet szereplőinek 

nem kis hányadára nézve is jellemző sajátosság – mennyire tekinthető „mentségnek” azokért a hi-

ányosságokért, amelyek miatt egy filozófiai  rendszer alkotóját egyértelmű(bb)en hibáztathatnánk. 

Posch Jenő explicite nem fejtett ki álláspontot arról, hogy a filozófiai tevékenységnek rendszer-

szerű formát kell-e öltenie, avagy a teoretizálásnak ugyanúgy adekvát módja-e, ha mondanivaló 

nincs komplex filozófiai rendszer keretei közé helyezve. Különböző megjegyzéseiből – és saját 

írói stílusából – arra következtethetünk, hogy elvileg egyik kifejtésmóddal szemben sem voltak 

fenntartásai, mivel ezt nem tartotta nagy horderejű szempontnak, inkább csak afféle formai saját-

ságnak. Legfontosabbak számára a tartalmi szempontok – az igazolhatóság, az érvekkel és tapasz-

talatokkal való alátámaszthatóság –, akár rendszerszerű kifejtés keretei között, akár a filozófiai 

szűkebb részproblémáira koncentrálva, rendszerépítés nélkül. 
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Történetileg nézve gyakori jelenség – s még intuitíve is szinte evidensnek tűnhet –, hogy 

egy filozófus munkásságában a kései írások a kiforrottabb – s általában ebbe azt is beleértjük, 

hogy színvonalasabb, kidolgozottabb – filozófiai produktumok. Felvethető kérdés, hogy vajon így 

van-e ez Posch Jenő esetében is. Utóbbit ugyanis a relatíve kevés számú, Posch filozófiai munkás-

ságát értékelő (kortárs vagy későbbi) szakemberek többsége magasabbra értékeli – fő műként em-

legetve –, mint az első könyvét. S – ezzel némileg összefüggésben – az is kérdéses, hogy a negatív 

célkitűzések dominanciájára vonatkozó megállapítások ugyanolyan mértékben érvényesek-e 

Posch időfilozófiai könyvére, mint pszichológiai művére.  

A kérdés, hogy Poschnak filozófiailag melyik a „jobb” – színvonalasabb, kiforrottabb – 

könyve, nyilván nem egy egzakt módon megválaszolható kérdés. Azonban bizonyos szempon tok 

alapján (valamennyire) összevethetőek. A fent említett kritikai dominancia szempontjából össze-

hasonlítva úgy tűnik, hogy arányaiban tekintve a korai könyvre ez talán kevésbé igaz. Noha persze 

itt is van negatív cél: az objektivista-realista időfelfogás képviselőinek nézeteit cáfolni kell, s ez 

Posch mondanivalójának már itt is jelentékeny hányadát teszi ki. Azonban a pozitív kifejtés mégis 

fajsúlyosabbnak tűnik fel: azáltal, hogy az idő fogalmának a pszichológiára való – részleteket is 

tisztázni próbáló – redukcióját kísérli meg, egy pozitív mondanivalót – azon belül persze sok, saját 

maga által is hipotézisnek minősített elemet – tartalmazó elméletet dolgoz ki. Olyat, amelyben a 

„rombolás” és a teoretikus építkezés aránya – megítélésem szerint – egy ilyen munka sajátosságait 

figyelembe véve kb. egyensúlyban levőnek tekinthető. De legalábbis azt elmondhatjuk, hogy az 

ezt mérő képzeletbeli mérlegünk nyelve nem billen el szembetűnő módon az egyik irányba.  

Azonban azt is érdemes figyelembe venni, hogy első könyvében Posch egy szűkebb, spe-

ciálisabb témával dolgozik, ahol az (általában vett) pszichologizáló megközelítés gondolatát má-

soktól veszi át, azonban annak egy bizonyos kérdéskörre való alkalmazása nagyrészt saját ötlete. 

Hasonlóképpen ahhoz, ahogy a nyelvkritikai attitűd sem Posch találmánya, de speciális célra és 

módon való használatában – a pszichologizálás és a nyelvelemzés időfilozófiai kérdésekre való 

alkalmazásában – már Posch leleménye is benne van. Későbbi könyvében azonban általánosabb 

jellegű filozófiai célkitűzése, az ebből fakadó tematikai és érvelés(technika)i sajátosságok (szinte) 

involválják, hogy az affirmatív és negatív komponensek aránya inkább az utóbbi felé tolódik el. 

