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Disszertációm tárgya Poseidónios filozófiájának teljes körű rekonstruálása 

és újraértékelése. A középsztoikus Poseidónios filozófiájának vázolása nem 
egyszerű feladat, a kutatást számos nehézség gátolja. A leglényegesebb 
problémát az jelenti, hogy művei csak töredékesen maradtak fenn annak 
ellenére, hogy a hellenizmus korának legtermékenyebb gondolkodójaként tartjuk 
őt számon. Értékes és eredeti elgondolásait sajnos csak közvetett, másodlagos 
forrásokból ollózhatjuk össze. Nagy valószínűséggel a szövegek hiányossága 
lehet az oka Poseidónios filozófusként történő ellentmondásos megítélésének is.  
A 19. század végi és a 20. század eleji német klasszika-filológia változatos 
módon ítélte meg a filozófust, hol platonistaként; hol eklektikus 
gondolkodóként, hol a sztoikus filozófia iránt érdeklődő természettudósként, hol 
pedig az újplatonizmus szellemi megalapítójaként értékelték, de akadt számos 
kutató, aki szerint Poseidónios semmi eredetit nem alkotott. Ez utóbbi 
véleményt osztotta jó néhány szaktekintély is, mint E. Zeller, H. Ritter és A. 
Brandis, de rajtuk kívül még napjaink tudósai között is akadtak, akik 
megkérdőjelezték Poseidónios eredetiségét. 
 Áttörést K. Reinhardt a 20. század elején megjelent monumentális két 
kötetes monográfiája hozott, aki elsőként értékelte a sztoikus Psoeidónios teljes 
filozófiai munkásságát. Reinhardt ebben a művében Poseidóniost elsősorban 
mint természettudóst méltatja, de a néhány évvel később publikált RE  
szócikkében már árnyalja a képet és határozottabban tér ki Poseidónios sztoikus 
filozófusként történő értékelésére is. A filozófus eredetiségének kérdését még a 
közelmúltban publikált fontosabb hellenizmussal foglalkozó tanulmányok 
szerzői is eldönthetetlennek tartották. A. A. Long 1974-ben a Hellenisztikus 
filozófia című művében még így nyilatkozik �Arra a kérdésre, hogy 
Poseidóniosnak valóban voltak-e eredeti gondolatai, egyelőre tagadó választ 
adnék. A határozottabb felelettel helyesebb lesz várni, amíg I. G. Kidd 
megjelenteti a Poseidónios töredékeihez írt kommentárját, amelyeken jelenleg 
dolgozik.�1 Long Kidd kommentárjának megjelenését követően megváltoztatta 
álláspontját, ennek nyilvánvaló bizonyítéka, hogy a hellenizmus filozófiai 
iskoláit bemutató tankönyvében már foglalkozik a sztoikus fragmentumaival, 
jóllehet főleg Poseidónios szenvedélyelméletére tér ki, metafizikájára és a többi 
lényeges tanítására nem. 

A filozófusról kialakult ködös képet L. Edelstein és az ő nyomán I. G. Kidd 
élesítette ki. L. Edelstein Poseiedóniost határozottan sztoikus filozófusként 
jellemzi, olyanként, aki bár sztoikus mégis eltérést mutat a korai sztoikus 
tradícióhoz képest.  Tanítványa, I. G. Kidd ugyanezt a véleményt osztja és 
kettejük eredményes érvelésnek köszönhetően mára már megkérdőjelezhetetlen, 
hogy Poseidónios vitathatatlanul a legnagyobb sztoikus filozófusok egyike. 
Poseidónios filozófiai fragmentumainak közlés céljából történő rendszerezése is 

                                                
1 A. A. Long, Hellenisztikus filozófia, Osiris, 1998, 275.   



 4

kettejük nevéhez köthető. A munkát L. Edelstein kezdte el, de azt tanítványa, I. 
G. Kidd fejezte be, aki 1972-ben kiadta a testimóniumokat és a fragmentumokat. 
Kidd néhány évvel később, 1988-ban a szövegekhez fűzött kommentárjait is 
publikálta, majd a sorozat utolsó részeként 1999-ben megjelentette a 
fragmentumok angol fordítását is.  

