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Abstract
Issues concerning our attitude towards the created world and ones related to the 
ethics of marriage are rarely treated together in one single theological discourse. 
However, practice reveals that the virtues constitute a coherent system, and so 
the cultivation of one promotes the development of all the others. Interesting-
ly, human ecology comes to similar conclusions when it views interpersonal 
relationships and human-cosmic relationships as an indivisible whole. The en-
cyclical Laudato si’ quotes Saint Bonaventure to the effect that the respective 
relationships between material beings, human persons and God dynamically 
tend towards final completion. According to the Franciscan theologian, the 
final completion of the material world is tied up with the human journey to-
wards God, and this is “reductio”: the leading back of creation into God.
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Az ember társadalmi és biológiai környezetének összefüggéseit a világi tudo-
mányok a humánökológia keretén belül is vizsgálják, mely utóbbi a termé-
szettudományok és a társadalomtudományok határterületét jelenti. Magát 
a humánökológia kifejezést Ernest Burgess szociológus használta először az 
1920-as években.1 A katolikus teológia és a tanítóhivatal az utóbbi években 
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fokozott érdeklődéssel fordul a teremtett világ és az emberi közösségek kapcso-
lata felé, amit a Laudato si’ enciklika megjelenése (2013), valamint a család té-
májával foglalkozó Püspöki Szinódus rendkívüli (2014) és rendes ülése (2015) 
is jól mutat.

A gyakorlati jellegű teológiai kutatás sajátja a „megfigyelni, értékelni és cse-
lekedni” módszertan, melynek alapjait egy belga pap, Joseph-Léon Cardijn 
rakta le, amikor a keresztény hitet a munkásfiatalokhoz akarta közelebb vinni 
a két világháború között. 1925-ben alapította a Jeunesse ouvrière chrétienne-t, 
vagyis a keresztény munkásfiatalok szövetségét, ahol ez a módszertan széles 
körben alkalmazásra került. XXXIII. János pápa a Rerum novarum kezdetű 
megnyilatkozás kihirdetése 70. évfordulójára szánt Mater et magistra enciklika2 
előkészítésébe bevonta Cardijn atyát. A módszer a latin-amerikai püspökök 
második, 1968-ban a kolumbiai Medellínben tartott általános konferenciája 
nyomán terjedt el nemcsak Latin-Amerikában, hanem a katolikus világ egészé-
ben. A metódust a Mater et magistra a következőképpen határozza meg:

„A társadalmi értékek és iránymutatások gyakorlatban történő alkalmazá-
sa a legtöbbször három szakaszban történik: az egyes helyzetek vizsgálata, 
ez utóbbiak elemzése az alapértékek és iránymutatások fényében, végül 
pedig az előbbi értékeknek az adott helyzetben történő szükséges és lehet-
séges megvalósítási lehetőségeinek bemutatására kerül sor. Három lépcső 
ez, amely a »látni, megítélni és cselekedni« kifejezéssel foglalható össze.”3

A jelen tanulmány ezt a módszertant követve a családteológia és a teremtés-
védelem párhuzamait keresi. A teremtett világ, valamint az emberi közösségek, 
különösen pedig a család és a Szentháromság analógiájának gyakorlati vonat-
kozásai értékesen járulhatnak hozzá a hiteles emberi fejlődéshez. A két téma-
kört a teremtés- és a szentháromság-teológia, valamint az emberi magatartás 
belső összefüggései és egysége köti össze. „Az emberi erények összeköttetésben 
vannak egymással, az egyik megromlása rombolja a többit is”4. A teremtmé-

1 Vö. Robert E. Park – Ernest W. Burgess: Introduction to the Science of Sociology, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1921.

2 XXIII. János: Mater et magistra kezdetű enciklika (1961. május 15.), AAS 53 (1961) 401–
464; in Enchiridion Vaticanum 7, 222–481.

3 Mater et magistra IV, 6 (217. pont), in Enchiridion Vaticanum 7, 454.
4 Vö. XVI. Benedek: Caritas in veritate kezdetű enciklika (2009. június 29.), 51, in Enchiri-

dion Vaticanum 26, 757.
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nyek önértékét és a különböző fokú egymáshoz tartozáson alapuló szolidaritást 
az ember belső világa, identitása fogja egybe:

„Amikor a szív valóban nyitott a világot átfogó közösségre, semmi és 
senki nincs kizárva ebből a testvériségből. Következésképpen az is igaz, 
hogy a közöny vagy a kegyetlenség a világon élő többi élőlénnyel szemben 
valamiképpen mindig kihat arra is, ahogyan a többi emberrel bánunk. 
Szívünk csak egy van, és ugyanaz a nyomorúság, amely rávesz egy állat 
bántalmazására, hamarosan megmutatkozik a többi személlyel való kap-
csolatban is.”5

1. Korunk néhány kihívása a szolidáris,  
szeretetben gazdag családi kapcsolatok és a környezettudatos 

magatartás kialakítása szempontjából

A családok életét jellemző kulturális változások pozitív jelenségei között a több 
szabadidőt és a házastársak közötti, a hagyományosnál rugalmasabb munka-
megosztást és az emberi kapcsolatok minőségére fordított nagyobb figyelmet 
említhetjük. Az egyik legkomolyabb kihívás az individualizmus, vagyis az 
egyéni vágyak szerint berendezett élet, ahol nagyon sokszor a házaspár önma-
gára sem szentel kellő figyelmet, és ezért a kapcsolat ápolásának hiánya elide-
genedéshez és a családon belüli agresszió megjelenéséhez vezethet.6 Az egyéni 
szabadság mellett az önmegvalósítás napjainkban uralkodó értékként jelenik 
meg. Saját magunk kiteljesítése önmagában helyes, de ellentmondásos cél, 
vagyis meg kell találni hiteles megvalósításának formáit, ahol az egyén érdeke 
nem a család és a közösségek céljaival szemben, hanem azok szerves részeként 
mozdítható elő.

Az esetleges kisebbségi érzés és a korszellemmel ellenkező véleményformá-
lás miatt a keresztények nem mondhatnak le a hitből fakadó családi értékek 
bemutatásáról. A hiteles és sikeres missziós tevékenység alázatot, önkritikát és 
örömteli realizmust kíván. Az egyházi tanítás korábban egyoldalúan hangsú-

5 Ferenc pápa: Laudato si’ kezdetű enciklika (2015. május 24.), AAS 107 (2015/9) 847–
945, 92. pont, AAS 107 (2015/9) 884; magyar ford. Szent István Társulat, Budapest, 2015, 
56–57.

6 Ferenc pápa: Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás (2016. március 19.), AAS 108 
(2016/4) 311–446, itt 322–323; magyar ford. Szent István Társulat, Budapest, 2016, 32–
34.
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lyozta a gyermeknemzést, valamint szinte kizárólag egy absztrakt és idealizált 
házasságképet közvetített7 elfelejtve azt, hogy a nehézségek és a tökéletlenség 
közepette is számos emberi és kifejezetten keresztény érték lehet jelen egy há-
zaspár életében. A keresztény üzenet megfogalmazásakor figyelemmel kell len-
ni a fiatal házasok által használt nyelvezetre, napi problémáikra, aggodalmaik-
ra, és ezek szövetébe kell illeszteni a kegyelemre való nyitottságot.8 Az isteni 
segítség egyre bővebb befogadása ugyanis ahhoz segítheti hozzá a fiatalokat, 
hogy a keresztény házasságban ne elsősorban egy igen magas erkölcsi köve-
telményrendszert, hanem a hitben való közös növekedés útját lássák.9 Jézus is 
egyszerre fogalmazta meg követése, vagyis a tanítványi lét követelményeit és 
volt együttérző módon közel a házasságtörő nőhöz, valamint a szamariai asz-
szonyhoz is.10 A keresztény tanúságtételnek és az egyházi tanításnak így elvont 
fogalmak átadása helyett elsősorban Jézus szavait kell visszatükröznie.

A családi életet érintő kulturális változások egy további fontos eleme az ún. 
ideiglenesség kultúrája. Az individualizmus és a fogyasztói szemlélet egyre ne-
hezebbé teszi az életre szóló döntések meghozatalát, amely így szegényebbé és 
bizonytalanabbá teszi az érzelemvilágot, sok esetben pedig az egyébként terve-
zett házasságkötést is elodázza.11 Azt érdemes hangsúlyozni, hogy a házasság-
kötéshez elsősorban személyi érettség, a közös jövőért vállalt felelősség, lelkes 
bátorság és nem utolsó sorban a kegyelembe vetett bizalom szükséges, nem 
pedig az anyagi feltételek tökéletes megléte.

A kényszeres fogyasztás a technokrata világszemlélet egyik jellemző meg-
nyilvánulása, amelyik elhiteti az emberekkel, hogy szabadok, hiszen gyorsan 
sok mindent megvásárolhatnak mintegy kollektív egoizmusba hajszolva saját 
magukat.12 Ha hiányzik a másik elismerése, a közös célok megvalósítása és 
az együtt töltött idő, akkor egyfajta belső üresség jelentkezik, amit a vásár-
lás és a fogyasztás csak ideig óráig enyhíthet.13 Nem a megvásárolt dolgok és 
szolgáltatások rosszak önmagukban, hanem az a tény, hogy ezek az eszközök 
elszakadnak a céloktól, vagyis a közösségi kapcsolatokban élő ember testi és 

7 Vö. Amoris laetitia, i. m., 35.
8 Vö. Amoris laetitia, i. m., 36–37.
9 Vö.: „Akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, amije van, azt is elveszik tőle” (Mk 

4,25).
10 Vö. Amoris laetitia, i. m., 38.
11 Vö. Amoris laetitia, i. m., 39.
12 Vö. Amoris laetitia, i. m., 203.
13 Vö. Mauro Cozzoli: Paradigma di una morale ecologica, Medicina e Morale 64 (2015/5) 

737–780, itt: 752.
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lelki javának előmozdításától. A túlfogyasztás emberi értékközvetítő szerepe 
ugyanis nem működik.

