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Emberideálok a gondolkodás kezdetétől jelen vannak a történelemben. Werner Jaeger 

végigköveti az antik ideál változását a hős, a dolgozó ember, a harcos, a polisz-polgár, majd a 

filozófus szerepén keresztül a korai kereszténység emberideáljáig. Filozófiai szempontból a 

legfontosabb kiindulópont Szókratész racionális emberideáljának megjelenése a Kr. e. 5. 

század derekán. A szókratészi intellektualista felfogás közvetlenül hatott a hellenizmus 

filozófiai irányzataira, így a sztoicizmusra is. Kulcstétele szerint az ember megkülönböztető 

jegye az értelem, ám ezt a racionalitást ki kell fejlesztenie magában. A sztoicizmus e 

megfontolás alapján a logoszt állítja filozófiája középpontjába, amely kiindulópontként szolgál 

a sztoa mindhárom ágának, a logikának, a fizikának és az etikának a magyarázatához. E 

kiindulópontot univerzálisan elfogadta az összes sztoikus, még azok is, akik jelentősen eltértek 

a zénóni-khrüszipposzi tanoktól vagy kifejezett újításokat hajtottak végre a rendszeren.  

 

A kései sztoikus Epiktétosz sem kivétel e kiindulópontot tekintve, hiszen minden gondolatát a 

racionalitás normatív elvárása hatja át. Az ember hivatásának nevezi az ember értelmes 

természetét betölteni. A racionalitás jelenléte azonban korántsem jelenti azt, hogy minden 

ember eleve bölcs lenne. Egy életen át tartó feladat a bölcsesség irányába való törekvés.  

Epiktétosz három toposzra alapozva nyújt filozófiai képzési modellt, amely révén 

megközelíthető ez az ideál, így filozófiáját a disszertációban az emberi hivatás betöltésének 

útmutatójaként értelmezem. A végcél egyértelmű, szigorú és kérlelhetetlen. Az embernek 

magát kizárólagosan a saját szabad választásával (proaireszisz) kell azonosítania, ugyanis ez 

az egyetlen tőle függő dolog. Ez az alaptétel e megfogalmazásban újítás Epiktétosz 

filozófiájában a sztoikus elődökhöz képest. A hangsúlyt a disszertációban arra kívánom 

helyezni, hogy miként képzeli el Epiktétosz a végcél elérését a gyakorlatban. Két oknál fogva 

tartom lényegesnek e szempont középpontba helyezését. Az egyik az, hogy a Nikopoliszban 

saját iskolát alapító filozófus számára a gyakorlati képzés kiemelt jelentőséggel bírt az elméleti 

megalapozást követően. Nem elég ugyanis megtanulni és szajkózni a sztoikus-epiktétoszi 

elveket, a valódi feladat ezek alkalmazásában áll. A másik ok, amiért ezt a szempontot 

választottam az, hogy Epiktétosz munkásságának 2002-es, Anthony A. Long általi 

újraértékelése óta a kutatás elsősorban a kései sztoikus filozófus elméleti újításaira fókuszált, 

miközben a három toposzra épülő gyakorlati képzés némileg háttérbe szorult. A sztoicizmus 

egyik általános vonzereje éppen a praktikus aspektusában rejlett, amelynek legrészletesebb és 

legszisztematikusabb kibontása Epiktétosznál található meg. Epiktétosz szerint a gyakorlatnak 

akkora szerepe van, hogy valójában ez mutatja meg, hogy milyen filozófiai irányzatot követ az 

ember.   
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Célom a legfrissebb kutatási eredmények figyelembevételével új szempontból tekinteni arra, 

hogy pontosan milyen lépésekből épült fel az epiktétoszi filozófiai képzés a toposzok 

megalapozásától kezdve az egyes toposzokban alkalmazott módszereken keresztül mind a 

három szinten elvárt eredményekig. A disszertáció e módon az epiktétoszi paideia 

feltárásaként értelmezhető. Plutarkhosz megjegyzi, hogy nem a filozófia egésze, hanem a 

filozófiai teória van felosztva három részre a sztoikusoknál.  

 

Tézisem szerint a gyakorlatot Epiktétosz osztotta fel három részre. A teóriát már a korai 

sztoában strukturálták tehát, a gyakorlat felépítésnek kialakítását pedig Epiktétosz vitte végbe. 

