
13

SZOBOSZLAI-KISS KA TA LIN

A sze ren csés ha jó tö rött
Zé nón és a szto i kus fi lo zó fia

A fi lo zó fia tör té ne ti ké zi köny vek ben a hellenisztikus kort Nagy Sán dor ha lá lá tól 
(Kr. e. 323) az actiumi csa tá ig, Kr. e. 31-ig ter je dõ idõ szak ra te szik. Meg lá tá som sze-
rint azon ban nem min den eset ben sze ren csés ilyen pon tos idõ adat tal rög zí te ni egy-egy 
kor szak szü le té sé nek, il let ve el mú lá sá nak idõ pont ját. Fi lo zó fi ai kor szak ok de fi ni á lá sa-
kor az ilyen meg kö ze lí tés ki mon dot tan té ves nek te kint he tõ. A gö rög fi lo zó fus státusa 
a klas  szi kus kor fi lo zó fu sa i nak mo dell jé hez ké pest már jó val Nagy Sán dor ha lá la elõtt 
egy ér tel mû vál to zá so kat mu tat, te hát nagy hi bát kö vet nénk el, ha a hó dí tó ha lá lo zá sa 
elõtt te vé keny ke dõ hí res böl cse lõk tõl meg ta gad nánk az ép pen ál ta luk lét re hí vott hel-
lenisztikus fi lo zó fus jel zõt. Kön  nye dén ki re keszt het nénk e kor nagy egyé ni sé gei kö zül 
a szto i kus is ko la meg ala pí tó ját, a kitióni Zénónt, a ci ni ku sok leg is mer tebb mes te rét, a 
hor dó ban la kó Di o ge nészt, mi ként az élet él ve ze tet hir de tõ Epi ku roszt is.

Ta nul má nyom ban a fi lo zó fus mo dell kü lön bö zõ kor szak ok ban ta pasz tal ha tó vál to-
za ta it mu ta tom be, kü lö nös te kin tet tel a hel len iz mus ko rá nak fi lo zó fuside ál já ra. En nek 
ap ro pó ja ként a szto i kus fi lo zó fia ala pí tó já nak, Zénónnak az éle tét és ta na it is mer te tem. 
Zé nón mû vei saj ná la tos mó don nem ma rad tak fenn, el gon do lá sa it csak tö re dé ke sen 
is mer jük kü lön bö zõ szer zõk uta lá sa i ból, szó sze rin ti idé ze te ik bõl. Ta nul má nyom ban 
Zé nón fi lo zó fi á já nak fõbb ele me it alá tá masz tan dó a gö rög szö ve gek ma gyar nyel vû 
rö vid vá lo ga tá sát is köz zé te szem sa ját for dí tá som ban, töb bek kö zött a koz mosz mû kö-
dé sé rõl, az em ber vi lág ban be töl tött he lyé rõl, il let ve a he lyes élet ve ze té si sza bá lyok ról.

I. A fi lo zó fusmo dell vál to za tai a gö rög fi lo zó fi ai kor szak ok ban

A gö rög fi lo zó fia alap ve tõ en há rom nagy kor szak ra ta gol ha tó: preszókratikus, klas  szi-
kus és hellenisztikus kor ra. A Kr. e. 6. szá zad kör nyé kén bon ta ko zott ki a preszókratikus 
fi lo zó fia, amely nek két tí pu sát kü lön böz tet jük meg. Az el sõ böl cse lõk a ter mé szet fi lo zó-
fu sok vol tak, ide so rol ha tó Tha lész, Hé rak lei tosz vagy Püthagorász, aki ket Arisz to te lész 
még nem te kin tett va ló di fi lo zó fu sok nak. Fi gyel mü ket el sõ sor ban a koz mosz ke let ke zé-
sé re és mû kö dé si el ve i nek le írá sá ra össz pon to sí tot ták. A fi lo zo fi kus szem lé let meg szü le-
té sé nél bá bás ko dó böl csek õk, akik a vi lág ke let ke zé sé rõl szó ló mi to ló gi ai tör té ne te ket 
szkep szis sel ke zel ték, és he lyük be ra ci o ná lis ma gya rá za to kat ál lí tot tak. A min den ség 
el sõd le ges oka ként már nem Ze uszt, ha nem va la mi lyen anya got: a vi zet, le ve gõt vagy 
tü zet fel té te lez ték. Szin tén a Szók ra tész elõt ti kor ban mû köd tek a szo fis ták, akik már 
nem a ter mé sze tet, ha nem el sõ sor ban an nak egy ki tün te tett ré szét, az em bert emel ték fi lo-
zó fi ai ér dek lõ dé sük köz pon ti prob lé má já vá. A szo fis ta moz ga lom leg fõbb cél ja iga zol ni, 
hogy a tár sas együtt élés sza bály rend sze re ki zá ró lag em be ri kon ven ció ered mé nye. A 
ki tün te tett té ma már nem a vi lág ke let ke zé se, ha nem a po lisz ban élõ pol gár fel ada ta i nak 
tisz tá zá sa, még pe dig a jó tör vény al ko tás vé gett, ezért el sõ sor ban ne ve lés sel, re to ri ká val 
és ál lam el mé let tel fog lal koz tak. Az athé ni de mok rá cia szü le té sé nek és fény ko rá nak 
ide jén vi rág zott a szo fis ták is ko lá ja a Kr. e. 5. szá zad ban. A leg nép sze rûbb szo fis ták, 
mint Damón, Gorgiász és Prótagorász a fel vi lá go sult zsar nok, Pe rik lész ba rát sá gá nak 
és vé del mé nek is kö szön het ték nép sze rû sé gü ket, a párt fo gó ha lá lá val azon ban a szo fis ta 
moz ga lom el tûnt Athén ból.

A hel lén fi lo zó fia má so dik nagy kor sza ka Szók ra tész, Pla tón és Arisz to te lész mû kö dé-
si ide jé re esik; e kor sza kot a klas  szi kus gö rög fi lo zó fu sok ko rá nak ne vez zük. A há rom 
nagy ság nem csu pán re mek ér ve lé si stí lu sa mi att vált mél tán hí res sé, de fi lo zó fi ai té má ik 
uni ver zá lis jel le ge mi att is. Mind hár muk ese té ben el mond ha tó, hogy a ter mé szet fi lo zó-
fi á tól a me ta fi zi kán és eti kán át egé szen az esz té ti ká ig, il let ve az ér ve lé si sza bá lyok 
meg ha tá ro zá sá ig min den fi lo zó fi ai prob lé mát érin tet tek. Té má ik sok szí nû sé ge és meg-
ol dá si ja vas la ta ik vál to za tos sá ga má ig ki me rít he tet len ala pot szol gál tat nak a fi lo zó fi ai 
dis kur zus mû ve lõ i nek. A te vé keny sé gü ket kö ve tõ kor szak ok kal is mer ked ve la i kus mód-
já ra azt vár nánk, hogy ké sõbb csu pán e nagy sá gok hal vány után zó i val ta lál koz ha tunk. 
Ez vi szont té ves fel te vés. A gö rög fi lo zó fia nagy klas  szi ku sok utá ni kor sza ka meg le põ 
mó don ép pen a fi lo zó fi ai moz gal mak sok szí nû sé gé tõl gaz dag. A fi lo zó fi ai irány za tok 
plu ra li zá ló dá sá nak oka az adott kor tör té ne ti ese mé nye i ben gyö ke re zik. A hel lén vá ros-
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ál lam ok önál lós á gá nak el vesz té se ci vi li zá ci ós ér té ke ik egy re szé le sebb kö rök höz va ló 
el jut ta tá sát ered mé nyez te. A gö rög kul tú ra ki ára dá sá nak szim bo li zá lá sa ként e kor sza kot 
nem posztklasszikus, ha nem hellenisztikus kor nak ne vez zük.

A hellenisztikus kor kez de te Nagy Sán dor hó dí tá sa i val esik egy be, fény ko ra a ró mai 
köz tár sa ság meg szi lár du lá sá nak ko rá ra esik, ha nyat lá sa pe dig a Kr. e. 1. szá zad ra, 
Augustus ural ko dá sá nak ide jé re da tál ha tó. A hel len iz mus ko rá ban nem ál lít hat juk, hogy 
jó lét ben, bol dog ság ban és nyu ga lom ban él tek vol na az em be rek, sõt ép pen el len ke zõ leg, 
az elõ zõ kor szak ok fé nyes szá za da i hoz ké pest ki mon dot tan a nyug ta lan ság és sze ren-
csét len sé gek kor sza ka volt ez. Ép pen ez zel ma gya ráz ha tó, hogy a gya kor la ti jel le gû, az 
egyé ni sors prob lé mák ra vi gaszt nyúj tó te rá pia fi lo zó fi ák egy re nép sze rûb bek ké vál tak 
ek ko ri ban. A kor ra jel lem zõ, hogy a két nagy klasszi kus fi lo zó fus in téz mé nye sí tett 
is ko lá ja – Pla tón Aka dé mi á ja és Arisz to te lész Lü ke ion ja – mellett egy re több, úgy ne-
ve zett „ut ca fi lo zó fia” kezd te ret hó dí ta ni ma gá nak Athén ban. Ilyen a mér ték tar tá sá ról 
és asz ké tiz mu sá ról hí res szto i ciz mus, az élet örö me it hir de tõ epi ku re iz mus, a fi zi kai lét 
meg ta ga dá sát val ló szkep ti ciz mus, vagy a pro vo ká ló fi lo zó fi át fel vál la ló ci niz mus. Eme 
har ma dik kor sza ka a gö rög böl cse let nek a ró mai csá szár kor ra is át örö kí ti ér té ke it. A szto-
i kus fi lo zó fia, mi ként az epikureista is, an nak el le né re, hogy a csá szár kor ban szer ve zett 
for má ban már nem mû ködik, még is a ró mai szer zõk ér dek lõ dé sé nek kö zép pont já ban 
ma rad . A szto i kus szi gor és az epikureista „élj a má nak” fi lo zó fia leg hû sé ge sebb kö ve-
tõi a ró mai iro da lom leg na gyobb sze mé lyi sé gei lesz nek: Ver gi li us, Ho ra ti us és Ci ce ro, 
hogy csak a leg fon to sabb szer zõ ket em lít sük.

