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szerző az eutanáziát, az ember maga kezdemé-
nyezte halálát és a palliatív/hospice gondos-
kodást. Amikor az eutanázia mellett érvelnek, 
a szabad döntés és a szenvedés elkerülése kap 
hangsúlyt. Gánóczy rámutat, ebből az érve-
lésből a kapcsolat és a hit dimenziója is hi-
ányzik.

A palliatív gondoskodást az eutanázia egy-
fajta ellentéteként mutatja be, mert az utolsó 
pillanatig az élet, a személy és kapcsolatai áll-
nak a középpontjában, így az egybevág a ke-
reszténység szemléletével.

Milyen a jó halál?
Önmagunk testi és lelki megvalósulásához 

életünk végső pillanatában juthatunk el, és ez 
a pillanat új lehetőségeket nyithat meg.

Az agónia küzdelem! A személyiség fejlő-
désének ebben a végső szakaszában érthető a 
szenvedés hatása a tudatra, s velejárójaként a 
beszűkülés. Gánóczy atya meggyőződésessel 
érvel, hogy a keresztény hit többre hív a szen-
vedésmentességnél: bizalomra és párbeszédre. 
Arra, hogy nyitottá és szabaddá váljunk a má-
sik ember és a jövő felé. Élete végét méltó-
sággal akkor élheti meg a készülő ember, ha 
személye és helyzete nem haszontalan és nem 
elviselhetetlen, nincs kirekesztve korábbi kap-
csolatai köréből. Ehhez nyújthat értő, alkal-
mas keretet a haldoklók palliatív gondozása, 
amelynek fontos célkitűzése a fájdalom eny-
hítése és a tiszta tudat fenntartása.

Vajon kinyitható és a sajátunkká tehető-e 
ez a szemlélet, amely nálunk jelenleg csak a 
rákbetegek (egy része) számára elérhető a hos-
pice-palliatív ellátás keretében?

A kötet elmélyülést, többszöri elővételt és 
belső munkát igényel. A halállal párbeszédet 
folytató testvér vallomása.

Első gondolatom az volt, hogy a kötetet a 
gyógyításban dolgozóknak, különösen az or-
vosoknak és a betegek lelkipásztori ellátását 
vállalóknak ajánlom, ám valójában mindany-
nyian érintettek vagyunk. Gánóczy atya köny-
ve arra hív és abban ad példát, hogy Istenbe 

kapaszkodva életünk részeként tekintsünk sa-
ját, közeledő halálunkra, és szembenézve vele 
készüljünk rá, váljunk rá kíváncsivá.

Buza Patrik

Ferenc pápa: Földanyánk. 
A környezetvédelmi kihívás 
keresztény olvasata
Szent István Társulat, Budapest, 2020,  
ford. Tőzsér Endre SP

A jezsuita Jorge Mario Bergoglio már 2013-
ban, egyházfővé választásakor világossá tette a 
Ferenc név felvételével – amellyel egyébként 
egy majdnem 1100 éves hagyományt szakított 
meg, miszerint nem valamelyik elődje nevét 
választotta –, hogy Assisi Szent Ferencet kí-
vánja lelkiségében és tetteiben követni. A 12–
13. század fordulóján élő nagy szent nemcsak 
a béke, a mértékletesség, valamint a szegények 
iránti elkötelezettségben és szolgálatban előd-
je és példaképe Ferenc pápának, hanem az 
Isten által teremtett világ szeretetében és tisz-
teletében, valamint a vele való törődésben is. 
Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy első társa-
dalmi-szociális témájú enciklikájának, a 2015-
ben megjelent Laudato si’-nek, mely a vilá-
gunkban mint közös otthonunkban jelenlevő 
ökológiai és környezetvédelmi problémákra 
hívja fel az emberek figyelmét vallási és poli-
tikai hovatartozástól függetlenül, Assisi Szent 
Ferenc Naphimnuszának visszatérő („Áldott 
légy”) sorát adta címül (a teljes Naphimnusz 
az enciklika függelékében olvasható). A kör-
levél első sorai, valamint 10. pontja az olva-
sók elé állítja Assisi Szent Ferenc teremtéssel 
és a környezettel való személyes, szeretetteljes 
kapcsolatát, mely egyik legfontosabb szem-
pontja a testvérlét ebben a világban. A Lau
dato si’ kezdetű enciklika felfogható Ferenc 
pápa programbeszédeként, melyben rámutat 
a szegénység és az ökológiai problémák nagy-
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mértékű összefüggésére és arra, hogy ezek csak 
közös összefogással enyhíthetők és szüntethe-
tők meg. Emiatt hivatkozik rá a pápa beszéde-
iben újra és újra, folyamatosan emlékeztetve a 
közös cselekvésre mint egyetlen lehetőségre a 
világméretű környezetrombolás és -szennyezés 
megállításában.

