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A sztoikus etika azt tanítja, hogy akit értelme vezérel, az ura cselekedetének. 

Khrüszipposz (i. e. 279–206) szerint az értelemmel rendelkező élőlény termé-

szeténél fogva követi értelme útmutatását.1 Ezen útmutatást követve cselek-

szik és a nyilvánvalóan az útmutatás ellenére való cselekvés nem más, mint 

elfordulás az értelemtől.

„Ezt az értelem híján való mozgást ugyanis úgy kell fölfognunk, mint ami 

nem hallgat az értelemre és elfordul tőle.” (Khrüszipposz: Az emóciókról)

Ez az elfordulás késztetéseink (hormai) miatt történhet meg, de nem puszta 

létezésük miatt, hanem mivel azok túllépnek az értelemnek megfelelő mér-

téken. Ez a gondolkodó szerint megakadályozza, hogy értelmünket követve 

cselekedjünk. Plótinosznál, ha értelemről beszélünk, a Szellemről (Nusz-ról) 

beszélünk. Szellem általi cselekedeteink azon cselekedeteink, amelyeket a ben-

nünk működő Szellemnek alárendelve cselekszünk. Ami Plótinosz szerint 

eltéríthet minket az Értelemnek megfelelő cselekedeteinktől, az az erények, 

azaz az anyagi világ keltette vágyak uralma a lélekben.

Ahogy a sztoikus etika is állítja, egy bölcs ember soha nem fordul el az érte-

lemtől. Ez Plótinosz filozófiája szerint is elképzelhetetlen. Plótinosz, Platónhoz 

hasonlóan, a négy sarkalatos erény közül az igazságosságot tartja a legtöké-

letesebbnek és a legnehezebben megszerezhetőnek. Az igazságosság akkor 

„működik”, (ahogy már korábban említettem), ha minden lélekrész (s a hozzá 

tartozó erény) a maga dolgát végzi.2 A sztoikus etikában szintén megtalálható 

a négy sarkalatos erény, de azok további alfajai is. Zénón megkülönbözteti 

1 Khrüszipposz (1983), Az emóciókról, In Sztoikus etikai antológia, Steiger Kornél (szerk. és 

ford. [Khrüszipposz]), Budapest, Gondolat, 16–23.
2 Plótinosz (1986), Az Egyről, a szellemről és a lélekről: Válogatott írások, (ford. Horváth Judit 

és Perczel István), Budapest, Európa, I. 2. 1.
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az erényeket, de eközben mégis elválaszthatatlanoknak tartja őket.3 Sztobaiosz 

szerint az erények szintén különböznek egymástól, de csak fő szempontjuk 

szerint, mert más a bölcs belátás, más a mértékletesség fő szempontja, de vég-

céljuk azonos.4 Az erények kölcsönösen feltételezik egymást, ha valaki bármit is 

az egyik erény szerint tesz, a többi erény szerint is teszi.5 A plótinoszi etikában, 

bár az erények megszerzésének lépcsőfokai vannak, mert pl. az igazságos-

ság csak akkor működik, ha már birtokoljuk a mértékletesség, a bátorság és 

a bölcsesség erényét is, az erények az lélekben ugyanúgy feltételezik egymást, 

mint a Szellemben az erényeknek az erények előtti „mintái”.6 A sztoikusok 

szerint az erény örök. Egyetlen sztoikus gondolkodó, Khrüszipposz az, aki 

elveszíthetőnek tartja. Az erény ideája, mint minden idea, Plótinosz szerint 

a Szellemben található. Ilyen értelemben mondhatjuk róla, hogy örök, s ha már 

erény birtokában vagyunk, mivel az a Szellemben „figyeli” ideáját, bennünk is 

öröknek kell lennie. Ugyanis semmilyen körülmények között nem lehetséges, 

hogy a bennünk lévő erény egy pillanatra is ne ideájához hasonlítson, mert 

ha egyszer megszereztük az erényt, s elindultunk visszafelé a plótinoszi etikai 

célból kiindulva, véleményem szerint képtelenség (mivel a gondolkodó több-

ször is említi, hogy az ember természeténél fogva a jó felé törekszik), 7 hogy 

„visszaforduljon.” A boldogság, illetve a boldogtalanság nem a jó vagy rossz 

dolgok meglététől függ, a boldogság kizárólag az erényhez kötött.8

A sztoikus etikában a bölcsesség elérésének nagyon szigorú feltételei van-

nak: a bölcs mentes a szenvedélyektől (apatheia), nem haragszik, nem érez 

részvétet, nem fél, nincs benne lelki fájdalom.9 Ez nem érzéketlenséget jelent, 

hanem az értelem által megszabott mértéken belül tartását. A szenvedélyek 

ugyanis méltatlanok az erkölcsös, bölcs emberhez. Az egészen világos, hogy 

Plótinosznál hasonlóak a feltételek, hiszen az imént elsoroltak szintén a testi vi-