A há rom fi lo zó fia tör té ne ti kor szak nem csu pán a tár gyalt té mák, ha nem a fi lo zó fus 
mo dell jét te kint ve is kü lönb sé ge ket mu tat. A preszókratikus böl csek ter mé szet fi lo-
zó fu sai ma gá nyos te vé keny sé get foly tat tak, több nyi re egyet len ta nít ványt vál lal tak, 
mû kö dé sü ket ki zá ró lag sa ját vá ros ál la muk kör ze té ben gya ko rol ták, in kább sze rény ség 
és a kö zös ség tõl va ló tá vol ság tar tás jel le mez te õket. Nem úgy a szo fis tá kat, õk ván-
dor fi lo zó fu sok vol tak, az át lagem ber tõl va ló meg kü lön böz tet he tõ ség mi att elõ adá sa ik 
al kal má ra bí bor szí nû kö penyt, úgy ne ve zett fel lé põru hát öl töt tek ma guk ra. Ta nít vá nyi 
kö rü ket vá lo ga tás nél kül bõ ví tet ték, hoz zá juk tar toz ni egyet len kri té ri um tel je sí té sé hez 
volt köt ve, ami nem volt más, mint a tan díj be fi ze té se. Fi lo zó fi ai té má ik el sõ sor ban a 
po lisz ban élõ sza bad pol gár si ke res sé gé nek tisz tá zá sa: a re mek ér ve lés a nép gyû lé sen a 
bí rók kö zött, a pi ac té ren, a hét köz nap ok ban. Szók ra tész a vá lo ga tás nél kü li ta nít vá nyi 
fog lal koz ta tás mi att kri ti zál ja a szo fis tá kat. A leg hí re sebb gö rög fi lo zó fust el sõ sor ban az 
há bo rí tot ta fel, hogy az ész be li ké pes ség fi gye lem bevé te le nél kül fo gad tak ma guk mel lé 
ta nít vá nyo kat. Szók ra tész azt val lot ta, hogy fi lo zó fi át csak az ar ra ér de me sek kel le het 
gya ko rol ni, még pe dig nem anya gi, ha nem ész be li rá ter mett ség fi gye lem be vé te lé vel. 
Szók ra tész leg fõbb kri ti ká ja a szo fis ták kal szem ben a ta nít vá nyok ész be li ké pes sé gek 
sze rin ti sze lek ci ó já nak tel jes mel lõ zé se.

A klas  szi kus fi lo zó fus mo dell je szem be ál lít ha tó a szo fis tá é val: nem fo gad ma ga mel-
lé vá lo ga tás nél kül kö ve tõt, csak a te het sé ges if ja kat ne ve li, nem kér jut ta tást, kül se je 
igény te len, mert nem ad a kül sõ sé gek re, nem a szó nok lat tant, ha nem a he lyes gon dol ko-
dás sza bá lya it és eti kai mér cék el sa já tí tá sát vár ja el hall ga tó i tól.

Szók ra tész elit iz mu sa Pla tón sze mé lyi sé gé re is ha tott. Pla tón és Arisz to te lész, mi ként 
Szók ra tész is, ki zá ró lag vá lo ga tott tár sa ság gal, a be ava tot tak kal osz tot ta meg el gon do lá sa-
it. Az elõb bi ket tõ Szók ra tész hez ké pest vi szont már prog ram fi lo zó fus nak is ne vez he tõ, 
hi szen írá sos for má ban rög zí tet ték esz mé i ket, és fi lo zó fi á juk nak in téz mé nye sí tett ke re tet 
is szab tak: Pla tón az Aka dé mi át, Arisz to te lész a Lü ke iont ala pí tot ta, ahol na pon ként tar-
tot tak elõ re rög zí tett té mák ból be szél ge té se ket, ki zá ró lag a szûk ta nít vá nyi kör szá má ra. 
Zárt rend ként kell el kép zel nünk e fi lo zó fus kö rö ket, sa ját épü let ben, osz tály te rem mel és 
könyv tár ral, és per sze a ve ze tõ mes ter ál lan dó je len lé té vel. Pla tón is ko lá ja több év szá za-
don át mû kö dött. A ve ze tõk ha lá luk kor vég ren de let ben ha gyo má nyoz ták a leg te het sé ge-
sebb nek tar tott ta nít vány ra az irá nyí tó sze rep kört, aki az tán a ház, a könyv tár és az ok ta tás 
szer ve zé sét is el lát ta. Arisz to te lész Far kas Apol lón li ge té ben sé tál gat va ta ní tott, in nen 
kö ré nek ra gad vány ne ve is: pe ri pa te ti ku sok. A két is ko la Athén leg hí re sebb fi lo zó fus köz-
pont ja i ként mû kö dött, ám zárt jel le gük mi att a hét köz na pi ér dek lõ dõk elõtt nem áll tak 
nyit va, tag ja ik kí vül he lyez ték ma gu kat a tár sa dal mi ke re te ken, és nem fog lal koz tak a szo-
fis ták ide jén még igen nép sze rû po li ti kai, ál lam el mé le ti té mák kal sem. En nek egyéb iránt 
ké zen fek võ ma gya rá za ta is van, a peloponnészoszi há bo rút kö ve tõ en a res ti tu ált athé ni 
de mok rá cia igaz ta lan vá dak kal ítél te ha lál ra a fedd he tet len eré nyû böl cset, a pél da ké pet, 
Szók ra tészt. Ezt kö ve tõ en hos  szú év szá zad ok ra vá lik jel lem zõ vé a fi lo zó fu sok ál ta lá nos 
po li ti ka el le nes sé ge. A po li ti kai té mák fi lo zó fi ai té mák ként el tûn ni lát sza nak egy idõ re, 
ám nem vég le ge sen, ugyan is az ál lam el mé let, sõt an nak gya kor la ti ága is, a hel len iz mus 
ko rá nak utol só fe lé ben is mét vál lal ha tó vá vá lik a fi lo zó fu sok kö ré ben is.
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A hellenisztikus kor fi lo zó fus mo dell je vál to za tos stí lus je gye ket mu tat. Szók ra tész 
szel le mi sé ge és az irán ta ér zett tisz te let e kor szak ban is jel lem zõ. A kor nagy irány za tai 
szókratikus je gye ket mu tat nak, vá lo gat nak a ta nít vá nyok kö zött, Pla tón és Arisz to te lész 
ha gyo má nyá hoz ké pest la zább in téz mé nyi struk tú rá ban mû köd te tik is ko lá ju kat, köz te rü-
le ten bár ki vel bár mi lyen fi lo zó fi ai té má ról szí ve sen be szél get nek.

A fi lo zo fá lás te hát is mét Athén köz pont já ban, az Agorán, a hét köz na pi em ber kö ze lé-
ben zaj lik. A pol gá rok jár tuk ban-kel tük ben, az ügye i ket in téz ve, ked vük és ide jük függ-
vé nyé ben hall gat tak be le egy-egy esz me fut ta tás ba, ta lán ép pen a vi lág ke let ke zé sé rõl, 
az élet ne héz sé ge i nek or vos lá sá ról, vagy a he lyes élet ve ze tés rõl. A szókratikus jel leg 
ab ban is to vább él, hogy a hellenisztikus kor fi lo zó fu sa sem tö rõ dik a vá ros ál lam aktuál-
politikai tör té né se i vel, sõt e kor el sõ fe lé nek fi lo zó fusmo dell jé re ép pen az lesz jel lem zõ, 
hogy ki von ja ma gát a vá ros ügye i nek in té zé se alól is. Ám idõ vel ez is mó do sul ni fog. A 
ró mai hó dí tá sok elõ re nyo mu lá sá val ará nyo san egy re több fi a tal ró mai is mer ke dik meg 
a gö rög fi lo zó fi á val, és en nek kö vet kez mé nye ként oly kor a gö rög fi lo zó fu so kat há zi 
mes ter ként lát juk vi szont egy-egy ró mai arisz tok ra ta tár sa sá gá ban. A szto i kus fi lo zó fia 
má so dik kor sza ká nak nagy egyé ni sé ge, Panaitiosz pél dá ul Scipio Africanus tár sa sá gá-
ban mu tat ko zik, a Kar thá gó el le ni had já rat kí sé rettag ja ként. A fi lo zó fia a hellenisztikus 
kor de re kán vég leg el hagy ja Athént. A Kr. e. 1. szá zad ra új tu do má nyos köz pon tok 
nyer nek te ret ma guk nak, pél dá ul Rhodosz és Ró ma. A fent em lí tett Panaitiosz po li ti kai 
élet irán ti erõ tel jes ér dek lõ dé sé vel szo kás a hel len iz mus ko rá ban ta pasz tal ha tó fi lo zó-
fus-stá tus meg vál to zá sát da tál ni. Az õt kö ve tõ szto i kus fi lo zó fu sok, vagy csak fi lo zó fia 
iránt ér dek lõ dõ böl csek, va ló di po li ti kai kar ri ert fut nak be, az az fi lo zó fus-ál lam fér fi ként 
kez de nek meg mu tat koz ni. Panaitiosz köz vet len ta nít vá nya Poszeidóniosz már tu da to san 
vál lal ja a fi lo zó fus-ál lam fér fi státust. Ro do szon – ahol szto i kus is ko lá ját mû köd tet te – a 
pol gá rok vá ros ál la muk ügye i nek in té zé sét bíz ták rá. Ttudomásunk van ró la, hogy prütan-
niszként és a ró ma i ak hoz de le gált kö vet ként is vál lalt po li ti kai tiszt sé get Ro do szon. Itt 
kell meg em lí te nünk Poszeidóniosz leg is mer tebb ta nít vá nyát, Marcus Tullius Ci ce rót, 
aki mes te rét a fi lo zó fia a te rén nem, de po li ti kai hír név ben túl is múl ta.

