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SZOBOSZLAI-KISS KA TA LIN

A lé lek egyen sú lya
Az ér te lem eti ká ja, avagy a szto i kus szenv te len ség mint élet cél

A szto i kus fi lo zó fia leg is mer tebb te rü le te a szto i kus eti ka. Olyan ne vek köt he tõk hoz-
zá, mint Seneca, Marcus Aurelius vagy Epiktétosz. Ta nul má nyom ban azon ban még sem 
a mél tán jól is mert nagy sá gok eti kai el gon do lá sa it kí vá nom vá zol ni, ha nem a rend szer 
le fek te tõ jé nek, a kitioni Zénónnak rend szer te rem tõ ta ní tá sa it. A szto i kus eti ka el sõ meg-
kö ze lí tés ben is mer tebb nek tûn het szá munk ra Pla tón és Arisz to te lész eti ká já nál, en nek az 
a ma gya rá za ta, hogy e szi go rú ön meg tar tóz ta tás ra és ön fe gye lem re ne ve lõ gya kor la ti fi lo-
zó fia igen nagy ha tás sal volt a ke resz tény er köl csi es ség ki ala ku lá sá ra. A hel lén iz mus ko rá-
nak két nagy eti kai moz gal ma is mert: az epikureista gyö nyör fi lo zó fia és az asz ké tiz mus 
fe lé von zó dó szto i kus eti ka. Ez utób bi a csá szár kor ban el ter je dõ ke resz tény élet mód hoz 
sok kal kö ze lebb állt, ez te hát a ma gya rá za ta an nak, hogy mo dern ko runk em be ré nek eti-
kai szem lé le té ben és élet mód já ban ha tá ro zot tab ban ural ko dik a szto i kus mi nõ ség Pla tón 
és Arisz to te lész ha gyo má nyá nál. Az ön be csü lés, a meg fon tolt ság, a mér ték tar tás vagy az 
em ber ba rá ti sze re tet mind a szto i kus eti ka leg fõbb eré nye i ként ha tá ro zód tak meg, olyan 
ki vá ló sá gok ként, ame lye ket el sa já tí ta ni és gya ko rol ni ér de mes, és ép pen ilyen ér té ke ket 
val lott ma gá é nak a köz vet le nül a hel lén iz mus ko rá nak utol só éve i ben meg szü le tõ óke resz-
tény kö zös ség is. Ma nap ság a ke resz tény er köl csi nor mák sze rint élõk tu dat la nul gya ko-
rol ják a szto i kus eti kát, így biz to sít va e ha gyo mány to vább élé sét.

Az eti ka tár gya
SVF I 178 Diogenés Laertios VII. 84.
A fi lo zó fia eti kai ré szét a kö vet ke zõ té mák ra oszt ják föl: a kész te-

tés rõl (hormé), a jó és a rossz faj tá i ról, a szen ve dé lyek rõl (pathosz), 
az eré nyek rõl, a vég sõ cé lok ról, a leg fõbb ér ték rõl és a cse lek vés rõl, a 
kö te les ség rõl, a sar kal ló és gát ló té nye zõk rõl. Ezt a fel osz tást fo gad ja 
el Khrüszipposz, Arkhedémosz, a tarszoszi Zé nón, Apollodórosz, Di o-
ge nész, Antipatrosz, Poszeidóniosz és ta nít vá nya ik. A kitioni Zé nón és 
Kleanthész, akik ré geb ben él tek, egy sze rûb ben ke zel ték eze ket a té má-
kat. Utó da ik vi szont a fi zi kát és a lo gi kát bon tot ták több rész re. 

SVF I 179 Diogenés Laertios VII. 87.
El sõ ként Zé nón ál lí tot ta Az em ber ter mé sze té rõl cí mû írá sá ban, 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 bol dog ság
SVF II 11 Ci ce ro De finibus III. 23.
Aho gyan a test ré szek nek el ren delt funk ci ó ja van asze rint, hogy meg-

fe lel je nek az élet és  sze rû sé gé nek, úgy a lé lek kész te té sé nek funk ci ó ja 
sem tet szõ le ges cél ra, ha nem meg ha tá ro zott élet for má ra ada tott; a kész-
te tést gö rö gül horménak ne vez zük; ugyan így van ez az ész és a tö ké le tes 
ész ese té ben is. A szí nész já té ka és a tán cos moz gá sa sem tet szõ le ges, 
ha nem ren de zett mó don bon ta ko zik ki, eh hez ha son ló an az éle tün ket 
sem él het jük bár ho gyan, ha nem el ren delt mó don, ezt ne vez zük össz han-
got mu ta tó élet mód nak.

SVF I 184 Stobaios Eclogae II. p. 77, 20 W.
Zé nón a bol dog sá got a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz ta meg: a bol dog ság 

az élet sze ren csés ese mé nyek so rá ban tör té nõ fo lyá sa.

SVF I 187 Diogenés Laertios VII. 127.
Az erény ön ma gá ban el egen dõ a bol dog ság hoz, ál lít ja Zé nón.

SVF I 180 Ale xand ri ai Ke le men, Stromateis, II. xxi. 129 1.
Nos, a szto i kus Zé nón sze rint „a vég sõ cél az erény sze rint él ni”; 

Kleanthész sze rint „a ter mé szet tel össz hang ban él ni”; Di o ge nész sze-
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rint „he lye sen ítél ni meg azt, ami a ter mé szet tel össz hang ban van”. 
Di o ge nész ta nít vá nya, Antipatrosz sze rint „a vég sõ cél szi lárd és ki tar tó 
vá lasz tás a ter mé szet sze rin ti és az an nak el le né re va ló dol gok kö zött”. 
Arkhedémosz sza vai sze rint „a vég sõ cél a ter mé szet sze rint leg na gyobb 
és leg di csõbb dol gok vá lasz tá sa sze rin ti élet, mel lõz ve a hoz zá juk nem 
il lõ ket”. Ez zel kap cso lat ban Panaitiosz így nyi lat ko zik: „a vég sõ cél, a 
ter mé szet tõl be lénk he lye zett szük ség sze rint él ni”. Mind ezek kel szem-
ben Poszeidóniosz sze rint a vég sõ cél a szem lé lõ dés, min de nek fe lett az 
igaz ság ról, le he tõ ség sze rint ma gá ról a meg mu tat ko zó koz mi kus rend-
rõl, ami pe dig a lé lek ér te lem nél kü li ké pes sé gé vel nem vég re hajt ha tó. 
Az újabb szto i ku sok kö zül egye sek így ha tá roz zák meg: „össz hang ban 
él ni az em ber al ka tá val”.

A  jó, a rossz és a kö zöm bös dol gok
SVF I 190 Stobaios Eclogae p. 57, 18 W.
Zé nón azt val lot ta, hogy a lé te zõk kö zül min den, ami a szubsz tan-

ci á ból ré sze sül, jó, rossz vagy kö zöm bös. A jók a kö vet ke zõk: meg-
fon tolt ság, eszes ség, igaz sá gos ság, em ber sé ges ség, min den, ami erény 
vagy az erény bõl ré sze sül. Rossz alá a kö vet ke zõk so rol ha tók: meg fon-
to lat lan ság, fe gyel me zet len ség, jog ta lan ság, gyá va ság és min den, ami 
rossz vagy ré sze sül a rossz ból. A kö zöm bös dol gok a kö vet ke zõk: élet 
és ha lál, vé le mény és kö zöm bös ség, fá radt ság és él ve zet, gaz dag ság és 
sze gény ség, egész ség és be teg ség, és ha son ló dol gok. 