lág keltette vágyak, érzések, késztetések közé tartoznak, amiken értelemszerűen 

a bölcs ember már túllépett. Az tehát mind Plótinosz, mind a sztoikus felfogás 

szerint képtelenség, hogy a bölcs ember értelme ellenére cselekedjék, hiszen 

3 A. A. Long – David N. Sedley (2015), A hellenisztikus filozófusok, Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 489. (Magyar kiadás: szerk. Bene László, ford. Bárány István, Bene László.)
4 Long – Sedley (2015), 489.
5 Uo., 489. 
6 Plótinosz: I. 2. 7.
7 Plótinosz: I. 2. 1.
8 Long – Sedley (2015), 460. 
9 A. A. Long (1998), A sztoicizmus, In Uő, Hellenisztikus filozófia (ford. Steiger Kornél), Budapest, 

Osiris, 141–261.



97Az ember a hiposztázisok tükrében – A sztoikus hagyomány megjelenése…

ami eltérítené, az bölcsességéből fakadóan nem befolyásolhatja őt. Az erények 

megszerzése nem csak Plótinosz szerint nehéz és hosszadalmas: „nem lehet 

hamar megszerezni, hosszú idő, mire beérik, mint a füge” – írja Epiktétosz 

(55–120), a rabszolgaságból felszabadított sztoikus gondolkodó. 

A sztoa gondolkodói meghatároztak „hozzánk illő” (kathékon) cselekedete-

ket. Ezen belül is makulátlan, vagyis tökéletesen hozzánk illő, valamint nem 

makulátlan cselekedeteket. Előbbiek azok, amelyeket erény szerint hajtunk 

végre, mint pl. a bölcs belátás, az igazságosság szerinti ténykedés, az utóbbiak 

közé tartozik pl. a diplomáciai feladatok elvállalása. Plótinosz az erények között 

tesz különbséget, ami annyiban hasonlít az előzőekhez, hogy az általa meg-

különböztetett magasztosabb erények közé tartozik pl. a bölcs belátás, a pol-

gári vagy kisebb erények közé pedig az állami feladatok végzése. Ugyanakkor 

az újplatonista gondolkodó is meghatározza, mi az emberhez illő cselekedet:

„Az emberhez tehát az illik, hogy semmilyen vétséget ne kövessen el, ha-

nem helyesen éljen. Csakhogy ez a cél nem egyszerűen az, hogy elkerüljük 

a bűnt, hanem hogy istenné váljunk.” (Plótinosz: I.2.6)

Az etikai cél a sztoikusoknál nem más, mint követni és cselekedetekben 

megvalósítani a jót. Ez a jó az erkölcsileg jó cselekedetek. A jó egyenlő az er-

kölcsi kiválósággal. Az erény az egyedüli dolog, ami csak a javunkra lehet, amit 

csak jól használhatunk.10 A „jó” kifejezés Plótinosznál egészen más értelmet 

nyer. A gondolkodó etikájában a legfőbb jó az a transzcendens abszolútum, 

ami a sztoicizmusból teljesen mértékben hiányzik. Olyan értelemben nevez-

hetjük jónak Plótinosznál az erkölcsi cselekedetet, hogy a Jó felé „visz” minket. 

Az erények birtoklása, az anyagi világ keltette vágyaktól való megszabadulás 

önmagában véve nem végcél, mint ahogy az erkölcsi jócselekedetek összes-

sége, illetve az apatheia annak mondható a sztoában. Az újplatonista gondol-

kodó egy magasztosabb végcélt jelöl meg, ami nem más, mint a már említett 

visszatérés.

Az eph’ hémin [einai] ’rajtunk [múlik]’ nagyon fontos és problematikus 

terminus Plótinosz etikájában. Ezt a kifejezést elsőként Khrüszipposz tárgyal-

ja. Khrüszipposz után az eph’hémin ’rajtunk [múlik]’ egyre inkább központi 

szerepet játszik. Néhány terminus, ami összefügg az eph’hémin-nel: heimar-

mené (’sors’), tükhé (’véletlen’,’szerencse’), pronoia (’gondviselés’). A terminus 

Khrüszipposznál többek között a fátum-elméletben tűnik fel. A sztoikusoknál 

az eph’hémin a morális felelősség terminusa. A fátum-elmélet determinizmusa 

10 Long – Sedley (2015), 460.
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nem zárja ki a morális felelősséget. A fogalom értelmezése szerint tetteink 

nem azért múlnak rajtunk, mert másként is cselekedhetnénk, hanem mert mi 

magunk vagyunk a cselekvők, nem pedig más.11

Epiktétosz, a korai sztoikusoktól eltérően, a szabad és „rajtunk múló” fo-

galmát szorosan összekapcsolja, s nem a cselekvés szabadságát érti rajtuk. 

