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Latorcai Csaba

Felelősség a Földért
II. János Pál pápa társadalmi tanítása  

az ökológiai problémáról és az abból kivezető útról

1.1. Az ökológiai probléma. II. János Pál pápa az ökológiai problémáról a kö-
vetkezőképpen ír: „Az ember megfeledkezve küldetéséről, mely arra szól, hogy 
bölcsen és szeretettel művelje és őrizze meg a Földet, sokfelé elpusztította az er-
dőket és a mezőket, beszennyezte a vizeket és a levegőt, fölforgatta a hidrogeo-
lógiai és atmoszferikus rendszereket, és hatalmas területeket tett sivataggá.”1

1.2. Ökológia – humánökológia. Természetesen, az Egyház az elmara-
dottság problémájára nem tud technikai megoldást felkínálni. Krisztust hirdeti, 
az Egyházat és az emberről szóló igazságot, és annak alkalmazását a konkrét 
helyzetre. Az Egyháznak nem feladata, hogy közvetlenül tevékenykedjen gaz-
dasági, politikai területen, hanem az a küldetése, hogy hirdesse: az emberek 
miként válhatnak valóban többé. A biblia tanítása szerint az igazi haladás min-
dig az evangélium átfogóbb megvalósulásán alapszik. A fejlődés kulcsfigurája 
tehát maga az ember. Az egyház a konkrét problémák megoldásához úgy járul 
hozzá, hogy formálja az emberek tudatát, kinyilatkoztatja számukra Istent, az 
ember méltóságát, az emberek közötti egyenlőséget, az embernek az emberek 
számára teremtett világ feletti uralmát, és az embernek azt a kötelezettségét, 
hogy az egész ember és minden ember fejlődését szolgálja.2

A Szentatya üdvözli a társadalmak az életminőség és az ökológia felé irányu-
ló figyelmének növekedését, amely már nemcsak a túlélés problémáira, hanem 
az életfeltételek átfogó jobbítására is irányul.3 Az ember ugyanis, aki arra van 
híva, hogy érezze és művelje a világ kertjét, különleges felelősséggel tartozik az 
élő környezetért, azaz a teremtésért, melyet Isten személyes méltósága, élete 
szolgálatába állított, nemcsak a jelen, hanem a jövendő nemzedékek szempont-
jából is. Ez az ökológiai kérdés, melynek terjedelme az élőlények fajtáinak és a 
különböző életformák környezetének megőrzésétől a szorosan vett emberi öko-
lógiáig terjed.4 Ebbe beletartozik a felelősség az emberi életért is.5 A szolidáris 
globalizációra való felhívás mély értelme sürgetően veti fel a teremtett világ és 
a föld készletei megőrzésének kérdéseit. Az ökológiai kérdésben rejlő erkölcsi 
kérdések legmélyebb és legsúlyosabb jele az élet tiszteletének hiánya, amit 

1 Ecclesia in Europa, 89.
2 Sollicitudo rei socialis, 41. Redemptoris Missio, 58.
3 Evangelium Vitae, 27. Sollicitudo rei socialis, 26.
4 Sollicitudo rei socialis, 34. Evangelium Vitae, 42.
5 Evangelium vitae, 43.



BErEK

42

sokféle formában lehet tapasztalni. A termelés szempontjai gyakran a dolgozó 
ember méltósága ellenére érvényesülnek, és a gazdasági érdekek megelőzik az 
egyes személyek, sokszor egész népek javát. Ilyen esetekben a környezetszeny-
nyezés vagy a természet rombolása valójában az ember megvetése.6