E rövid bevezető után térjünk rá a dolgozat tartalmi ismertetésére. A 
disszertáció két nagy részből áll. Az első rész valójában egy hosszabb bevezető, 
amelyben Poseidónios antik és modernkori recepciójának történetét összegzem, 
valamint a filozófus biográfiáját. A második rész, amely Poseidónios 
filozófiájának részletes elemzését tartalmazza, öt egységre tagolódik, a fizika, 
etika, logika, tudományok, mint matematika, földrajz és történetírás, végül pedig 
a vitatott művek bemutatása szerint. A disszertáció téziseinek ismertetésekor a 
dolgozat főbb fejezeteit mutatom be röviden. 
 A dolgozat első részének összegzéseképpen a sztoikus életrajzát 
ismertetem. A középsztoikus Poseidónios a mai Szíria területén az Orontés folyó 
partján lévő Apameiában született Kr. e. 135-ben és K. e. 51-ben halt meg 
Rhodoson. Fiatalon kerülhetett Athénba, ahol filozófiát az akkor működő 
sztoikusoknál hallgatott, akiknek szellemi vezetője Panaitios volt. Athénban Kr. 
e. 110-ig mestere haláláig tartózkodott. A korai sztoát kritikai éllel elemző 
rhodosi származású Panaitios nagy hatással lehetett ifjú tanítványára, így a 
bíráló, korrigáló szándék talán éppen neki köszönhetően jelenik majd meg 
Poseidónios tanaiban. Ám ezt a feltevést is, csupán részlegesen fogadhatjuk el, 
tekintettel arra, hogy Panaitios legfontosabb sztoa-ellenes téziseivel, a jóslás 
tagadásával és az ekpyrósis elmélet elutasításával Poseidónios nem értett egyet. 
Panaitios halála után Poseidónios nem szülővárosa felé vette az irányt, hanem 
hosszabb ideig tartó utazást tett a Meditteráneumban, amely során a többi között 
bejárta Észak-Afrikát, Hispániát, Itáliát, de járt Európa északi területein is. Az 
utazás során érintett helyszíneket ismerjük, de a pontos sorrendet, illetve az 
utazgatás időtartamát nem; szerencsére azonban számos adat maradt ránk 
Poseidónios feljegyzéseiből a különböző területek földrajzi sajátosságairól, 
népességéről, az ott élő emberek szokásairól és történelméről. Utazgatásait 
követően Rhodoson telepedett le. Mestere nagyrabecsülésének jele lehet az a 
tény, hogy Poseidónios éppen Panaitios szülővárosában alapított iskolát. Az 
iskola alapításának pontos adatai sajnos nem ismertek. Tanítványi köre viszont 
igen. Köztudomású, hogy római hírességek hallgatták őt, mint Cicero és 
Pompeius, ám ők inkább tisztelői lehettek, mintsem tanítványai. Az ismert 
követők: Asklépiodotos, Geminos, Phanias, Atheneodorus Calvus, de köréhez 
tartozott még az animista iskola megalapítója, Attaleai Athenaios is.  Közülük a 
legismertebbként Athenodorus Calvust nevezhetjük meg, aki Rómában 
telepedett le és később Octavianus tanítójaként vált ismertté, de filozófiai iskolát 
nem alapított. A filozófus halálakor unokája, Iasón vette át az irányítást, de 
tevékenysége nem hagyott maradandó nyomot. Megállapítható, hogy 
Poseidónios halálával iskolája is eltűnt. 
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 Fontos kiemelnünk, hogy Poseidónios Rhodoson politikai tisztséget is 
betöltött. Tudomásunk van róla, hogy a polgárok nagyrabecsülésük jeleként 
fontos állami tisztség betöltésére kérték fel, prytanisszá és követükké 
választották. Plutarchos egyik beszámolójából kiderül, hogy a rhodosiak 
követükként Kr. e. 87/86-ban - Marius consulsága idején - Rómába küldték, 
hogy érdekeiket képviselve tárgyaljon Rómával függetlenségük megtartása 
érdekében. A szóban forgó látogatás Mithridatés Kr.e. 88-ra datálható ostroma 
után történt, így fontos és nem veszélytelen vállalkozás volt. A rhodosiak 
Poseidónios iránti tiszteletét és bizalmát támasztja alá, hogy ilyen veszélyes 
időkben éppen őt küldték tárgyalni érdekeik képviseletében. Egyébiránt a 
tárgyalás sikeres volt, hiszen Rhodos független maradt. Térjünk rá Poseidónios 
rhodosi filozófiai ténykedésének ismertetésére. Bár filozófiai iskolájáról és  az 
ott alkalmazott oktatási módszerekről alig tudunk, elgondolásait és értékes 
fejtegetéseit az utókor megőrizte számunkra. Poseidónios igen termékeny szerző 
volt 37 műve ismert előttünk, de ezek közül terjedelmesebb részletek csak alig 
néhány művéből maradtak fenn. Filozófiájának hatása Strabón, Galénos, 
Kleomédés, Seneca, valamint Cicero, Diogenés Laertios, Augustinus, 
Macrobius, Virtuvius, Athénaios, Boethius és Priscianus Lydus műveiben 
nyilvánvalóan uralkodik, hogy csak a legfontosabbakat említsem.  
 Biográfiája zárszavaként a filozófus érdeklődési körére és kutatási 
módszerére térnék ki. Poseidónios kutatási köre igen tág, mondhatni univerzális, 
hiszen a sztoikus filozófia három fő diszciplínája mellett foglalkozott 
történetírással, asztronómiával, matematikával, geológiával, meteorológiával, 
mely területek természetesen az egységes filozófia tárgyát jelölik rendszerében.  
A valóság feltárásának eszközeként egyetlen módszert dolgozott ki: az 
oknyomozást, azaz az aitiológiát, amelynek célja a filozófia minden területén 
felismerhető axiómák feltárása.  
 Térjünk át ezek után a disszertáció második részének bemutatására. Mint 
arról már az előzőekben szó volt Poseidónios filozófiájának részletes 
elemzésekor öt fejezet szerint: a fizika, az etika, a logika, a tudományok 
(matematika, földrajz, történetírás) és végül a vitatott poseidóniosi művek 
bemutatása szerint haladok.  A második rész alfejezeteiben elsősorban olyan 
témákat tárgyalok, amelyek Poseidónios filozófiájának fontosabb problémáit 
érintik, illetve amelyek esetében sztoikussága vagy eretneksége indokolttá teszi 
az elemzést.  
 A dolgozat második részének első fejezetében Poseidónios fizikájára térek 
ki, különös tekintettel azon nézeteire, amelyek eltérést mutatnak az ortodox 
sztoikus tanokhoz képest. Az alábbi témakörök szerint haladok: a filozófia 
részeinek egymáshoz való viszonya, a princípiumtan, a kozmikus sympatheia, a 
jóslás, a kozmoszon kívüli űr végessége, az ekpyrósis elmélet, a lélek 
képességeinek tana, végül pedig az égi jelenségek tana szerint.  Kitérek 
Poseidónios eretnek sztoikusként való megítélésre is, ugyanis számos eltérésről 
beszélhetünk, ám meglátásom szerint ezen eltérések nem jelentik a sztoikus 
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tanok elutasítását vagy tagadását, sokkal inkább Poseidónios bíráló, 
helyreigazító szándékát. Ez tapasztalható Poseidónios princípiumtana esetében 
is. A filozófus ugyanis eltér a korai sztoikus metafizikától, jóllehet megnevezi a 
két princípiumot, de a kettő metafizikai azonosságának határozott állításával 
sikeresebben érvel a sztoikus panteizmus mellett, mint elődei, ugyanis kivédi az 
aktív princípium transzcendenssé válását. E tanítása kozmikus sympatheia 
tanára is nagy hatással lesz, hiszen elgondolása alapján a kozmikus rend nem 
valami külső isteni erő beavatkozásnak eredményeként nyilvánul meg, hanem a 
kozmosz önmagát szervező mozgásában. Poseidónios a kozmikus sympatheia 
alatt � olvasatom szerint � a fatumot, vagyis a dolgok közötti ok-okozati 
megnyilvánulást értette. Ennek fényében, a rendszerében kitűntetett szerephez 
jutó jóslás is racionális indoklást nyer: a kozmoszban található összes létező 
kauzális viszonyban áll egymással, tehát a dolgok így és így állásából a jövőben 
biztosan bekövetkező eseményekre következtethet. Világos tehát, hogy 
Poseidónios jóslás alatt nem misztikus, mágikus jövendölést értett, hanem 
tudományos módszert, ami a bekövetkező események logikai úton történő 
kikövetkeztetését célozza. A jóslás tudománya tehát elsősorban oknyomozást 
jelent, amely Poseidónios kutatási módszerének leglényegesebb eszköze és 
alkalmazása filozófiája minden területén kimutatható. Ezzel magyarázható, hogy 
a mindenség összes jelenségének értelmezésére, leírására is sor kerül a fizikai 
értekezései kapcsán. Számos töredék maradt fenn Poseidónios csillagászati, 
meteorológiai fejtegetései közül, amelyek közül a leglényegesebbeket 
ismertetem a dolgozat fizikával foglalkozó részének utolsó fejezetében.  
 A dolgozat második részének második nagy fejezetében Poseidónios 
etikáját mutatom be: szenvedélyelméletét, a neveléssel kapcsolatos nézeteit, az 
erkölcsi értékek levezethetőségének problémáját, a kötelesség fogalmát, a 
különös és egyedülálló erkölcsrajz tudományát, valamint a végső célról vallott 
elgondolásait. 

