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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.
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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 
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„előfutára”, valamint a szofisták, akik valóban 
„kulcsfigurái az európai gondolkodásnak” 
(10.). Utóbbiak etikai-politikai jelentőségét 
mutatja, hogy a közügyeket intéző poliszpol-
gár nevelőiként léptek föl. A második rész két 
tanulmánya az athéni demokrácia tényleges 
működését (szabad polgári státusz mint po-
litikai foglalkozás, valamint az intézmények) 
tárgyalja, utolsó fejezete pedig Szókratész ne-
vezetes perét az athéni demokrácia válságának 
tüneteként mutatja be. Szoboszlai érdekes 
megközelítésben bűnbakként értelmezi a filo-
zófust, akinek mások meg nem torolt vétkeiért 
kellett fizetnie. Fölfogása szerint maga Szók-
ratész átlátta helyzetét, ezért védőbeszédével 
valójában már filozófiai végrendeletét fogal-
mazta meg. Az utolsó rész tárgyalja a filozófus 
mártír közvetlen hatását: külön tanulmány 

részletezi a kisebb szókratikus iskolákat, a záró 
írás pedig Platón Államával foglalkozik.

E kötetben használható segítséget kapunk 
kézhez az ókori filozófia tanulásához és tanítá-
sához. Az összeállítás olykor – egyetlen tanul-
mányon belül is – ismétlésekbe bocsátkozik. 
Egyik legtanulságosabb fölvetése Szókratész 
bűnbakként való értelmezése. Ez nem függet-
len a forrásoktól: már Xenophón (Emlékeim 
Szókratészról I.2.) szembeszáll ama váddal, 
hogy Szókratész két tanítványa, Kritiasz és 
Alkibiadész sokat ártott az athéni államnak. 
Mindenesetre a szerző értelmezése platóni 
forrása átgondolt kezelésével, valamint René 
Girard mimetikus elmélete segítségével talán 
erősebben megalapozható volna.
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