A környezetvédelemről – vagy teológiai szóhasználattal élve a teremtésvéde-
lemről – gondolkodva azt látjuk, hogy a természeti környezet megóvása nem 
kizárólag a szaktudományok problémája, hanem egyúttal erkölcsi kérdés is, 
amely mögött egymástól eltérő antropológiai modellek állnak. A tanítóhiva-
tal megnyilatkozásai közül a Sollicitudo rei socialis kezdetű enciklika az elsők 
között említi a biológiai és erkölcsi törtvények együttes szerepét ebben a kér-
désben.14 A családpasztoráció és a teremtésvédelem előmozdítása közös em-
berszemléletre vezethető vissza, így együttes vizsgálatuk mélyebb megértést és 
hatékonyabb cselekvést eredményezhet.15

Időben az első pápai üzenet, amely teljes terjedelmében az ökológia kérdé-
seivel foglalkozik, II. János Pál pápa a béke XXIII. világnapjára szóló üzenete 
volt 1990. január 1-én, amely az ökológiai kérdéseket (erdőirtások, globális 
felmelegedés) a szociális igazságosság témaköréhez kapcsolta.16 Ez utóbbi ösz-
szefüggés a káros következmények erkölcsi vonatkozásait még jobban kiemeli, 
hiszen azt a szolidaritással hozza összefüggésbe: 

„Az ökológiai válság egy új típusú szolidaritás sürgős erkölcsi szükségét 
emeli ki különösen a fejlett ipari országok és a fejlődő országok között. 
Az egyes államoknak egyre inkább szolidárisakká és együttműködőkké 
kell válniuk egy egészséges természeti és egy békés társadalmi környezet 
előmozdítása érdekében. […] Semmilyen terv vagy szervezet sem képes 
a tervezett változások megvalósítására, ha az államok vezetői nincsenek 
meggyőződve ennek az új típusú, az ökológiai válság és a béke előmoz-
dítása által megkívánt szolidaritás alapvető szükségességéről. Ez utóbbi 
szükségszerűség az egyes államok közötti békés kapcsolatok megszilárdí-
tásához is kiváló alapot teremt.”17

14 Vö. II. János Pál: Sollicitudo rei socialis kezdetű enciklika (1987. december 30.), 34, in 
Enchiridion Vaticanum 10, 2632–2636.

15 Vö. Mauro Cozzoli: Paradigma di una morale ecologica, i. m., 742–745 (Dal degrado 
ambientale al degrado umano e sociale).

16 II. János Pál: A béke XXIII. világnapjára szóló Béke a teremtő Istennel és az egész teremtett 
világgal kezdetű üzenete (1990. január 1.), 10–14. pontok, in Insegnamenti di Giovanni 
Paolo II, XII, 2. kötet, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991, 1469–1472.

17 II. János Pál: A béke XXIII. világnapjára szóló Béke a teremtő Istennel és az egész teremtett 
világgal kezdetű üzenete, 10. pont, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 2. kötet, 
1469–1470.
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A tanítóhivatali megnyilatkozások egyre inkább hangsúlyozzák a természe-
ti környezet megóvásának és a béke kérdésének szoros összefüggését, amely-
nek gyökerében a fogyasztói szemlélet és az individualizmus áll, legsúlyosabb 
következménye pedig a szegénység és a kedvezőtlen életkörülmények miatti 
konfliktusok és háborúk veszélye. A vízbázisok, a klíma és a termőföld védelme 
a 90-es években még nem volt hangsúlyos kérdés, de a következő két évtized-
ben ezek a kihívások már az egyház társadalmi tanításában is egyre gyakrabban 
megjelentek. Az 1990-es béke világnapjára szóló pápai üzenetet követő évben 
látott napvilágot a méltán híres Rerum novarum kezdetű enciklika századik év-
fordulójára írt Centesimus annus.18 Ebben a megnyilatkozásban az eddigiekben 
említett két dokumentum tematikája folytatódik tovább a fogyasztói szemlé-
let és az ökológiai válság kapcsolatának vizsgálatával, ami tulajdonképpen egy 
antro pológiai hibára vezethető vissza.19 Ez utóbbi szemléletmód a világ átalakí-
tásában elért sikerek következményeként elfelejti a teremtés ajándék-adomány 
voltát. A teremtett világ ugyanis az ember szándékát megelőző belső renddel 
és céllal rendelkezik, ami éppen az együttműködésre, és nem a felelőtlen ki-
használásra hív. A létezésnek, a szépségnek és a közösségnek való örülni tudás 
helyett a birtoklásba vetett kizárólagos bizalom szomorú kicsinyességre vezet. 
Az enciklika a természeti környezet, valamint az embertársak általi megaján-
dékozottság közösségi élménye alapján mélyebben értelmezi a világi tudomá-
nyok által már a 80-as évektől egyre szélesebb körben használt humánökológia 
kifejezést. A megnyilatkozás nemcsak az egészséges és fenntartható környezet 
biológiai és a klímával, valamint az ökoszisztémával és az urbánus környezettel 
kapcsolatos tényezőit veszi figyelembe, hanem a munka világát és az erkölcsi 
értékek rendszerét is.20 

A humánökológia erkölcsi vonatkozásai és a természeti környezet ember 
által befolyásolható minősége közötti ok-okozati összefüggést az életvédelem-
mel kapcsolatos Evangelium vitae kezdetű enciklika is kiemeli azzal, hogy az 
ökológiai válságot a társadalmak erkölcsi válsága következményének tartja.21 

18 Vö. Michael F. Czerny – Bernd Hagenkord – Antonio Spadaro: «Custodire l’intera 
creazione». Un servizio del Vescovo di Roma, in Francesco. Laudato si’. Lettera enciclica sulla 
cura della casa comune. Testo integrale e commento de «La Civiltà Cattolica», Àncora – La 
Civiltà Cattolica, Milano, 2015, 137–152.

19 Vö. II. János Pál: Centesimus annus kezdetű enciklika (1991. május 1.), AAS 83 (1991/10) 
793–867, 37.

20 Vö. Centesimus annus, i. m., 38.
21 II. János Pál: Evangelium vitae kezdetű enciklika (1995. március 25.), AAS 87 (1995/5) 

401–522, 42. Lásd még a 11. és az 58. pontokat, amelyek a kultúra és az erkölcs válságát 
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Az 2000-es évek első évtizedében XVI. Benedek pápa még árnyaltabbá teszi a 
biológiai értelemben vett ökológia, a humánökológia és a társadalomökológia 
szoros összefüggését, amit a „béke ökológiája” kifejezéssel ír le.22 A béke alap-
feltétele az egészséges természeti környezeten túl egy jól működő szolidáris 
gazdaság, amelynek egyik fontos feltétele az energiaforrásokhoz kedvező áron 
történő hozzáférés lehetősége. Az integráns, vagyis a teljes értékű emberi fej-
lődés a gazdasági modellek és a technológia fejlődésén túl az ember erköl-
csi érzékének állandó finomítását is megköveteli, amelyhez a keresztény hit 
értékei is hozzátartoznak.23 2010-ben, a 43. béke világnapjára szóló, „Ha a 
békét akarod szolgálni, őrizd meg a teremtett világot” kezdetű pápai üzenet 
másodikként említi meg a pápai megnyilatkozások sorában a klímaváltozást24 
és annak erkölcsi vonatkozásait. Azt állapítja meg, hogy az egyháznak nem az 
egyes szakmai részletkérdésekre történő válaszadás a feladata, hanem az embe-
riesség szakértőjeként az értékekre és azok forrására történő figyelemfelhívás.25 
XVI. Benedek a kedvezőtlen klíma miatti kényszerű elvándorlás kérdését is 
megemlíti, amit utóda, Ferenc pápa a Laudato si’ enciklikában az ún. „klíma-
menekültekre” vonatkoztatva26 hosszú időskálán érvényesülő globális jelenség-
ként értékel. A klímaváltozással kapcsolatos felelősség azonban jelentősen el-
térő a szegény és gazdag országok között.27 A fejlődő országoktól nem várható 
el azonnal, hogy kizárólag környezetkímélő technológiát használjanak akkor, 
amikor lakóiknak az emberhez méltó élet legelemibb feltételeit sem tudják 
biztosítani. Természetesen pozitív példákat is találunk a termelési, fogyasztási 
és újrahasznosítási eljárások, valamint a klímabarátnak nevezhető életstílusok 
tekintetében, de ezek a tapasztalatok sajnos nem általánosak.28

említik.
22 Vö. XVI. Benedek: Üzenet a béke 40. világnapjára (2007. január 1.), 8. pont, in Insegna-

menti di Benedetto XVI, II/2. kötet, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, 
779.

23 Uo.: 9. pont.
24 Az első utalás II. János Pál a Pápai Tudományos Akadémia egy munkacsoportja tagjaihoz 

intézett beszédében hangzott el 1987. november 6-án, in Insegnamenti di Giovanni Paolo 
II, X/3. kötet, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1988, 1018–1020.

25 Vö. XVI. Benedek: A 43. béke világnapjára szóló „Ha a békét akarod szolgálni, őrizd meg 
a teremtett világot” kezdetű pápai üzenet (2010. január 1.), 4. pont, in Insegnamenti di 
Benedetto XVI, V/2. kötet, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, 674–685, 
itt: 676.