Köztudomású, hogy Poseidónios filozófiai rendszerének legismertebb része 
etikája; azon belül is a szenvedélytan.   Ezzel magyarázható, hogy a dolgozat 
legterjedelmesebb fejezete ezt a témakört tárgyalja. Galénos interpretációiból 
kiderül, hogy Poseidónios szembefordul a régi sztoa hagyományával a 
szenvedélyek okának tisztázásakor és inkább a platóni és az aristotelési 
filozófiához fordul vissza. Chrysippos ugyanis a lélek értelemellenes mozgásait 
racionális okkal magyarázza, mivel nem kíván eltérni a sztoikus metafizikától, 
még akkor sem, ha logikai ellentmondásba kerül: mivel a lélek hasonlatos a 
kozmosz lelkéhez, ami tisztán racionális, így a léleknek is szükségesképp 
racionálisnak kell lennie. Ennek megfelelően semmi irracionális mozzanat vagy 
motívum nem mutatható ki a lélekben. Csakhogy ez Poseidónios olvasatában 
logikai ellentmondást rejt. Ha a lélekben irracionális mozgás mutatkozik például 
szenvedély formájában, akkor annak oka bizonyára nem lehet a tisztán 
racionális lélek. Nyilvánvaló tehát, hogy az individuális léleknek rendelkeznie 
kell irracionális képességekkel is. Galénos hosszú, szószerinti idézetekkel 
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ismerteti Poseidónios Chrysippos elleni érveit, aki logikai érvek alapján jut arra 
a következtetésre, hogy a szenvedély túláradó késztetésként való definiálása és 
ítélettel történő meghatározása helytelen, hiszen mindegyik racionális mozgás 
eredménye. Poseidónios mindezek alapján megállapítja, hogy két értelemellenes 
minőséggel rendelkezik a lélek: a vággyal a gyönyörre, valamint az indulattal a 
győzelemre, illetve a jó erőnlétre. A lélek harmadik képességeként 
természetesen a gondolkodást nevezi meg, amely racionális, tárgya pedig az 
erkölcsi jó, azaz a tudás.  