Epiktétosz szerint ahhoz, hogy szabadok legyünk, tisztában kell lennünk az-

zal, hogy mi „múlik rajtunk”.12 A gondolkodó azon cselekvéseinket sorolja 

ide, melyekre nem kényszeríthetnek, s amelyben nem akadályozhatnak meg 

bennünket. Epiktétosznál nem tettekért való felelősségre utal a terminus, ha-

nem belső világunkra.

A terminust Plótinosz legrészletesebben a VI. 8-as Enneászban tárgyalja. 

A hekuszion (’akaratlagosság’, ’önkéntesség’) és az eph' hémin jelentését ebben 

az értekezésben azonosítja egymással. Ugyanebben a fejezetben a gondolkodó 

felteszi azt a kérdést: mondhatjuk-e bármiről is, hogy rajtunk múlik? 

Elsőre úgy tűnik: „az múlik rajtunk, amit nem a véletlennek és a szükségnek 

engedve cselekszünk, hanem, ha eldöntöttük, semmi sem akadályozhat meg, 

hogy akaratunkat véghezvigyük.”13 A rajtunk múlót valahogy így írnánk körül 

ma is. Plótinosz a rajtunk múlót így különbözteti meg az önkéntes (hekusziosz) 

cselekedettől:

„Önkéntes minden olyan cselekedet, amit kényszer nélkül, tudatosan cse-

lekszünk, de csak arról mondhatjuk, hogy rajtunk múlik, amit ráadásul 

hatalmunkban is áll megtenni.” (ho kai kürioi praxai; Horváth Judit, Perczel 

István fordításában: „amit szabad elhatározásunkból teszünk.”14)

Eszerint a „rajtunk múló” (eph' hémin) cselekedetben az a többlet az ön-

kénteshez, akaratlagoshoz (hekusziosz) képest, hogy nem csupán egyszerűen 

kényszer nélkül és tudatosan hajtjuk végre, hanem emellett hatalmunkban 

is áll végrehajtani, vagyis – ahogy a korábbi idézetből is láttuk – nem aka-

dályozhatja meg semmi külső körülmény. Ebből a szempontból úgy tűnik, 

szigorúbb feltételekkel állítja Plótinosz egy cselekedetről azt, hogy „rajtunk 

múlik”, mint hogy „önkéntes”, „akaratlagos”. Egy másik szempontból az „önkén-

tes” odaítélését köti szigorúbb feltételekhez: ennek a kiérdemléséhez ugyanis 

11 Bene László (2003), Akaratszabadság a sztoikus és platonikus hagyományban: Epiktétosz és 

Plótinosz, Világosság (9-10), 107–122.
12 Uo., 10. 
13 Plótinosz: VI. 8. 1.
14 A kurrens fordítás nem adná vissza azt a jelentéskülönbséget, amit itt Plótinosz a két terminus 

jelentése között láthatóan felállít. Lásd: következő mondatok.



99Az ember a hiposztázisok tükrében – A sztoikus hagyomány megjelenése…

a cselekedetnek magában kell foglalnia a teljes körű tudást mind a cselekedet 

körülményeire vonatkozóan, mind annak tekintetében, hogy mi a jó az adott 

esetben. De nyomban szakít is ezzel a distinkcióval, mondván, hogy ugyanezt 

a feltételt valójában a „rajtunk múló”-nak is ki kell elégítenie.15

Önállóságunkat a Szellemre kell visszavezetni, hiszen a Szellemet nem uralja 

semmi. Elsősorban az múlik rajtunk, amit az akarat eldönt, de ez az akarat nem 

más, mint megismerés, amelyet azért nevezhetünk akaratnak, mert a szellem 

állapotát utánozza, vagyis a jó felé törekszik. A Szellem önmagában áll, és mivel 

ő szabad, ezért a lélek is szabad, mert a Lélek a Szellem képmása, mindenestül 

a Szellem megnyilvánulása.

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy hogyan lehet Plótinosznál autonómnak 

tekinteni a cselekedetet, ha valami másból ered? Sőt: hogyan lehet valami min-

dentől független, ti. önálló, ha kívánság (orexisz),16 késztetés (hormé)17 szüli, s a 

késztetéseket a testi világ kelti? A VI. 9. 2. fejezetében Plótinosz mintegy alulról 

felfelé haladva kutatja, hogy mi is az, ami önkéntes/akaratlagos és rajtunk múló. 