SVF III 104 Diogenés Laertios VII. 104–5.
A kö zöm bös ki fe je zést két fé le je len tés ben hasz nál ják a szto i ku sok. 

Egy fe lõl azok kö ré re, ame lyek nem já rul nak sem bol dog ság hoz, sem 
bol dog ta lan ság hoz, mint az egész ség, va gyon, hír név, jó kon dí ció és ilye-
nek, ugyan is ezek tõl füg get le nül  is bol dog le het az em ber, az al kal ma zá-
suk mód ja alap ján vál hat bol dog gá vagy bol dog ta lan ná va la ki. Más fe lõl 
azok kö rét is je lö li, ame lyek nem moz ga tó ru gói sem von zás nak, sem 
vis  sza uta sí tás nak, mint pél dá ul, hogy va la ki nek sû rûn nõtt ha ja van, 
vagy ha be hajt juk az uj jun kat. 

Az eré nyek rõl
SVF I 199 Ci ce ro Academica Post. I. 38.
A ko ráb bi fi lo zó fu sok (ti. Pla tón és Arisz to te lész) nem min den erényt 

he lyez tek az ér te lem be, ha nem bi zo nyos eré nye ket a ter mé szet vagy a 
szo kás ré vén tö ké le te se dõk ként ér tel mez tek, Zé nón min den erényt az ér te-
lem be he lye zett. Õk úgy ítél ték meg, hogy az eré nyek nek fent ne ve zett 
cso port ja kü lön vá laszt ha tó (ti. az er köl csi eré nyek), de Zé nón amel lett 
ér velt, hogy ezt ilyen mó don nem le het el vá lasz ta ni; sze rin te nem csu pán 
az erény gya kor lá sa, ahogy a ko ráb bi fi lo zó fu sok ál lí tot ták, ha nem már 
ma ga a bir tok lá sa is di csé re tes, hi szen sen ki sem bir to kol hat ja az erényt 
úgy, hogy ne gya ko rol ná. 

SVF I 203 Stobaios Eclogae II. 7, 1 W.
Zé nón kö ve tõi, a szto i ku sok azt vall ják, hogy az er kölcs az élet for rá-

sa, a cse le ke de tek ará nyo san be lõ le ered nek.

Szen ve dé lyek rõl
SVF I 205 Diogenés Laertios VII. 110.
Zé nón sze rint a szen ve dély a lé lek ér te lem nél kü li és ter mé sze tes moz-

gá sa, vagy túl ára dó kész te tés.

SVF I 209 Galénos De Placitis Hippocratis et Platonis V I (V 429 
K).

Zé nón … sze rint a szen ve dé lyek nem a lé lek íté le tei, ha nem az íté le-
tek okoz ta ér te lem nél kü li ös  sze hú zó dá sok, el er nye dé sek, fel emel ke dé-
sek és ki tö ré sek.

SVF II 379 Ci ce ro Tusculanae Disputationes IV. 22.
A szto i ku sok sze rint a fe gyel me zet len ség min den szen ve dély for rá-
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sa, ami va ló já ban a tel jes ér te lem tõl és a he lyes ész tõl va ló el pár to lás, 
az az az ész pa ran csa i tól va ló el for du lás; ek kor a lé lek kész te té se nem 
irá nyít ha tó és nem gá tol ha tó. Idõ vel a fe gyel me zett ség le csil la pít ja a 
szen ve délyt, ha tás sal lesz ar ra, hogy a jó zan ész nek en ge del mes ked je-
nek a szen ve dé lyek, to váb bá meg tart ja (ti. a fe gyel me zett ség) az ér te lem 
meg fon tolt íté le te it. A kel le met len fe gyel me zet len ség a lé lek tel jes egé-
szét fel bor zol ja, meg za var ja, fel iz gat ja, mi vel az in du lat, a fé le lem és az 
ös  szes szen ve dély be lõ le ered.

SVF II 444 Lactantius Divinae Institutiones VI. 14,
A szto i ku sok sze rint a kész te tés köz re mû kö dé sé vel, amely moz gat ja 

a lel ket, min den szen ve dély az em ber bõl ered, pél dá ul a vágy, a gyö nyör, 
a fé le lem vagy a szo mo rú ság. Az elõ zõ ket tõ a je len be li vagy a jö võ be ni 
dol gok kal kap cso lat ban tá mad a lé lek ben, az utób bi vi szont a rossz ból. 
Ugyan ak kor az alap szen ve dé lye ket be teg ség nek is ne ve zik, ahogy azt 
már ko ráb ban em lí tet tem, de nem an  nyi ra  a ter mé szet tõl be lénk he lye-
zett be teg ség nek, ha nem olyan nak, amely egy ki sik lott vé le ke dés ál tal 
áll elõ. Azt is vall ják, hogy a szen ve dé lyek gyö ke res tõl ki irt ha tók, eb ben 
az eset ben a jó vagy a rossz do log ról al ko tott té ves vé le mény el tû nik. Ha  
a bölcs nem ítél se jó, se rossz dol got, ak kor a vágy nem fog ja érin te ni, 
nem ve ti majd ma gát a gyö nyör után, nem gyöt ri a fé le lem, és a szo mo-
rú ság sem gyen gít he ti majd meg.

SVF I 211 Diogenés Laertios VII. 110.
A szen ve dé lyek ös  szes faj tá ja négy fõ szen ve dély re ve zet he tõ vis  sza   

Zé nón ta ní tá sa sze rint: fáj da lom, fé le lem, in du lat és gyö nyör. 

SVF II 229a Galénos De Placitis Hippocratis et Platonis  V. 437.
Nos, en ged tes sék meg ne kem, hogy a sa ját elem zé sem elõtt az adott 

té ma leg fon to sabb rész le te i vel fog lal koz zam. Kö zü lük el sõ ként a gyer-
me ke ket jel lem zõ irá nyí tó erõt vizs gá lom meg. Kép te len ség azt ál lí ta ni, 
hogy a gye re kek ra ci o ná lis kész te tés sel bír nak, ugyan is a gye re kek még 
nem ren del kez nek ér te lem mel, mi ként azt is kép te len ség ál lí ta ni, hogy 
nin cse nek in du la ta ik, nem érez nek fáj dal mat, se gyö nyört, nem ne vet-
nek vagy sír nak és nem éri õket szám ta lan szen ve dély. A gye re ke ket 
több és erõ tel je sebb szen ve dély moz gat ja, mint a fel nõt te ket. A fen ti 
meg ál la pí tá sok Khrüszipposz ta ní tá sa i ból egy ál ta lán nem kö vet kez nek. 
Ér ve lé se sze rint a gye re kek nem ren del kez nek ter mé sze tes sa já tos ság-
gal a gyö nyör re vagy a fáj da lom tól va ló el for du lás ra, de min den gye-
rek a gyö nyör után ve ti ma gát, és me ne kül a fáj da lom elõl. … Nos, 
ter mé szet sze rû leg ez zel a há rom tö rek vés sel ren del ke zünk, mind egyik 
egy-egy lé lek rész for má já hoz kö tõ dik a kö vet ke zõ kép pen: a gyö nyör re 
a vágy, a gyõ ze lem re az in du lat, az er köl csi jó ra pe dig a gon dol ko dó 
lé lek rész ál tal. Epi ku rosz csak a leg ros  szabb lé lek részt vet te fi gye lem be, 
Khrüszipposz pe dig csak a leg ki vá lób bat, mond ván, hogy ál ta la tö rek-
szünk az er köl csi jó ra, ami nyil ván va ló an igaz is. Mind há rom tö rek vés 
fi gye lem be vé te le csak a ré gi fi lo zó fu sok ra volt jel lem zõ. 