Az irracionális képességeket a lélek természetes mozgásaiként írja le, 
amelyek az emotív mozgásokat működtetik, de fontos leszögeznünk, hogy sem 
az emotív a mozgások, sem pedig az irracionális képességek nem lesznek 
azonosak a szenvedélyekkel. Ahhoz, hogy a lélekben szenvedély alakuljon ki 
ún. lökés is szükségeltetik, amit kiválthat téves ítélet vagy késztetés. A 
szenvedély megjelenésének összetett oka van: közvetlen oka az emotív lökés, 
közvetett oka pedig a lélek irracionális képességei által működtetett emotív 
mozgás. 

Ezen a ponton térnék ki Galénos hitelességével kapcsolatos problémára. 
Galénos Poseidóniost platonista színekben tűnteti fel, és úgy vélem ezzel 
megmásítja a sztoikus eredeti álláspontját. A lökés előzményeiben megjelenő 
késztetés és téves vélemény ugyanis, arra enged következtetni, hogy 
Poseidónios talán mégsem fordul el teljes mértékben a régi sztoa 
hagyományától.  Felismerésemet megerősíteni látszik, hogy a filozófus az 
emotív mozgás és lökés megnevezésekor saját terminológiát dolgoz ki.  Ezzel 
persze nem állítom, hogy semmit ne vett volna át Platón rendszeréből, hiszen 
tagadhatatlan, hogy szenvedélytana kiindulópontjait valóban Platón és 
Aristotelés lélekfilozófiájából kölcsönözi mégpedig a lélek irracionális 
képességeinek elismerésével.   

Olvasatom szerint Poseidónios a szenvedélyelmélet kapcsán nem tér el a 
régi sztoától, inkább helyesbíti, pontosítja azt, kiemelném, hogy e magatartása 
filozófiájának számos pontján kimutatható, például a princípiumtan, a 
tudományos jóslás és a kozmikus sympatheia kapcsán is. Meglátásom szerint 
ezért Poseidóniost nem eretnek sztoikusként kell számon tartanunk, inkább 
precizitásra törekvő sztoikusként, aki akár azon az áron is szembefordul saját 
iskolájának hagyományával, hogy elveszítheti sztoikusként való megítélését.  

A szenvedélytan fontosságát támasztja alá, hogy Poseidónios az 
antikvitásban egyedülállóként a szenvedélyek okának helyes meghatározásától 
az etika minden problémájára megoldást talál. Ugyanis a szenvedélyek okának 
helyes feltárásának függvényében tisztázódik a neveléssel, a terápiával, az 
erénnyel és a boldogsággal kapcsolatos összes probléma is. Ennek fényében 
Poseidónios szenvedély-definíciója túlzás nélkül az etika alaptételeként 
értelmezhető. 