Talán leginkább azért tekinthető – ahogy tekintették többen is – filozofáló pszichológiáját Posch 

fő művének, mert ennek elolvasása alapján a szerző gondolkodásának relatíve teljesebb – a filozó-
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fia különböző diszciplinái közül is többre kiterjedő – képét ismerhetjük meg. Kissé sommásan 

összegezve azt mondhatjuk: ha valaki egy filozófus életművének értékelési szempontjai közül azt 

tekinti a fontosabbnak, hogy az alkotó átfogó, a filozófia alapvető szakágai közül minden – vagy 

legalábbis minél több – területre kiterjedő álláspontot fejtsen ki, amelyből meg lehet ismerni a 

szerző „filozófiáját”, akkor inkább a kései mű tűnik jelentősebbnek. Aki viszont úgy gondolja, 

hogy a vizsgálódás inkább irányuljon egy szűkebb részterületre, de annak részletkérdései legyenek 

kidolgozottabbak, az többre értékelheti Posch időfilozófiai munkáját.  

Maga Posch is inkább a részletekbe menő megközelítéseket preferálta. Eredetileg a későb-

bi könyve is egy speciálisabb dolgozatnak indult, amelyben csak a képzet természetére vonatkozó 

fejtegetéseket tervezett szerepeltetni, s csak az írás előrehaladtával jutott arra a felismerésre, hogy 

gondolatmeneteinek összefüggései újra és újra rákényszerítik arra, hogy olyan kérdésekre is kitér-

jen, melyeknek tárgyalását eredetileg nem tervezte. Persze ekkor is azt gondolja, hogy „az ördög a 

részletekben rejlik” azonban speciális helyzetben van: a helyes(nek vélt) materialista álláspont 

képviseletekor – amelynek keretei között a lelki jelenségek vonatkozásában végül is a (jövőbeni) 

fiziológia a kompetens tudományos diszciplína – úgy gondolja, hogy a részletező pontosság elvé-

nek nem az felel meg, ha a fiziológiai részletekben merül el (amire filozófusként nem is nagyon 

lenne képes248), hanem az, ha – azon túl, hogy érvel a fiziológia relevanciája mellett (és alkal-

manként idéz korabeli fiziológusok munkáiból) – az aprólékos precizitás az idealista ellenfelek té-

zisei megalapozatlanságának kimutatása során nyilvánul meg.  

Ahogy az előszóban már említésre került, az anyagelvűség iránt elkötelezett kevés számú 

magyar filozófus munkái nem gyakoroltak kiemelkedő hatást kortársaikra; írásaik nem váltak szé-

les körben ismertté, kollégáik nem építették be elméletükbe a meglátásaikat, nem fejlesztették to-

vább a hiányos részeket. A reakció többnyire az elutasítás kinyilvánításában merült ki. Bár – pél-

dául Mentovich Ferenc vagy Gergő Endre elméleteinek fogadtatásához képest – Posch Jenő a kri-

tikák mellett némi elismerésben is részesült, összességében véve nem mondhatjuk, hogy munkás-

ságával jelentős hatást sikerült volna elérnie. A vele baráti kapcsolatot ápoló Schöpflin Aladár 

                                                
248 Posch kortársa, az előszóban már említett, szintén materialista Gergő Endre idealizmus elleni érvelése során 

Poschnál jelentősebb mértékben vegyíti filozófiainak mondható érvelését fiziológiai részletekkel. Ennek a hozadéka 

azonban – véleményem szerint – kérdéses. Egy idealista filozófiai rivális az olyan fiziológiai részleteknek, melyben a 

szerző pl. a sejtplazma asszimilációs és disszimilációs egyensúlyzavarainak érzelmekre gyakorolt hatását ismerteti, 

vagy a „vaso-motorikus tényezők és az agyvérforgalmi izom- és idegmechanizmus változásait” részletezi, feltehetően 

nem tulajdonítana jelentős argumentatív erőt, s talán filozófiai szempontból (különösen az akkori bölcseleti 

közegben) redundánsnak is minősítené ezeket a részleteket. (Gergő Endre: Materialista lélektan. Budapest, Nova 