SVF I 212 Ci ce ro Tusculanae disputationes III. 74, 75.
Elõ a dom Poszeidóniosz Khrüszipposz el le ni ér ve it. Poszeidóniosz 

sze rint a fáj da lom szen ve dé lyé nek de fi ní ci ó ja szá mos egyéb szen ve-
dély- de fi ní ció mel lett Zé nón szó be li ta ní tá sá ból is mert, de Khrüszipposz 
je gyez te le. A fáj da lom de fi ní ci ó ja (ti. Zénóné) nyil ván va ló an üt kö zik 
Khrüszipposzéval. Az utób bi sze rint ugyan is a fáj da lom hir te len meg-
al ko tott vé le mény va la mi rossz ról, ami min ket ér het. Né ha igen tö mör 
fo gal ma zá so kat ta lál ha tunk, pél dá ul: „a fáj da lom hir te len meg ho zott 
vé le mény, hogy je len van a rossz”. 

SVF II 381 Ci ce ro De finibus III. 35.
A szto i ku sok a szen ve dély nek, amit a gö rö gök pathosznak ne vez nek, 

a kö vet ke zõ négy faj tá ját ha tá roz ták meg: szo mo rú ság, fé le lem és gyö-
nyör (ti. két tí pu sa). Ezt a szto i ku sok kö zös név vel gyö nyör nek (hédoné) 
ne ve zik, tes ti és lel ki gyö nyört ér te nek raj ta. Vé le mé nyem sze rint a lé lek 
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erõs óha ja ez, amo lyan él ve zet haj há szó jaj ga tá sa. A szen ve dély a ter mé-
szet egyet len ere jé vel sem hoz ha tó moz gás ba, mi vel min den szen ve dély 
vé le ke dé sek és kön  nyel mû íté le tek kö vet kez mé nye ként áll elõ.

A szen ve dé lyek tom pí tá sá ról
F168 Poszeidóniosz, Galénosz, De Placitis Hippocratis et Platonis, 

V. 472–3.
Poszeidóniosz sze rint „a ne ve lé si mód sze rek a szen ve délyt ki vál tó ok 

fel tá rá sa alap ján ha tá roz ha tók meg”. Egye sek nek ja va sol ha tunk rit mu so-
kat, har mó ni á kat, bi zo nyos test gya kor la to kat, má sok nak pe dig egé szen 
más jel le gû gya kor la to kat, mi ként azt Pla tón óta tud juk. A lus ta ság, a 
tu nya ság, a gyá va jel lem át ne vel he tõ fe szes rit mu sok kal, har mó ni ák-
kal és meg fe le lõ test gya kor lat ok kal, ame lyek erõ tel je sen moz gat ják a 
lel ket. A tel jes mér ték ben za va ro dot tak ál la po tán a fen ti ek kel el len té tes 
mó don le het se gí te ni. Az is te nek re – te szem fel a kér dést Khrüszipposz 
kö ve tõ i nek –, hát va jon mi a ma gya rá za ta an nak, hogy a la ko má zó if jak 
a phrüg dal lam tól õr jöng ve tom bol tak, az tán meg mi u tán Damón meg-
kér te a fu vo lás lányt, hogy dór stí lus ban játs  szon, rög vest ab ba hagy ták 
a va du lást. Vi lá gos, hogy az aoloszjátékkal kap cso la tos vé le mé nyük 
nem ér tel mük ha tá sá ra vál to zott meg, ha nem a lé lek ir ra ci o ná lis ké pes-
sé gé nek emotív moz gá sai ré vén. Ezek a moz gá sok okoz ták, hogy elõbb 
iz ga tot tak vol tak, az tán le nyu god tak. Az ér te lem nél kü lit az ér te lem 
nél kü li se gí ti vagy gá tol ja, míg az ér tel met a tu dás, il let ve a tu dat lan ság 
ugyan így.

Bölcs és bal ga
SVF I 216 Stobaios, Eclogae II. 7, 11.
Zé nón és a szto i kus fi lo zó fu sok két faj tá ját kü lön böz te tik meg az 

em be rek nek: a böl cse ket és a bal gá kat. A böl csek egész éle tük ben az 
eré nyek sze rint él nek, a bal gák az er köl csi rossz sze rint, ezért min den 
tet tük höz min dig a rossz tár sul, hi báz nak. A bölcs em ber egész éle té ben 
vá gyik ön ma ga ere jé bõl a jót meg ten ni, ál lan dó an oko san és böl csen és 
a töb bi erény sze rint él. A bal ga ép pen el len ke zõ leg: ros  szul. …

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

Poszeidóniosz … és Zé nón, mi vel a fátum 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 szto i kus eti ka há rom fõ el mé let kö ré ta go zó dik: a he lyes cse le ke de tek de fi ni á lá sa, 
a szen ve dé lyek ki küsz öbö lé sé nek prob le ma ti ká ja, il let ve a vég sõ bol dog ság le he tõ sé gé-
nek fel tét ele it tag la ló té zi sek kö ré. A fo gal mak tisz tá zá sa és az egyes te ó ri ák rög zí té se 
az is ko lát ala pí tó mes ter ne vé hez kö tõ dik. Kitioni Zé nón a Kr. e. 3. szá zad ban Athén ban 
ala pí tot ta a szto i kus moz gal mat; an nak el le né re, hogy ter mé keny szer zõ ként vált is mert-
té, mû vei csak tö re dé ke sen és az utó dok erõ sen in terp re tált tu dó sí tá sai alap ján ma rad tak 
fenn, ta na i nak re konst ru á lá sa má ig nagy ki hí vás a ku ta tók szá má ra. Ta nul má nyom ba 
el sõ sor ba Zénónnak tu laj do ní tott eti kai tar tal mú tö re dé ke ket vá lo gat tam, pró bát té ve 
ez ál tal az ala pí tó mes ter ere de ti el gon do lá sa i nak fel fej té sé re. A fent kö zölt szö ve gek 
a szto i kus gyûj te mény Zé nón tö re dé ke it tar tal ma zó kö te té bõl szár maz nak; igye kez tem 
olyan rész le te ket vá lo gat ni, ame lyek se gí te nek meg ér te ni az oly kor ne he zen ki nyo moz-
ha tó szto i kus fo gal mak és ta nok primér je len té sét.