Az Athén ból el ván dor ló fi lo zó fu sok ki hí vás ként él het ték meg a vá lasz tott po lisz ba 
va ló be il lesz ke dé sük ter hét, ké zen fek võ meg ol dást a vá ros ál lam po li ti kai éle té be va ló 
tény le ges be kap cso ló dás je len tett. Ez te hát az egyik nyil ván va ló oka a fi lo zó fu sok ez 
idõ ben ta pasz tal ha tó po li ti ka irán ti von zal má nak, de va ló szí nû leg nem ez az egyet len 
ok. A gya kor la ti ma gya rá zat mel lett meg kell még em lí te nünk a fi lo zó fia meg újí tá sá ra 
tett tö rek vé se i ket is, ami leg ha tá ro zot tab ban a szto i kus fi lo zó fu sok kö ré re lesz jel lem zõ. 
A csar nok fi lo zó fu sai igye kez tek el ha tá rol ni ma gu kat a két nagy klas  szi kus fi lo zó fi ai 
is ko lá tól, mint egy önál ló ere de ti rend szert al kot va, amely ben fon tos sze rep jut a ha gyo-
má nyos fi lo zó fi ai té mák mel lett a gya kor la ti és po li ti kai fi lo zó fi á nak is.

A hellenisztikus ko ri szto i kus fi lo zó fu sok ra egy meg vál to zott fi lo zó fus kép lesz jel lem-
zõ. A kör nye zet, a vá ros ál lam és an nak ügyes-ba jos gond jai, ha nem is aktuálpolitikai 
prob lé mák fel vál la lá sá val, de ki vív ják a szto i kus fi lo zó fu sok ér dek lõ dé sét. E böl cse let 
tár gya ugyan is szi go rú ér te lem ben a koz mosz, a ter mé szet, mely nek ré sze a po lisz is. 
A mó do sult fi lo zó fusmo dell te hát nem csu pán a gya kor la ti hét köz nap ok vál to zá sá val 
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hoz ha tó ös  sze füg gés be, ha nem a fi lo zó fi ai té ma, a ku ta tás tár gyá nak meg vál to zá sá val 
is. Eb ben a vib rá ló, szí nes kö zeg ben a gö rög kul tú ra ki ára dá sá nak ke re tei kö zött bon ta-
ko zott ki a szto i kus fi lo zó fia.

II. A szto i kus is ko la kor sza kai és a moz ga lom to vább élé se

A szto i ciz mus a Kr. e. 3. szá zad ra nyert te ret ma gá nak, és túl zás nél kül ál lít hat juk, 
hogy a gö rög fi lo zó fi ai irány za tok kö zül a leg hu za mo sabb ide ig ma radt az ér dek lõ dés 
kö zép pont já ban. Fur csa mó don a moz ga lom nem az is ko la ala pí tó já ról kap ja a ne vét, 
ha nem a hely rõl, ahol a fi lo zó fus ki fej tet te té zi se it. A kitióni Zé nón az Athén köz pont-
já ban ta lál ha tó Sztoa Poikiliében, a Tar ka Csar nok ban fo gad ta hall ga tó sá gát, mely 
csar nok Polügnótosz mi to ló gi ai je len ete ket áb rá zo ló szí nes fest mé nye i rõl kap ta ne vét. 
Zé nón Kr. e. 300-ban ala pít hat ta az is ko lát, ame lyet ha lá lá ig ve ze tett.

A szto i kus fi lo zó fia há rom nagy kor szak ra ta gol ha tó. Az ósztoa az ala pí tó Zé nón és 
ta nít vá nyi kö re ál tal fém jel zett kor szak; a má so dik a már Athént el ha gyó, de még gö rö-
gül író fi lo zó fu sok kor sza ka, a kö zép sõ sztoa; ezt a Ró má ban élõ és több nyi re la ti nul 
író szto i ku sok kö re kö veti, ame lyet újsztoa név vel il le tünk. Az ósztoa nagy egyé ni sé gei 
az ala pí tó kitióni Zé nón (Kr. e. 334–262), Kleanthész (Kr. e. 331–230) és Khrüszipposz 
(Kr. e. 280–208); a kö zép sõ sztoáé Panaitiosz (Kr. e. 185–110) és Poszeidóniosz (Kr. 
e. 135–51), a la tin vagy újsztoa nagy hí res sé gei Seneca (Kr. e. 4. – Kr. u. 65), Marcus 
Aurelius (Kr. u. 121–180), va la mint a szin tén ró mai, de az elõ dök irán ti tisz te let bõl 
még gö rö gül író Epiktétosz (Kr. u. 60–120). Az ósztoa dogmatista jel le get mu tat, ek kor 
fo gal ma zód nak meg a fõbb té te lek és axi ó mák; a má so dik kor szak kép vi se lõi kis sé 
szem be for dul nak e ha gyo mán  nyal, és pon to sí tó cél zat tal, kri ti kai han gon kö ze lí tik meg 
a ko rai szto i ku sok té zi se it. E kor szak kép vi se lõi lesz nek azok a fi lo zó fu sok, akik nyíl tan 
vál lal ják po li ti kai am bí ci ó i kat. Kez det ben ugyan meg õr zik az is ko la szer ve zés ke re te it, 
de mi vel a te het sé ges szto i ku sok sor ra el hagy ják Athént, ma ga az athé ni szto i kus is ko la 
is fel szá mo ló dik.

Panaitiosz ta nít vá nya, Poszeidóniosz Ro do szon ala pít sa ját is ko lát, mely egyéb ként 
az utol só is mert an tik szto i kus is ko la is egy ben. Mû kö dé se az ala pí tó ha lá lát kö ve tõ en 
meg is szû nik, ami a szer ve zet ten mû kö dõ szto i kus moz ga lom el mú lá sát je len ti. Az 
utol só kor szak kép vi se lõi önál ló is ko lá ba már nem tö mö rül tek, sa ját örö mük re mû ve lik 
a fi lo zó fi át, ne vük még is sok kal is mer teb ben cseng szá munk ra, mint a nagy elõ dö ké, 
ami nek az le het a ma gya rá za ta, hogy a szto i kus eti ka hét köz na pi gond ja ink ra or vos ság-
ként szol gá ló te rá pi ás esz kö ze it dol goz ták ki. Az an tik szto i kus fi lo zó fia utol só nagy kép-
vi se lõ je a fi lo zó fus csá szár Marcus Aurelius, aki nek ha lá la után sem lan kad a szto i kus 
fi lo zó fia nép sze rû sé ge, igaz, már nem di rekt ha gyo má nyo zó dás sal.

Vi tat ha tat lan tény, hogy a sztoa igen nagy ha tás sal volt a fi lo zó fia tör té net nagy sze-
mé lyi sé ge i re, hi szen Szent Ágos ton te o ló giaér ve i tõl, Abelardus lel ki is me ret fo gal mán 
át, Kál vin pre desz ti ná cióta nán vagy Descartes szen ve dély ta nán ke resz tül a fi lo zó fi ai 
irány za tok több sé gé ben szto i kus el gon do lá sok mu tat ha tók ki. A fel vi lá go so dás ko rá ban 
ma ga a moz ga lom is új já é led, e kor szak a neosztoicizmus né ven vált is mert té. Leg-
ne ve sebb kép vi se lõ je a né met al föl di hu ma niz mus ki emel ke dõ tu dó sa, Justus Lipsius 
(1547–1606). A ma gyar hu ma nis ták kö zött is akad tak a sztoával szim pa ti zá ló tu dó sok, 
itt ér de mes meg em lí te nünk Beth len Ist ván párt fo golt ját, az er dé lyi fel vi lá go sult gon dol-
ko dók nagy egyé ni sé gét, Las kai János re for má tus pré di ká tort. Laskai ma gyar ra for dí-
tot ta ta ná rá nak, Lipsiusnak la tin nyel ven írt ál lam el mé le ti mû vét, mely mû a ké sõbb 
ki bon ta ko zó ma gyar hu ma niz mus ra volt igen nagy ha tás sal.