Jelen mű e szeretetteljes aggódás és féltés, de 
egyben a Teremtőbe vetett hittel átszőtt gon-
doskodás és remény jegyében kínál válogatást 
Ferenc pápa beszédeiből, üzeneteiből, kateké-
ziseiből, homíliáiból és leveleiből. A központi 
téma a teremtett világgal és az emberekkel való 
törődés, valamint az emberi élethez méltó kö-
rülmények lehetővé tétele minden embernek.

A kötet előszavát Vartholoméosz, Konstan-
tinápoly – Új-Róma érseke és ökumeni-
kus pártiárka jegyzi, aki már a Ferenc pápa 
2013-as beiktatási miséjén való részvétellel 
azt jelezte, hogy készen állt az ökumenikus 
párbeszédre. A pártiárka felsorolja, hogy ő 
és a pápa több ima- és béketalálkozón vett 
együtt részt, illetve több Közös nyilatkozatot 
adott ki, melyek közül különösen fontosnak 
tartja a 2017 szeptemberében megjelent, Isten 
teremtésének szentségéről és védelmének fontossá
gáról szólót. Mint írja, Ferenc pápával tuda-
tára ébredtek annak, hogy az ökumenizmus 
nemcsak a párbeszédben és a vértanúságban 
valósul meg, hanem a környezetvédelemben 
is, vagyis a keresztény életnek és szolgálat-
nak ki kell terjednie a teremtés átalakításával 
kapcsolatos feladatokra is. A többi ember és a 
természet iránti tisztelet feltételezik egymást: 
csak úgy győzhető le a szegénység, valamint az 
éhezéstől és a szomjazástól való szenvedés, ha 
a teremtésről való gondoskodás és az érte vég-
zett imádság folyamatosan az egyház szívében 
van. Vartholoméosz pátriárka hangsúlyozza: 
reményre ad okot, hogy Ferenc pápával együtt 
sok férfi és nő szolidaritására számíthatnak a 
népek szolgálatában és a bolygó gyógyulásá-
ért végzett örömteli munkában. Az egyházfők 
alapvető kötelezettségüknek és erkölcsi kö-

telességüknek tartják, hogy válaszoljanak a 
világméretű szenvedésre, közös céljuk pedig 
olyan fenntartható világot örökül hagyni a 
következő nemzedékek számára, amilyennek 
maga Isten akarta azt.

A kötet az előszón kívül négy nagy fejezetet 
tartalmaz. Az „Átfogó látásmód” című első 
fejezet mintegy felütésként a globális együtt-
működésre, a munka értékére, valamint a 
következő nemzedékektől kölcsönkapott föld 
őrzésének feladatára irányítja rá a figyelmet.

A második fejezet ebből kiindulva egy ívet 
rajzol fel „Egy korszakos kihívástól a globális 
lehetőségig” címmel. Itt a pápának azon gon-
dolataival találkozunk, amelyek a jelen helyze-
tet elemzik, így szóba kerül a környezetszeny-
nyezés és az éghajlatváltozás, a biodiverzitás 
elvesztése, valamint azoknak az embereknek az 
égető problémái, akiknek az élőhelyére mind-
ezek katasztrofális hatással vannak. A pápa rá-
mutat: a kulturális és környezeti válságot csak 
új szokások kialakításával, az eddigi fogyasztói 
szemléletű életmód radikális megváltoztatása 
segítségével lehet megoldani, ezért szüksé-
ges a környezeti nevelés, melyet a családban 
elkezdve az iskolának, a társadalmi szerveze-
teknek, valamint az egyháznak kell folytat-
nia. A  környezeti nevelés célja végső soron 
az, hogy egy olyan új paradigmát terjesszen 
el az ember, az élet, a társadalom, valamint 
a környezettel való kapcsolat tekintetében, 
amely át tudja venni a fogyasztói paradigma 
helyét az emberek gondolkodásában.