2.1. A  probléma egyik oka: a  mindent kizsákmányoló, erkölcstelen 
gazdaságfilozófia. Mindenkinek figyelembe kell venni azt a tudományosan 
igazolt tényt, hogy a természet kincsei korlátozottak, közülük némelyek nem 
termelődnek újjá. Ezeknek olyan abszolút felhasználása, mintha kimeríthetetle-
nek lennének, nem csupán a jelenlegi generációnak, hanem minden következő 
nemzedék számára is komoly veszélyt jelentenek. Beszélni kell azokról a követ-
kezményekről, amelyeket az élet feltételeire gyakorol a fejlett ipari országok ter-
melésszerkezete. Valamennyien tudjuk, hogy az iparosodás közvetve vagy köz-
vetlenül a környezet szennyeződésével jár, és ez súlyosan befolyásolja a lakos-
ság egészségi állapotát. Világos tehát, hogy a fejlődés, az azt irányító tervezés, 
a nyersanyagok feltárása és a felhasználás módja nem választható el a morális 
követelményektől. Ezek egyike kétségtelenül megszabja a látható természeti ja-
vak felhasználásának határát. A Teremtőtől kapott hatalom, amellyel az embert 
felruházta, nem abszolút, nem szabad vele visszaélni vagy tetszés szerint felhasz-
nálni. A használati mód, amelyre már kezdetben a Teremtő utasította az embert, 
jelképesen benne van a tiltásban: „Annak a fának a gyümölcséből ne egyél!” Ez 
eléggé világosan megmutatja, hogy az egyetemes természet látható és elemi 
alkotórészei dolgában, amelyekből a kozmosz áll, alá vagyunk vetve nemcsak a 
biológiai, hanem az erkölcsi törvényeknek is, és ezek nem szeghetők meg bün-
tetlenül. A  fejlődés helyes értelmezése nem mellőzheti a fenti meggondolások 
sorozatát a természet elemeinek felhasználását, a nyersanyagok megújítását és 
a mértéktelen iparosodás következményeit illetően. Ezek olyan eligazítást adnak, 
amely alapján az ökológia kérdését folyamatosan vizsgálni kell.7

2.2. A  probléma másik oka: a  túlfejlettség, vagy más néven fo-
gyasztói társadalom. Az ember értelmét leginkább veszélyeztetik a tulajdon 
értelme, akarata és keze munkája eredményeként létrejött dolgok, amelyek 
az ember ellen is fordulhatnak. A  Föld emberi uralom alá hajtását8 sokszor 
fenyegetésként éljük meg. A  Föld javainak felhasználásában tisztességgel és 
értelmesen kell eljárnunk. A fegyverkezés és a technikai fejlődés a természe-
tet veszélybe sodorja. A  technika fejlődése és az emberi kultúra mai formája 
ugyanis nem tart lépést az etika fejlődésével.9

Az elmaradottak nyomorúsága mellett megtalálható a túlfejlettségnek az a 
foka, amely elfogadhatatlan, mert ellentétes az igazi jóléttel és boldogulással. 
Ez a túlfejlettség, amelyben mindenféle anyagi javak túláradóan állnak egyes 
emberek, egyes társadalmi rétegek rendelkezésére, könnyen a birtoklás rab-
szolgájává és közvetlen élvezőivé teszi az embert, akinek nincs más perspektí-

6 Pastores greis, 70. Üzenet a béke világnapjára, 1990. 01. 01re.
7 Sollicitudo rei socialis, 34.
8 Gaudium et spes, 10.
9 Redemptor hominis, 15.
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vája, mint a gyarapodás vagy a birtokolt dolgok állandó cseréje a fejlettebbekre. 
Ez az úgynevezett fogyasztói társadalom, amely pocsékol és termeli a hulladé-
kot. Azt a tárgyat, amelyet birtokolnak, mindig újra és tökéletesebbre cserélik, 
nem törődve azzal, hogy az még használható vagy a szegényebbeknek javára 
szolgálhatna.10 Az nem baj, hogy az ember jobban akar élni, de az már hiba, 
ha a jobb életet olyan életstílusnak tulajdonítja, amely a birtoklásra, s nem a 
létezésre irányul. Amikor többet akar birtokolni, nem azért teszi, hogy többé 
váljon, hanem azért, hogy még több élvezethez jusson, s ez tölti be életét.11

2.3. Az erkölcstelen gazdaság és a fogyasztói társadalom közös for-
rása a bűn struktúráinak, amely környezetünket is tönkreteszi. A közös-
ség elleni bűnök szociális bűnök, mert az emberi méltóság megsértésén ala-
pulnak. Ezeket a szociális bűnöket az emberek egyéni bűneinek felgyülemlései 
eredményezik.12 Ezt csak fokozza a bűntudat elsekélyesedése, ami egyenes 
következménye az Isten-tudat elhomályosulásának.13 Az ökológiai károkozás is 
ellenkezik az emberi méltósággal, ezért közösség elleni bűn.14