i) A cse lek vé sek rõl ál ta lá ban 

El sõ kör ben a Zé nón ál tal le fek te tett szto i kus cse lek vés el mé let ki fej té sé vel ér de mes 
kez de nünk, te kin tet tel ar ra, hogy a szto i kus eti ka, mi ként min den eti ka, el sõ sor ban 
ab ban óhajt se gít sé get nyúj ta ni a hét köz na pi em ber szá má ra, hogy az kü lö nö sebb ne héz-
sé gek nél kül ké pes le gyen dön tést hoz ni az eti kai ér te lem ben vett he lyes cse lek vés 
mel lett, il let ve ké pes le gyen el ke rül ni az er köl csi rossz alá esõ tet te ket. Mi e lõtt a he lyes 
cse le ke de tek rõl es ne szó, fon tos len ne azt tisz táz ni, hogy mit is ne vez nek a szto i ku sok 
ál ta lá ban cse lek vés nek. A tett min dig bi zo nyos in ge rek, mo ti vá ci ók ál tal ki vál tott moz-
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gá sa a lé lek nek. A szto i kus pszi cho ló gia sze rint a lé lek tisz tán ra ci o ná lis, így min den 
ben ne rej lõ moz ga tó ru gó is ra ci o ná lis nak fog mi nõ sül ni, va gyis akár jó, akár rossz vagy 
er köl csi szem pont ból kö zöm bös tett va ló sul meg, an nak okát a lé lek ra ci o ná lis moz gá sa-
i ban kell ke res nünk. En nek meg fe le lõ en min den tett vég hez vi tel ének ko ráb bi elõz mé nye-
it a lé lek ben kell ke res nünk. A cse le ke de tek há rom tí pu sát kü lön böz te ti meg Zé nón: jó, 
rossz és kö zöm bös. Lás suk te hát, mi lyen kri té ri u mok sze rint va ló sul meg he lyes, az az 
jó, hely te len, va gyis rossz, és kö zöm bös cse le ke det.

a) Ha a lé lek ön ma gá val össz hang ban mo zog, te hát ha az ér tel met sem mi lyen té nye zõ 
nem za var ja, ak kor az így vég be me nõ cse lek vé sek és mo tí vu ma ik he lyes nek mi nõ sül nek, 
az az a jót va ló sít ják meg. Pél dá ul er köl csi jót va ló sí tunk meg ab ban az eset ben, ami kor a 
ful dok ló em bert ki ment jük a víz bõl. Az ilyen tett struk tú rá ja a kö vet ke zõ kép pen ír ha tó 
le: a lé lek ész le li a ful dok lót, az ér te lem ezt a kép ze tet jó vá hagy ja, ami azon nal moz gást 
in dít ben nünk, még pe dig az is me ret len em ber meg men té sé re. Fon tos meg em lí te nünk, 
hogy a gon dol ko dást is cse lek vés nek te kin tik, te hát a lo gi kai kö vet kez te té sek he lyes 
vé gig gon do lá sa is épp olyan jó tett, mint a ful dok ló meg men té se, hi szen az ér te lem ez 
eset ben is tisz ta ész le le tek jó vá ha gyá sá val moz gat ben nün ket. A he lyes cse le ke de tek 
gya kor lá sa vé gül erén  nyé mó do sul, te hát az erény nem lesz más, mint a he lyes cse lek-
vé sek ál lan dó su lá sá nak, gya kor lá sá nak az ered mé nye. Mi vel min den he lyes cse lek vés a 
lé lek ra ci o ná lis ké pes sé gé re ve zet he tõ vis  sza, ezért min den ész be li ké pes ség he lyes moz-
gá sa nem csu pán a jót, ha nem ma gát a mo rá lis jót va ló sít ja meg. Ez ta lán mai szem mel 
kis sé fur csa, de az an tik vi tás ko rá ban a he lyes ész hasz ná lat és a mo rá lis ér te lem ben vett 
jó azo nos ér té ket kép vi selt, és ez a szto i kus eti ka ese té ben sem lesz más ként. Azok a cse-
le ke de tek, ame lye ket a za var ta la nul mû kö dõ ér te lem mo ti vál, akár a ma te ma ti ka, az iro-
da lom vagy a lo gi ka te rén va ló sul nak azok meg, a szto i kus eti ka ta nai sze rint a mo rá lis 
jót cé loz zák; e tet tek, mi vel a koz mosz szép sé gét meg õr zõ mi nõ ség gel bír nak, ér té kü ket 
te kint ve azo no sak. A mo rá lis jó, mint ér ték, tu dás, szép ség, tö ké le tes ség, jó ság, har mó-
nia, va gyis min den, ami a koz mosz egyen sú lyá val össz han got mu tat. Min den tett, ami a 
vi lág jól mû kö dé sét szol gál ja, a mo rá lis jót cé loz za. A szto i kus fi lo zó fia kis sé el lent mon-
dá sos nak tûn het ezen a té ren. A koz mosz tisz ta ér te lem, ön ma gát ren de zi hi bát la nul, a 
lé lek a koz mosz ki csi nyí tett má sa, tisz ta ra ci o na li tás, min den cse lek vés moz ga tó ru gó ja. 
Ha te hát min den tett mo tí vu ma a ra ci o ná lis lé lek, és ha son la tos a tö ké le tes koz mosz hoz, 
ak kor min den cse lek vé se a koz mosz szép sé gét hi va tott szol gál ni. Zé nón és kö ve tõi nem 
es nek ab ba a hi bá ba, hogy a mo rá lis ér te lem ben vett rossz tet te ket is egyen ér té kû vé 
te gyék a koz mosz szép sé gét köz vet le nül ki vál tó tet tek kel, va gyis a jó tet tek kel. A cse le-
ke de tek há rom tí pu sá nak el mé le té vel si ke rül meg ol da ni uk e prob lé mát. Min den tet tet az 
ér te lem moz gat, de nem min den tett va ló sít ja meg a koz mos  szal va ló egyen súlyt.

b) Fel is me rik ugyan is, hogy lé tez nek olyan cse le ke de tek, ame lyek se job bá, se 
ros  szab bá nem te szik vi lá gun kat. Az ilyen cse le ke de tek hal ma zát kö zöm bös nek (adi-
aphora) ne ve zik, olyan cse le ke de te ket kell itt ér te nünk, ame lyek sem jó, sem rossz kö vet-
kez mé nyek kel nem jár nak, a szto i ku sok sze rint ilyen pél dá ul a lég zés, a táp lál ko zás, 
az egész ség, a be teg ség, a va gyon vagy a hír név. Zé nón ha gyo má nya, hogy ezek nem 
já rul nak hoz zá sem a koz mi kus, sem az in di vi du á lis bol dog ság hoz, ugyan ak kor nem 
is te het nek ben nün ket bol dog ta lan ná. Ab ban az eset ben vál hat nak ká ros sá ránk néz ve, 
ha tõ lük vár juk a bol dog sá got. A kö zöm bös dol gok hal ma zá nak el fo ga dá sá val kön  nye-
dén le mond ha tunk olyan vélt ja vak haj há szá sá ról, ame lyek el éré se nem raj tunk mú lik, 
te hát ha nem adat nak meg ne künk, ne vágy junk utá nuk, a va ló di bol dog ság nem ál ta luk 
ér he tõ el, ha nem a cse le ke de tek el sõ kö ré vel. A kö zöm bös tet tek moz ga tó ru gói szin tén 
a ra ci o ná lis lé lek ben ta lál ha tók, hi szen a ha junk nö ve ke dé sét vagy a ve ge ta tív funk ci ók 
mû kö dé sét is az ér te lem irá nyít ja; emész té sün ket vagy a ha junk nö ve ke dé sét sem mi lyen 
kog ni tív moz gás sal nem tud juk be fo lyá sol ni, te hát se jó, se rossz kö vet kez mén  nyel nem 
lesz nek sze mé lyes mo rá lis éle tünk re. Ez zel szem ben a cse le ke de tek har ma dik kö re 
ki mon dot tan a bol dog ta lan sá got va ló sít ja meg.