John Sellars a hadot-i gondolatot követve rámutat, hogy az antikvitásban a filozófia 

tanítványává lenni nem pusztán a teória megtanulását jelentette, hanem egy gyakorlati 

elköteleződést arra nézvést, hogy az ember átalakítsa a személyiségét (éthosz) és a lelkét 

(pszükhé), amely aztán az életmódjában (biosz) való változást eredményez. Epiktétosz 

filozófiájában ez a gondolat fokozottan megjelenik, így a célom komolyan venni azt a kérdést, 

hogy miként válik az ember tanítvánnyá, miként fog hozzá önmaga átalakításához, majd hogy 

lépésről lépésre miként zajlik benne ez a transzformáció. Értelmezésem újdonságát az 

epiktétoszi képzés gyakorlati oldalának átfogó rekonstrukciója adja, amely az elmélet több 

elemét is új megvilágításba helyezi. 

 

Fő tézisem szerint Epiktétosz a három, egymásra épülő toposz révén az embert előbb 

önmagába, majd a közösségbe, végül pedig a természetbe helyezi.  

 

ποῦ οὖν προκοπή; εἴ τις ὑμῶν ἀποστὰς τῶν ἐκτὸς ἐπὶ τὴν προαίρεσιν ἐπέστραπται τὴν αὑτοῦ, ταύτην 

ἐξεργάζεσθαι καὶ ἐκπονεῖν, ὥστε σύμφωνον ἀποτελέσαι τῇ φύσει, […]. Diss. I. 4. 18.  

 

Hol van tehát az előrehaladás (prokopé)? Ha valamelyikőtök elfordul a külső dolgoktól (ei tisz hümón 

aposztasz tón ektosz), és saját szabad választása (proaireszin) felé fordul, ezen dolgozik és ezt 

tökéletesíti úgy, hogy végül összhangba kerül a természettel (szünphósznon apoteleszai té phüszei) 

[…]. Diss. I. 4. 18. 
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1. ábra. A disszertáció fő tézise 

 

 

A disszertáció felépítése a tézisnek megfelelően három részre tagolódik a bevezetést követően. 

Az első fejezetben az epiktétoszi self fogalmat elemzem. A cél, hogy az első toposz végére a 

tanítvány rendelkezzék a normatív self fogalmával, és megfelelő gyakorlatra tegyen szert a 

törekvés és a hárítás területén. A második fejezetben a közösség kerül középpontba, amelyen 

belül az oikeiószisz fogalma és a közösségi szerepvállalás lesznek a legfontosabb témakörök. 

A második toposzban azt kell elsajátítania a tanítványnak, hogy a lehatárolt self-fogalmat 

megőrizve miként illeszkedhet be a közösségbe. A harmadik fejezetben a természetbe való 

visszahelyezkedésre és a logika harmadik toposzban elfoglalt szerepére fókuszálok. E toposz 

végére a tanítvány bölccsé válik és képes megvalósítani a természet szerinti életet. A 

disszertációt konklúzióval zárom.  

 

 

1. fejezet tézisei 

 

Az első fejezet fő tézise szerint a bölcs romlatlan, és a hitvány ember romlott selfje között a 

prokoptón selfje helyezkedik el, amely a két szélsőség között formálódik dinamikus módon. E 

fejezet célja e köztes self megismerése volt a filozófiai képzés gyakorlati szempontját alapul 

véve. 

 

1. toposz: Önmaga 

2. toposz: Közösség 

3. toposz: Természet 
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Képzés 

szintje 

(a) Self = 

proaireszisz 

(b) Self és a külső 

dolgok  

(c) Self jellege 

Szubjektív-

objektív 

Individuális-

participatív 

1. toposz Normatív 

elvárás 

Külső dolgokra 

irányuló törekvés 

ellenállhatatlanságá-

nak leválasztása 

 

 

A képzetek 

szubjektív alapra 

épülnek, de 

kezelésük a 

szubjektívtől az 

objektívig változik. 

 

 

A self egyre szűkül, 

míg ezzel 

párhuzamosan egyre 

jobban részt vesz a 

tanítvány a közösség 

életében. 

2. toposz Normatív 

elvárás 

Közösségi viszonyok 

és kapcsolódó külső 

dolgok leválasztása 

3. toposz Aktuális 

azonosság 

Test leválasztása 

1. sz. táblázat. Az epiktétoszi self-fogalom változása toposzonként 

 