 Ezzel pedig át is kanyarodhatunk Poseidónios logikájának 
összefoglalására, hiszen a fenti megállapításból is kitűnik, hogy a filozófus 
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axiomatikus rendszerben gondolkodott. Az alapelvek feltárásának módját 
speciális ún. apodeiktikus deduktív módszer révén határozza meg és meglátásom 
szerint az antikvitás filozófusai között ebben is egyedülállónak nevezhető. Ez a 
magyarázata annak, hogy bár kevés töredék maradt fenn a logika tárgyköréből, 
mégis kitüntetett szerephez jut rendszerében, hiszen áthatja teljes filozófiáját. E 
sajátos poseidóniosi logika valójában egy kutatási módszer, melynek célja a 
kozmoszban rejtőzködő igazságok feltárása, ami tehát azonos a jóslás kapcsán 
már megnevezett oknyomozás módszerével. A logikáról kialakított kép 
teljességéhez hozzá tartozik, hogy Poseidónios ismerte és alkalmazta a sztoikus 
jelöléselméletet, ám ezzel kapcsolatban nagyon minimális számú és terjedelmű 
töredék áll rendelkezésünkre, így csak következtetni tudunk az említett 
hagyomány tényleges gyakorlatára.  A dolgozat Poseidónios logikáját bemutató 
fejezetében kitérek még a fizika, etika és egyéb tudományok esetében igazolható 
axiómák feltárására is, végül pedig a fejezetet Poseidónios etimológiai 
elemzéseinek összefoglalójával zárom. 
 Poseidónios filozófiai rendszerének részletes bemutatását a matematika, a 
földrajz és a történetírás köréből fennmaradt értékes poseidóniosi gondolatok 
ismertetésével zárom. A szigorú értelemben nem a filozófiához tartozó 
stúdiumok elemzése Poseidónios esetében elengedhetetlen. Rendszerében a 
tudományok és a filozófia szoros egységet mutatnak, szorosabbat a korai 
sztoikus hagyományban megszokottnál. Az egyetemes filozófia egyes területeit 
ugyan megnevezi, de eltekint azok rangsorolásától, ami elsősorban 
metafizikájából következik, hiszen az egyes területek lévén a kozmosz 
aspektusai tárgyukat tekintve egyenértékűekként határozóhatók meg. Ennek 
megfelelően a filozófia és az egyéb tudományok között nem alá-fölérendelési 
viszony, hanem szoros kölcsönhatás feltételezhető. Úgy hiszem, ez a felismerés 
húzódhat meg Poseidónios széleskörű érdeklődése mögött, és ezzel 
magyarázható mindenre kiterjedő figyelme is.  
 Most térjünk rá a matematika, a földrajz és a történetírás sajátosságainak 
ismertetésére. Az axiómák feltárásáról és védelmezéséről tanúskodnak a 
matematika köréből fennmaradt töredékek is. Proklos hosszú idézeteket közöl az 
epikureus sidóni Zénón ellen írt poseidóniosi vitairatból, az epikureus ugyanis 
tagadta az axiómák bizonyítást nem igénylő jellegét.  
 Poseidónios geográfiai tárgyú töredékei tetemes részét képezik a 
corpusnak, ennek oka nem csupán Strabón alapos filológiai argumentációja, 
hanem maga Poseidónios is, ugyanis utazgatásai során az általa látogatott helyek 
mindegyikéről készített feljegyzéseket. A legtöbb töredék a matematikai földrajz 
alá sorolható, amelyek igazolják felkészültségét és oknyomozó filozófiai 
módszerének alkalmazását is. Ezen a területen tapasztalható leghatározottabban 
Aristotelés hatása, ami arra a feltevésre enged következtetni, hogy az aristotelési 
művek egy részét birtokló rhodosi Andrónikosnak köszönhetően Poseidónios 
több aristotelési művet is ismerhetett. A töredékek alapján azt 
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valószínűsíthetjük, hogy Poseidónios ismerte a Physicat, a De Caelot és a 
Meterologicat. 
 A földrajz fejezetben ismertetem Poseidónios a Nap és a Föld méretének 
kalkulációját, a lakott terület formájának meghatározását, valamint az ár-apály 
mozgások indoklását, végül érintőlegesen kitérek zoológiai, biológiai és 
geológiai kifejtéseinek ismertetésére is.  
 A második rész utolsó fejezetében a történetírás köréből fennmaradt 
fragmentumok bemutatására térek ki. Köztudomású, hogy Poseidónios Polybios 
művének egyenes folytatója volt, tehát az eseményeket Kr. e. 146-tól kezdte 
előadni; elbeszélése utolsó bejegyzéseként a Kr. e. 88-as Mithridatés-féle 
konfliktust valószínűsíthetjük. A mű témáit tekintve igen változatosnak 
mondható, ugyanis a filozófus nemcsak a teljes mediterrán világ népeinek 
történetét dolgozta fel, hanem az utazásai során megismert egyéb népek 
szokásairól, lakóhelyükről, múltjukról is készített színes beszámolókat. Előadó 