26 Vö. Laudato si’, i. m., 25.
27 Vö. Laudato si’, i. m., 52.
28 Vö. Laudato si’, i. m., 26.
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A klíma mint a közjó része a Laudato si’ enciklikához hasonlóan29 már Az 
Egyház társadalmi tanításának kompendiumában30 is hangsúlyosan szerepel, 
ami a tágabb értelemben vett ökológiai szemlélet31 természetes és örvendetes 
következménye. Ennek alapjait részletesebben a Caritas in veritate kezdetű en-
ciklikában találhatjuk meg, amely a természeti és a társadalmi környezet minő-
ségét a nemzetek fejlődésének összefüggésében vizsgálja. Az egyház társadalmi 
tanításának kifejezett formája a Rerum novarum enciklikával kezdődött, amely 
az iparosodásnak a munkásokra gyakorolt kedvezőtlen hatásait a gazdaság 
ésszerű szabályozásával, az állam újraelosztó szerepével javasolta enyhíteni 
azért, hogy a társadalmi béke fennmaradhasson. VI. Pál Populorum progressio 
kezdetű enciklikája32 a globális szinten jelentkező fejlődésbeli különbségeket 
olyan gazdasági modellek támogatásával kívánta orvosolni, ahol az egyik állam 
fejlődése nem gátolja a másik előrejutását, és minden szereplő képes valamit 
nyújtani és elfogadni is a másiktól, amivel a szolidaritás kultúráját mozdít-
ja elő33. Az integráns emberi fejlődést alapjaiban támogatja a keresztény hit, 
ami a természeti környezetet minden embert és népet megillető ajándéknak 
tekinti, beleértve a jövő generációk tagjait is. Az embernek központi szerepe 
van a fejlődés kialakításában, hiszen az úgynevezett relatív antropocentrizmus 
alapján34 azt láthatjuk, hogy a természeti környezet felelőtlen kihasználása 
ugyanúgy helytelen, mint az a magatartás, amely nem tesz különbséget az em-
beri élet megóvása és a környezet emberen kívüli részével kapcsolatos felelősség 
között. Ez utóbbi – az antropológiai modellek között fennálló – egyensúly, 
amely végső soron az ember ontológiai tulajdonságain alapszik, a fejlődés öko-
lógiai, jogi, gazdasági, politikai és kulturális tényezőinek együttes figyelembe-
vételével egészül ki.35 A környezeti problémák és a 2008-as gazdasági válság 
egy teljesen új szemlélethez, egy kritikus értékítélethez, egyfajta humanisztikus 

29 Vö. Laudato si’, i. m., 23–26.
30 Vö. Az Igazságosság és béke Pápai Tanácsa: Az Egyház társadalmi tanításának kompen-

diuma (2004. április 2.), Szent István Társulat, Budapest, 2007. Lásd a 470. pontot.
31 Vö. Giacomo Costa – Paolo Foglizzo: L’ecologia integrale, Aggiornamenti Sociali 68 

(2015/8–9) 541–548.
32 Vö. VI. Pál: Populorum progressio kezdetű enciklika (1967. március 26.), in Enchiridion 

delle Encicliche 7, 930–1016.
33 Vö. Populorum progressio, i. m., 44.
34 Vö. Harsányi Pál Ottó: Amministratori o usufruttuari del creato. I. La crisi ambientale 

e il rapporto uomo-natura, Antonianum 84 (2009/4) 639–665; Uő: Amministratori pre-
murosi o usufruttuari miopi? Responsabilità dell’uomo nei confronti del creato. II. Verso 
un’etica ambientale cristiana, Antonianum 85 (2010/1) 45–79.

35 Cf. Centesimus annus, i. m., 48.
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szintézishez vezetett, ami a globális gazdasági teljesítmény növekedése ellenére 
az egyes régiók között megfigyelhető egyre nagyobb gazdasági különbségek 
kialakulására is rámutatott:

„A technikai beavatkozások, a globális összefüggések, a rosszul alkalma-
zott pénzügyi mechanizmusok és spekulációs tevékenység valós gazda-
ságra gyakorolt káros hatása, a jelentős méretű migráció következményei, 
amelyeket gyakran szándékosan gerjesztettek és rosszul kezeltek, valamint 
a föld erőforrásainak szabályozatlan kiaknázása arra szólítanak fel, hogy 
megtaláljuk a szükséges megoldásokat nemcsak azokra a problémákra, 
amelyeket már VI. Pál pápa is tekintetbe vett, hanem különösen azokra, 
amelyek az emberiség jelenére és jövőjére jelentős hatást gyakorolnak.”36

Bár a teremtett világ emberek kívüli része és az ember között lényegi, onto-
lógiai különbség áll fenn – ami például az állatokkal és az emberekkel szembeni 
erkölcsi kötelesség különbözőségében is megmutatkozik – a velük kapcsolatos 
felelősségi területek mégis szoros kapcsolatban állnak egymással, hiszen az em-
ber egységes egészként fejezi ki önmagát a kultúra és a nevelés által, melyek az 
élet értékességét és értelmét ültetik át a hétköznapi életbe. Ez az az összefüggés, 
amely a házasság, a család és a teremtésvédelem témájának együttes tárgya-
lását indokolja. A családetika és a környezetetika párhuzamos művelése bár 
nem gyakori, de annál hatékonyabban segíthet az értékek közös gyökereinek 
felfedezésében és egy új, humánusabb, keresztényibb életstílus kialakításában, 
amely nem hívő embertársaink számára is vonzó lehet:

„Az a mód, ahogy az ember a természeti környezetet kezeli, az önmagával 
szembeni viselkedést is befolyásolja, ami fordítva is igaz. […] A természet 
könyve egy és oszthatatlan a biológiai környezet, az élet, a szexualitás, a 
házasság, a család és a társas kapcsolatok, egyszóval az integráns emberi 
fejlődés vonatkozásában egyaránt. […] Nem követelhetjük meg az egyik 
kötelesség teljesítését a többi lábbal tiprásával. Ez utóbbi magatartás a 
manapság uralkodó világlátás és napi gyakorlat egyik nagy ellentmon-
dása, ami lealacsonyítja az embert, felforgatja a természet rendjét és kárt 
okoz a társadalomnak is.”37

36 Caritas in veritate, i. m., 21, in Enchiridion Vaticanum 26, 705.
37 Caritas in veritate, i. m., 51, in Enchiridion Vaticanum 26, 756.
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Az ember autentikus fejlődésének kerete tehát a tágabb értelemben vett 
ökológia38, vagyis egy olyan humánökológia, amely a biológiai változókon túl 
a gazdasági és társadalmi körülményeket is figyelembe veszi, különös tekin-
tettel a kapcsolatok gazdagságára és a gyenge szubjektumok védelmére, utób-
biak a gazdasági értelemben szegény társadalmak tagjai és maga a természeti 
környezet is. Az egyház társadalmi tanításában sokszor visszatérő alapérték a 
szolgáló gazdaság, amelyben a profit a közjó előmozdítására hivatott. A gaz-
daságilag fejlett és fejletlen területek közötti különbség növekedése azonban 
aggodalomra ad okot:

„Ez a fajta egyenlőtlenség abból az ideológiából származik, amely szerint a 
piacok és a fiskális manipuláció abszolút autonómiával rendelkeznek. Ez 
a gondolkodási rendszer elutasítja az államok ellenőrző szerepét, amelyek 
egyébként a közjó védelmének letéteményesei. Ilyen módon egy láthatat-
lan, olykor virtuális uralom valósul meg, amely egyoldalúan és hatalmas 
erővel érvényesíti saját szabályait és törvényeit.”39

A hatalomkoncentráció mechanizmusai nem jó szemmel nézik az erkölcs-
tant és az etikát, amely tudományok rejtett tevékenységük valódi természetét 
fedik fel: „Az etikára sokszor gúnyos mosollyal tekintenek, mert azt kontra-
produktívnak, túlságosan humánusnak tartják, és azért is, mert az erkölcstan 
relativizálja a pénzt és a hatalmat. Az erkölcs éppen azért tűnik fenyegetőnek, 
mert az ember manipulálását és lealacsonyítását ítéli el”.40

A környezeti válság tehát erkölcsi és szellemi válság is egyben41, amit jól 
mutat az, hogy a tágabb értelemben vett humánökológia szinte minden terü-
letén megjelenik egy technokrata, gazdaságközpontú és ezért reduktív ember-

38 A Laudato si’ kezdetű enciklika ennek a témának szenteli a teljes negyedik fejezetet. Ez a 
kérdéskör a hétköznapok világától a kultúra közvetítésével a jövő generációkkal szembeni 
felelősségig terjed.

39 Ferenc pápa: Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítás (2013. november 24.), 56, in 
Enchiridion Vaticanum 29, 2162. Lásd továbbá: Andrea Tornielli – Giacomo Galeaz-
zi: Papa Francesco – Questa economia uccide, Piemme, Milano, 2015; magyarul: Andrea 
Tornielli – Giacomo Galeazzi: Ferenc pápa – Ez a gazdaság öl, Jezsuita Kiadó, Budapest, 
2015, különösen 143–160.

40 Evangelii gaudium, i. m., 57.
41 Vö. Luciano Larivera: Religioni e crisi ecologica, in Francesco. Laudato si’. Lettera enciclica 

sulla cura della casa comune, Testo integrale e commento de «La Civiltà Cattolica», Àncora, 
Milano, 2015, 183–196, itt: 184–187.
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szemlélet. Ezzel szemben el kell ismerni, az utóbbi évtizedekben bekövetkezett 
technológiai haladás pozitív társadalmi hatásait is különösen az informatika 
területén. Az integráns emberi fejlődés kérdéseit azonban a természettudo-
mányok nem képesek teljes mértékben átfogni,42 a létezés végső értelmének 
kérdése ugyanis meghaladja az empirikus kutatás értelmezési tartományát. Az 
esztétika, a költészet, a művészetek más ágai éppen az emberi élet spirituális 
valóságát fejezik ki. Az egyes valláshagyományok klasszikus alkotásai is mély, 
belső motivációs erővel bírnak, amelyek hozzátartoznak a kultúrához, „hu-
manisztikus alapokat hordoznak és racionális erővel is bírnak annak ellenére, 
hogy vallásos szimbólumok és tartalmak hatják át őket”.43 Természetesen az 
egyes vallási mozgalmak történelemre gyakorolt hatása nagyon eltérő, ez azon-
ban nem ad okot arra, hogy velük kapcsolatban általánosításokkal éljünk.