c) Az er köl csi ér te lem ben ros  szat meg va ló sí tó cse lek vé sek mo tí vu ma it – mi vel cse-
lek vé sek – szin tén az ér tel mes lé lek ben kell ke res nünk, ezek olyan kor for dul nak elõ, 
ami kor a ra ci o ná lis lé lek egy za var kö vet kez té ben sar kall ja tett re a cse lek võt. Az ilyen 
tet tek a koz mosz szép sé gé hez nem já rul nak hoz zá, mo rá lis ér te lem ben a he lyes tet tek 
egye nes el len té tei, így sem mi lyen te kin tet ben nem ne vez he tõk jók nak. Na gyon iz gal mas 
te hát, hogy a he lyes és a hely te len cse lek vé sek moz ga tó ru gói azo nos te rü let rõl ered nek: 
ere de tük a ra ci o ná lis lé lek ben ke re sen dõ. A ra ci o ná lis lé lek moz gá sá nak ered mé nye épp-
úgy a mo rá lis jó és az erény, mi ként a rossz is. Ez kis sé el lent mon dá sos nak tû nik, hi szen 
az ér tel mes lé lek lesz fe le lõs a jó ért és a ros  szért egy aránt. Ha a lé lek tisz tán ra ci o ná lis és 
a koz mosz lel ké nek ki csi nyí tett má sa, ak kor mi ként le het fe le lõs a rossz tet te kért. Zé nón 
ma gya rá za ta egy sze rû. Ami kor az ér tel mes lé lek za var ta la nul vég zi moz gá sát, ké pes 
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meg va ló sí ta ni a he lyes tet tet, el len ben ha va la mi lyen za var ke let ke zik ben ne, az ér te lem 
el len õr zõ sze re pe aka dá lyok ba üt kö zik, gá tol va lesz ere den dõ funk ci ó ja, ér tel me, az így 
mo ti vált cse le ke de tek te hát ér te lem mel el len té te sek lesz nek, a mo rá lis ros  szat fog ják 
meg va ló sí ta ni. Zé nón min den cse lek vés el sõd le ges moz ga tó já ban a lé lek kü lö nös fe szült-
sé gét vé li fel is mer ni, amit a lé lek kész te té sé nek (hormé) ne vez. Ha a kész te tés he lye sen 
mû kö dik, olyan kor kö zöm bös vagy er köl csi ér te lem ben jó cse le ke det va ló sul meg, ha 
vi szont a kész te tés va la mi hi ba foly tán ros  szul mû kö dik, ak kor a meg va ló su ló tett az 
er köl csi ros  szat fog ja ered mé nyez ni. A ros  szul mû kö dõ kész te tés olyan cse le ke de te ket 
imp li kál, ame lyek min den te kin tet ben ke rü len dõk. Ezek lesz nek a lé lek szen ve dé lyei, 
min den szen ve dély te hát a mo rá lis ér te lem ben vett ros  szat fog ja meg va ló sí ta ni. Zé nón 
a lé lek szen ve dé lye it a túl zó kész te tés sel (hormé pleonadzousza) és a té ves íté let tel 
(kriszisz) ös  sze füg gés ben de fi ni ál ja. Mind ket tõ re pél dát is le het mon da ni. A túl zó kész-
te tés pél dá ul az aka rat nél kü li ka ca gás vagy sí rás: az eszünk ki ad ja a pa ran csot e moz gás 
ab ba ha gyá sá ra, de kép te le nek va gyunk rá, a moz gás ad dig fog tar ta ni, míg a lé lek ki nem 
me rül e szen ve dély ben. A té ves íté let okoz ta er köl csi ér te lem ben vett ne ga tív tett re pél da 
egy rossz hely zet fel is me rés, mond juk sa ját ké pes sé ge in ket il le tõ en, az ön bi za lom hi ány 
okoz ta szen ve dés vagy ép pen a túl zott bi za ko dás ön ma gunk ké pes sé gé ben.

A szen ve dély ma ga is cse lek vés, me cha niz mu sa a kö vet ke zõ lé pé sek ben ír ha tó le: vagy 
az ér zé ke lés, vagy az el me bel sõ mû kö dé se ré vén (kép zet tár sí tás) a kész te tés fe szült sé ge 
meg je le nik, az ér te lem az így meg al ko tott kép ze tet, ha gyen ge jó vá ha gyás sal il le ti, ak kor 
té ves, más né ven friss íté le tet al kot, en nek kö vet kez té ben túl zó kész te tés je le nik meg, és 
eb ben ez eset ben ke rül a lé lek a szen ve dély ál la po tá ba. Az ilyen íté let meg al ko tá sa kor 
az ér te lem gyen ge, és en nek kö szön he tõ en a kész te tés túl teng (hormé pleonadzousza), a 
kész te tést ek kor az ér te lem gyen ge moz gá sa te szi túl zó vá. Ös  sze gez ve te hát a lé lek túl zó 
kész te té se lesz az el sõd le ges oka a lé lek szen ve dé lye i nek, azon cse le ke de tek nek, ame-
lyek kel le met len, ér te lem el le nes moz gá so kat vál ta nak ki a lé lek ben. A túl zó kész te tést 
nem csak ér zék szer vi ta pasz ta lat ból szár ma zó kép ze tek, ha nem bel sõk is moz gás ba 
hoz hat ják, va gyis a lé lek sa ját bel sõ mû kö dé se alap ján is al kot hat za va ros kép ze tet, 
ön ma gá nak okoz va így szen ve délyt. Tév esz mék vagy kény szer kép ze tek ál tal oko zott 
lel ki be teg sé gek so rol ha tók ide. A szen ve dé lyek min den tí pu sa a mo rá lis rossz kö rét 
va ló sít ja meg, meg bont ja a koz mosz és a cse lek võ em ber köz ti egyen súlyt, el ke rü lé sük 
te hát cél sze rû.
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ii) A he lyes cse lek vé sek rõl