III. Zé nón re cep ció tör té ne té rõl

A hel le niz mus ko rá ban te vé keny ke dõ szto i kus szer zõk mû vei saj nos el vesz tek, 
csak tö re dé ke ket is me rünk, ki zá ró lag a sztoa har ma dik kor sza ká ból ma rad tak ránk 
tel jes ter je del mû mû vek. Zé nón fi lo zó fi ai gon do la ta it több nyi re má sod la gos for rá sok-
ból, és erõ sen in terp re tált fej te ge té sek alap ján va gyunk kény te le nek re konst ru ál ni. A 
szö ve gek ha gyo má nyo zá sa a ma nap ság ta nul má nya i kat foly ta tó egye te mi hall ga tók 
ta nu lá si gya kor la tá hoz ha son lít ha tó. A szto i kus fi lo zó fia iránt ér dek lõ dõ an tik szer zõk 
ki vo na to kat ké szí tet tek az ere de ti mû vek bõl, és szó  sze rin ti idé ze tek kel tar kí tot ták 
jegy ze te i ket. E mû faj mû ve lõ it doxográfusoknak ne vez zük. Ki zá ró lag e fur csa ol va sá-
si gya kor lat nak kö szön he tõ en is mer het jük Zé nón és a töb bi szto i kus el gon do lá sa it. A 
Kr. u. 1–2. szá zad ban olyan doxográfiai mû vek ké szül tek el, ame lyek szer zõi va ló ban 
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el mé lyül ten ér dek lõd tek a szto i kus fi lo zó fia iránt. A leg fon to sabb for rás köz lõ szer zõk 
kö zött ta lál juk Jamblikhoszt, Sztobaioszt, Di o ge nész Laertioszt, Ci ce rót, Plutarkhoszt, 
Sex tus Empiricust, az or vos Galénoszt, de Szimplikioszt, az Arisz to te lész-kom men tá rok 
szer kesz tõ jét, vagy a ké sõb bi szto i ku sok kö zül Senecát is. Ezek a szer zõk nem csu pán 
jegy ze te ket ké szí tet tek, de a szto i kus élet ve ze té si sza bá lyo kat ma gu ké nak érez ve, be is 
épí tet ték azo kat sa ját fi lo zó fi ai mon dan dó juk ba. Az is mer te tett doxográfus szer zõ lis ta 
is ér zé kel te ti Zé nón tö re dé ke i nek és ta na i nak hi he tet len hor de re jû ös  szeg zé sét, hi szen 
gya kor la ti lag a tel jes hellenisztikus és csá szár ko ri iro dal mat tö vi rõl he gyi re át kell ta nul-
má nyoz nia an nak a ku ta tó nak, aki e mû vek bõl a Zénónra és a töb bi szto i kus ra uta ló 
mon da to kat pró bál ja ös  sze gyûj te ni. Nyil ván va ló an e ne héz sé gi fak tor a ma gya rá za ta 
an nak, hogy Zé nón tö re dé ke i nek önál ló kö tet ben va ló pub li ká lá sa egé szen a 19. szá za-
dig vá ra tott ma gá ra. El sõ ként A. C. Paerson vál lal ko zott e mun ká ra, és 1891-ben ki ad ta 
Zé nón és köz vet len utód ja, Kleanthész frag men tu ma it fi lo ló gi ai és fi lo zó fi ai kom men-
tá rok kal. (A. C. Pearson, The Fragmenets of Zeno and Clanthes, Camb rid ge, 1891.) 
Pearson mun ká ját ki in du ló pon tul vé ve né hány év ti zed del ké sõbb, 1921-ben Johannes 
von Armin már a ko rai sztoa tel jes frag men tumgyûj te mé nyét ad ta köz zé, amely Zé nón, 
Kleanthész, Khrüsszipposz és a ki sebb szto i ku sok tö re dé ke it tar tal maz za; a ké zi könyv 
má ig hasz ná la tos a fi lo ló gu sok kö ré ben. (J. von Armin, Stoicorum veterum Fragmenta, 
Leipzig, 1921.) A szto i kus szö ve gek re a szö veg gyûj te mény cí mé nek rö vi dí té sé vel, kö tet-
szá má val, a frag men tum szá má nak meg adá sá val, az an tik szer zõ ne vé nek és mû vé nek 
meg je lö lé sé vel, pon tos locus-meg ha tá ro zás sal szok tunk hi vat koz ni. En nek a szi go rú fi lo-
ló gi ai szö veg meg je lö lés nek oka az adott rész let vis  sza ke res he tõ sé ge, szá mos eset ben 
ugyan is csak is a szö veg kör nye zet fi gye lem be vé te lé vel le het le for dí ta ni az uta lá so kat. A 
ta nul mány ban sze rep lõ for dí tá sok is J. von Armin gyûj te mé nyé bõl szár maz nak, és az itt 
is mer te tett fi lo ló gi ai pon tos ság kö ve tel mé nyei sze rint ke rül nek köz lés re.

A Zé nón-ku ta tá sok len dü le tet kap tak a két szö veg ki adás pub li ká lá sát kö ve tõ en. A 
szá zad ele jén a né met klas  szi kafi lo ló gia kezd te meg a szö ve gek fi lo ló gi ai tisz tá zá sát 
és a ta nok ere de ti sé gé nek iga zo lá sát. M. Pohlenz két kö te tes mo nu men tá lis mo nog rá fi át 
szen telt a té má nak. Mû ve má ig mérv adó a szto i ku sok kal fog lal ko zó ku ta tók szá má ra. 
(M. Pohlenz, Die Stoa I, Göttingen, 1992.; Die Stoa II, Göttingen, 1980.) Nap ja ink ban is 
egy re nép sze rûbb ku ta tá si té ma a szto i kus fi lo zó fia, el sõ sor ban an gol szász te rü le te ken. 
A szer zõk kö zül el sõ ként A. A. Longot em lí te ném, aki a hellenisztikus fi lo zó fi ai irány za-
tok elem zé sét több köny vé ben is pub li kál ta, kö zü lük né hány ma gya rul is ol vas ha tó; de 
R. Sorabjira is fel hív nám a fi gyel met, aki a szto i kus szen ve dély tan ról és an nak a ke resz-
tény fi lo zó fi á ban ki mu tat ha tó ha tá sá ról tett köz zé szá mos ta nul mányt; vé gül pe dig D. 
Sedleyt ér de mes még ki emel nem, aki a szto i kus me ta fi zi ka és is me ret el mé let szak ér tõ je, 
de a klas  szi kus fi lo zó fia re mek elem zõ je ként is is mert.

Ta nul má nyom má so dik fe lé ben a szto i kus is ko la meg ala pí tó já nak, a kitióni Zénónnak 
fi lo zó fi ai élet út já ról, a ró la szó ló anek do ták ról, fi lo zó fi ai né ze te i rõl fo gok szól ni a szto-
i kus fi lo zó fia disz cip li ná ris fel osz tá sa sze rint: a ter mé szet fi lo zó fia, más né ven fi zi ka, 
az eti ka és a lo gi ka, az az az is me ret el mé let, a he lyes ér ve lés sel fog lal ko zó tu do mány 
osz tá lyo zá sa sze rint. Elem zé se i met né hány ál ta lam ké szí tett ma gyar nyel vû for dí tás 
köz lé sé vel tar kí tom; a tö re dé kek ta gol ha tó sá ga és a szö veg ér tés vé gett a for dí tá so kat 
cím zé sek kel lát tam el, mely cím zé sek az ere de ti gö rög, il let ve la tin szö ve gek ben nem 
for dul nak elõ.

IV. Zé nón éle te

SVF I 1–6 Diogenes Laertios VII 1–28
Zé nón szár ma zá sa
1. Zé nón Mnaszeasz vagy Démeasz fia, a cip ru si Kitión, a gö rö gök 

ala pí tot ta, fö ní ci ai te le pe sek ál tal la kott vá ros szü löt te. Nya kát csak 
egyik irány ba tud ta for dí ta ni, aho gyan ezt az athé ni Timótheusz ír ja 
az Élet rajz ok cí mû mû vé ben; türoszi Apollóniosz ar ról tu dó sít, hogy 
vé kony, ma gas, sö tét bõ rû fér fi volt, és egy szer va la ki õt egyip to mi 
klematisznak ne vez te, aho gyan Khrüszipposz is ír ja a Köz mon dás ok 
cí mû mû ve el sõ köny vé ben. Vas tag, pu ha és gyen ge vád li ja volt, ezért 
mond ja Perszaiosz a La ko má zá si em lé kek cí mû mû vé ben, hogy sok szor 
tá vol  ma radt a la ko mák tól. Azt is mond ják, hogy sze ret te a fü gét, fris sen 
és aszal tan egy aránt.