A valláskultúrák széleskörű jelenléte, a szaktudományok korlátozott volta 
és az egyes ökológiai mozgalmak között megfigyelhető ideológiai feszültsé-
gek miatt is szükséges a kölcsönös tisztelet alapján megvalósuló párbeszéd.44 
A kereszténység és az egyházak nem azonosak a zöld mozgalmakkal, hanem a 
környezetvédelem kérdését az ember humanizálása, az integrált emberi fejlő-
dés és a szolidáris emberi közösségek építése által kirajzolt értelmezési kereten 
belül tárgyalják. A divatos környezetvédő mozgalmak sokszor csak nevükben 
környezetvédők, mert az ember értékrendjére, motivációs világára és az ebből 
fakadó életstílusokra nincsenek hatással.45

Az élet végső értelmével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó válasz keresése, az 
ember útja áll a Gaudium et spes kezdetű zsinati konstitúció46 középpontjában 
is. Az 1990-es béke világnapjára írt pápai üzenet óta már nem az a kérdés, hogy 
nézzük-e egyáltalán a hit szemével a környezet megóvásának kérdését, hanem 
az, hogy hogyan nézzük. A természeti környezettel kapcsolatos kihívások mé-
lyebb okainak vizsgálata47 az élet értékének egységes szemléletéhez vezet nem 
felejtve az ember és a teremtés emberen kívüli része közötti létrendi, ontológiai 
különbséget. Az élet elfogadása a szolidáris emberi közösségépítés alapja, ezért 
ha valaki a születő emberi élettel kapcsolatban nem szolidáris csak azért, mert 

42 Vö. Laudato si’, i. m., 199.
43 Evangelii gaudium, i. m., 256.
44 Vö. Laudato si’, i. m., 201.
45 Vö. Laudato si’, i. m., 59; Mauro Cozzoli: Paradigma di una morale ecologica, i. m., 757.
46 Vö. II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes kezdetű konstitúció (1965. december 7.), AAS 58 

(1966) 1025–1120; EV 1, 1319–1644, lásd itt a 3. pontot; Mauro Cozzoli: Paradigma 
di una morale ecologica, i. m., 737–739.

47 Vö. Laudato si’, i. m.,15.
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az terhet és kellemetlenséget jelenthet, akkor a társadalmi élethez szükséges 
más típusú el- és befogadás is kárt szenved.48

A fenntartható gazdaság, a fenntartható fejlődés (sustainable development) 
és a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának jelszavai49 (Corporate Social 
Responsibility), bár számos pozitív elemet tartalmaznak, de önmagukban nem 
oldják meg a környezetvédelem kérdését, hiszen az emberi cselekvés motiváci-
óinak mélyebb szintjét nem érintik, sőt olykor ezt a kérdést szándékosan el is 
hallgatják.50 Az érzelmi nevelés gazdagsága, amely a józanságra, a szépségnek51 
és a kevésnek való örülni tudásra tesz képessé52, hatékonyan segítheti a család-
védelem és a természetvédelem együttes megvalósítását:

„A fenntartható fejlődésről szóló beszéd gyakran figyelemelterelő gyakor-
lattá és olyan érvrendszerré válik, amely a környezetvédő mozgalmak által 
hangoztatott értékeket a fiskális logikának és a technokrata szemléletnek 
rendeli alá. A vállalatok társadalmi és ökológiai felelősségvállalása így 
valójában marketingelemek és képi megjelenések sorozatává redukáló-
dik.”53

Az ún. cirkuláris gazdaság54 megvalósítása irányába tett innovatív lépések 
az élővilágot és az emberi kapcsolatokat előtérbe helyező érzelmi nevelés haté-

48 Vö. Laudato si’, i. m., 120; Caritas in veritate, i. m., 28; Luciano Larivera: Le sfide aperte 
sulla «casa comune», L’Enciclica oltre le critiche ideologiche, in Francesco. Laudato si’. Lettera 
enciclica sulla cura della casa comune. Testo integrale e commento de «La Civiltà Cattolica», i. 
m., , 215.

49 Vö. Linda O’Riordan – Piotr Zmuda – Stefan Heinemann (eds.): New Perspectives 
on Corporate Social Responsibility. Locating the Missing Link, Springer Gabler, Wiesbaden, 
2015; Zygmas Kungis: Catholic Participation in the Social Corporate Responsibility Move-
ment, Dominican School of Philosophy and Theology, Berkeley (California), 2004.

50 Vö. Mauro Cozzoli: Paradigma di una morale ecologica, i. m., 745.
51 Vö. Laudato si’, i. m., 53, 103, 150, 215.
52 Vö. Laudato si’, i. m., 222.
53 Laudato si’, i. m., 194.
54 A gazdasági tevékenység hagyományos modellje a lineáris modell: természeti erőforrások 

kiaknázása majd átalakítása termékké, ezt követően a terméket a fogyasztók megvásárol-
ják és felhasználják, és amikor a termékek már nem töltik be funkciójukat, eldobják. A 
cirkuláris gazdaság alternatív modellt kínál, melyben a termékek, az anyagok és az erőfor-
rások fennmaradnak addig, ameddig csak lehetséges, és a hulladék mennyisége jelentősen 
csökken vagy el is fogy (http://urbact.eu/). Lásd még: Laudato si’, i. m., 192. Vö. Luciano 
 Larivera: Le sfide aperte sulla «casa comune», L’Enciclica oltre le critiche ideologiche, i. m., 
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kony eszközeivé válhatnak. A hiteles érzelmekre való nevelés, vagyis az ortopá-
tia fejlesztésének alapja az ortodoxia, ami az emberre és a teremtésre vonatkozó 
igazság keresése, valamint az abból fakadó életstílusok megszerettetése55, az 
ortopraxis lehet56.

A Laudato si’ kezdetű enciklika teljesen egyértelműen a korlátozott antropo-
centrizmus talaján áll, nem pedig a biocentrikus gondolkodást követi, amely 
utóbbi az ember felelős szabadságát és intelligenciáját tagadja. Az enciklika 
viszonyítási pontja az ember, az abszolút középpont pedig maga a Teremtő, 
akihez képest minden emberi közösség perifériának számít abban az értelem-
ben, hogy minden személy és minden közösség egyedi és megismételhetetlen. 
Az egyes személyek identitásának tiszteletét támogató szubszidiaritás hozza lét-
re a közjó érdekében a központosított intézményeket.57 Az intézmények olyan 
feladatok ellátására hivatottak, amit a család vagy a kisebb közösségek maguk 
nem képesek hatékonyan ellátni.58

A szolidáris, szeretetben gazdag családi kapcsolatok és a környezettudatos 
magatartás erősítésének és fejlesztésének kérdése természetesen vizsgálható 
mind a humán, mind pedig a természettudományok felől. A következő fe-
jezetben a szentháromságtan szempontjából Szent Bonaventura gondolatait 
felhasználva keressük a témakör teológiai alapjait.

2. Szent Bonaventura teológiájának néhány alapgondolata  
a teljességre törekvő ökológiában

A Laudato si’ kezdetű enciklika által idézett és a teremtés megóvására vonatko-
zó négy, Bonaventurától származó gondolat tágabb keretét a ferences teológus 
teremtésteológiája és az ember Isten felé tartó lelki útja alkotja. Bonaventura 

222; Peter Lacy – Jacob Rutquist: Waste to Wealth: The Circular Economy Advanta-
ge, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015; olasz ford.: Peter Lacy – Jacob Rutquist: 
Circular economy. Dallo spreco al valore, Egea, Milano, 2016; Ken Webster: The Circular 
Economy: A Wealth of Flows, Ellen MacArthur Foundation  Publishing, Cowes – Isle of 
Wight, 2015, 20172.

55 Vö. Laudato si’, i. m., 16, 108, 111, 203–208.
56 Vö. Laudato si’, i. m., 53: megfelelő vezető réteg, leadership kinevelése.
57 Vö. Luciano Larivera: Le sfide aperte sulla «casa comune», L’Enciclica oltre le critiche ideo-

logiche, i. m., 224.
58 Vö. Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa: Az Egyház társadalmi tanításának kompen-

diuma, i. m., 185–188. pontok.
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szerint a teremtés a Fiú Atya általi szülésében való részesedés, ami természete-
sen korlátozott módon valósul meg. A teremtett világ szépsége és rendje nem 
pusztán az ember számára jelent életlehetőséget, hanem ezen túl is határozott 
értelme és célja van.59 A világ értelmessége arra mutat rá, hogy az anyag nem 
örök, hanem egy Isten által megadott cél felé tart. A teremtés belső harmóniája 
és végső célja, vagyis teleologikus jelentése harmonikus egységben vannak egy-
mással.60 A teremtésteológia középpontjában a kapcsolat áll, hiszen a Szenthá-
romság személyeinek közösségéből születik az anyagvilág és benne az ember. 
Bonaventura Halesi Sándortól (1183–1245) az arisztotelészi hülemorfizmus 
tanát átvéve az anyagvilágot dinamikus modellként látja, amely híján van vég-
ső tökéletességének, és így gazdag lehetőségek tárházaként írható le. Az anyag-
világ a tökéletesség után kiált.61 A teremtésben ezek a fejlődési lehetőségek 
Isten által valósulnak meg, amely folyamatba a Teremtő az embert is bevonja. 
Az anyagvilág a lélek után kiált, de azt csak a test-lélek egységében létező em-
ber közreműködésével tudja elérni.62 Az ember az anyagvilágot a reductio, a 
visszavezetés által kapcsolja Istenhez, amely az enciklika által idézett második, 
Bonaventurától vett gondolat.