A késztetés és kívánság lehet a Szellemnek, a helyes gondolkozásnak alárendel-

ve, sőt ilyenkor kifejezetten a helyes gondolkozás „hozza létre” őket. Hasonló 

a helyzet az elhatározással (bulészisz) is. Maga a cselekedet is csak közvetett 

módon tekinthető rajtunk múlónak, hiszen még a helyes gondolkozásból és 

helyes elhatározásból kiinduló cselekedetek is, mivel a külvilágban játszódnak 

le, alkalmazkodnak a külső, érzéki világhoz és az abból nyert képzetekhez. 

Elsődleges értelemben csak a helyes gondolkozásról (orthosz logosz) állíthatjuk, 

hogy rajtunk múlik. Visszatérve a cselekedetre, Plótinosz hangsúlyozza, hogy 

másodlagos értelemben azonban mindképpen önállónak kell tartani, amennyi-

ben a Szellemnek engedelmeskednek. Aki cselekszik, az kétségtelenül a külső 

körülményekhez alkalmazkodik, ezért mondhatnánk, hogy cselekedeteink 

kényszerűségből születnek; mégis, magát a cselekedetet megelőző szándékot és 

elgondolást nem köti semmi. Elsődleges értelemben azonban csak a szellemet, 

illetve a helyes gondolkozást illeti meg, hogy rajtunk múlik. Az igazi önállóság 

abban áll, hogy „az értelem, lecsillapítván a kívánságokat (orexisz), maga is 

megnyugszik”. Másfelől a szellemtől való függetlenség nem önállóságot jelent, 

hanem a szenvedélyektől való befolyásoltságot. A lélek a Szellemben szemléli 

15 Plótinosz: VI. 8. 1.
16 H. J. – P. I. fordításában: ’ösztön’, ’késztetés’. Az „ösztön” félrevezető, hiszen, mint látni fogjuk, 

Plótinosz szerint a szóban forgó lelki működést az értelem is létre tudja hozni. A hormé fordí-

tására a ’késztetés’ az utóbbi években a hellenisztikus filozófiai művek magyar fordításaiban 

kezd meghonosodni, ezért is döntöttem emellett. 
17 H. J. – P. I. fordításában: ’ösztön’. Az ’ösztön’ félrevezető voltáról lásd az előző jegyzetet.
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az erények ideáit, és az erények elsajátítása által közeledni tudunk a Jóhoz. 

Ezért erény általi cselekedeteink szintén önállóak, mivel az erény a lélekkel 

együtt szabad és szellemi. Így az erényes cselekedeteink szintén szabadok, 

s ezek a cselekedetek történnek akaratunkból, de ezek is csak másodlagosan 

szabadok és akaratlagosak. Az erényt mindig a körülmények késztetik arra, 

hogy ezt vagy azt véghezvigye. Azonban ha abból indulunk ki, hogy a lélek 

az erény ideáját a Szellemben szemléli, tehát az erény szellemi, s ezen erények 

által cselekszünk, megint csak oda lyukadunk ki, hogy nem a cselekvésbe rejlik 

az önállóság, hanem a Szellemben. Aki a saját tényleges javát követi, az való-

ban szabad, akarata ellenére pedig akkor cselekszik valaki, ha valami eltéríti 

a szellem felé figyeléstől, a jó felé való törekvéstől. 

Életünk egyik legfontosabb célja az önmegismerés. Az isteni parancsolat 

ugyanis arra szólít fel bennünket, hogy ismerjük meg önmagunkat.18 Az ön-

megismerés a Szellem által történik, hiszen az által ismerjük meg önmagunkat, 

ami a Szellem révén bennünk van. Pontosabban akkor vagyunk képesek a leg-

jobban megismerni önmagunkat, ha minél inkább a Szellem felé fordulunk. 

A Szellem úgy ismerte meg önmagát, hogy miután az Egy kiáradt, a kiáradt 

rész ráfordult, reflektált magára, és látni kezdett, vagyis meglátta, megismerte 

önmagát. Így tehát ha mi magunk lelkünk által mindig törekszünk a Szellemre 

figyelni, akkor megismerhetjük önmagunkat, megismerhetjük azt, ami ben-

nünk szellemi, végső soron pedig Egy.