Fi lo zó fi ai elõ ta nul má nyai
Kratésznak volt ta nít vá nya, ahogy ar ról már szó esett ko ráb ban, 

az tán Sztilpónt hall gat ta – mond ják – és Xenokratészt tíz évig, aho gyan 
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Timokratész ír ja a Di ón éle te cí mû mû vé ben. Szin tén õ ír ja, hogy még 
Polemónt is hall gat ta. Hekatón ír ja, va la mint a türoszi Apollóniosz 
Zé nón éle te el sõ köny vé ben, hogy Zé nón egy szer jós la tot kért: va jon 
mi ként él he ti a leg jobb éle tet? Azt vá la szol ta ne ki az is ten: ha el ke ve re-
dik a hol tak kal; ezt az tán úgy fej tet te meg, hogy ol vas nia kell az elõ dök 
ta ní tá sa it.

Kratésszal va ló ta lál ko zá sa
Kratésszal a kö vet ke zõ kép pen ta lál ko zott, a Fõníciából Peiraieuszba 

tar tó üz le ti út ján, ami kor bí bor ral ke res ke dett, ha jó tö rést szen ve dett. 
Ki szállt Athén ban ... le ült egy könyv ke res ke dõ mel lé, aki Xenophón 
Em lé ke zé se i nek má so dik köny vét ol vas ta fenn han gon. Ek kor ör ven dez-
ve meg kér dez te tõ le, va jon hol él nek a könyv ben sze rep lõ fér fi ak. 2. 
Sze ren csé re ép pen ar ra járt Kratész, és a könyv ke res ke dõ fel ki ál tott: „Õt 
kö vesd!” Et tõl kezd ve az tán Kratész hall ga tó ja lett. …

Athén ban: a Tar ka Csar nok mes te re
Vé gül el hagy ta Kratészt, és a fen tebb már fel so rolt fi lo zó fu so kat hall-

gat ta még vagy 20 éven át, ezért szok ták mon da ni õt idéz ve: „Bi zony 
sze ren csés vol tam, ami kor ha jó tö rést szen ved tem!” Egye sek sze rint 
ezt már Kratész ta nít vá nya ként mon do gat ta. Má sok sze rint in kább 
ami kor Athén ban idõ zött. Úgy tud ják, ami kor tu do má sá ra ju tott a ha jó 
el sül  lye dé se, így szólt: „A jó sze ren cse ve ze tett a fi lo zó fi á hoz!” Má sok 
sze rint meg mi u tán el ad ta por té ká ját az athé ni ak nak, csak azu tán kez-
dett fi lo zo fá lás sal fog lal koz ni. A Tar ka Csar nok ban sé tál ga tott, amit 
Peiszainaktiosznak is ne vez nek, tar ká nak pe dig Polügnótosz szí nes 
fest mé nyei után. Hát itt ad ta elõ ta na it, azt sze ret te vol na, hogy e hely 
nyu gal mat lel jen, mi vel a har minc zsar nok tény ke dé se ide jén 1400 athé-
ni pol gár lel te itt ha lá lát. Töb ben is csat la koz tak hoz zá hall gat ni ta ní tá-
sa it, õket szto i ku sok nak ne vez ték el, mi ként a kö ve tõ it is, aki ket ele in te 
zénóniánusoknak hív tak, ahogy Epi ku rosz ír ja Le ve lek c. írá sá ban.

Az athé ni ak tisz te le te Zé nón iránt
3. Az athé ni ak oly mér ték ben nagy ra tar tot ták, hogy a vá ros vé dõ fa-

la i nak kul csát ná la he lyez ték el, meg még arany ko szo rú val és bronz- 
szo bor ral is meg tisz tel ték. Ugyan ezt sa ját szü lõ vá ro sa pol gár tár sai is 
meg tet ték, akik tud ták, hogy egy ilyen fér fi szob ra vá ro suk dí sze lesz, 
de még a Szidónban élõ kitióniak is a sa ját juk nak érez ték.

A mér ték tar tás és ön fe gye lem eré nyé nek gya kor ló ja
Ke nyér da rab ká kon, mé zen és ke vés il la tos bo ron élt. El vét ve vol tak 

fiú sze re tõi, mind ös  sze egy vagy két alka lom mal volt öröm lán  nyal is, 
csak hogy ne gon dol ják nõ gyû lö lõ nek. Perszaiosszal la kott a sa ját há zá-
ban. Perszaiosz egy szer egy fu vo lás lányt vitt ha za ne ki, de Zé nón vis  sza-
küld te õt Perszaioszhoz.

A szto i kus erény, a fi lo zó fia gya kor ló ja
4. … Na gyon szí vós és kis igé nyû em ber volt, nyers éte len élt, 

vé kony kö penyt vi selt. Ezt me sé lik: „Ne ki sem a fa gyos tél, sem a vég-
te len zá por, sem az erõs nap tü ze nem ár tott, mi ként a vé szes be teg ség 
sem, sem a fon tos ün ne pi já té kok, mert õ fá rad ha tat la nul éj jel-nap pal a 
fi lo zó fia mû ve lé sén munkálkodott!”…

A fe gyel me zett ség eré nyé nek gya kor ló ja
6. A ko mé dia köl tõk ész re sem vet ték, hogy vic ce ik kel ép pen di csé rik 

Zénónt. Pél dá ul Philemón a Fi lo zó fu sok cí mû drá má já ban ezt ír ja: „egy 
da rab ke nyér, fü ge cse me ge, öb lö gesd le víz zel; ilyen új fi lo zó fi át ve zet 
be õ, éh sé get ta nít, és ta nít vá nyo kat kap”. Egye sek Poszeidipposznak 
tu laj do nít ják e so ro kat. Ezt is mond ják ró la: „Zé nón a leg fe gyel me zet-
tebb fi lo zó fus.” … Min den kin túl tett fe gyel me zett ség te kin te té ben és 
úgy tû nik, mél tó ság – és Ze usz ra – a bol dog ság te kin te té ben is.

Zé nón ha lá la
Ki lenc ven nyolc éves ko rá ban halt meg be teg ség nél kül, egész sé ge-

sen. Perszaiosz azt ál lít ja Az eti kai ér te ke zé sek ben, hogy 72 éves ko rá-
ban halt meg; Athén ba 22 éves ko rá ban ér ke zett. Apollóniosz azt ál lít ja, 
hogy 68 éves ko rá ig állt az is ko la élén. Ha lá la így esett meg: az is ko lá ból 
ki lép ve meg bot lott és el tör te egyik láb uj ját, rá csa pott a föld re és a Niobé 
egyik so rát is mé tel get te. „Jö vök már! Mért hívsz?” és azon nyom ban 
meg halt; meg ful ladt ma gá tól. Az athé ni ak a Kerameikoszon te met ték el, 
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A Di o ge nész Laertiosznál ol vas ha tó, Fi lo zó fu sok élet raj za cí mû doxográfiai szö veg-
ben ta lál juk, hogy a kitióni, az az cip ru si szár ma zá sú Zé nón fö ní ci ai ke res ke dõ csa lád 
sar ja ként szü le tett, a tö re dé kek alap ján azt va ló szí nû sít het jük, hogy Kr. e. 331-ben. 
Athén ba húsz éve sen, te hát 311 kö rül ér kez he tett egy üz le ti út so rán, ami kor fõ ní ci ai 
bí bor vász nat szál lí tott Athén ba. Athén ki kö tõ jé nek kö ze lé ben ha jó tö rést szen ve dett, és a 
sze ren csét len ség rõl a ha gyo mány azt tar tja, hogy Zé nón e saj ná la tos ese tet vé gül még is 
sze ren csés nek ti tu lál ta, mi vel en nek kö szön he tõ en is mer ke dett meg a gö rög fi lo zó fi á val. 
A ki kö tõ pi a ci for ga ta gá ban ugyan is egy könyv árus ra lett fi gyel mes, aki por té ká ját rek-
lá moz va Xenophón Szók ra tész rõl szó ló Em lé ke zé se it ol vas ta fenn han gon. Zé nón cso dá-
lat tal hall gat ta az el be szé lést, meg kér dez te a ke res ke dõt, hol ta lál koz hat ilyen tisz te let re  
mél tó böl csek kel. A ke res ke dõ az ép pen ar ra já ró Kratészre (Kr. e. 368–285) mu ta tott, 
és ez zel Zé nón tud tá ra ad ta: ha a ma gas fi lo zó fia iránt ér dek lõ dik, ak kor Kratész tár sa-
sá gát ke res se.

Kratész Di o ge nész nek, a ci ni kus is ko la meg ala pí tó já nak volt ta nít vá nya, mely irány-
zat el sõ sor ban a szók ra té szi eti ka ra di ká lis vál to za tát hi va tott to vább örö kí te ni. Ké sõbb 
Zé nón Athén ban más fi lo zó fu so kat is fel ke re sett, pél dá ul a szin tén szókratikus kör ként 
mû kö dõ megarai is ko la nagy egyé ni sé gét, Sztilpónt (Kr. e. 360–280) is, aki tõl a lo gi kai 
for mu lák és pa ra do xo nok gya kor la tát sa já tí tot ta el. A többi fi lo zó fuskö rök höz va ló csat-
la ko zás gya nít ha tó an terv sze rû en tör tént. A fi lo zó fus sa ját is ko lá já nak meg ala pí tá sa elõtt 
nyil ván az ak kor is mert irány za tok mind egyi ké vel meg kí vánt is mer ked ni. Nyi tott sá ga 
és a meg szer zett is me re teket egy ség be gyú ró szem lé le te kel lett a me rõ ben új fi lo zó fi ai 
moz ga lom lét re hí vá sá hoz. A mint egy tíz évig tar tó fi lo zó fus ta nul má nyo kat kö ve tõ en 
ala pí tot ta meg önál ló is ko lá ját Kr. e. 300 kö rül. Is ko lá ja ne vét a már em lí tett Tar ka Csar-
nok ról, a Sztoa Poikiliéról kap ta, ahol Zé nón na pon ta ad ta elõ fi lo zó fi ai elõ adá sa it.