A kész te tés (hormé) min den lé te zõ moz ga tó ru gó ja, az egy sze rûbb élõ lé nyek, pél dá ul 
nö vé nyek kész te té se, hogy a fény irá nyá ba tar tó moz gást vé gez ze nek, az ál la to ké szin tén 
az ön fenn tar tás, a táp lá lék szer zés ösz tö né vel azo no sít ha tó; az em ber az egyet len lé te zõ, 
aki a kész te té sét ön kont rol lal, ér tel mé vel ké pes irá nyí ta ni. Ab ban az eset ben, ha a kész-
te tés ter mé sze tes mó don mo ti vál moz gást, és azt az ér te lem is jó vá hagy ja, nos, ab ban az 
eset ben be szé lünk er köl csi leg si ke res cse lek vés rõl. A mo rá lis jó meg va ló sí tá sá ban te hát 
nem is an  nyi ra a kész te tés nek, ha nem a cél he lyes meg ra ga dá sá nak és az ér te lem jó vá ha-
gyá sá nak jut fon tos sze rep. A lé lek nem kap ja ké szen a he lyes cé lok hal ma zát, fel kell 
ku tat nunk õket az ér tel münk se gít sé gé vel. Mi u tán min den cse lek vés mo tí vu ma a lé lek-
ben ta lál ha tó, ezért ter mé sze te sen e cé lo kat meg va ló sí tó tet tek mo tí vu ma it is a lé lek ben 
kell ke res nünk, ma gunk ban. Ön ma gunk is me re tét nem ke rül het jük meg. Az ön ma gunk 
ké pes sé ge i nek fel ku ta tá sá ra a szto i kus szö ve gek az oikeion fo gal mát al kal maz zák, for dí-
tá sa nem egy sze rû. Ko ráb ban ön azo nos ság nak, ön is me ret nek for dí tot ták a fi lo ló gu sok, 
ere de ti je len té se: hoz zám tar to zó; olyan sa já tos tu laj don sá got vagy ké pes ség hal mazt 
ér tet tek alat ta, amely jel le münk je gye it ad ja, ál ta lá ban sa já tos tö rek vés nek szok tam for-
dí ta ni, mi vel olyan ter mé sze tes moz za na ta a lé lek nek, amely nek he lyes moz gá sa ön ma-
gunk is me re tét és ez ál tal gya kor la ti bol do gu lá sun kat ered mé nye zi. Ha tisz tá ban le szünk 
sa ját ké pes sé ge ink kel, sa ját tö rek vé se ink kel, ab ban az eset ben olyan meg va ló sí tan dó 
cé lo kat tûz he tünk ma gunk elé, ame lyek el éré se va ló ban si ke res le het, vég sõ ered mé nye 
pe dig a lé lek bol dog sá ga. Nyil ván ez zel el len ke zõ leg, ha a sa já tos tö rek vé se in ket fél re-
is mer jük, hi bás cé lo kat ker get he tünk, nem ren del ke zünk az azo kat el érõ ké pes sé gek kel, 
így a ku darc él mé nye a lé lek nyug ta lan sá gát és bol dog ta lan sá gát ered mé nye zi. Az így 
élõ em ber bal ga, min den te kin tet ben bol dog ta lan. A szto i kus eti ka leg fõbb ta ní tá sa 
ön ma gunk ké pes sé ge i nek, jel le münk alap ve tõ je gye i nek a fel is me ré se: ha ki is mer jük 
sa já tos tu laj don sá ga in kat, si ke re sen bol do gul ha tunk az élet ben. Ha pél dá ul nincs nyelv-
ér zé künk, ak kor ne akar junk min den áron nem zet kö zi tol mács nak el sze gõd ni, ál lan dó 
ku dar cot fo gunk meg él ni, ami a lé lek egyen sú lyá nak tel jes fel bom lását ered mé nyez he ti, 
rom lást hoz ma gunk ra és kör nye ze tünk re, bol dog ta la nok le szünk. A bölcs ez zel szem-
ben fel is me ri sa já tos tö rek vé se it, ké pes en nek meg fe le lõ en cé lo kat ki tûz ni ma gá nak, 
a si ker te len ség így mes  sze el ke rü li, te hát el ér he ti a lel ki nyu gal mat, a bol dog sá got. A 
he lyes cse le ke de tek si ke res sé ge el sõ sor ban lel künk egyen sú lyán mú lik, ha az egyen súly 
ál lan dó sul, ak kor min den tet tünk az erényt va ló sít ja meg. Az erény (areté) gya kor lá sa és 
an nak ál lan dó su lá sa örök cél elõt tünk, nem is si ke rül min den ki nek, a bölcs az egyet len, 
aki egész éle té ben ké pes esze rint él ni. Az areté ki fe je zés ki vá ló sá got je lent, egy olyan 
moz gá sa a lé lek nek, amely a bölcs ese té ben ál lan dó sult és vál to zat lan. A to váb bi ak ban 
ar ról sze ret nék rö vi den szól ni, hogy mi lyen ne héz sé gek gá tol nak ben nün ket az ál lan dó-
sult lel ki egyen súly, va gyis a bol dog ság el éré sé ben. 