stílusa eltér a hagyományostól, ugyanis nem időrendi sorban szerepelteti 
történeteit, hanem egy-egy téma köré gyűjti mondandóját, ezért olykor etikai és 
morális tartalmú ún. tanmesékkel is találkozhatunk.  Ennek oka, hogy 
Poseidónios a történések hátterében többnyire a morális jellem sajátosságait 
sejteti. Véleményem szerint ez a filozófia területei közti szoros egységesség 
bizonyítékaként is értékelhető, a történelem princípiumát ugyanis az 
erkölcsrajzban határozza meg, hiszen az egyes események magyarázataként az 
emberi jellem sajátosságait véli felismerni. A történelem köréből fennmaradt 
töredékek legfőképpen uralkodók jellemrajzát, népek szokásainak és földrajzi 
elhelyezkedésüknek pontos leiratát, egy-egy embertípus fiziológiai jegyeinek 
konkretizálását tartalmazzák. Ez sokkal inkább etológia, mint történelmi 
beszámoló, aminek az értékét tovább növeli, hogy Poseidónios saját maga 
gyűjtötte az anyagot írásaihoz utazgatásai során. A téma érdekességét és 
fontosságát alátámasztja, hogy a modern korban a testimóniumok kiadását 
követően az első Poseidónios-szövegkiadás a történetírással kapcsolatos 
töredékeket tartalmazza. 
 A dolgozat utolsó fejezete a vitatott poseidóniosi művekkel foglalkozik. 
Poseidónios 37 műcíme ismert, ebből hét eredete vitatott, ezek közül Az űrről 
szóló értekezéssel, valamint Platón néhány dialógusához írt állítólagos 
kommentárjával foglakozom. A kozmoszon kívüli űrről szóló írás léte mellett 
több érvet is felhozhatunk, de miután egyetlen mondaton kívül semmi nem 
maradt fenn és a forrásaink is ellentmondásosak, ezért ki kell rekesztenünk 
Poseidónios műcímeinek listájából. A Platón kommentárok és különösen a 
Timaios-kommentár létezése felől megoszlanak a vélemények. Az első 
Poseidónios kiadó J. Bake nem vonta kétségbe, ellenben K. Reinhradt, M. 
Pohlenz, L. Edelstein és I. G. Kidd törölik a címlistából. Az ok, amiért mégis 
hajlik  a tudomány elismerni Poseidónios  Timaios-kommentárját, az hogy 
Sextus Empirikus  egy név szerint nem említett sztoikus szerzőt használt 
forrásként több művében is.  A. E. Taylor a titokzatos sztoikust Poseidóniosszal 
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azonosítja, de sajnos feltételezését egyetlen adattal sem lehet alátámasztani.
 Meglátásom szerint Poseidónios alaposan ismerte Platón több dialógusát, 
de nem hiszem, hogy kommentárt írt volna hozzájuk. Sztoikusként nyilván 
elsősorban nem Platón, hanem a sztoikusok írásaival foglalkozott.  
Leszögezhetjük tehát, hogy a kommentárok léte egyenlőre nem bizonyítható, így 
a leghelyesebb, ha a vitatott eredetű Poseidónios művek között említjük azokat. 
  A dolgozat téziseinek zárszavaként néhány szóban ismertetem kutatási 
módszeremet. I. G. Kidd szövegkiadását véve alapul az egyes 
tudományterületek szerint csoportosítottam a töredékeket, majd ezeken belül az 
egyes tudományokhoz tartozó fragmentumokat tovább osztályoztam egy-egy 
fontosabb probléma szerint. Mivel célomként tűztem ki a fragmentumok magyar 
nyelvű közlését is, ezért az egyes témák elemzésekor először az adott témához 
összeállított töredékek fordítását közlöm, majd rátérek az adott téma részletes 
tárgyalására. A fragmentumokat igyekeztem teljes terjedelmükben közölni, de 
számos esetben csak részleteket emeltem ki, az elemzés és a szövegértés 
könnyítése végett. A töredékek közlése a �direkt� módon kikövetkeztethető 
eredeti poseidóniosi tanok hiteles argumentálását is célozzák, mintegy annak 
bizonyítékaként, hogy Poseidóniost valóban a legtehetségesebb és 
legfelkészültebb sztoikusként kell számon tartanunk. Az elemzések esetében 
elsősorban saját olvasatomat tettem közzé természetesen reflektálva a korábbi 
kutatási eredményekre, elsősorban K. Reinhradt, L. Edelstein és I. G. Kidd 
értelmezéseire; a szenvedélyelmélet kapcsán a fentiekhez csatoltam még J. M. 
Cooper, Ch. Gill és R. Sorabji fejtegetéseit is. 
 Poseidónios filozófiájának értékelésével új olvasatra is kísérletet tettem a 
többi között Poseidónios metafizikája, princípiumtana, szenvedélyelmélete, 
axiomatikus deduktív logikája, valamint filozófiájának holisztikus szemlélete 
esetében. Munkám során mindvégig szem előtt tartottam annak igényét, hogy 
Poseidónios filozófiájának teljes körű rekonstruálására és újraértékelésre 
vállalkoztam.  
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The thesis of the dissertation 
 