A Szellem a megismerő. Az Egy nem ismer meg, az Egyből kiáradt Szellem 

viszont maga a megismerés, mert a Szellem az Egy látása, és a Szellem örökkön 

az Egyre tekint. Ezáltal önmagát ismeri meg, tehát a látása által valósul meg, 

és ez a megvalósulás nem más, mint ő maga. Ugyanígy, ha mi magunkban 

a Szellemet tekintjük, megismerjük önmagunkat és minden mást is, hiszen 

a Szellem által bennünk van a megismerés és az önismeret is. Ezt az Egyet nem 

tudás vagy megismerés útján tudjuk megragadni. Amikor a lélek tudomást 

szerez valamiről, eltávolodik az egységtől, a tudás ugyanis gondolat, a gondolat 

pedig eleve sok, és ez a sok távolítja a lelket, vagyis ilyenkor szem elől téveszti 

az Egyet.19 Az érzékelést pl. egyáltalán nem szabad igénybe venni, nem szabad, 

hogy szellem bármiféle érzéklettel keveredjen, tiszta szellemnek kell maradnia, 

mert csak tiszta szellemmel lehet szemlélni a Jót.20 A Szellem működése felülről 

ér minket, az érzékelés alulról, mi pedig a két befolyás között vagyunk. 

18 Plótinosz: IV. 3. 1.
19 Plótinosz: VI. 3. 4.
20 Uo.
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Az érzékelés azonban mindig a miénk, hiszen Plótinosz szerint folyamato-

san érzékelünk. Viszont a Szellem nem hajol felénk, inkább mi hajlunk őfelé, 

amikor felfelé tekintünk, s ekkor kezdődik a megismerés. Ehhez azonban meg 

kell tisztítanunk önmagunkat mind az érzékeléstől, mind a gondolkodástól, 

mind a testi világból érzékelt dolgoktól. Akkor tudunk a Szellem felé fordul-

ni, ha megtisztítjuk magunkat, azaz levetkőzünk minden hitványságot, s csak 

a Szellem felé fordulunk:

„Ezért a hitvány embereket, akiket jobbára ezek irányítanak, nem illeti meg 

sem az, hogy önállóan, sem az, hogy önszántukból cselekszenek. Ellenben, ha 

valaki a Szellem működésének segítségével független marad a test állapotaitól, 

arról már joggal mondhatjuk, hogy a maga ura… a szellemi indíttatású csele-

kedeteket már valóban szabadnak mondhatjuk…” (Plótinosz: VI.8.3.)

A Lélek és az ember

Hogy micsoda az ember, erre a kérdésre csak úgy kaphatunk választ, ha előtte 

a lélekről világosabb képet kapunk. A Lélek a szellemi természethez, az isteni 

világhoz és a dolgok fölött álló létezők közé tartozik.21 Csak a testekben oszlik 

részekre, korábban ez nem történik meg vele. A Lélek az a természet, amely 

egyszerre osztható és oszthatatlan. Ez elsőre lehetetlenségnek tűnik, hiszen 

hogyan lehetne valami egyszerre osztható és oszthatatlan? Úgy, hogy a Lélek 

oszthatatlansága azt jelenti, hogy minden egyes részben, amiben benne van, 

egészben van benne, s közben ő is egész marad. Csak azért oszlik részekre, mert 

a test nem képes osztatlan állapotában befogadni a lelket. Az oszthatatlanság azt 

is jelenti, hogy amikor a testekkel kapcsolatba lépve részekre szakad, a másik 

része, a szellemi lélek mindig „ott fönn” marad. Mivel ez szellemi természetű, 

a Szellem pedig oszthatatlan és szétválaszthatatlan, így Léleknek ez a része is 

úgy oszthatatlan, mint a Szellem.22 A Léleknek két szegmense van: az egyik, 

amelyik felfelé tekint, a másik pedig, amelyik lefelé:

„Az a kifejezés tehát, hogy ‘az oszthatatlan és a testekben oszthatóvá váló 

valóságokból’, nem egyebet jelent, mint hogy két lélekből tevődik össze, egy 

odafönt maradóból és egy ide leköltözőből, amely oda kötődik ugyan, de el-

hatol egészen idáig, akár a középpontból kilépő sugár.” (Plótinosz: IV. 1.)

Értelemszerű, hogy ami felfelé tekint, az a Szellemre, s ezáltal az Egyre te-

kint. A Lélek úgy Egy, hogy közben mégis sok, benne számos képesség van, 

21 Plótinosz: IV. 2. 1.
22 Plótinosz: IV. 1.
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pl. gondolkodás, ösztön, észlelés. A Lélek másokat is Eggyé tesz, és ő maga is 