Irodalmi Intézet, 1925.)    
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nekrológja meg is állapítja: „nem hivatkozhat arra, aki emlékezik róla, hogy nagy hatást tett volna 

kora embereire. Néhány filozófus szakembert leszámítva a többi emberek, ha egyáltalán tudomást 

szereztek róla, elhitték, hogy kitűnő filozófus és tovább nem törődtek vele.”249 Ami az esetleges – 

a fentebb tárgyalt recenziókon, hozzászólásokon kívüli – további hatásokat illeti, csupán csak bi-

zonytalan feltételezésekbe bocsátkozhatunk. Nagy Edit fentebb már említett könyve szépirodalmi 

vonatkozásokat keres. Mester Béla sejtése szerint Posch Jenő filozófiája Karinthy Frigyes néhány 

regényére és novellájára gyakorolt hatást.250 Szintén szépirodalmi összefüggést vél felfedezni 

Lengyel András, aki szerint József Attila olvas(hat)ta Poschtól „A képzet mint mozdulat” c. 

írást.251                     

Visszatérve Posch életművéhez: természetesen nem lehet tudni, de munkabírását, szorgal-

mát tekintve nem alaptalan a feltételezés, hogy a körülmények másféle alakulása esetén Posch a 

tisztázatlanul maradt kérdéseket részletesebben tárgyaló szakcikkekkel is előállt volna, s szakmai 

munkásságát folytatva több pozitív tézist tartalmazó elméletet alkotott volna . Alkalmanként említi 

is, hogy bizonyos részproblémákkal a jövőben még foglalkozni kíván.252  

 Ennek a legnélkülözhetetlenebb feltétele persze az lett volna, ha egészsége nem romlik 

meg, és tovább él. Szükséges lett volna még, hogy legyen olyan bölcseleti közeg, mely nem veti el 

szinte „zsigerből” az alapelveket, hanem az azon belül kifejtett tézisek részleteit bírálja; vagy 

amely a részletkérdések vonatkozásában további elméleti kifejtést igénylő bírálatot, építő kritikát 

fogalmaz meg. Azonban a magyar filozófiatörténetben a materializmus iránt nemcsak számottevő 

fogékonyság nem mutatkozott, de szubtilis módon kidolgozott kritikára is alig futotta.  

                                                
249 Schöpflin Aladár: Posch Jenő. Nyugat, 1923/14.  
250 Mester Béla: Az ember és az állat közötti fal döntögetése. In: Buhály Attila, Reszler Gábor, Szoboszlay György 

(szerk.): Falak és választóvonalak a történelemben. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2014. 306. o. 
251 Lengyel András: Az „esernyőjét elhagyó öreg tanár“ és József Attila. Forrás, 2008/6. 113. o.  (A feltevés abból 

indul ki, hogy József Attilának hozzáférése volt ahhoz az Alexander-emlékkönyvhöz, melyben többek közt Posch 

cikke is megjelent.) 
252 Ennek alapján azt is mondhatjuk, hogy Posch életműve befejezetlen maradt. A megállapítás némileg közhelyesnek 

tűnhet, hiszen egy triviális értelemben a filozófusok többségére vonatkoztatható. Azonban a filozófiatörténetben 

találhatunk példákat arra, hogy egy alkotó – saját megítélése szerint, és az adott lehetőségeit vagy képességeit 

figyelembe véve – lezártnak tekinti (egy adott diszciplína területén kifejtett) teoretikus munkáját/munkásságát. Posch 

esetében nem ez a helyzet. Nem érzi úgy, hogy pontot tett volna bármely probléma végére. Az időelméleti könyve 

kiegészítésének szánt cikkében megjegyzi, hogy azért e cikkben közöl néhány, a könyvében leírtakat bővítő-javító 

gondolatot, mert „nem lehet rá reményem, hogy a czímben megnevezett munkámnak II.-ik kiadását megérjem”. (id. 

cikk 394.o.) Pszichológiai munkáját is folytatni akarta; többek közt egy német nyelvű átdolgozott, javított kiadást 

tervezett. (Németül mindkét könyvének csak rövidített, kivonatolt változata jelent meg.)           
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