The subject of my discourse is the reconstruction of each philosophical 
thesis of Posidonius. The delinaeting of the philisophy of the middle Stoic 
philosopher Posidonius is not an easy work, as there are some problems which 
can block the succesful exploration. The main problem is that his works were 
disappeared and we know only some fragments about them. We can reconstruct 
Posidonius� philosophy works of Cicero, Seneca, Strabo or Galen mentioning 
only the main interpretors. What I would express is his holistic aspect of his 
philosphy and his Stoic approach, because in the past, mainly in the 19th century 
he was appreciated like a Platonist or an eclectic philosopher who didn�t leave 
important ideas. In the last few years the opinion of scientists changed regarding 
his identification: Posidonius was stoic and the last great philosopher of the 
Hellenic period. The main aim of my dissertation is to prove Posidonius� evident 
stoicism and to give new reading of his philosophy because in my opinion he 
was the most important stoic thinker of Hellenistic epoch. 

Posidonius was born in Syria at Apamea around 135 B. C. He went to 
Athens as a young man where he joined the stoic group and finally became an 
adherent of Stoic School of Philosophy. After Panaitius died (110 B. C.) he left 
Athens. But he never returned to Apamea, he started travelling in the Middle 
Eastern and Medditeranean world. After that prolonged grand tour he settled in 
Rhodes at the birthplace of Panaitius, where he was granted citizenship and 
taught pilosophy. Probably he founded his school in the 90�s but unfortunately 
we don�t know exactly. In spite of being a �homo novus� in Rhodes he was 
elected as Prytan and he was sent as a main member of the Rhodian embassy to 
Rome in 87 B. C. of Marius� last consulship. He got fame by his talent of 
teaching philosophy so much that major Roman figures like Cicero and Pompei 
visited him at Rhodes to listen his philosophy. He had a lot of pupils and several 
of them became famous figures of ancient public life like Athenodorus Calvus 
who was the teacher of Octavianus, Geminos the most important astronomer of 
Hellenistic epoch. Posidonius died in his eighties around 51 B. C. and his school 
sank after at Rhodes his death. 

Regrettably all his works were missed just a few fragments subsisted as a 
little piece of his enormous corpus, but these are enough for the appraisement 
his important thaughts. 

My dissertation consists of two main parts. In the first part I give an 
introduction to Posidonius philosophy, an overview of his ancient and modern 
reception and his biography. This first part is a general preamble to Posidonius 
philosophy with brief circumstantial recapitulations of his main philosophical 
issues as a �prooimion� of my work. I deal with those opinions whose submit 
Posidonius as stoic philosopher and the most important thinker of his epoch. 
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These scientists are L. Edelstein, K. Reinhardt, M. Pohlenez and I. G. Kidd. It�s 
very important to accentuate because Posidonius� awarding was contradictory in 
the near past. In 1972 A. A. Long has declared Posidonius as an unimportant 
philosopher who presumably didn�t have any peculiar thaughts. Fortunately, 
Long has changed his depreciative opinion after publicatinos of I. G. Kidd, who 
is the most important scientist of Posidonius� philosophy. In my opinion 
Posidonius is a Stoic philosopher who had very originally theachings which are 
rounded out the old stoic doctrine not abolished them. His philosophyical 
tradition was forgotten for a long time but does not mean that he wasn�t great 
Stoic philosopher he had a lot of unique and original teachings. In this brief 
content about the first part the dissertation I would like to mention just one of 
his definition of philosophy; he divides philosophy into three parts: physics, 
ethics and logic but is important to say that he emphasize these three cannot be 
separated from each other. They belong together, like the parts of a vivid human 
organism. Physics is represented with blood and flesh, ethics with the soul and 
logic with bones and nerves. In these connections the philosophy is uniform.  

The second part of the study contains the detailed analyis of Posidonius� 
philosophy. This part consists of the following subchapters: physics, ethics, 
logic, sciences like matemathics, geography, history, and finally miscellaneous.  
The goal of philosophy is to lay down the principles which are the fundamental 
axioms of general knowledge which contains of all parts of enquiry from 
metaphysics to zoology, biology and geology or history. 

In physics chapter I discuss the main philosphical problems of his 
metaphysics: division and content of philosophy, principales, cosmic sympathy, 
divination, eschatology and soul.  