Egy, ezt azonban másnak köszönheti. A Lélek (a mindenség Lelke), a világ lelke 

és az emberi lélek között különbség van. A mindenség Lelke örökkön odafönt 

marad, mindig megfelelő állapotban van, nem zökkenti ki semmi sem. Nem 

ismeri a másra irányuló vágyat, sem a mástól érkező hatásokat.23 A többi lélek 

viszont alászáll, és az egyéni lelkek ezáltal érintkeznek a testtel, ami azt jelenti, 

hogy eltávolodnak a mindenség lelkétől, és ezáltal egyre messzebb kerülnek 

a Szellemtől. Ahogy a lelkek e típusai különböznek egymástól, úgy az egyéni 

lelkek, az emberi lelkek is különböznek: 

„… miközöttünk sem adatik meg egyformán minden léleknek, hogy azok 

felé fordulhasson, hanem vannak, akik eggyé lesznek az Istenséggel, mások 

vágyakozásukban közel jutnak hozzá, megint másoknak kisebb mértékben 

sikerül ez, mivelhogy nem ugyanazokat a képességeket mozgósítják… holott 

mindegyikükben megvan valamennyi.” (Plótinosz: IV. 3. 6.)

A Lélek az Egyet tartja szem előtt (a Szellemen keresztül), és ily módon te-

szi a dolgokat Eggyé. Így teszi az embert is emberré, amiképp a Szellemben 

az ember ideájára tekint. Az ember a Lélek által válik emberré, végső soron 

pedig önmagát is alkotja, méghozzá lelke segítségével. 

Az embernek csak egy kis része Egy-szerű, hiszen élőlény és értelmes is, sok 

részből áll, de ezt a sok részt mégis az Egy-volta tartja össze. Más az ember, és 

más az, ami az emberben Egy. Az egyik osztható, a másik oszthatatlan. Ami 

az emberben Egy, az oszthatatlan, ami osztható, az az, ami nem Egy-ből van, 

nem Egy-séges.

Plótinosz osztja Platón véleményét, miszerint a lelkünk a testünk fogságá-

ban, bilincsében van.24 Ez azt jelentheti, hogy a test megakadályozza a lelket 

abban, hogy csak a Szellem felé figyeljen. A gnosztikusok szerint viszont 

nemcsak a test lelkünk börtöne, hanem minden, ami az érzékelhető világban 

van, számunkra csak rossz lehet. Plótinosz ezzel nem ért egyet. Bár az I. 8. és 

a II. 4. Enneászban az anyagot a rosszal azonosítja, ennek ellenére mégsem 

érthet egyet a gnosztikusokkal, hiszen a VI.1-ben írottak alapján az anya-

gi világ szépsége és rendezettsége annak köszönhető, hogy jelen van benne 

a Lélek.25 Márpedig a Lélek természeténél fogva képtelenség, hogy valami 

rosszban legyen jelen, hiszen szellemi irányultsága örökkön a Szellemet figyeli. 

23 Plótinosz: II. 9. 7.
24 Plótinosz: IV. 8. 4.
25 Plótinosz: II. 1. 2.
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Alsóbb része lefelé tekint, így érzékel és gondolkozik, de ezáltal figyelme el-

terelődik az Szellemről, végső soron mindazonáltal őbenne nem szűnik meg 

az az Egy, amit „kapott”:

„Mert örökké megmarad benne valami, ami, bármi történjék is, egy kicsit 

mindig kiemelkedik ebből a világból.” (Plótinosz IV.8.4) 

Ha így van tehát, bármikor visszatalálhatunk, mert az a kis Egy-voltunk 

soha nem veszik ki belőlünk, bármily messze is kerülünk onnan. A Léleknek 

természetéhez tartozik, hogy megteremtsen minket, ahogy minden kiáradás-

nak természete az, hogy teremt magából egy nála silányabbat, de attól, hogy 

a Lélek megteremt minket, semmiképp nem lesz kevésbé Lélek (sőt, részben 

ezáltal lesz az, ami):

„… hiszen mindennek olyan a természete, hogy megalkotja az utána követ-

kezőt, és kibontakozik, valamiféle magszerű oszthatatlan kezdetből haladva 

végcélja, az érzékelhető világ felé.” (Plótinosz: IV. 8. 6.)

A Léleknek tehát természete, hogy alkosson, ahogy az is, hogy a testi világ 

felé és felfelé is tekintsen. A mi emberi lelkünk a Lélektől való, amelynek szel-

lemi szegmense szintén felfelé tekint, akármi is történjék. Vagyis a képesség 

a felfele tekintésre örök potenciál bennünk. Minél jobban törekszünk felfelé 

tekinteni, annál közelebb kerülünk az Egyhez.

Így tehát az ember sok és Egy is. Sok, mert gondolkozik, érzékel, elszenved, 

vágyakozik. Egy, mert benne marad az Egy. Akármi történjék, tud felfelé fi-

gyelni, felfelé törekedni. Ember azért, mert ez a kettőség van benne – ha nem 

lenne testünk, csak lelkek lennénk, nem emberek. Az ember anyagból is van. 