Zé nón éle té rõl, a szto i kus eré nyek ál lan dó sult gya kor la tá ról, ön fe gyel mé rõl, a mér ték tar-
tó élet mód ról, mi ként böl cses sé gé rõl szá mos tu dó sí tás ma radt fenn. Az athé ni ak, bár nem 
volt szü le tett athé ni pol gár, tisz te le tük je le ként ha lá la kor szob rot emel tek szá má ra, me lyet 
arany ko szo rú val dí szí tet tek. Ter mé sze te sen szü lõ vá ro sa is ver seny re kelt a leg hí re sebb szto-
i kus tisz te le té ért, a tu dó sí tá sok sze rint Kitiónban is szob rot eme ltek em lé ké re.

tisz te le tü ket a fent már em lí tett ren de le tek meg ho za ta lá val fe jez ték ki, 
eré nyes jel le mé nek így ál lít va em lé ket.

Zé nón mû vei
SVF I 41 Diogenes Laertios VII. 4.
Zé nón Az Ál lam ról cí mû mû ve mel lett a kö vet ke zõ mû ve ket ír ta még: 

A ter mé szet sze rin ti élet rõl; A kész te tés rõl, az em ber ter mé sze té rõl; A 
szen ve dé lyek rõl; A kö te les sé gek rõl; A tör vény rõl; A hel lén ne ve lés rõl; 
A lá tás ról; A min den ség rõl; A je lö lés rõl; Püthagorászi kér dés kö rök; 
Ál ta lá nos dol gok ról; A stí lu sok ról; Ho mé ro szi kér dé sek öt köny ve; A 
köl té szet rõl és hall ga tá sá ról; to váb bá A szak tu do mány ok ról, A meg ol-
dá sok ról; A cá fo la tok két köny ve; Vis  sza em lé ke zés Kratészre,végül az 
Eti ka.
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V. Zé nón és a szto i kus fi lo zó fia leg fõbb ta nai

A fi lo zó fia há rom fõ te rü le te: fi zi ka, eti ka és lo gi ka
SVF I 45 Diogenes Laertios VII. 39.
A kitióni Zé nón el sõ ként ál lít ja a Logoszról cí mû mû vé ben, hogy a 

fi lo zó fia há rom rész re ta go ló dik: a fi zi ká ról (ti. ter mé szet fi lo zó fi á ról), az 
eti ká ról és a lo gi ká ról va ló ér ve lés sze rint. ... A szto i ku sok a fi lo zó fi át 
élõ lény hez ha son lít ják: a cson tok nak és az ide gek nek a lo gi ka fe lel meg, 
a hú sos ré szek nek az eti ka, a lé lek nek pe dig a fi zi ka.

SVF I 46 Diogenes Laertios VII. 40.
Egye sek a lo gi kát ren de lik el sõ hely re, má so dik ra a fi zi kát és har ma-

dik ra az eti kát. Ez zel ta lál ko zunk Zé nón Logoszról cí mû mû vé ben is.

Szto i kus me ta fi zi ka: a két princípium, vagyis az is ten és az anyag
SVF I 85 Diogenes Laertios VII. 134.
A szto i ku sok sze rint a min den ség nek két prin cí pi u ma van: ak tív és 

pas  szív. A pas  szív prin cí pi um a mi nõ ség nél kü li szubsz tan cia, az anyag; 
az ak tív prin cí pi um az anya got meg for má ló logosz, az is ten. Ez utób bi, 
mi vel örök ké va ló, az anyag egé szét át jár va min dent lét re hoz. Ezt a tant 
kitióni Zé nón ál lí tot ta A szubsz tan ci á ról cí mû mun ká já ban.

A koz mosz is ten ség, ész, gond vi se lés, Ze usz
SVF I 102 Diogenes Laertios VII. 135–6.
A szto i ku sok azt ál lít ják, hogy is ten, ész és gond vi se lés, il let ve 

Ze usz ugyan az és szá mos más né ven is le het ne vez ni õt. Kez det ben 
ön ma gá ra tá masz ko dott, majd az egész szubsz tan ci át le ve gõ bõl víz zé 
vál toz tat ta; ahogy az élõ lé nyek ese té ben a sper mát az on dófo lya dék 
tar tal maz za, nos úgy volt je len a koz mosz logoszcsírája a ned ves ség-
ben, így tet te al kal mas sá az anya got ön ma gá ban a kö vet ke zõ te rem-
té si sza ka szok ra; így elõ ször a négy ele met te re mtet te meg: a tü zet, 
a vi zet, a le ve gõt és a föl det. Ezt Zé nón ír ja a Min den ség rõl cí mû 
mû vé ben. …

Ak kor ke let ke zik a koz mosz, ami kor a szubsz tan cia a tûz bõl a le ve-
gõn át a ned ves ség be for dul, ki szá ra dó ré sze föld dé vá lik, rit ka ré szei 
pe dig tûz zé vál nak. Ke ve re dés ál tal vál nak ki ké sõbb a nö vé nyek és ál la-
tok és más élõ lé nyek. A koz mosz ke let ke zé sé rõl és pusz tu lá sá ról Zé nón 
a Min den ség rõl cí mû írá sá ban szól.

A koz mi kus fel lob ba nás és koz mi kus cik lus
SVF II 524 1–3. Sex tus, Adversus mathematicos IX. 332.
A szto i ku sok meg kü lön bö ztet ték a min den sé get és az uni ver zu mot. 

Sze rin tük a min den ség a koz mosz, az uni ver zum pe dig a min den ség 
és az azon kí vül ta lál ha tó ûr. Így te hát a min den ség, va gyis a koz mosz 
az ûr ál tal ha tá rolt, az uni ver zum pe dig vég te len, mi ként a koz mo szon 
kí vü li ûr is.

Ta nít vá nyi kö re gaz dag volt, de vá lo ga tós nak mu tat ko zott, nem ked vel te a tö me-
get, gon do la ta it, Szók ra tész hoz ha son ló an, csak az ar ra ér de me sek kel osz tot ta meg. 
Leg ked ve sebb ta nít vá nya Perszaiosz volt, aki vel egy rö vid ide ig ott ho nát is meg-
osz tot ta.

Ha lá lá nak tör té ne te is a tö ké le tes szto i kus jel lem rõl tesz ta nú bi zony sá got, mi ként 
az a fent idé zett Di o ge nész Laertiosz-rész let bõl ki de rül. A tör té ne ti ha gyo mány sze rint 
so sem volt be teg, idõs ko rá ban halt meg, va ló szí nû leg Kr. e. 262-ben, tu do má sul vé ve 
és vár va éle te be fe je zé sét. A Zénónról szó ló, idõ köz ön ként mo so lyog ta tó tör té ne tek a 
hel len iz mus ko rá nak iro dal mi stí lu sát tük rö zik. Ezen el be szé lé se ket több nyi re kri ti ká val 
kell fo gad nunk, az ér dek lõ dõ nagy kö zön ség szó ra koz ta tá sát hi va tot tak szol gál ni, mi ként 
az ma nap ság is ta pasz tal ha tó a hí res sé gek kö rül.

Zé nón a Di o ge nész nél fenn ma radt cím lis ta alap ján gaz dag szer zõ nek te kint he tõ. A 
cí mek ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy Zé nón el sõ sor ban a szto i kus eti ka fon to sabb 
tárgy kö re i rõl nyúj tott elem zé st, a ter mé szet tel va ló össz hang el éré sé nek le he tõ sé geit 
ku tat ta, és a cél el éré sét za va ró szen ve dé lyek ki küsz öböl he tõ sé gét tisz táz ta. Ha lá la után 
ta nít vá nya, Kleanthész vet te át az is ko la ve ze té sét, aki te het ség ben me s te ré hez ké pest 
alul ma radt.



21

SVF II 610 Achilleus, Isagogia in Aratum 8.
A szto i ku sok sze rint a koz mosz fel ol dó dik (ég) bi zo nyos meg ha tá ro-

zott idõ köz ön ként; azt mond ják, az ûr nem vég te len, ha nem ugyan an  nyit 
tá gul az uni ver zum, mi köz ben fel ol dó dik a koz mosz.

A koz mosz ré szei köz ti össz hang ról: fatum
SVF I 98 Aristocles, Eusebius, Preoartio evangelica, XV. P. 816 d
Bi zo nyos gond vi se lés sze rint idõ köz ön ként az egész koz mosz fel-

ol dó dik, majd pe dig is mét vis  sza ren de zõ dik. Az el sõ tûz olyan, mint 
a mag, minden nek logoszát bír ja, és a múlt be li, jö võ be li és je len be li 
ese mé nyek okát is. E dol gok kö zöt ti kap cso lat és köl csön ha tás a fatum, 
tu do mány, igaz ság, ez a lé te zõk ki véd he tet len és el ke rül he tet len tör vé-
nye. En nek meg fe le lõ en a vi lá gon min den jól ren de zett, mi ként egy 
tö ké le tes tör vén  nyel mû kö dõ vá ros ál lam ban.