iii) A rossz ról, az az a szen ve dé lyek rõl

A cse le ke de tek me cha niz mu sá nak, il let ve az eti ka i lag he lyes nek mi nõ sü lõ tet tek és 
az eré nyek is mer te té se után a kö vet ke zõk ben a mo rá lis ér te lem ben ke rü len dõ cse le ke de-
tek elem zé sé re té rek ki. Zé nón a szen ve dé lye ket, emó ci ó kat ne ve zi meg a bol dog élet 
el éré sé ben leg in kább gá to ló té nye zõ ként. A szen ve dély ki fe je zé se a pathosz, ere de ti 
je len té se be nyo mó dás, és ta lán in nen ér de mes meg kö ze lí te nünk a szen ve dély de fi ní ci-
ó ját is. A ki fe je zés egy olyan igé bõl szár ma zik, ame lyet fi zi kai erõ vel tör té nõ nyo más 
ese tén hasz nál tak, pél dá ul az ujj le nyo mat be nyo mó dá sa kor egy vi asz táb lá ba. A lé lek 
min den ész le le tet ilyen fi zi kai be nyo má sok ként él meg, ha be nyo más éri, a lé lek kész te-
té se moz gást in dít, a leg több ész le let a lé lek egyen sú lyát nem za var ja, sõt, egy kel le mes 
ze ne hall ga tá sa egye ne sen nyug ta tó ha tá sú a lé lek re, el len ben egy hir te len ke let ke zõ 
nagy zaj már kel le met len ráz kó dást vált ki, a zaj okoz ta be nyo mó dás ös  sze ránt ja a lel ket, 
va gyis az ijedt ség, fé le lem szen ve dé lye je le nik meg. A szen ve dély a lé lek bel sõ egyen-
sú lyát za var ja. Zé nón erõs fi zi kai je gyek kel ír ja le eze ket a moz gá so kat: ös  sze hú zó dás-
nak, el er nye dés nek, fel emel ke dés nek és ki tö rés nek ne ve zi. De mi ként is je len nek meg a 
szen ve dé lyek? A lé lek ér tel mes lé te zõ, az ér te lem irá nyít ja, ha ezt sem mi nem gá tol ja, 
ak kor a cse le ke de tek, ame lye ket irá nyít, az erényt va ló sít ják meg. A fen ti ek ben már em lí-
tet tük, hogy ezek a cse le ke de tek lesz nek a mo rá lis ér te lem ben vett he lyes cse le ke de tek. 
Ha azon ban az ér te lem mû kö dé se za va ró té nye zõk vé gett nem mû kö dik ter mé sze tes 
ren del te té se sze rint, ak kor az ér ke zõ ész le le te ket, be nyo má so kat (kriszisz) hi bá san rög zí-
ti, ilyen kor a lé lek, mint ha ér tel mét ve szí te né, olyan tet tek re sar kall, ame lyek a mo rá lis 
rossz kö rét va ló sít ják meg, va gyis szen ve délyt. Ilyen hi bá san el fo ga dott kép zet le het pél-
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dá ul an nak a meg íté lé se, hogy a fe lénk kö ze le dõ ál lat egy orosz lán. Azon nal ös  sze szo rul 
a szí vünk, és a fé le lem min den ská lá ját ki me rí ti e moz gás, kész te té sün ket pe dig túl zó an 
ar ra moz gat ja, hogy fu tás nak ered jünk. Csak ak kor szû nik meg e kel lem et len re me gés, 
ha té ves kép ze tünk ki tisz tul, s be lát juk, hogy a kö ze le dõ ál lat va ló já ban a ked ves ház õr-
zõ ku tyánk. Mai szem mel egy ilyen fél re ér tést és az ab ból szár ma zó kö vet kez mé nye ket 
nem ne vez zük mo rá lis rossz nak, de amint már em lí tet tem, az an tik eti kák ese té ben az 
ér te lem nek el len sze gü lõ min den tett nem csu pán in tel lek tu á lis ér te lem ben tart ha tó el íté-
len dõ nek, ha nem mo rá li san is. A szto i kus szenv te len ség fo gal ma te hát ép pen az ész tö ké-
le tes mû kö dé sét cé loz za meg, mi u tán min den szen ve dély ér te lem el le nes, va gyis rossz, 
te hát min den esz köz zel azon kell dol goz nunk, hogy ki küsz öböl jük õket éle tünk bõl. A 
fen ti nél ta lán szem lé le te sebb pél da az in du lat szen ve dé lyé nek mû kö dé se, amely ár tó, és 
a mo dern em ber szá má ra is vi lá go san fel is mer he tõ eti kát lan kö vet kez mé nye ket in du kál. 
Is me rõs le het az a dü hí tõ hely zet, ami kor mond juk egy pos tai hos  szú sor ban áll va ép pen 
elõt tünk zár ják be a fül ke ab la kát, a tü rel met len ség tõl és fá rad ság tól el csi gá zot tan hir te-
len in du lat ból pe dig egy oda nem il lõ frá zis sal adunk han got vé le mé nyünk nek, majd szé-
pen le hig ga dunk és pi ron ko dunk elõb bi vi sel ke dé sünk mi att. Az in du lat, amely meg je-
lent a lé lek ben, nem küsz öböl he tõ ki, amint ma ga a kész te tés sem, mely moz gás ba hoz ta 
a ha ra got. A kor rek ci ó ra al kal mas moz za na tot a túl zást ki vál tó té ves kép zet ben ta lál juk 
meg, té ve sen ítél tük meg, hogy a han gos szó val célt ér he tünk, és mi vel ezt a té ves kép-
ze tet nem gá tol tuk eszünk kel, ezért ár tó lé lek moz gás, szen ve dély je lent meg a lé lek ben. 
Az ész en nek a túl zó moz gás nak az adott eset ben nem tu dott me gálljt pa ran csol ni, en nek 
kö vet kez té ben meg is va ló sult a mo rá li san el íté len dõ tett. A szto i kus eti ka nagy fel is me-
ré se, hogy az ilyen élet hely ze tek ben az ész sza vá ra hall gat va el ke rül het jük a ma gunk ra 
és kör nye ze tünk re ki ha tó kel le met len kö vet kez mé nye ket. A bol dog ság el éré se te hát 
nem csu pán az eré nyek gya kor lá sán mú lik, ha nem a szen ve dé lyek csil la pí tá sán, va gyis 
ér tel münk ki mû ve lé sén. Zé nón alap ve tõ en négy szen ve délyt ha tá roz meg: fé le lem, lel ki 
fáj da lom, in du lat és gyö nyör. Ezen alap szen ve dé lyek re ve zet he tõ vis  sza min den szen ve-
dély, a szto i kus eti ka szi go rú sá ga ab ban az alap ve tõ el vá rás ban rej lik, mi sze rint éle tünk 
so rán min den szen ve délyt ke rül nünk kell. A szen ve dé lyek el ke rü lé sé nek egyik esz kö ze 
az alap ve tõ eré nyek el sa já tí tá sa: az ön fe gye lem és a mér ték tar tás, ép pen ezért a szto i ku-
sok na gyon fon tos hang súlyt fek tet nek a ne ve lés re. A leg fõbb eré nyek kö zött ta lál juk a 
jó zan meg fon to lást, a mér ték ta rtást, az ön bi zal mat, az igaz sá gos sá got, a böl cses sé get és 
min den jel le gû tu dást. Ezek az eré nyek nem ve lünk szü le tet tek, el sa já tí tá suk fá rad sá gos 
és kel lõ gya kor la tot igé nyel. Éle tünk so rán több nyi re nem az eré nyek, ha nem a szen ve dé-
lyek irá nyí ta nak ben nün ket, en nek el le né re a bol dog ság el ér he tõ, lás suk mi ként.