A mű harmadik, egyben leghosszabb fe-
jezete – mint címe („Beszédek, üzenetek, 
katekézisek, homíliák és levelek”) is utal rá, 
– összesen 12 hosszabb-rövidebb, időrendi 
sorrendben közölt pápai tanítást tartalmaz. 
Ezek az alábbi eseményeken hangzottak el: 
Ferenc pápa első pápai miséje (2013), az egyik 
általános kihallgatás (2014), a FAO (az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) kon-
ferenciája (2014), a teremtéssel való törődés 
évenkénti világnapja (2015, 2016, 2018), a 
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Brazíliában élő egyház 2017-es kampánya, a 
„Vízhez való emberi jog” című szeminárium 
(2017), a Vartholoméosz pártiárkával kiadott 
Közös nyilatkozat (2017), a „Víz, mezőgazda-
ság és élelmezés: építsük a holnapot” munka-
nap (2018), a „Religions and the Sustainable 
Development Goals (SDGs): Listening to 
the Cry of the Earth and of the Poor” Vallá-
sok és a fenntartható fejlődési célok [FFC-k]: 
Meghallani a föld és a szegények segélykiáltá-
sát) című nemzetközi konferencia résztvevői 
számára tartott kihallgatás (2019), valamint 
a bányaiparról szóló, az Átfogó Fejlődés Di-
kasztériuma által szervezett találkozó (2019). 
A pápa rámutat mindarra, amit lélekben és 
testben meg kell tenni a teremtett világ meg-
mentéséért. Az embernek elsősorban Krisz-
tust fontos megőriznie az életében, a világra 
úgy kell tekintenie, mint ajándékra, mindeb-
ből következően feladata az emberi élet és a 
bolygó megóvása. Annak jeleként, hogy ke-
resztényként is részt kell venni a jelenlegi öko-
lógiai válság leküzdésében, Ferenc pápa 2015-
ben bevezette és szeptember 1-jére tette az 
„imavilágnapot a teremtéssel való törődésért”, 
csatlakozva ezzel az imanapot már régóta meg-
tartó ortodox egyházhoz, és ökumenikussá 
téve a közös otthon megőrzéséért folytatott 
munkát. Ez az imanap lehetőséget kínál a 
teremtés megőrzésére irányuló személyes hi-
vatás megújítására, valamint a más vallások-
kal való együttgondolkodásra és -cselekvésre. 
Hallva a föld kiáltását, a nem cselekvés vétek, 
egyedül a lelkiismeret-vizsgálat és a bűnbánat 
ösztönözhet arra, hogy megszülessen az egyes 
emberben és közösségi szinten is az elhatározás 
az élet megváltoztatására. A közös otthonnal 
való törődés az irgalmasság nyolcadik lelki és 
testi cselekedeteként segít ebben a változásban, 
az imádság pedig reményt ad az új utak meg-
találására. Látva a globális környezeti prob-
lémákat, személyes, társadalmi és ökológiai 
megtérésre van szükség. Az ivóvízhiánynak, 
a föld kizsigerelésének és az ökoszisztémák el-

pusztításának megszüntetéséhez a jelen kizsák-
mányoló életstílust kell megváltoztatni, hogy 
megvalósulhasson az az átfogó és fenntartható 
fejlődés, amelyben megfelelő figyelmet kap-
nak az emberek, a bolygó, a jólét, a béke és a 
partnerség, amint azt az ENSZ 2030-ig tartó 
Fenntartható Fejlődési Keretrendszere (2015) 
javasolja. Ferenc pápa fontosnak tartja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet az őslakosok kiszolgál-
tatott csoportjaira is mint olyan, a természeti 
környezettel különleges kapcsolatban levő né-
pekre, akik minden embert a föld szent voltára 
emlékeztetnek. A fejezetet záró beszéd kieme-
li: a jövő számára kell megőrizni a teremtést, 
a gyermekeinkre, a jövendő nemzedékekre 
kell lakható bolygót hagyni – ez az a horizont, 
amit nem szabad szem elől veszíteni.

A negyedik, egyben utolsó fejezet címe rö-
vid, de sokatmondó: „Nagy remény”. Ferenc 
pápának ez a személyes hangvételű írása eddig 
még nem jelent meg nyomtatásban, utalás 
sem található azt illetően, hogy a pápa konkré-
tan ebbe a kötetbe szánta volna ezt a szöveget, 
vagy egy meghatározott alkalommal elhang-
zott beszédének leirata. A pápa emlékeztet: 
a Szentírás tanúsítja, hogy a teremtés Isten 
ajándéka, mely a teremtéstől kezdve magán 
hordozza az Atyára utaló nyomot. Radiká-
lis kapcsolat van tehát minden létező között, 
mivel a szerető Isten önmagát ajándékozza a 
világban, s az embert arra hívja, hogy osztoz-
zon Isten ajándékozó létmódjában. Az em-
bernek hatalmas a felelőssége abban, hogy a 
jelenlegi válság egyik aspektusaként megjelent 
az ökológiai katasztrófa, melynek áldozata és 
szenvedője mindenki, különösen a szegények. 
A pápa megismétli a korábbi beszédeiben 
hangsúlyozott újrakezdés fontosságát, amely-
nek az őszinteség, a bűnbánat, a bűnbocsánat 
és kapcsolataink újragondolása az útja. Ebben 
tanítóink a liturgia, amely hálát ad és felajánl 
Istennek mindent, amit ő az embernek adott 
és ad, valamint az eucharisztia, melyben Isten 
Fia eledelül adja magát nekünk, és valódi test-
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vérünkké válva minden embert testvérré tesz. 
Ajándék, bűnbánat, felajánlás, testvériség – 
ezek a szavak fejezik ki a teremtés látásmódját, 
de egyben ez a gyógyulás útja is a visszaélések 
világából azon egyetemes testvériség, a valódi 
emberi ökológia felé, melyet Assisi Szent Fe-
renc, az ökológiáért dolgozók védőszentje mu-
tatott az egész emberiségnek. Ez Ferenc pápa 
nagy reménye korunk számára.