A self a proaireszisszel aktuálisan a harmadik toposz végére lesz azonos. Hosszú utat kell 

megtennie a tanítványnak, amíg idáig elér. Az első toposzban leválasztja selfjéről a külső 

dolgokra törekvés ellenállhatatlanságát. Tudatosítja, hogy ő a tőle függő dolgokkal azonos, így 

az első toposz visszavezeti a tanítványt saját magába. A második toposz a közösségi 

viszonyokat és az ezekhez kapcsolódó külső dolgokat választja le a selfről. Miközben kilép a 

tanítvány a közösségi életbe, lehetősége nyílik begyakorolni azt, hogy ne azonosítsa magát a 

szerzett és természetadta viszonyaival, és ne vágyakozzon a külső dolgokra mások csodálata 

miatt. A harmadik toposzhoz érve a tanítványt újra felszólítja Epiktétosz, hogy tovább már nem 

halogathatja annak tudatosítását, hogy ő az értelmével azonos. A selfjéről utolsó lépésként így 

leválasztja a testét is. E dinamikának a fényében az epiktétoszi self-felfogás mind a négy gill-i 

tulajdonságot tartalmazza, méghozzá olyan módon, hogy a szubjektívtől az objektív irányba, 

valamint minél inkább participatív irányba halad a tanítvány selfje toposzról toposzra, 

miközben egyre jobban képes leszűkíteni individuális selfjét az értelemre. 

 

2. fejezet tézisei 

 

Epiktétosz tanítványa az újonnan megtanult teória birtokában a második toposz szintjén kezd 

el újra tevékenykedni a mindennapi életben. Rázúdul az új belső mérce általi felelősség, 

amelyet immár a valódi közösségben kell alkalmaznia. Fogódzót kell találnia ahhoz, hogy 

mikor mi a hozzá illő feladata. Értelmezésem szerint ebben segít neki az e fejezetben 

bemutatott kettős közösségfogalom és a közösségi szerepvállalás három szintre tagozódása.  
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Képzés szintje a. Közösségfogalom b. Közösségi szerepvállalás 

1. toposz (-)  (-)  

2. toposz (a.1) Városközösség (b.1) Életszerepeknek megfelelő viselkedés 

(b.2) Lehetséges politikai szerepvállalás 

3. toposz (a.2) Mindenség 

közössége 

(b.3) Emberi nemért tevékenykedés 

lehetősége 

 

 

A tanítvány elméletben már az első toposz begyakorlásának kezdetén tisztában van azzal, hogy 

tőle kizárólag a képzeteinek kezelése függ, azonban ennek gyakorlati megvalósítását 

fokozatosan éri el az egyes toposzokon át haladva. A filozófiai képzés lépcsőzetességéhez 

alkalmazkodik Epiktétosz kettős közösség-fogalma és a közösségi szerepvállalással 

kapcsolatos kívánalmai is. Az egyén a zárt iskolai képzésből kilépve a (a.1) városközösségben 

találja magát, ahol a közvetlen személyközi viszonyaiból adódó (b.1) életszerepei mentén hajt 

végre olyan hozzá illő feladatokat, amelynek helyességét valószínűsíti. Lehetősége van 

egyúttal arra, hogy amennyiben az első három personája és a külső körülményei engedik, akár 

(b.2) politikai pályát is válasszon, miközben fokozott óvatossággal jár el azért, nehogy az 

értelemmel ellentétes irányba csábítsa a hírnév, a vagyon és a pozíció lehetősége. Amint 

előrehaladást ért el a második toposz szintjén, a tanítvány elérkezik a harmadik toposz és a 

(a.2) mindenség közösségének szintjére, ahol éppen a filozófiai előrehaladottságából adódóan 

felmerülhet az (b.3) egész emberi nemért való tevékenykedés lehetősége. 

 

A második fejezet legfőbb eredménye úgy foglalható össze, hogy a filozófiai képzés gyakorlati 

oldala által implikált kettős közösség-fogalmat Epiktétosznál a közösségi szerepvállalás három 

lehetséges szintjéhez rendeltem.  

 

 

3. fejezet tézisei 

 

 

A harmadik fejezet fő tézise szerint a harmadik toposz az embert a természetbe helyezi, így az 

epiktétoszi rendszer telosza összeegyeztethetővé válik a korai sztoa által kijelölt céllal, a 

természettel harmóniában lévő élettel.  
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(a) A harmadik toposz összes jellemzőjét egybegyűjtöttem és csoportosítottam, majd 

megmagyaráztam a logikai műveletek kivételével. Feltételezésem szerint a fennálló 

szövegkorpusz alapján is meglehetősen jó közelítéssel rekonstruálható a harmadik toposz 

tartalma, amely a bölcsességben előrehaladott emberekre vonatkozik a toposz elején, majd a 

bölcsekre a toposz végén. Tárgyát az eddigi tevékenység, tehát a képzetek kezelésének 

megszilárdítása alkotja, méghozzá olyan módon, hogy a még nem éber és racionális 

tudatállapotok közepette is képes legyen a tévedhetetlenségre Epiktétosz tanítványa. 