Hiszen testét onnan nyerte, mivel mindenek teste az anyagból származik. 

A lélekben semmi sincs az anyagból, legfeljebb annyi, amennyit akkor érzékel, 

amikor a testi világ felé fordul, de ez nem benne van, ezt ő csak „látja”.26 Az em-

ber tehát összetett élet, amelyben örökkön ott él az Egy, de figyelme könnyen 

elterelődik, mivel ő maga test is, és itt az érzékelhető világban érzékel.

Konklúzió

Plótinosz szerint megismerhetjük önmagunkat, ha az Egy felé fordulunk, vagyis 

a bennünk lévő Egy felé – és ahogy a Szellem az Egy felé fordulva nemcsak 

26 Nem úgy látja, mint ahogy a Szellem az Egyet, ez a látás nem szemlélődés, inkább csak az ér-

zékelés adta látás.
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megismeri, de meg is alkotja önmagát, úgy az ember is önmegismerése által 

alkotja meg önmagát. Ez nem azt jelenti, hogy így teremti önmagát, hanem 

hogy megalkotja, „rekonstruálja” önmaga azon részét, ami benne a legjobb, 

amivel elérheti életének végcélját. Vagyis addig kell megalkotnunk, „visszaal-

kotnunk” magunkat, míg vissza nem tértünk. Erényesen élni, a testi vágyakat 

minimalizálni, szinte teljesen elfordulni az érzékelhető világtól, figyelmünket 

a Szellem felé irányítani, minél mélyebben. Ez az út vezet a visszataláláshoz. 

Ez az önmegalkotás, ez a végcél.

Ha nem lennénk emberek, nem kellene visszatalálnunk, mert nem lenne 

testünk, aminek pedig nincs teste, az a metafizikai hierarchiában a felsőbb 

szinteken helyezkedik el. Ha nem lenne testünk, figyelmünk nem terelődne el 

az Egyről, vagyis a Szellemről, tehát Szellemek lennénk mi magunk is. Mivel 

pedig a Lélek-természethez hozzátartozik, hogy teremtsen, ezért hozzá kell, 

hogy tartozzon az is, hogy figyelme rajtunk keresztül elterelődik az Egyről. 

Ha nem lennének emanációk, csak az Egy létezne – vagyis hogy nem létez-

ne, hanem meghaladná a létezést. Az Egy azonban túlcsordult, és ez örökkön 

tart, mint maga az Egy. Az Egynek nincs kezdete és vége, és mivel mi magunk 

és minden más is ezen a világon az Egy általi, így nem gondolhatjuk, hogy 

a halál valamiféle véget jelenthetne, legfeljebb a test végét, mert a világnak 

sincsen kezdete és vége, állandóság jellemzi.27 Tökéletes transzcendenciája 

miatt az Egyet megismerni szinte lehetetlen. Ha valaki mégis ezzel próbál-

kozik, Plótinosz javaslatára pl. az önmagának elégségesség felől próbálhatja 

meg megragadni:

„Egy voltát abban is ragadhatjuk meg, hogy elégséges önmagának.” 

(Plótinosz: VI. 9. 6.)

Ha ezeken kívül, hogy: kimondhatatlan, mindenen túli, abszolút Jó és tel-

jes, megtudhatnánk valami konkrétabbat, valószínűleg fel sem tudnánk fogni. 

Önmagunk megismerésével azonban valamelyest mégiscsak megismerhetjük 

az Egyet, vagyis a bennünk lévő Lelket, Szellemet és Egyet is. 

Plótinosz szerint életünk legfontosabb végcélja, hogy eggyé váljunk a leg-

felsőbb Jóval. S ha ezt már életünk során, eksztázis útján részben sikerül el-

érnünk, az ott átélteket osszuk meg másokkal: 

„Miután pedig egyesült Ővele, és eleget időzött Őnála, térjen vissza, és ha 

tud, másnak is adjon hírt arról az együttlétről.” (Plótinosz: VI. 9. 7.)

27 Plótinosz: II. 1.
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A Lelket és a Szellemet, bár messze kerültünk tőlük, végső soron megismer-

hetjük, s már életünkben képesek lehetünk rá, hogy koherens képet alkossunk 

Róluk. Az Egyről azonban nem tudunk ilyen képet alkotni. Ez a tökéletes 

transzcendencia és megismerhetetlenség csak az Egyre jellemző. 

Kutatásaim alapján megpróbáltam kifejteni, hogy a plótinoszi filozófiában 

minden örök összefüggésben áll.28 Az ember: ember, Lélek, Szellem és Egy. 