Gond vi se lés
SVF I 175 Diogenes Laertios VII. 149.
Min den a gond vi se lés ál tal lett, ál lít ja Khrüszipposz … és Poszei-

dóniosz … és Zé nón, mi vel a fatum min den do log oká nak szo ros ös  sze-
füg gé se vagy logosza, mely sze rint a koz mosz ve ze ti ma gát.

A jós lás
SVF I 174 Diogenes Laertios VII. 149.
Azt ál lít ja min den jós lás he lyes, ha lé te zik a gond vi se lés, bi zo nyos 

si ke res jós la tok alap ján mes ter ség nek is ne ve zi Zé nón.

A lé lek tü zes le he let: pneuma
SVF I 135 Diogenes Laertios VII. 157.
A kitióni Zé nón sze rint a lé lek me leg le he let (pneuma), ez kész tet 

lég zés re és moz gás ra ben nün ket.

Az eti ka tárgy kö rei
SVF I 178 Diogenes Laertios VII. 84.
A fi lo zó fia eti kai tárgy kö rei a kö vet ke zõk: a kész te tés, a jó és a 

rossz, a szen ve dé lyek, az eré nyek, a vég sõ cél, a leg fõbb ér té kek és a 
cse lek vés, a kö te les ség, a buz dí tó és gát ló té nye zõk kö re. … A kitióni 
Zé nón és Kleanthész és a ko ráb bi szto i ku sok egy sze rûb ben de fi ni ál ták 
e tár gyat.

Bol dog ság: a ter mé szet tel össz hang ban él ni
SVF I 179 Diogenes Laertios VII. 87.
El sõ ként Zé nón Az em ber ter mé sze té rõl cí mû írá sá ban ál lí tot ta, hogy 

a vég sõ cél a ter mé szet tel össz hang ban él ni, amely az erény sze rin ti élet. 
… Az eré nyes élet a ter mé szet tel össz han got mu ta tó dol gok tapaszta-
lata… Min den ki ter mé sze te a min den ség ter mé sze té nek ré sze.

A szen ve dély té ves kép zet
SVF I 209 Galénos, De Placitis Hippocratis et Platonis, V. 429, p. 

505. 5–14 M
Zé nón úgy gon dol ta, hogy a szen ve dé lyek … a lé lek ös  sze hú zó dá sai, 

el er nye dé sei, fel emel ke dé sei és ki tö ré sei, ame lyek rög tön az íté le tek 
után kö vet kez nek.

Zé nón te nyérha son la ta a kép ze tek meg ra ga dá sá ról
SVF I 66 Ci ce ro Academica Pr. II. 144.
… Zénón ezt a szem lél te tõ pél dát mu tat ta be. Egyik ke zét elõ re nyúj-

tot ta ki nyi tott te nyér rel, a „kép zet” mond ta, „eh hez a ki nyi tott te nyér hez 
ha son ló”; az tán ki csit vis  sza haj lí tot ta uj ja it: „ez jó vá ha gyás hoz ha son-
ló”; majd tel je sen ös  sze zár ta uj ja it és ököl be szo rí tot ta ke zét, és ezt 
meg ra ga dás nak ne vez te, a ha son lat alap ján pe dig er re a moz za nat ra, az 
ököl be szo rí tott kéz moz du la tá ra, amit elõt te még so ha sem ne ve zett 
meg a fi lo zó fia, a meg ra ga dás (katalépszisz) ki fe je zést ve zet te be. Az tán 
pe dig bal ke zét is ki nyúj tot ta, és a jobb ök lét ez zel ala po san és erõ sen 
meg szo rí tot ta, ilyen pe dig a tu dás, mond ta, ami nem ré sze sen ki nek, 
csak a bölcs nek.
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A szto i kus fi lo zó fia há rom te rü let re osz lik: fi zi ká ra, eti ká ra és lo gi ká ra. Ezt a fel osz-
tást a leg több tu dó sí tó Zénónnak tu laj do nít ja. A fi lo zó fia ága za ta it kü lön meg ne ve zi, de 
nem sza bad fi gyel men kí vül hagy nunk azt a tényt, hogy ezen te rü le tek szo ros ös  sze füg-
gést mu tat nak egy más sal, mi ként azt a fent is mer te tett szto i kus ha son la tok is alá tá maszt-
ják. A szo ros ös  sze fo nó dás bi zo nyí té ka, hogy az eti ka fõbb fo gal mai – a he lyes er köl csi 
cse lek vés is mér ve és az em be ri bol dog ság kri té ri u ma – a szto i kus fi zi ka és is me ret el mé-
let alap té te le i ben gyö ke rez nek.

A fi zi ka el sõ sor ban a ter mé szet fi lo zó fia té má i nak vizs gá la tát fog lal ja ma gá ba, elem-
zést nyújt a min den ség me ta fi zi kai le írá sá ról, a koz mosz ke let ke zé sé rõl, ál ta lá ban a 
ke let ke zé sek rõl és pusz tu lá sok ról, a lé te zõk ka te gó ri á i ról, ma gá ról a ter mé szet rõl, azon 
be lül az egy sze rûbb lé te zõk de fi ni á lá sá ról, az ös  sze tett lé te zõk rõl, va gyis az em ber rõl, 
il let ve az is te ni mi nõ ség gel bí ró égi tes tek kö ré rõl. A szto i kus fi zi ka leg fõbb tár gya a vég-
te len uni ver zum és a ben ne ki fej lõ dõ koz mosz, il let ve an nak ös  szes ele me. Zé nón és a 
szto i ku sok a koz moszt több né ven is em lí tik, je löl ve ez zel ki tün te tett mi nõ sé ge it: Ze usz, 
is ten ség, ter mé szet, gond vi se lés vagy eszes ség. A koz mosz ban két fõ prin cí pi um ke ve-
ré ke al kot ja meg a fi zi kai lé te zõk kö rét, az egyik prin cí pi um az ak tív logosz, vagy más 
né ven is ten, a má sik a pas  szív anyag, me lyet az elõb bi prin cí pi um, a logosz for mál meg. 
Az is te ni prin cí pi um át jár ja az anya got, így je len nek meg elõ ször a ter mé sze tes tes tek, 
va gyis a négy elem, majd ezek ará nyos ke ve ré ké bõl a par ti ku lá ris lé te zõk, a szik lák tól, 
a bo nyo lul tabb lé te zõ kön át, mint az em ber, egé szen az asztrális tes te kig, ami lye nek a 
boly gók és a csil la gok. Az ak tív erõ, az ér te lem, a koz mosz lel ke, tü zes mi nõ ség, mi ként 
a hoz zá ha son la tos ki csi nyí tett em be ri lé lek is az. Ez utób bi a koz mosz lel ké bõl le sza-
ka dó logoszcsírák ál tal te rem tõ dik, gö rö gül pneumának ne ve zik, mely ki fe je zés me leg 
le he le tet je lent.

A koz mosz tö ké le tes sé ge ab ban is meg nyil vá nul, hogy a ben ne ará nyo san ke ve re dõ 
két prin cí pi um kö zül az is te ni, mi vel tö ké le tes ség re tö rek võ, idõ köz ön ként ké pes tel jes 
mér ték ben át jár ni a pas  szív prin cí pi u mot, va gyis az anya got. Ek kor a tel jes koz mosz 
azo no sul az ak tív prin cí pi um mal és fel rob ban. E rob ba nás nem emész tõ jel le gû, ép pen 
el len ke zõ leg, a koz mosz tö ké le te se dõ fej lõ dé si út já nak csú csa. A rob ba nást kö ve tõ en a 
vi lág nem pusz tul el, ha nem is mé tel ten meg szü le tik ugyan az a koz mosz, ugyan azok kal 
az ese mé nyek kel és részt ve võk kel, ugyan azo kat a fej lõ dé si kor sza ko kat be jár va.

A fel rob ba nó és új já szü le tõ koz mi kus cik lu sok ta ná val tá maszt ha tó alá a koz mosz 
ra ci o ná lis terv sze rint ren de zõ dõ el ve. A koz mosz min den történése de ter mi nált, a 
cik lu sok köz ti vál to zat lan ság okán. Ezt je lö li a gö rög heimarmené ki fe je zés, ame lyet 
la ti no san fatumnak szok tunk for dí ta ni. A fatum ki fe je zé sünk azon ban fél re ve zet het, több-
nyi re vég zet ként szok tuk vis  sza ad ni, a gö rög heimarmené ki fe je zés vi szont a jó sor sot, 
a gon dos ko dást je len ti; ta lá lóbb ki fe je zés a jó cél fe lé ha la dó eszes koz mosz mû kö dé-
sé re. Mi vel a koz mosz tör té né sei nem vál toz nak a cik lu so kon be lül, ezért nyil ván va ló 
tény, hogy bár mi is tör té nik éle tünk ben, sem mi nem tör tén het más ként, mint aho gyan 
tör té nik. Ez a meg ál la pí tás a szto i kus eti ka axi ó má ja ként is szol gál hat. Az em be ri élet-
ben be kö vet ke zõ sors csa pás ok és sze ren csét len sé gek fa ta lis ta el fo ga dá sa meg nyug vást 
je lent het a szen ve dõ nek; az el mé let szép sé ge, hogy az elv el fo ga dá sa ra ci o ná lis szem lé-
le tet kö ve tel meg gya kor ló já tól, ezért a szto i kus eti ka ere den dõ en in tel lek tu á lis eti ka ként 
ér tel mez he tõ.