 

(b) A logiké olyan módon illik a harmadik toposzba tézisem szerint, hogy az a természet 

racionális törekvéseinek teljes körű megértésévé válik. Epiktétosz a három toposz előtt a 

logikát megalapozó jelleggel oktatta, ám a harmadik toposzban episztemológiai szerepet szán 

neki. Ennek megfelelően a logiké révén a bölcs képes lesz arra, hogy valódi megértéssel bírjon 

a cselekedetei természettel való összhangja felől, ezáltal kathékon helyett katorthóma 

véghezvitelére válik így képessé.  

 

(c) A sztoikus telosz megfogalmazásainak kritikai vizsgálata után elkülönítettem kétféle 

természet-fogalmat. Arra jutok, hogy a harmadik toposzban a filozófus a saját testét valódi 

önmagától különbözőnek, amely az egyik fajta természetnek, tehát a mindenség fizikai testének 

része, és amelyet ezért ugyanolyan közömbösként képes kezelni, mint a világ többi tárgyát. A 

tanítvány feladata, hogy a fizikai testét leválassza az értelméről, és aktualizálja az addigi 

normatív elvárását, a kozmikus és az emberi természettel összhangban álló életet. A bölcs már 

nem a testével, hanem teljes mértékben a szabad választásával azonos. 

 

(d) Kleanthész imájának elemzésekor arra jutottam, hogy Epiktétosz azért imádkozik a 

„Vezess, Zeusz” formulát használva, hogy képes legyen az értelem szerint, de mégis autonóm 

módon élni. Az autonómia ára azonban az, hogy elfogadja, hogy Peprómené a fizikai testét az 

ő beleszólása nélkül kormányozza. Peprómené, azaz a Végzet fizikai világban való elfogadása 

révén megvalósul a korai sztoikusok által leírt, bölcsességet kísérő állapot, az euroia biu, 

amelynek keretében a bölcs teljes nyugalommal szemléli a fizikai élet folyását, hiszen a fizikai 

testét már leválasztotta selfjéről.  
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Összegzés 

 

 

Hieroklész képe nyújtotta az inspirációt a disszertáció tézisének felállításához. Felidézve a 

koncentrikus körök modelljét, Hieroklész szerint úgy kell elképzelnie az embernek a selfjét, 

mint amelyet egyre nagyobb körök vesznek körül. Az első kör a testet reprezentálja, a második 

a közvetlen, a harmadik a nagycsaládot, míg a negyedik a legtágabb családot jelenti. Az ötödik 

kört a környékén élők adják, a hatodikat a törzsében lévő emberek, a hetediket a városa lakosai, 

a nyolcadikat a környező városok polgárai, míg a kilencediket az ország lakossága. A 

legszélesebb, tizedik kör a teljes emberiség. Epiktétosz egyetértene azzal, hogy az értelem 

alkotja a valódi selfet, azonban három ponton is aggályai lennének a hieroklészi modellel. 

Egyrészt Epiktétosz a selfet végig lehatárolja és nem terjeszti kozmikus méretűre, ahogy azt 

Hieroklész teszi. Másrészt nála a közösségi körök egy kategóriába tartoznak egészen a legkülső 

körig bezárólag, ugyanis a teljes emberiségről mint külön csoportról beszél. Hangzatosan úgy 

lehetne kifejezni a két szemlélet közti különbséget, hogy Epiktétosz az elengedés, míg 

Hieroklész a kötődés filozófiáját gyakorolja. Harmadrészt pedig a testhez éppen nem a 

kötődést, hanem az attól való mentális függetlenedést jelölné meg célként. A disszertációt fő 

tézisét illusztráló ábrán a legbelső kör az emberben meglévő értelem potenciálját jelöli, amelyet 

a képzés elején elkezd tudatosan használni és fejleszteni a tanítvány.  

 

Toposzról toposzra megszabadul tehát a tanítvány a valódi önmagához nem tartozó rétegektől, 

így aktualizálva lépésenként a képzés elején benne szunnyadó értelmet. Ez a folyamat 

értelmezhető egy sajátos epiktétoszi oikeiószisz-elméletként, azonban szerencsésebb a sztoikus 

oikeiószisz elmélet normatív aspektusához tartozó gyakorlati sémaként tekinteni rá. Epiktétosz 

legnagyobb újítása kétségkívül a részletekbe menő filozófiai képzési modellje. Valódi paideiát 

kínált tanítványai számára, amelyet komolyan véve elindulhattak a bölcsesség irányába. 

 

 