A teremtett világnak annak eredetéhez, a Teremtőhöz való visszavezetése 
tehát az ember Isten felé vezető útjának szerves részét képezi. Ennek az útnak 

59 Vö. Bonaventura: Commentarius in librum Ecclesiastes I, 7 (V, 13b), olasz ford.:  Oronzo 
Casto (ed.): Opere di San Bonaventura. VIII. Commento al libro dell’Ecclesiastes, Città 
Nuova, Roma, 2015, 67–75, idézi: Ilia Delio: Simply Bonaventure. An Introduction to His 
Life, Thought, and Writings, New City Press, New York, 2001, 55.

60 Vö. Bonaventura: Commentaria in quatuor libros Sententiarum magistri Petri Lombardi, 
I [I Sent.], d. 47, a. 3, concl. [I, 844 a-b] (Doctoris Seraphici S. Bonaventurae. Opera omnia, 
studio et cura PP. Collegii a S. Bonaventura, Typographia Collegii S. Bonaventurae, Ad 
Claras Aquas [Quaracchi], 1887, Tomus I, a továbbiakban erre a kritikai kiadásra hivat-
kozunk); Uő: Commentaria in quatuor libros Sententiarum magistri Petri Lombardi, II [II 
Sent.], d. 15, a. 2, q. 3 (II, 387), (Doctoris Seraphici S. Bonaventurae. Opera omnia, studio 
et cura PP. Collegii a S. Bonaventura, Typographia Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras 
Aquas [Quaracchi], 1885, Tomus II, 44–45, a továbbiakban erre a kritikai kiadásra hivat-
kozunk), idézi Ilia Delio: Simply Bonaventure, i. m., 56.

61 Vö. Bonaventura: II Sent., d. 12, a. 1, q. 3, concl. (II, 298), idézi Ilia Delio: Simply 
Bonaventure, i. m., 58; Uő: A Franciscan View of Creation. Learning to Live in a Sacramental 
World, The Franciscan Institute – St. Bonaventure University, St. Bonaventure (New York), 
2003, 26.

62 Vö. Bonaventura: De reductione artium ad theologiam, 20 (V, 324), olasz ford.: Jacques 
Guy-Bougerol – Cornelio Del Zotto – Leonardo Sileo (eds.): Opere di San 
 Bonaventura. V/1. Opuscoli teologici 1, Città Nuova, Roma, 1993, 52–55, idézi Ilia Delio: 
Simply Bonaventure, i. m., 59.
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az alapja az ember szabadsága és önazonossága, amennyiben Isten képére és ha-
sonlatosságára lett teremtve. A képmási lét a bűn állapotától való megjelöltség 
ellenére is Istenre irányul. A reductio, a teremtett világ Isten felé történő vissza-
vezetése az emberre és a teremtés egészére vonatkozó igazság kereséséhez kötő-
dik. Ez az igazságkeresés pedig az ember identitására vonatkozó kérdésre adott 
válaszhoz vezet.63 Az értelemkeresés és az Istenhez vezető út egyik alapfeltétele 
a lelki szegénység megtapasztalása, vagyis az, hogy az ember önmaga képtelen 
értelmet adni az életének, és így rászorul a Teremtőre. A lelki szegénység a 
csend, a csodálat, az egyedüllét és az istendicséret magatartásában mutatkozhat 
meg, amely az egész teremtés középpontját alkotó Krisztussal való szeretetkap-
csolathoz vezethet. A kényelem és a siker által jellemezhető életvitel jelentősen 
meggyengíti az ember nem anyagi jellegű értékekre való érzékenységét.

A Laudato si’ enciklikában is jól megfigyelhető a jelenségtan, a kritérium-
rendszer és a cselekvés már említett hármas szerkezete.64 Az előszót követő első 
fejezet a természeti környezettel kapcsolatos kihívásokat mutatja be a biológiai 
és a humánökológia szempontjából, a következő három rész az elméleti ala-
pokat járja körül a biblikus teológia és a teljességre törekvő, integrált ökológia 
fogalmaival, az utolsó két fejezet, az ötödik és a hatodik pedig a gyakorlati 
megvalósításhoz nyújt szempontokat a párbeszéd, a gazdaságpolitika és nem 
utolsó sorban az érzelem- és értékvilágban gyökerező új életstílusok terüle-
tén. Hasonló gondolatmenettel találkozunk az Amoris laetitia kezdetű apostoli 
buzdítás és az azt előkészítő püspöki szinódus rendkívüli és rendes ülésszaka-
inak munkadokumentumai esetében is.65 Az apostoli buzdítás egy rövid bib-
likus bevezető után, a második fejezetben lelkipásztori szempontból történő 
helyzetértékeléssel foglalkozik (A családok helyzete és kihívásai), ezt követi a 
család hivatásának bemutatása és a házasságban megélt szeretet biblikus, szent-
ségtani és jelenségtani feldolgozása a harmadik és a negyedik fejezetekben, ami 
a gyakorlati kérdésekre történő konkrét válaszadáshoz nyújt általános szem-
pontokat. Az utolsó négy fejezet, vagyis a teljes megnyilatkozás fele gyakorlati 

63 Vö. Ilia Delio: Simply Bonaventure, i. m., 160–163.
64 Vö. Andrea Di Maio: Traccie e spunti bonaventuriani nella „Laudato si’”, Antonianum 91 

(2016/4) 821; Joshtrom Isaac Kureethadam: I dieci comandamenti verdi della „Laudato 
si’”, LDC, Leumann (Torino), 2016.

65 Vö. Sinodo dei Vescovi. III Assemblea Generale Straordinaria: Instrumentum 
laboris. Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione (2014. június 26.), 
San Paolo, Milano, 2014; Sinodo dei Vescovi XIV Assemblea Generale Ordinaria: 
Instrumentum laboris. La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo, (2015. június 15.), San Paolo, Milano, 2015.
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kérdéseket vesz számba, úgymint a termékeny szeretet tágabb értelmezését, az 
egyes életszakaszokra jellemző válsághelyzetek kezelését, a nevelés témakörét, a 
házassági egység sérülésének lelkipásztori kísérését, végül pedig a házastársi és 
családi lelkiség kialakítását.

A jelen tanulmány második pontja a teremtésvédelem, a házasságteológia 
és a családpasztoráció közös gyökereit keresi a Laudato si’ enciklikában és a 
korábbi pápai megnyilatkozásokban használt vezérgondolat, a tágabb érte-
lemben vett ökológia mentén. Ez utóbbi fogalom a természeti és a társadalmi 
környezet számos összefüggését, valamint a kapcsolatokat ápoló és tovább-
adó kultúrát jelenti, mely utóbbihoz a valláskultúrák, és így természetesen 
a katolikus teológia és lelkiség is hozzátartoznak. Ferenc pápa teremtésvéde-
lemmel foglalkozó enciklikájának végén a szentháromság-teológia az ember 
kapcsolatrendszerének végső alapjaként jelenik meg. Ezért választottuk a csa-
ládot és a teremtett világot egyszerre tisztelő és előmozdító új életstílusok és 
motivációk kiindulópontjaként Szent Bonaventura néhány alapvető meglá-
tásának rövid bemutatását. A ferences rend hetedik legfőbb elöljárója szerint, 
aki egyébként már Assisi Szent Ferenc halálát követően lépett a rendbe, a 
teremtett világ egyfajta részesedés Isten Szavának az Atyától való örök szár-
mazásában, amennyiben az – bár korlátozott módon, de – az Atya és a Fiú 
közötti szeretetkapcsolat kifejeződése. A teremtés ebből a szeretetkapcsolatból 
származik, ami ezernyi formában ölt testet.66 Istent semmi nem készteti a te-
remtésre, amely cselekvés nem más, mint a végtelen szeretetáramlás egy véges 
megnyilvánulása. Isten kívánja a teremtést, mivel Isten szeretet, és a tökéle-
tes szeretet nem maradhat önmagában, hanem szabadon meg kell osztania 
magát mással. A világ Bonaventura szerint az isteni szeretet szabad teremtő 
erejének érdeméből létezik. Azért, hogy az isteni dicsőség tudatos módon is 
kifejezést nyerjen, Isten megteremti az embert, aki képes részt venni ebben a 
dicsőségben, és meg is tudja jeleníteni azt.67 A teremtés nemcsak szépséggel, 
belső harmóniával, hanem Istentől származó értelemmel és céllal is rendelke-
zik, amely Isten dicsőségét tükrözi, és mint végső céljához visszatérni készül 

66 Vö. Alexander Gerken: La théologie du verbe. La relation entre l’Incarnation et la Création 
selon S. Bonaventure, Éditions Franciscaines, Paris, 1970, 132, idézi Ilia Delio: A Francis-
can View of Creation, i. m., 22.

67 Vö. Bonaventura: Commentaria in quatuor libros Sententiarum magistri Petri Lombardi, 
II [II Sent.], d. 1, p. 2, a. 2, q. 1., concl. (Doctoris Seraphici S. Bonaventurae. Opera omnia, 
studio et cura PP. Collegii a S. Bonaventura, Typographia Collegii S. Bonaventurae, Ad 
Claras Aquas [Quaracchi], 1885, II, 44–45, a továbbiakban erre a kritikai kiadásra hivat-
kozunk), idézi Ilia Delio: A Franciscan View of Creation, i. m., 23.
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hozzá.68 Mivel egy véges teremtés van a végtelen Istenhez hozzárendelve, az 
anyagvilág  ezért határozott kezdettel és végállapottal is rendelkezik, hiszen 
csak ilyen módon lehet jelentése és célja. A harmónia, az értelem és a cél mel-
lett Bonaventura a teremtett világról való gondolkodásának lényeges eleme 
még a dinamizmus és a szabadság. Isten szabadon teremt, így a szabadság a 
teremtés rendjének lényegi tulajdonsága. Az anyagvilág úgy lett megteremtve, 
hogy hiányzik belőle a lényegi tökéletesség, és így a beteljesedés felé mutató 
egyfajta feszültség fedezhető fel benne. Az ember Isten képére és hasonlatos-
ságára történt teremtettsége okán, valamint Isten országába való meghívott-
sága miatt úgy keresi a saját tökéletességét, hogy közben az anyagvilágot is 
Isten felé vezeti. Csak a test-lélek szerves egységében létező ember képes a 
teremtésnek a Teremtő felé való irányítására, ami miatt Bonaventura szerint 
az ember az anyagvilág középpontjában áll, nem azért tehát, hogy a maga 
uralma alá vesse, hanem azért, hogy a tökéletesség felé vezesse.69 A természe-
ti környezet saját tökéletességének elérése az ember Isten felé vezető útjához 
kötött, de ugyanakkor az anyagvilág segíti is az embert az istenkeresés útján. 
 Bonaventura látásmódjában az emberiség és a teremtés emberen kívüli része 
nem létezhet egymástól függetlenül az Isten felé vezető úton. Kölcsönös kap-
csolatukban fejeződhet ki a maga teljességében Isten kiáradó szeretete.