3.1. A megoldás – ténylegesen ismerjük meg a világot, és értelmez-
zük helyesen a fejlődést. Az észak által kialakított fejlődési modellben az em-
beri értékek elsorvadnak.15 Az ökológiai kérdés legmélyén is az uralkodás, a Föld 
művelése, de ezzel egyidejűleg az isteni képmás tiszteletben tartása, a Földért 
mint ajándékért való felelősség kérdése rejtőzik. A Teremtőtől kapott hatalom 
ugyanis nem korlátlan. A fejlődést is ezen szempontok figyelembevételével kell 
értelmezni. Ezen erkölcsi eligazítás alapján kell minden folyamatot vizsgálni.16 
Mindaddig, amíg a pénzügyi, termelési, kereskedelmi és elosztási rendszereket 
nem az örök erkölcsi törvénynek megfelelően alakítjuk, a „fejlődés” fenyegetés 
lesz, és nem okoz igazi emberi, ontológiai fejlődést. Ezen csak szolidaritással és 
erkölcsi felelősséggel segíthetünk, amivel a gazdasági élet struktúráit is ember-
ségesebbé lehet tenni. Ennek módjáról szól VI. Pál pápa Popolorum Progressio 
kezdetű enciklikája. Ha nem szívleljük meg az abban foglaltakat, a „fejlődésnek” 
nevezett folyamat spirálként önmagába fordulva fog a semmibe veszni.17

A  fejlődés erkölcsi jellege nem tekinthet el a teremtmények tiszteletétől 
sem, azoktól, amelyek a látható természetet alkotják, és amit kozmosznak 
neveznek. Fel kell ismernünk, hogy a különböző élő és élettelen dolgokat nem 
használhatjuk fel tetszésünk szerint büntetlenül saját gazdasági céljainkra. 
Ellenkezőleg: figyelembe kell vennünk minden létezőnek a természetét és köl-
csönös kapcsolódását a dolgok rendjében, a kozmoszban.18

10 Sollicitudo rei socialis, 28.
11 Gaudium et spes, 35. Popolorum progressio, 19. Centesimus annus, 36.
12 Reconciliatio et poenitentia, 16.
13 Reconciliatio et poenitentia, 18.
14 Katolikus Egyház Katekizmusa, 2414. Veritatis splendor, 100.
15 Sollicitudo rei socialis, 28. Redemptor hominis, 59.
16 Redemptor hominis, 43. Sollcitudo rei socialis, 34.
17 Sollicitudo rei socialis, 16.
18 Sollicitudo rei socialis, 34.
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3.2. Pozitív példa erősítsen minket folyamatosan a megoldáshoz ve-
zető úton. Az óhajtott megtéréshez és a fejlődés erkölcsi akadályainak legyőzé-
séhez vezető úton pozitív példa a nemzetek együvé tartozásának növekvő tudata, 
amely abból a megfontolásból fakad, hogy a népek és nemzetek kölcsönösen 
függnek egymástól. Ez forrása lehet a szolidaritásnak mint erkölcsi és társadal-
mi magatartásnak, és mint erénynek. Ha szétnézünk a világban, sokfelé látunk 
eltökélt akaratot és állandó gondoskodást a közjóért, azaz mindenkiért és külön-
külön egyaránt. Ha ezt nem látnánk, egyáltalán nem beszélhetnénk fejlődésről, 
mert megölné azt a fejlődés legfőbb akadálya: a profitéhség és a hatalomvágy.19 
Hála Istennek, a szolidaritás jelei fokozódnak a társadalmakban és az egyének 
szintjén is. A folyamatnak tovább kell gyűrűznie az egyes nemzeteken belüli kap-
csolatokra, és a szolidaritásnak kell meghatároznia a népek egymás közötti kap-
csolatát. A kölcsönös kapcsolatoknak ugyanis egyetértéssé kell válniuk, hiszen a 
teremtés javai mindenkit megilletnek. Amit az emberi szorgalom a nyersanyagok 
feldolgozásával, munkával létrehoz, az egyaránt szolgálja mindenkinek a javát.20