iv) A bol dog ság ról, a ter mé szet tel va ló össz hang ról

Mint min den eti ka, a szto i kus eti ka leg fõbb cél ki tû zé se is a mo rá lis ér te lem ben vett 
bol dog, nyu godt em be ri élet el éré sé nek, fel tét ele i nek tisz tá zá sa. Zé nón de fi ní ci ó ja a 
kö vet ke zõ kép pen hang zik: a bol dog ság a ter mé szet tel össz hang ban él ni. Ezt az el sõ 
ol va sás ra kis sé meg mo so lyog ta tó, ta lán ro man ti kus nak tû nõ fel hí vást a gya kor lat ban 
egy ál ta lán nem lesz egy sze rû tel je sí te ni. A de fi ní ció meg ér té sé hez a szto i kus fi zi ka alap-
elv ét kell meg is mer nünk. Szin tén Zé nón ha gyo má nya azon té tel, mi sze rint a koz mosz, 
va gyis a vi lág, amely ben élünk, jól ren de zett, szép, és min den tör té né se egy tö ké le te sebb 
vi lág fe lé ve zet, min den ré sze és a ben ne le ját szó dó tör té né sek hoz zá já rul nak ezen tö ké-
le tes szép ség, a ter mé szet meg va ló su lá sá hoz. A ter mé szet tel, va gyis a vi lág gal va ló össz-
hang meg te rem té sé nek és meg õr zé sé nek el vá rá sát rög zí tõ té tel, el is me rem, még min dig 
in kább ide a lisz ti kus és túl sá go san el mé le ti nek hang zik egy ízig-vé rig gya kor la ti eti ká hoz, 
ami lyen a szto i kus eti ka. Ér de mes te hát to vább töp ren ge nünk azon, va jon mi ért ép pen 
ezt a kri té ri u mot kö ti Zé nón az em be ri bol dog ság el éré sé hez. A har mó nia meg te rem té se 
és meg õr zé se olyan lé te zõ tõl nyil ván nem vár ha tó el, aki ké pes örök össz hang ban él ni a 
vi lág gal, sok kal in kább olyan tól, aki foly ton szen ve dés nek és gyöt re lem nek ér zi ön nön 
éle tét. Az utób bi ka te gó ri á ba tar to zik a min den ko ri em ber. A vi lág ban va ló lé tün ket 
alap ve tõ en a vég be me nõ ese mé nyek kel szem be ni til ta ko zá sunk és elé ge det len sé günk 
ha tá roz za meg, igaz ez épp úgy ma, mint a hel lén iz mus ko rá ban. A kor sza kot, ami kor a 
szto i kus eti ka szü le tett, az em be ri ség tör té ne té nek gyöt rel mes és ne héz idõ sza ka ként jel-
le mez het jük, jár vá nyok, ter mé sze ti csa pá sok és há bo rús konf lik tu sok ál lan dó jel leg gel 
ne he zí tet ték az ak kor élõ em be rek hét köz nap ja it. A zénóni eti ka bol dog ságfo gal ma a 
ke gyet len vi lág gal tör té nõ össz hang el éré sét cé loz za meg, a sors csa pás ok el le né re va ló 
bol dog sá got és a lá za dás nél kü li be le tö rõ dést a tra gé di ák kal szem ben. Va jon mi lyen esz-
kö zök kel ér het jük el ezt a célt? En nek tisz tá zá sá hoz vis  sza kell tér nünk a szto i kus etika 
alap té tel éhez: a vi lág min den tör té né se, még ha je len pil la nat ban ne ga tív is, a tö ké le tes 
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vi lág szép sé gé hez já rul hoz zá. Te hát a har mó nia meg te rem té se, va gyis a bol dog ság úgy 
ér he tõ el, ha el fo gad juk, hogy a ve lünk tör té nõ tra gi kus ese mé nyek el len nem ér de mes 
lá zad ni, szen ved ni mi at tuk, hi szen ezen tör té né se ket nem be fo lyá sol hat juk, meg tör tén-
tük pe dig a vi lág szép sé gét szol gál ja. A ter mé szet tel össz hang ban él ni, mint eti kai cél, 
te hát na gyon ha tá ro zott pszi cho ló gi ai tan té tel, amely mo rá lis kö te les ség ként pa ran csol 
szá munk ra, il let ve ön ural mat és ön fe gyel met vár el tõ lünk. A ter mé szet tel va ló össz hang 
el éré se ma gá ban rej ti ön ma gunk ki is me ré sét is, így nem csu pán a koz mi kus tra gi kus ese-
mé nyek el len va ló til ta ko zá sun kat tud juk ál ta la meg szün tet ni, ha nem a sa ját in di vi du á lis 
éle tünk ben meg tör té nõ, a szen ve dé lyek ál tal oko zott kel lem et len sé ge ket is csil la pí ta ni 
le szünk ké pe sek ál ta la. Ha al ka ti lag haj la mo sak va gyunk az in du lat ra, ak kor, is mer ve 
eme tu laj don sá gun kat, még mi e lõtt az szen ve dél  lyé vál na, ké pe sek le szünk ke zel ni. A 
ter mé szet tel va ló tel jes össz hang meg va ló sí tá sa ugyan ak kor egy ál ta lán nem egy sze rû, 
hi szen a hét köz na pi élet ben leg in kább az össz han got meg bon tó ese mé nyek kel ta lál ko-
zunk; a leg na gyobb tra gé di ák el fo ga dá sát, mond juk egy több ez res ál do za tot kö ve te lõ 
föld ren gés okoz ta bor za lom el fo ga dá sát po zi tí van meg él ni, mi sze rint a koz mosz szép sé-
gé hez ez is hoz zá já rul, fõ ként ha hoz zá tar to zó ink is ott vesz nek, el sõ meg kö ze lí tés ben 
egye ne sen vis  sza tet szõ nek tû nik. A szto i kus eti ka még is ké pes meg gyõz ni ben nün ket 
ar ról, hogy az ilyen leg ször nyûbb nek tar tott tör té né sek is ok kal, még pe dig jó ok kal 
men nek vég be a vi lág ban. A ma gya rá za tot szin tén a szto i kus etika ad ja meg: a vi lág 
nem vé let len sze rû sé gek lán co la ta, ha nem ér tel mes tör té net tel bír, min den ok kal tör té nik, 
min den tör té nését a gond vi se lés gon doz za. Ezt a szto i ku sok fatumnak ne ve zik (gö rö gül 
heimarmené), és ez utób bi ki fe je zés va ló ban vis  sza ad ja a ter mi nus va ló di je len té sét. A 
ta ní tás sze rint min den tör té nés, ami az in di vi du á lis éle tünk ben, il let ve a min den ség ben 
vég be megy, be fo lyá sol ha tat lan. Min den dön té sünk és vá lasz tá sunk a fátum ál tal ele ve 
el ren delt, te hát a tra gi kus ese mé nyek el len va ló til ta ko zá sunk így ér tel mét is vesz ti. 
En nek a té tel nek el fo ga dá sa kön  nyeb bé te szi szá munk ra egy fe lõl a ter mé szet tel va ló 
össz hang meg te rem té sét, ugyan ak kor vi szont ko moly mo rál fi lo zó fi ai prob lé mát is ge ne-
rál. Ha min den ese mény elõ re el dön tött és meg ha tá ro zott, ak kor va jon be szél he tünk-e 
sza bad ság ról egy ál ta lán. A szto i kus eti ka el is me ri a sza bad ság lé tét, de csak kor lá to zott 
ér te lem ben. A fátum dön té se in ket, vá lasz tá sa in kat, egy ál ta lán a tel jes éle tünk me ne tét 
gon doz za, bár mi lyen be kö vet ke zõ ese mény, akár sze ren csés, akár sze ren csét len, nem 
ma gunk nak, ha nem a fátumnak kö szön he tõ. Sor sunk sze ren csés ala ku lá sá nak el fo ga dá-
sa sen ki szá má ra nem je lent prob lé mát, a bal sors be le nyug vás sal tör té nõ kons ta tá lá sa 
már an nál in kább. Sza bad sá gunk e kü lö nös tan té tel sze rint ab ban rej lik, hogy sza bad-
sá gunk ban áll el fo gad ni a tör té né se ket ab ban a te kin tet ben, ahogy ezek az ese mé nyek 
vég be men nek. Ha til ta ko zunk, ak kor sa ját szen ve dé lye ink rab ja i ként kell el szen ved nünk 
az éle tet, el ve szít jük sza bad sá gun kat. Sza bad sá gunk te hát a szen ve dé lyek tõl men tes élet-
ben va ló sul hat meg. A sza bad ság vagy a ter mé szet tel va ló össz hang így va ló já ban egy 
és ugyan azt fog ja szol gál ni, a lel ki bé két, a lel ki nyu gal mat, a va ló di bol dog sá got.

A szto i kus eti ka el sõ meg kö ze lí tés ben ta lán le he tet len cél ki tû zést fo gal maz meg, de 
vég té re is ki ne sze ret ne sa ját lel ké nek gyöt rõ, mar can go ló fáj dal ma i tól, hi bá i tól sza bad-
dá vál ni. A szto i kus eti ka se gít sé günk re le het e cél el éré sé ben. Ön ma gunk ki is me ré se és 
el fo ga dá sa per sze nem le het né hány ta nu lás sal töl tött óra ered mé nye. Élet ta pasz ta lat, idõ 
és az ál ta lunk nem be fo lyá sol ha tó ese mé nyek el fo ga dá sa te rén ta nú sí tott kel lõ tü re lem 
szük sé ges hoz zá, va gyis ma ga az élet.
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