A teremtett világ Bonaventura számára teofánia is, és így szimbolikus jelen-
téssel is rendelkezik, amennyiben Isten dicsőségét és szeretetét fejezi ki. Assisi 
Szent Ferenc képes volt a természetben az isteni szépség felfedezésére, mert 
előtte a szépséget a keresztre feszített és feltámadt Krisztusban látta meg. Fe-
renc Krisztussal való benső, személyes kapcsolata miatt volt képes az egyes te-
remtményekben testvért és nővért látni, hiszen eredeti jóságuk forrása ugyanaz 
a teremtő Isten. Bonaventura contuitióként70 írja el ezt a képességet, amely a 

68 Vö. Bonaventura: Commentarius in librum Ecclesiastes, 1, 7 (V, 13b), olasz ford.: Oron-
zo Casto (ed.): Opere di San Bonaventura. VIII. Commento al libro dell’Ecclesiaste, Città 
Nuova, Roma, 2015, 67–75; Uő: Commentaria in quatuor libros Sententiarum magistri 
Petri Lombardi, I [I Sent.], d. 47, a. 3, Concl. (I, 844 a–b), idézi Ilia Delio: A Franciscan 
View of Creation, i. m., 23–24.

69 Vö. Bonaventura: II Sent., d. 15, a. 2, q. 1 concl. (II, 383); Uő: De reductione artium ad 
Theologiam, 20 (V, 324b), olasz ford.: Jacques Guy-Bougerol – Cornelio Del Zotto – 
Leonardo Sileo (eds.): Opere di San Bonaventura. V/1. Opuscoli teologici 1, Città Nuova, 
Roma, 1993, 52–55, utal rá Ilia Delio: A Franciscan View of Creation, i. m., 27.

70 Vö. Filippo Ciampanelli: «Hominem reducere ad Deum». La funzione mediatrice del 
Verbo incarnato nella teologia di San Bonaventura, Gregorian&Biblical Press, Roma, 
2010, 77–78.
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teremtményeket Isten jelenlétében szemléli úgy, hogy Isten jelenlétét és egy 
konkrét teremtett dolog egymás közötti kapcsolatát tudatosítja. Ferenc azért 
volt képes a teremtés mélységeinek megértésére, mert Krisztussal való szoros 
és bensőséges kapcsolata miatt tudatát és látásmódját a kegyelem formálta.71 
Maga Krisztus az, aki felfedi a teremtett világ igazi jelentését, hiszen a terem-
tés egy hatalmas szimbólum, az Örök Igen kimondott szava.72 A teremtés az 
ember által éri el teljességét azáltal, hogy a teremtményeket az ember tudatos 
szerető szóval és tettel illeti.73 Csak az emberi szabadság képes arra, hogy békét 
és kiengesztelődést hozzon a teremett világba, hiszen csak ő léphet szeretet-
kapcsolatba Istennel. A teremtés sorsa így végső soron az ember szeretetké-
pességétől függ. Ferenc intuitív meglátásait Bonaventura foglalta rendszerbe, 
akinek teológiai megállapításai a környezetetika és a családteológia számára is 
kiindulópontot jelenthetnek.

A Szentháromság visszatükröződése a teremtett világban felismerhető volt 
akkor, „amikor sem ez a könyv [a teremtett világ könyve] nem volt elhomályo-
sodott az ember számára, sem pedig látása nem volt akadályozott”.74 Minden 
teremtmény hordoz magában egyfajta szentháromságos vonást, amely legin-
kább a közöttük meglévő kapcsolatokban fedezhető fel75. Ez a kapcsolatrend-
szer nemcsak az anyagvilág összefüggéseire érvényes, hanem az emberek kö-
zötti relációkra is utal. Végső soron az ember önmegvalósítása az önmagából 
való kilépéssel kezdődik azért, hogy Istennel, a többi emberrel és a teremt-
ményekkel való harmonikus és szolidáris kapcsolatokban teljesedjen be. Ez 
a szeretet képes a másikról való gondoskodásra, mert elsősorban nem a maga 
javát keresi. A véglegességet és a személy kiteljesedését kereső szeretet átfogja 
a teljes emberi életet, sőt az örökkévalóságra vonatkozik. Az ilyen minőségű 

71 Vö. Ilia Delio: A Franciscan View of Creation, i. m., 30–31.
72 Vö. XVI. Benedek: Verbum Domini kezdetű apostoli buzdítás (2010. szeptember 30.), 7, 

in Enchiridion Vaticanum 26, 2227–2229.
73 Vö. Zachary Hayes: “Bonaventure: Mystery of the Triune God”, in Kenan Osborne 

(ed.): The History of Franciscan Theology, The Franciscan Institute, St. Bonaventure (New 
York), 1994, 68, idézi Ilia Delio: A Franciscan View of Creation, i. m., 31.

74 Bonaventura: Quaestiones disputatae de Mysterio Trinitatis, I, 2, concl., olasz ford. Opere 
di San Bonaventura. V/1. Opuscoli teologici 1. Il mistero della Trinità, 260–277, idézi a Lau-
dato si’, i. m., 239.

75 Vö. Laudato si’, i. m., 240.
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szeretet az önmagunkból való kilépés képességét is jelenti azért, hogy szabadon 
a másiknak ajándékozhassunk magunkat.76

A Szentháromság személyeinek dinamikus szeretetkapcsolata tehát kitün-
tetett módon az emberek közötti kapcsolatban, azok között is főként a házas-
ságban jelenik meg. A megfelelő körültekintéssel alkalmazott analógia a Szent-
háromság, a család és a teremtett világ egésze között ezeknek a valóságoknak 
mélyebb megértését és az emberi cselekvés szolidárisabbá, és így krisztusibbá 
alakítását is előmozdíthatja:

„Amikor az Úr Jézus az emberi ész által föl nem fogható távlatokat meg-
nyitva azért imádkozik az Atyához, hogy »mindnyájan egyek legyenek, 
amint mi egyek vagyunk« (Jn 17,21–22), ez bizonyos hasonlóságot sejtet 
az isteni személyek egysége, valamint Isten gyermekeinek igazságban és 
szeretetben megélt egysége között. Ez a hasonlóság rávilágít arra, hogy 
az ember – aki az egyetlen teremtmény a földön, akit Isten önmagáért 
akart – teljesen csak akkor találhat önmagára, ha őszintén odaajándékoz-
za magát.”77

„A férfinak és nőnek teremtett ember istenképisége és hasonlatossága (a 
teremtmény és a Teremtő között állítható analógia révén) kifejezi tehát a 
közös, az emberi természetben gyökerező »kettő egységét« is. Ez a »kettő 
egysége«, vagyis a személyek közösségének jele arra utal, hogy az ember 
teremtésébe bele van írva az isteni közösséggel (communio) való bizonyos 
hasonlóság is.”78

A Szentháromság személyeinek közössége egészen különleges módon mu-
tatkozik meg a házastársak egységében, így a szentháromság-teológia segíti a 
teremtett világ, az emberek közösségei és a házasság kinyilatkoztatás fényénél 
történő mélyebb megértését:

„A II. Vatikáni Zsinat nagyon határozott szavakkal beszél az Istenhez való 
hasonlóságról. Nemcsak arra az istenképiségre és hasonlatosságra utal, 

76 Vö. XVI. Benedek: Deus caritas est kezdetű enciklika (2005. december 25.), 6, AAS 98 
(2006/3) 222–223.

77 Gaudium et spes, 24, in Enchiridion Vaticanum, 1395.
78 II. János Pál: Mulieris dignitatem kezdetű apostoli levél (1988. augusztus 15.), 7, in 

Enchiridion Vaticanum 11, 1231.
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amellyel minden egyes ember rendelkezik, hanem arra a »hasonlatosságra 
is, amely az isteni személyek egysége és Isten fiainak az igazságban és a 
szeretetben fennálló egysége között létezik«. […] A Zsinat a személyek 
»közösségét« tanításában a Szentháromság misztériumából vezeti le, azaz 
a házastársi közösséget (communio coniugalis) is erre a misztériumra vezeti 
vissza. A család, amely a férfi és a nő szeretetéből veszi kezdetét, őserede-
tében Isten misztériumából fakad.”79

A szentháromság-teológia az isteni személyek közötti kölcsönös szeretet-
kapcsolatot vizsgálja, amely gondoskodással viszonyul a teremtményekhez. 
Az ember istenképisége és hasonlatossága az ebben a gondoskodásban történő 
részvételre hív, különösen embertársaink, és közülük is a gyengék és a segít-
ségre szorulók felé.80 Ez a magatartás egészen egyedi módon volt jelent Assisi 
Szent Ferencben, aki különös gondoskodásban részesítette a szegényeket és az 
elhagyatottakat.81 Ferenc magatartása nem külsődleges romanticizmusból fa-
kadt, hanem abból a belső meggyőződésből, hogy a teremtmények származása 
közös, így ők testvérnek és nővérnek tekintendők.