Örömteli, hogy 2019-es vatikáni megje-
lenése után magyar nyelven is elolvasható 
Ferenc pápa e fontos műve. A mű tartalmi 
értékéből nem von le semmit sem, azonban 
meg kell említeni, hogy néhol előfordulnak 
a fordításban helyesírási hibák. Furcsán hat 
a pátriárka Vartholoméosznak fordított neve, 
amelyet a Laudato si’ enciklikában még Bar-
tholomaioszként ültetett át magyarra ugyanaz 
a fordító. A mű értő olvasását nagyban előse-
gíti a viszonylag nagy betűvel történt szedés, 
valamint a fejezetek fő- és alcímeinek megfe-
lelő kiemelése.

A Földanyánk című mű egészét tekintve a 
Laudato si’ kezdetű enciklika legfontosabb 
gondolatainak összefoglaló ismétléseként 
hathat (tisztán 128 oldalban), ugyanakkor 
továbbviszi és kibontja az ökológiáról szóló 
egyházi tanítást a teremtés egyes aspektusaival 
foglalkozó konferenciák, előadások alkalmával 
elhangzott beszédekben. Az egyház társadalmi 
tanításának sajátossága az, hogy újra és újra el 
kell ismételni az adott történelmi helyzetre vo-
natkozóan a legfontosabb útmutatásokat, így 
a korunkban tapasztalt ökológiai katasztrófák 
közepette különösen fontos egyre többször 
ráirányítani az emberek figyelmét a környezeti 
válságra. Feltételezhetően a magukat katoli-
kusnak vallók közül is csak kevesen olvasnak 
pápai enciklikákat, de remélhetőleg sokukat 
és talán más vallású embereket is olyannyira 
megragad a mű címe és a borító hátoldalán 
olvasható összefoglalás, hogy a kezükbe ve-
szik majd Ferenc pápa könyvét. Ezáltal a mű-
nek lehetősége lesz betöltenie küldetését, a 

lelkiismeret felébresztését a környezetvédelmi 
és egyben teremtésvédelmi válság közepette. 
Őszinte szívvel ajánlható tehát az elolvasása 
mindenki számára, aki felelősséget érez sze-
retteiért, a jövőjükért, rajtuk keresztül pedig a 
teremtésben mindenkiért és mindenért.

Kék Emerencia

Szoboszlai-Kiss Katalin: Alvó 
demokrácia – Kormányzásról, 
törvényről, erkölcsről Homérosztól 
Szókratészig
Universitas-Győr Nonprofit Kft, Győr, 2018

Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin PhD, habilitált 
egyetemi docens a győri Széchenyi István 
Egyetemen a Jogelméleti, illetve Jogtörténe-
ti Tanszék oktatója. Filozófiából 2009-ben 
szerzett doktori fokozatot az ELTÉ-n, 2019-
ben jogból habilitált a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen. Kutatási területe elsősorban az 
ókori filozófiatörténet és államelméletek. Jelen 
kötete, egyúttal habilitációs dolgozata részben 
korábban megjelent írásait közli, s elsősorban 
bölcseleti szövegek alapján tekinti át a görög 
államfejlődést egészen az athéni demokráciá-
ig, illetve annak válságáig. A  szerző meggyő-
ződését már szokatlan címválasztása közvetíti: 
e történet napjainkban is tanulságos, a görög 
demokrácia hibáiból és erényeiből egyaránt 
tanulhatunk: „Az athéni demokráciát alvó ha-
gyománynak tekintem, olyan értéknek, amely 
alvó volta ellenére is hatással van modern 
világunkra, csupán annyi a teendőnk, hogy 
megszólaltassuk” (9.). A könyv e hagyományt 
akarja új életre kelteni, gondolati íve azt kí-
vánja igazolni, hogy a jó állam megvalósulása 
elősorban polgárai erkölcsi minőségén múlik.

Az első rész a görög kultúra kezdeteit jel-
képező Homérosztól a szofistákig viszi el ol-
vasóját. Itt méltán nyernek külön tárgyalást 
Hérakleitosz mint a görög etikai gondolkodás 