A tra gi kus tör té né se ket jó zan íté lõ ké pes ség bir to ká ban, az ir ra ci o ná lis ér zel mek tõl 
men tes ál la pot ban, hig gadt és tisz ta ész lá tás sal el fo gad ni a leg na gyobb ki hí vás nak 
te kint he tõ az em be ri élet ben. Ezt a célt meg va ló sí ta ni nem egy sze rû, a lé lek áll ha ta tos 
és meg fon tolt mi nõ sé gét erény ként bir to kol ni egy egész élet prog ram ja le het. Az ilyen 
erény nem eti kai pél dá za tok ta nul má nyo zá sá val és be gya kor lá sá val sa já tít ha tó el, ha nem 
a lé lek eszes sé gé nek ki mû ve lé sé vel és az ár tó lé lek szen ve dé lyek ir tá sá val. Az ész ki mû-
ve lé sét így nem az eti ka, ha nem a lo gi ka se gít sé gé vel kezd het jük meg. Ez zel egy be hang-
zó nak tû nik az a Zénónnak tu laj do ní tott fi lo zó fi ai to posz is, mi sze rint a fi lo zó fi á val 
is mer ke dõk nek elõ ször a lo gi kát kell meg is mer ni ük, hogy kel lõ ké ppen fel vér te zet tek ké 
vál ja nak a fi lo zó fia egyéb te rü le te i nek ta nul má nyo zás hoz.

A zénóni lo gi ka leg fõbb tár gya an nak tisz tá zá sa, mi ként ér he tõ el az ész za var ta lan 
mû kö dé se. Mi u tán az ész a gon dol ko dás ké pes sé gé nek funk ci ó ját lát ja el, ezért eme 

A meg ra ga dó kép zet és té ves kép zet
SVF I 60 Ci ce ro Academica Post. I. 41.
41. Nem min den kép zet nek ad hi telt, csak azok nak, ame lyek va la-

mi lyen sa já tos jel zés sel ren del kez nek azon do log ról, ame lyet rep re zen-
tál nak; azt a kép ze tet pe dig, ami ön ma gát mu tat ja meg, meg ra ga dó nak 
ne vez te el; … A té ve dés, a meg gon do lat lan ság, a tu dat lan ság, a vé le-



23

mû kö dést za var ni ké pes té nye zõk ki ik ta tá sát kell meg cé loz nunk. Az ész nyu gal má nak 
za va rát el sõ sor ban a té ves kép ze tek és az ál ta luk ki vál tott szen ve dé lyek ge ne rál ják. 
Ezek te hát az em be ri élet bol dog ta lan sá gá nak fõ oko zói. A szen ve dé lyek olyan cé lok 
ki tû zé sé re kész tet nek ben nün ket, ame lyek el éré se le he tet len szá munk ra, olyan té ves 
el kép ze lé se ket erõ sí te nek meg ben nünk, mint pél dá ul, hogy a jö võ be li ese mé nye ket 
ké pe sek va gyunk be fo lyá sol ni, ezek az egyen súly -ki bil len tõ lé lek moz gá sok ál lan dó 
gyöt rel met és fáj dal mat ge ne rál nak a lé lek ben. A szto i kus apatheia, az az a szenv te len-
ség ál lan dó su lá sa nem is ér he tõ el azon nal, élet ta pasz ta lat és böl cses ség szük sé gel te tik 
hoz zá.

Az ese mé nyek és a tör té né sek tõ lünk füg get le nül men nek vég be, a min den sé get 
kor mány zó logosz, a fatum irá nyí tá sa ré vén, bár né ha elõ re meg jó sol ha tók, de so ha 
el nem ke rül he tõk. Az át lagem ber azon ban nem így gon dol ko dik. Több nyi re azon kap-
juk ma gun kat, hogy bán kó dunk egy-egy kö rül mény mi att, és köz ben azon töp ren günk, 
mi ként ke rül het tük vol na el a kel le met len hely ze tet, vagy ép pen olyan ir re á lis célt tû zünk 
ki ma gunk elé, amely el érés éhez nincs ké pes sé günk. Ilyen hely ze tek ben za va ros lé lek-
moz gá so kat élünk át: ilyen a düh, a sí rás, a fáj da lom vagy a túl zó vágy; Zé nón eze ket 
gyûj tõ né ven szen ve dély nek ne ve zi. A szen ve dély, de a szen ve dés ta lá lóbb szó hasz ná lat-
nak tû nik, ráz kó dó, kel le met len zi há ló moz gás sal jár, el ne ve zé se ép pen ki ala ku lá sá nak 
me cha niz mu sá ból ered. A lé lek egy ese ményt té ve sen ítél meg, hely te le nül al kot kép ze-
tet ön ma gá ról és a kö rül mé nyek rõl, el fo gad igaz nak egy kép ze tet, egy íté le tet, ho lott az 
nem a va ló ság ról köz ve tít, az ilyen té ves íté le tek be nyo mód nak a lé lek be, kel le met len 
ráz kó dást okoz va. Amint e té ves kép ze tet ki tisz tít juk, a szen ve dély is alább hagy. A fent 
is mer te tett szö ve gek ben a he lyes kép zet lét re jöt té rõl ol vas ha tunk. Az ilyen kép zet ak kor 
áll elõ, ami kor a lé lek tisz tán ké pes fel fog ni az elé tá ru ló tár gya kat, ese mé nye ket, ek kor 
az ér te lem rá bó lint a kép re, jó vá ha gyás sal él, az ilyen kép ze tet meg ra ga dó kép zet nek 
ne ve zi Zé nón. Ezt meg kü lön böz te ti a jó vá ha gyás nél kül el fo ga dott kép zet tõl, amely csu-
pán a fel té te le zés és a vé le ke dés szint jét mu tat ja, és a böl cses ség leg fõbb hát ra moz dí tó ja. 
A meg ra ga dó kép zet vi szont so sem vált ki szen ve délyt, cse lek vés re kész tet, ezért ta lán 
he lyes aka rat nak is ne vez het jük, a lé lek ilyen kor meg õr zi nyu gal mát.

A szto i kus eti ka leg fõbb gya kor la ti cél ja a szen ve dé lyek ki ik ta tá sa. Az ár tó lé lek moz-
gá sok már ki ala ku lá suk me cha niz mu sá val is mu tat ják, hogy a ter mé szet tel va ló össz-
hang fel ka va rói, ki küsz öbö lé sük ál lan dó köz de lem. A szto i kus eti kát gya kor ló em ber 
el sõ sor ban te hát ar ra fog fi gyel met szen tel ni, hogy he lyes íté le te ket al kos son a vi lág ról, 
ön ma gá ról és a koz mosz tár gya i ról. 

A szto i kus bölcs, aki vé bár ki vál hat, leg fõbb cél ja a min den ség mû kö dé si el ve i nek 
meg is me ré se: ez az egyet len út a bol dog ság hoz, va gyis a ter mé szet tel va ló össz hang 
el éré sé hez. Ha a vi lág egé sze is te ni és tö ké le tes, ak kor a ben ne zaj ló ös  szes ese mény is 
az, még ha ép pen egy pusz tí tó föld ren gés rõl van is szó. E tra gi kus ese mény sem mi nõ-
sül het rossz nak, sõt az egész szem pont já ból ép pen a jót fog ja szol gál ni, mi vel a koz mosz 
gond vi se lõ moz gá sa okoz ta meg tör tén tét. Ezt be lát nunk, fõ leg ha érint ve is va gyunk, 
szin te le he tet len nek tû nik. Ez az oka an nak, hogy az íté le tek he lyes meg ra ga dá sa, még pe-
dig ál lan dó sult erény ként, leg fõ kép pen a bölcs nek sa ját ja, aki nek te hát min den kép ze te 
tisz ta és vi lá gos, így min den tet te he lyes, szen ve dély so ha sem éri, meg va ló sít ja a ter mé-
szet tel va ló tö ké le tes össz han got, el éri a vég sõ célt, te hát bol dog. En nek a bol dog ság nak 
a bir tok lá sa a lé lek eszes sé gé nek ki mun ká lá sán mú lik, ám an nak tisz tá zá sa, hogy va jon 
akad-e ilyen böl cses sé get sa ját ja ként gya kor ló hét köz na pi em ber, ne héz vá la szol ni. Az 
utó kor is csu pán a nagy fi lo zó fus sze mé lyi sé ge ket, Szók ra tészt, Hé rak lei toszt és ép pen 
Zénónt te kin tet te ily tu dás bir tok ló i nak. Meg lá tá som sze rint azon ban nem túl zás ne künk, 
hét köz na pi em be reknek e cél el éré se: eszünk ki mû ve lé sén mú lik bol dog sá gunk.
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