3.3. A jövő nemzedékei nevelésének fontossága, mert ők a záloga a 
társadalmi mentalitás megváltoztatásának. A fiatalok a jövő, testvériségben, 
isteni tanításban.21 Ezért olyan életstílust kell kialakítaniuk, amelynek elemei az 
igaz, a szép és a jó keresése, valamint a többi emberrel alkotott közösség a közös 
fejlődés érdekében. Ezeknek az elemeknek kell a fogyasztási, takarékoskodási 
és beruházási szokásokat meghatározniuk. Ezzel kapcsolatban II. János Pál pápa 
felhívja a figyelmet a felebaráti szeretet kötelezettségére, ami azt is jelenti, hogy 
adni kell abból, ami felesleges, és olykor még abból is, ami szükséges, hogy 
biztosítható legyen az, ami a szegények megélhetéséhez nélkülözhetetlen.22

A szülőknek kiemelt feladatuk az élet lényeges értékeire nevelés. Ebbe be-
letartozik az anyagi javaktól való függetlenségre nevelés is, hiszen az embert 
személye és nem a javai teszik értékessé.23

A  család mint a társadalom legalapvetőbb sejtje24 a leghatékonyabb esz-
köze a társadalom emberibbé tételének.25 Ezért a családoknak fel kell lépniük, 
hogy az államokban olyan törvények legyenek, amelyek megfelelnek az Egyház 
tanításának.26

A helyes nevelésben fontos szerepük van a katolikus iskoláknak is.27 A kato-
likus egyetemek feladata pedig – többek között – intézményes módon reflexió-
kat nyújtani a társadalom és a kultúra jelentős problémáira a katolikus tanítás 
fényében.28

19 Sollicitudo rei socialis, 38.
20 Sollicitudo rei socialis, 39.
21 Parati semper, 15.
22 Centesimus annus, 36.
23 Familiaris consortio, 27. Gaudium et spes, 35.
24 Apostolicam actuositatem, 11.
25 Familiaris consortio, 43.
26 Familiaris consortio, 44.
27 Ecclesia in Europa, 58–60.
28 Ex corde Ecclesiae, 13.
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3.4. Krisztus követése utat mutat a szolidaritás helyes gyakorlására. 
A Krisztus-követők embertársaik szolgálóiként élnek.29 A törődés a szenvedők-
kel, a segítségnyújtás keresztény kötelesség, amelyet Krisztus állított példaként 
elénk. Ez nem csupán passzív, hanem aktív magatartást kíván.30 A  szeretet 
törvényét csak úgy sikerül majd a lehető legmélyebben megélni, ha előbb fia-
tal ként bizalomkeltő emberré válunk. A  hogyan, a  szeretet objektív normája 
az ember szívébe van írva, és arról a lelkiismeret tesz tanúságot.31 Krisztus 
követése azt jelenti, hogy az ember képes az életét ajándékként felfogni.32 Élet-
tervét, élethivatását Krisztus példája alapján felépíteni.33 A helyes életterv teszi 
lehetővé a helyes képzést, fejlődést, önnevelést.34

A szeretet a szolidaritás lelke és támasza, mert felkelti a szolidaritást. Az 
egyház ezért különösen becsüli a keresztény testi és lelki irgalom cseleke-
deteit.35

A legfontosabb érték, az emberi méltóság előmozdítása a szolidaritás egyik 
fő feladata. Ez ugyanis az elvi alapja az emberek egymás közötti egyenlőségé-
nek, amelyet sokszor a gazdaság is megsért.36 A szolidaritással tehát együtt jár 
az is, hogy keresztény kötelességünkből fakadóan fellépjünk az emberi méltó-
ságot sértő bűnök ellen.37

3.5. A  szolidaritásból fakadó parancs: Krisztus tanításával újra-
evangelizálni a Földet. Az egyház a nyolc boldogsághoz híven arra hivatott, 
hogy közösséget vállaljon az elnyomottakkal és a szegényekkel. Ez a misszió, 
melynek forrása a szeret.38 A missziós küldetés minden keresztény kötelezett-
sége a keresztség révén. Elsődlegesen saját politikai, gazdasági, társadalmi 
környezetükben.39