The discussion of Posidonius�s physics sets in exciting doctrine of 
principles.  Posidonius draws off from stoic metaphysics in spite of that he 
mentioned the two principles � the active principle which is God and the passive 
which is matter � categorically explained the identity and equivality of these 
two. Posidonius succesfully argued along the panteism because he could avoid 
the transcendency of the active principle.  In these new approaches Posidonius 
was not a heretical Stoic he has just corrected and reinterpeted the common 
Stoical dogma of twin principles. This teaching has an important effect in 
connection with the main Posidonian doctrine, the cosmic sympathy. According 
to his conception of cosmic sympathy the experienced order in material world 
could not been achievement of an extra cosmic divine being. Contrawise the 
cosmos have to be orianted by an inner rational motion. In my reading this 
motion is the fatum the causal manifest between everything in the universe. In 
the light of this doctrin of cosmic sympathie the divination in Posidonius�s 
philosophical system will get a new interpretation. In fact the scientific diviation 
in Posidonian philosophy became a method of prediction of the future events 
and searching the cause of occured events. The scientific divination means 
causal enquiry that is why Posidonius�s attention extends from metaphysical 
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problems throughout explaining of natural phenomena. The major part of the 
physical fragments are in connection with explication of natural phenomenon. 
The chapter of physics ends with the presentation of Posidonius�s natural 
philosophy.   

Posidonius in agreement with the old Stoical school subdivides the ethical 
part of philosophy as follows: the appetition or impulse, the moral values good 
and evil, the problems of emotions, the virtue, the appropriate encouragement 
and dissuasion and the aim of life. In chapter of ethics I shall try to explain 
every category mentioned above. Posidonius believes that with the right 
understandig of the cause of emotions all ethical problems could be resolved. 
With the theory of the emotions is bound the teaching of virtues, aim of life, the 
doctrin of impulse and all ethical dogmas of ethics depend from the attaintment 
of the faculties of the soul as on a string. That is why each his ethical dogma is 
in connection with doctrine of emotion. 

In the chapter of ethics I take a potential reading of his doctrine of 
emotion as in my opinion Posidonius didn�t oppos to all Stoics in such way like 
Galen painted. Posidonius emended the Stoical doctrine without rejecting it; he 
worked out a Stoic answer with a great criticism of Chrysippus. Posidonius 
debatesChrysippus� definition of emotion and finds the appropriate explanation 
of it. The case of emotion is in connection with irracional faculties of the soul 
not the racional. This is a heretical dogma but not as much Platonist as Galen 
view. Finally Posidonius� doctrine of emotions is Stoic however he was 
influenced by Plato and Aristotle regarding the starting point of his philosophy. 
The chapter of ethics contains some analysis of natural goals, category of moral 
value, education and one of the most novelty of his philosophy the ethology.  

About logic we have only little knowledge in spite of the most interesting 
thing we know of Posidonius� logic is that he rejected the commonly held, 
generally accepted view. His logic is more scientific than commonly logic. The 
main method to explore the thruth is such apodeictic proof which is an 
axiomatic method unique in ancient philosophy. Needless to say Posidonius 
again opposes Stoic tradition, in his system logic doesn�t work operate as an 
instrument of knowledge but equals with phylosophy, it is the main method of 
the philosophical and scientifical enquiry. Posidonius logic means systematical 
interrogation and answer searching for the reality and the fundamental axioms of 
all sciences. The person who could discover these axioms can be only the 
philosopher who is able to check up the basic principles for non philosophical 
crafts in any area of cosmos.  

The axiomatic logic is strongly expressed in all part of his philosophy like 
in mathemathics, geography and historiography. In the fourth chapter I would 
like to demonstrate Posidonius� scientific professionality. That is why I 
reconstruct his thinkings about mathematics of Euclid, the mathematical counts 
about measure of the Earth, Sun and Moon.  Posidonius wrote on such subjects 
as astrology, zoology, botany, history and antropology. He takes every field of 
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philosophy to the same high class in regard to the person � the philosopher � 
who could recognise the axioms of these arts. In the doctrine the axiom of 
geology is appointed that the Earth is spherical. From this fundamental theme 
we could define all geological events as climate, the motion of the elements, the 
meteorologycal phenomena or the physiognomical aspects of the man�ethology. 
The last mention has been appertioneted by L. Edelstein as the main original 
teaching of Posidonius. In connection with history I would like to prove his 
moralist style with the deep, accurate description of important characters and 
nations of his epoch. Posidonius starts to tell the events where Polybius ends 
from 146. B. C. The most interesting thing about his history is Posidonius� 
aitiological enquiry which I identify with his moral ethology. In the background 
of the events Posidonius included the moral character of the man.  

In the last chapter I discourse some thoghts about his miscellaneous 
works, first of all Plato commentars. For us 37 works of Posidonius are known, 
from these only 7 are miscellaneous and we have got only little information to 
change their status.  

Finally, some sentences about my method and structure: all chapters and 
their subclass in the dissertation has two parts; in the first half of a chapter 
comes the translations of the fragments then the analysis of the philosphical 
problems.  

My aim was to give a new reading of Posidonius� philosophy mainly to 
elucidate his importance in ancient philosophy. 

With the recognition of Posidonius� philosophy I would like to give a new 
reading of his teachings about metaphysics, definition of emotions, the 
axiomatic deductive logic and the holistic aspect of his philosophical 
knowledge. In my entire work I kept in view to strive for the reconstruction and 
reevaluation of the whole Posidonius� philosophy. 
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