A Laudato si’ Szent Bonaventurától származó első gondolata egy személyes 
minőségre, a pietás-ra, vagyis a vallásosság erényére vonatkozik, amely a Szent-
lélek adományaként az embernek végső eredete felé fordulását, Istennel való 
kapcsolatát segíti.82 Minden teremtmény a Teremtőhöz való visszatérés felé 
tart, de ezt csak az ember teheti tudatosan és szabadon.83 Bonaventura az em-
lékezet, az értelem és az akarat hármas képessége alapján írja le ezt a visszaté-
rést, amellyel az ember vezető szerepet játszik az egész teremtett világ életében. 
A pietas sajátosan keresztény tulajdonság, amely az istenfiúi magatartás által 
a tudás és a cselekvés új útjait, a scientia ex pietatét és az actio ex pietatét teszi 

79 II. János Pál: Gratissimam sane kezdetű levél a családokhoz (1994. február 2.), 8, in 
Enchiridion Vaticanum 14, 185–189.

80 Vö. Evangelium vitae, i. m., 42–43.
81 Vö. Laudato si’, i. m., 10–11.
82 Vö. Andrea Di Maio: Tracce e spunti bonaventuriani nella «Laudato si’», Antonianum 91 

(2016/4) 819–857.
83 Vö. Bonaventura: Collationes de septem doni Spiritus Sancti, 3,5; Uő: Legenda maior, VIII, 

6, magyarul: Uő: Szent Ferenc élete – Legenda maior, Szent István Társulat, Budapest, 
2015, 113–114, ford. Berhidai Piusz, idézi Di Maio: Tracce e spunti bonaventuriani, i. m., 
823–826.
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lehetővé.84 A teremtmények és az emberek közötti testvériesség csak a közös 
atyaság alapján képzelhető el. A Teremtőre tekintő cselekvés alázatra nevel, 
amely a bölcsesség kapujaként a teremtett valóság nem kizárólagosan tárgysze-
rű használatához vezet. Éppen ez utóbbi hozzáállás a ferences lelkiség alapja, 
amely nem abszolutizálja sem az anyagi javakat, sem pedig a szabad akaratot.85 
A teremtett dolgok és személyek ajándékként való szemlélése és az előbbiek 
esetleges felhasználása természetesen a szerzetesi és a világi életben egyaránt 
megvalósítható a fogadalmakhoz, illetve a házastársi szövetséghez való hűség-
gel.

A valóság vallásos, vagyis a teremtettséget felismerő szemlélete, a pietas így 
az önző kihasználás magatartása helyett a józanság, a mértékletesség és a gon-
doskodás kultúrájához vihet közelebb.

A második, Szent Bonaventurától származó gondolat szintén a Legenda 
 maiorból származik,86 amelynek szerzője Szent Ferencnek nemcsak életrajzíró-
ja, hanem magyarázója is.87 Itt a már említett reductióról, vagyis a Teremtőhöz 
való visszavezetésről van szó, ami mintegy tettekre váltja a pietas-t, a dolgok te-
remtményként történő szemlélését. A teremtett világ, valamint az ember tisz-
teletteljes szemlélete, a testvériesség előmozdítása és adott esetben a természeti 
erőforrások helyes felhasználása a bűn által megjelölt körülmények között tör-
ténik, amely az uralkodási parancsot (dominium terrae) is befolyása alá vonta a 
Teremtés könyvének szimbolikus elbeszélése szerint (vö. Ter 2,15). A teremtett 
világnak a Teremtőhöz történő „visszavezetése” (reductio) a megtérés által való-
sulhat meg, amely az ember hármas kapcsolatrendszerét egyszerre érinti, vagyis 
Istennel, az embertársakkal és az anyagvilággal való kiengesztelődést jelenti. 
Ez a megtérés végső soron a Szentháromság életében történő részvételre való 
képesség újbóli kialakulása, ahol minden teremtmény a saját teljességét éri el.88 

84 Vö. Jacques Guy  Bougerol: Introduzione a S. Bonaventura, LIEF, Vicenza, 1988, ford. 
Abele Calufetti, idézi: Di Maio: Tracce e spunti bonaventuriani, i. m., 826–827.

85 Vö. Bonaventura: Quaestiones disputatae de perfectione evangelica, Quaestio 2–4, olasz 
kiadás: Opere di San Bonaventura. V/3. Questioni disputatae. La perfezione evangelica, Città 
Nuova, Roma, 2005, 68–337, ford. Andrea Di Mario, utal rá: Di Maio: Tracce e spunti 
bonaventuriani, i. m., 828.

86 Vö. Bonaventura: Legenda Maior, VIII, 1 (Szent Ferenc élete – Legenda maior, 109–110). 
Lásd még Maria Calisi: Trinitarian Perspectives in the Franciscan Theological Tradition, 
The Franciscan Institute, St. Bonaventure University, St. Bonaventure (New York), 2008, 
63–88.

87 Vö. Laudato si’, i. m., 66; Di Maio: Tracce e spunti bonaventuriani, i. m., 837–844.
88 Vö. Bonaventura: De reductione artium ad Theologiam, 8–26, olasz ford.: Opere di San 

Bonaventura. V/1. Opuscoli teologici 1, 46–57, utal rá: Di Maio: Tracce e spunti bonaventu-
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Az emberi beavatkozás Bonaventura szerint lehet romboló, de ez a tevékeny-
ség olyanná is alakulhat, ami végső jelentését a teológiában találja meg, vagyis 
az anyagvilágot a „teológiához vezeti vissza”.89 A hittudomány pedig éppen 
a kizárólagos tárgyszerű használat helyett, a teremtett valóságok önértékének 
és szimbolikus jelentésének felfedezéséhez segít, ami nemcsak észszerűvé, de 
felelősebbé is teszi a teremtett javak használatát és a személyekkel való kapcso-
lattartást. A mélyebb értelemhez való visszavezetés, vagyis a „redukció” éppen 
ellentétes a világot és benne az embert csak anyagi meghatározottságára leegy-
szerűsítő redukcionizmussal. A „redukció” tehát jelentéssel, értelemmel, és így 
élettel való gazdagítást jelent, a leegyszerűsítő, pusztán materiális gondolkodás 
pedig ennek éppen az ellenkezőjét jelöli. A reduktív szemlélet végső oka a bűn, 
ami az Isten és az ember közötti, az emberek egymás közötti, valamint a terem-
tett világ és az ember közötti megosztottságban nyilvánul meg.90 A Laudato 
si’ a megtért ember lelkiségében gyökerező motivációkra mutat rá, amelyek 
a keresztény hittartalmak konkrét tettekre váltását ösztönzik az anyagvilággal 
kapcsolatban.91 Az enciklika Romano Guardinit idézve92 arra hívja fel a figyel-
met, hogy bár az egyéni megtérés mindennek az alapja, de ezek összessége még 
nem elegendő a társadalmi méretű problémák orvoslásához, hanem itt az erők 
egyesítésére, vagyis az új életstílusok közösségi szinten történő vonzó megjele-

riani, i. m., 837–844. Lásd még: Uő: La divisone bonaventuriana delle scienze. Un’appli-
cazione della lessicografia all’ermeneutica testuale, Gregorianum 81 (2000/1) 101–136, itt: 
104–108, La tassonimia della „Reductio”.

89 Bonaventura: De reductione artium ad Theologiam, 2 és 11–14, olasz ford.: Opere di San 
Bonaventura. V/1. Opuscoli teologici 1, 38–39, 48–51, utal rá Di Maio: Tracce e spunti 
bonaventuriani, i. m., 844.

90 Lásd a Teremtés könyve szimbolikus képeit: „Meghallották az Úristen lépteit, aki a nap-
pali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert 
fái között” (Ter 3,8). „Felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefaleveleket 
fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak” (Ter 3,7). „Vágyakozni fogsz férjed után, ő 
azonban uralkodni fog rajtad” (Ter 3,16b). Az asszonyhoz pedig így szólt: „Megsokasítom 
terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet” (Ter 3,16a). „Az embernek 
ezt mondta […]: fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist 
és bojtorjánt terem számodra. A mező füvét kell enned. Arcod verítékével eszed kenyere-
det, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél (Ter 3,17b–19). Lásd még II. János Pál: 
Reconciliatio et paenitentia kezdetű apostoli buzdítás (1984. december 2.) AAS 77 (1985/3) 
185–275, 2., 3., 7., 15., 23. pontjait; Aristide Fumagalli: L’eco dello Spirito. Teologia della 
coscienza morale, Queriniana, Brescia, 2012, 382–386.