Mit kell tennem? Ez az erkölcsi kérdés nem választható el a szabadság 
kérdésétől, sőt a szabadságot központi helyre teszi.40 Az emberi méltóság tisz-
teletben tartása; amely igényli a gazdaságban a mértéktartást, az igazságossá-
got és a szolidaritást.41 Ezen fórumok külön evangelizálása szükséges érettebb 
keresztény közösségek létrehozásával a túlzott fogyasztói szemlélet miatt sze-
kularizálódott nyugati társadalmakban.42 Az egyház mindig kereste és keresni 
fogja a dialógust a politikai és gazdasági élet szereplőivel az emberi méltóság 

29 Centesimus annus, 21.
30 Salvifici Doloris, 29.
31 Parati Semper, 7. Róm 2,15.
32 Parati Semper, 8.
33 Parati Semper, 9.
34 Parati Semper, 12, 13.
35 Christifideles laici, 41. Apostolicam actuositatem, 8.
36 Sollicitudo rei socialis, 37.
37 Sollicitudo rei socialis, 38, Gaudium et spes, 27.
38 Redemptor hominis, 60.
39 Evangelii nuntiandi, 70. Redemptor hominis, 72.
40 Gaudium et spes, 17, Veritatis Splendor, 34.
41 Katolikus Egyház Katekizmusa, 2407. Veritatis splendor, 100.
42 Christifideles laici, 34.
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megőrzéséről.43 Az evangelizáció pedig mindig magában hordozza az erkölcs 
hirdetését és felmutatását. Ez mindenkinek kötelessége a keresztségben.44

Teljes mértékben részesedve az Egyház küldetésében a világban, a laikus 
hívők arra hivatottak, hogy tanúsítsák, miként jelenti a keresztény hit az egyet-
len kielégítő választ azokra a kérdésekre, melyeket az élet minden embernek 
és minden társadalomnak föltesz, és bele tudják oltani a világba Isten orszá-
gának értékeit, a meg nem csaló remény ígéretét és biztosítékát.45 Küldetésük: 
misszió szóval és tanúságtétellel. A  kultúra evangelizálása és az evangélium 
beágyazása a kultúrába.46 Mindenkinek bátran össze kell fognia egy igazságo-
sabb nemzetközi gazdasági rend megvalósításáért, amely alkalmas arra, hogy 
minden ország és nép igazi fejlődését elősegítse.47 Emberhez méltó várost kell 
építeni az Egyház szociális tanításának irányt mutató szerepével.48 Az európai 
intézményeknek is fontos szerepük van az emberi méltóság megőrzésében, 
a  társadalom helyes rendjének kialakításában, a  szolidáris Európa kialakítá-
sában.49 Európa nyitottságának kell előmozdítania a békét és a szolidaritást a 
világban.50

4.1. Végső tanulság az ökológiai problémával kapcsolatban. A globa-
lizációnak mint – többek között – az ökológiai probléma egyik fő okozójának 
három lényeges, egymással összefüggő tényezője van: az emberi méltóság, 
a  szolidaritás és a szubszidiaritás. A  globalizált gazdasági életet a szociális 
igazságosság elveinek fényénél kell vizsgálni, és a nemzetközi közjó követel-
ményeit is figyelembe kell venni.51 A  szeretet hagyományait kell követnünk, 
különben nem tudjuk távol tartani magunkat attól az ökológiai katasztrófától, 
amelynek következtében bolygónk hatalmas zónái válnak lakhatatlanná és 
ellenségessé az emberrel szemben.52 A remény evangéliumának szolgálata a 
természet emberi pusztításának vonatkozásában az, hogy új elkötelezettséggel 
kell a földi javak használata felé fordulni, fölébresztve a figyelmességet, mely 
nemcsak megőrzi a természetes környezetet, hanem védi a személy életminő-
ségét, és az eljövendő nemzedékeknek a Teremtő terveivel jobban harmonizá-
ló környezetet készít elő.53

43 Ecclesia in Europa, 87.
44 Veritatis splendor, 107. Mk 1,15.
45 Ecclesia in Europa, 41.
46 Ecclesia in Europa, 58–60.
47 Ecclesia in Europa, 100.
48 Ecclesia in Europa, 98.
49 Ecclesia in Europa, 113, 114.
50 Ecclesia in Europa, 111, 112.
51 Pastores gregis, 69.
52 Novo Millennio Ineunte, 50, 51.
53 Ecclesia in Europa, 89.