A Lélek: Lélek, Szellem és Egy. A Szellem: Szellem, és Egy. Az Egy pedig csak 

Egy, s végső soron mi is eggyé válunk vele.

„Mármost amiképpen a dolgok természetében ez a hármasság érvényesül, 

azt kell gondolnunk, hogy mibennünk ugyanígy van.” (Plótinosz: V. 1. 10.)

A szabad akarat Plótinosznál nem azt jelenti, hogy kizárólag önmagam 

cselekszem, minden befolyástól függetlenül. A szabad cselekedet az maga 

a Szellem általi, vagyis a Jó általi cselekedet, amikor az egyén a Szellem irá-

nyítása alatt áll. Az ilyen cselekedeteink valójában szabadok.

Az anyag csupán addig nevezhető rossznak, míg be nem látjuk, hogy 

Plótinosz filozófiájában mindent áthat a Jó:

„Ha pedig az anyag egymagában marad, akkor az isteni dolgok (szellem, 

fény, formák stb.) nem lesznek mindenütt, hanem csak egy elhatárolt helyen, 

mintegy fallal elzárva; mivel pedig ez nem lehetséges, kell, hogy az anyagot 

az istenség átvilágítsa.” (Plótinosz: II. 9. 3.)

A téves cselekedeteinket és hibáinkat azért követjük el, mert elménk még 

nem elég szellemi, még nem figyeli eléggé a Szellemet. Jellemünk pedig még 

nem erényekkel teli. Úgy vélem, ami a leginkább eltérítheti az embert, az a tes-

ti világban érzékelt dolgok, és a választás lehetősége. Ha tudatában vagyunk 

azonban annak, hogy bennünk ott a visszatérés örök potenciálja, képtelenség, 

hogy ne ezt az utat válasszuk, hiszen ez nekünk a legjobb, az ember pedig ter-

mészeténél fogva arra törekszik, ami neki a legjobb. Vajon képes rá az ember, 

hogy tudatosan elforduljon a Jótól? Erre talán csak a hitvány ember képes, 

akinek elméje még nem elég szellemi, ez pedig nem tudatos cselekedet.

Mi tehát az ember? Test és lélek, és Lélek, Szellem és Egy. Érzékel, de képes 

a szemlélődésre is, teste keletkezik és pusztul, ahogy mindenek teste is. A kü-

lönböző dolgok csak úgy jöhetnek létre, ha egymásból keletkeznek. A világnak 

pedig sem kezdete, sem vége nincs, örök, dinamikus állandóság.29

28 Plótinosz: IV. 8. 6.
29 Plótinosz: II. 1.
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A Lélek és Szellem természetéhez is hozzátartozik, hogy az Egy felé töreked-

jen, így mivel mi, emberek hasonlatosak vagyunk hozzájuk, természetünkhöz 

tartozik, hogy afelé törekedjünk, ami nekünk a legjobb, s ez maga az Egy felé 

való törekedés. Minden tettünket, gondolatunkat, cselekedetünket, készte-

tésünket és kívánságunkat alárendelhetjük a Szellemnek, ha figyelmünket 

örökké felfelé fordítjuk. Ha életünket így éljük, visszatérhetünk az Egybe, 

ennek kívánása (orexisz). 

Fontos megemlítenünk, mialatt elsajátítjuk az erényeket, és örökké a Szellem 

felé próbálunk törekedni, megalkotjuk, visszaalkotjuk magunkat, vagyis azon 

részünket, ami bennünk a legjobb. Nem adatott meg mindenki számára, hogy 

ugyanolyan mértékben tudjon a jó felé haladni, s ugyanolyan mértékben 

tudja megalkotni önmagát. Ez nem csak önkonstitúció, hanem megismerés 

is, megismerjük azt a részünket, ami a legjobb bennünk, ami Egy bennünk. 

Akárcsak a Szellem, aki megismerésében lesz azzá, ami az ő lényege, hozzá 

hasonlatosan mi is így válunk tiszta lélekké, majd Szellemmé, s így egyesü-

lünk a végső Jóval.

Plótinosz szerint bennünk kell lennie annak a Szellemnek, amely nem gon-

dolkodik, hanem örökké magában hordozza az igazságot, bennünk kell lennie 

a Szellem kezdetének és okának, az Istenségnek is. Ezek szerint tehát az em-

berben van minden, csak nem olyan mértékben, mint a hiposztázisokban. 

Az ember az összetétele által silányul, de ahogyan ez a silányulás (a távolodás 

az Egytől) megtörténik, úgy ez visszafelé haladva visszaépítés, önmegismerés, 

önkonstitúció, visszatekintés és visszatérés lesz egyben. Ezt megvalósítani 

az ember hivatása, rendeltetése.
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