91 Vö. Laudato si’, i. m., 216.
92 Vö. Romano Guardini: Das Ende der Neuzeit: ein Versuch zur Orientierung, Matthias – 

 Grünewald – Verlag, Mainz, 200611, 72, idézi: Laudato si’, i. m., 219.
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nésére van szükség.93 Az új magatartásformák alapfilozófiája a „kevesebb sok-
szor több”, vagyis a kevesebb materiális fogyasztás és több emberi kapcsolat, a 
több közösségi szolgálat, az igazi művészet és nem utolsó sorban a bensőséges 
imádság sokszor értékesebb, mert a valós igényeket elhomályosító szükségletek 
elhagyásával az igazi önmegvalósítás lehetősége válhat lehetségessé az ember 
számára.94

A harmadik, Szent Bonaventurától vett gondolat éppen az enciklika 
ökológiai lelkiséggel foglalkozó utolsó, hatodik fejezetében található, ami a 
szentségi jelek és a pihenés keresztény nevelésben betöltött szerepével is fog-
lalkozik. A szentségek különleges módjai annak, ahogyan Isten az anyagvi-
lágot felemeli, és a természetfeletti világ közvetítésének eszközévé teszi.95 
A szó szoros értelemében vett szentségeken túl, azoktól természetesen élesen 
megkülönböztetve, de velük kapcsolatban maradva az egész teremtés is utal 
Istenre a harmónia és a szépség által, amit a keleti kereszténység lelkisége 
különösen is kiemel. A megtestesülés és a megváltás hittitka, amelyben az 
Örök Ige anyagi testet ölt, az anyagvilág felemelését, megtisztelését jelenti. 
A liturgiában az ember, akinek teste a Szentlélek temploma, a testtartás és a 
szentségek anyaga által is Krisztushoz, az örök Főpaphoz kapcsolódik (vö. 1Kor 
6,12–20).96 „Az elmélkedés annál magasabb értékű, minél jobban érzi az em-
ber önmagában az isteni kegyelem hatását, vagyis minél inkább képes felismer-
ni Istent a teremtményekben”.97

A szövegkörnyezet, amelyben Bonaventura a szemlélődésről beszél, nagyon 
összetett. A világot szerinte különböző mélységekben láthatjuk a filozófus, a 
hívő és a szemlélődő ember megközelítésében, egyre mélyülő tartalmakat és 
jelentést megértve. A filozofikus-racionális szemléletmód a létezők, az élők és 
az értelmes élők csoportjait különbözteti meg, a hívő látásmód a valóságot 
az üdvtörténet keretében is értelmezi, a szemlélődő ember pedig a teremtett 
világban az előbbieken túl a Szentháromság lenyomatát (vestigium) is képes 
felfedezni. A metafizikus látással rendelkezők előtt nyitva áll az út a mélyebb, 
szimbolikus, vagyis Istenre utaló jelentés felismeréséhez.98 A Laudato si’ által 
sokszor használt „közös lakóhely”, „közös ház” iránti elkötelezettség és felelős 

93 Vö. Laudato si’, i. m., 219.
94 Vö. Laudato si’, i. m., 222–223.
95 Vö. LS, Laudato si’, i. m., 235.
96 Vö. II. János Pál: Orientale lumen kezdetű apostoli levél (1995. május 2.) in Enchiridion 

Vaticanum 14, 2585–2590., 11.
97 Vö. Bonaventura: II Sent, d. II, a. 2, q. 3 (II, 67–68), idézi a Laudato si’, i. m., 233.
98 Vö. Di Maio: Tracce e spunti bonaventuriani, i. m., 846–847.
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tevékenység összekapcsolja a keresztényeket a többi jó szándékú emberrel. Az 
elmélyült hit útját járók a világ értelmességének keresésében egy sajátos jelen-
téstöbblethez, mélyebb motivációhoz és gazdag kegyelmi segítséghez is jutnak.

A Laudato si’ utolsó, Bonaventurától vett gondolata a leggazdagabb jelenté-
sű, amely az ökológiai spiritualitás szentháromságtani megalapozását és egyben 
összefoglalását is adja:

„Szent Bonaventura99 arra a megállapításra jut, hogy az ember a bűnbe-
esés előtt képes volt annak felfedezésére, amely szerint minden teremt-
mény tanúsítja, hogy Isten hármas természetű. A Szentháromságnak a ter-
mészetben történő visszatükröződése akkor volt felfedezhető, amikor ez a 
könyv (a természet könyve) még nem volt homályos az ember számára, és 
akinek látása sem volt még akadályozva.”100

Az enciklika célja a II. János Pál és XVI. Benedek pápák által is sokat em-
legetett antropológiai tévedés és az erkölcsi relativizmus talaján kialakult, a 
teremtett világot felelőtlenül kihasználó magatartás helyett a kapcsolatközpon-
túság megalapozása. Szent Bonaventura Krisztus által tartja lehetségesnek a 
személyek közötti kapcsolatok megerősítését az egyházban, amit Di Maio a 
Szent Ferenc-i „építsd fel egyházamat, amely, mint látod, romokban hever!” 
mondat valóra váltását az erényekre épülő szolidáris közösségek kialakításában 
látja.101 Hozzátehetjük, hogy ez egyszerre jelenthet környezettudatos és család-
barát magatartásformákat, hiszen a szentháromságos hit személyiségformáló és 
közösségalkotó ereje az ember egészét áthatja. A közösségért érzett felelősség az 
érett szeretet jele, amely mind az egyének közötti kapcsolatokat, mind pedig a 
társadalmi struktúrákat humanizálja.102 

A kapcsolatok megerősítésének teológiai alapját a teremtésben felfedezhető 
szentháromságos minta jelenti, amit Bonaventura a világ mint könyv meta-
forájával vezet be.103 Ezt a könyvet a bűn állapotában lévő ember csak kor-
látozottan képes megérteni, ami miatt egy másik könyv, vagyis a Szentírás 
vált szükségessé. Az empirikus és filozofikus gondolkodás arra a felismerés-

99 Bonaventura: Questiones disputatae de mysterio Trinitatis, I, 2, concl. Utal rá Di Maio: 
Tracce e spunti bonaventuriani, i. m., 849.

100 Laudato si’, i. m., 239.
101 Vö. Di Maio: Tracce e spunti bonaventuriani, i. m., 849–850.
102 Vö. Caritas in veritate, i. m., 2; Laudato si’, i. m., 231.
103 Vö. Ilia Delio: A Franciscan View of Creation, i. m., 27–31 (The Exemplary World, Cre-

ation as a Mirror and Book, Sacramental Creation).
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re is eljuthat, hogy a világ egy értelmes létezőtől, Istentől származik, de nem 
képes a három személy egységében létező istenkép felfedezésére. A Szentírás 
erre az igazságra sikeresen mutathat rá akkor, ha olvasója ezt a szöveget isteni 
kinyilatkoztatásként fogadja el. Mivel nem mindenki olvassa így a Szentírást, 
egy harmadik könyv is a rendelkezésünkre áll, vagyis az élet könyve, ami a 
tanúságtételt és a spirituális tapasztalatot jelenti.104 A szentháromságos mo-
dell jellemzően keresztény. Az emberi bölcsesség azonban eljuthat oda, hogy a 
modernkori gondolkodással ellentétben nem a technikai hasznosságot, hanem 
az emberi kapcsolatok humanizálását tekinti a legfőbb értéknek, ahol a termé-
szeti és művészi szépség, valamint a közösen végzett tevékenység különleges 
jelentőséggel bír. Ilyen módon a keresztény és az általános emberi bölcsesség 
halmazainak metszete az együttes cselekvés alapjául szolgálhat.

A Laudato si’ által említett négy, Szent Bonaventurától származó gondolat 
egyre mélyebb hittartalmakat fejez ki, ami képes lehet a teremtett világgal való 
felelősségteljesebb és emberibb kapcsolatok kialakítására. Hasonló meggyőző-
désre juthat el az általános emberi bölcsesség is a szépség, a rekreációs érték és 
a szimbolikus jelentések felfedezése, valamint az egészséges környezet megóvá-
sáért tett fáradozás által.

A Legenda maiorból idézett pietas, vagyis vallásos látásmód105 az anyagvi-
lág és az emberiség közös eredetét ismeri fel. Bár ez a szemlélet felhasználja a 
természettudományos ismereteket, de annál távolabbra is tekint úgy, mint azt 
a szerelmes is teszi, amikor mélyebb emberi igazságokra érez rá.106 A közös 
eredet felismerése az ember és a teremtett világ közötti testvéri kapcsolathoz 
vezethet, ami egy nagyobb jó érdekében a közvetlen, fogyasztástípusú érdekről 
való lemondásra és a gondoskodásra is képessé tehet. Az anyagvilág végső értel-
méhez való visszavezetése, „redukciója”107 tovább fűzi a pietas által meglátott 
igazságot, hiszen a világ végső értelmét a Szentháromsággal való kapcsolatá-
ban, vagyis a harmóniában látja. A reduktív, azaz a szellemi valóságoknak az 
anyagvilágra történő leegyszerűsítésével szemben az értelem forrásához való 
visszavezetés, a „redukció” az elvesztett harmónia nyomán kialakult konflik-
tust az újra megtalált harmóniával gyógyítja. Ez a gyógyítás egészen konkrétan 
az ember technikai beavatkozásainak humanizálásán keresztül valósulhat meg. 
A létezők közös eredete és az értelmet adóhoz történő visszavezetés a keresz-

104 Vö. Di Maio: Tracce e spunti bonaventuriani, i. m., 850–853.
105 Vö. Laudato si’ , i. m., 11.
106 Vö. Róm 1,20–21.
107 Vö. Laudato si’ , i. m., 66.
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tény szemlélődés által személyes minőséget is nyerhet, amennyiben Isten felis-
merhető a teremtményekben.108 Isten kiléte pedig a Szentháromság titkában, 
az isteni személyek közösségében válik nyilvánvalóvá, amely igazságra maguk 
a teremtmények is utalnak.109 Bár a teremtett világban fennálló szenthárom-
ságos struktúra felfedezése a bűn állapota miatt akadályozott, de az autentikus 
emberi fejlődés őszinte igénye felől közelítve valamit mindig megérezhet ebből 
a hittitokból az ember.

A növekedés, az érettebbé és szentebbé válás útja az ember önmagába for-
dulása helyett a másik felé való megnyílást jelenti, aminek egészen különleges 
formája a házastársak közössége. A család szentháromság-analógiáját ezért a 
teremtett világ és az isteni személyek közösségének hasonlóságával együtt em-
líthetjük. Arra törekszünk, hogy a két megismerési út egymást segítő és egy-
mást kiegészítő volta meggyőző kifejezést nyerjen. Az első gondolatsor, ami a 
katalogikus módszer, a hitigazságok felől indul és az emberi magatartás felé kö-
zelít, a második megközelítés, vagyis a teológiai analógia pedig a teljes emberi 
fejlődéssel kapcsolatos antropológiai és egyéb szaktudományos ismeretektől az 
Isten titkára vonatkozó reflexió irányába tart.

108 Vö. Laudato si’, i. m., 233.
109 Vö. Laudato si’, i. m., 239–240.
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