Egyhàz és okológia I.
A kòrnyezeti vàlsàgról az egyhàzi dokumentumok fényében
Az 1992-es Riói konferencia tizedik évfordulójàn zajlott Johannesburgban a vilàg valamennyi orszàgàt képviselò 70
ezer ktildòtt részvételével rendezett Fòld-csùcs, az emberiséget fenyegetò òkológiai krìzis megoldàsànak lehetòségeiròl.
A talàlkozón a hivatalos kormàny- és aliami kiildòttségeken tùl szàmos civil szervezet és a vilàgegyhàzak képviselòi is
részt vettek. Augusztus 25-én vasàrnap, Urangyala imàdsàgànak keretében IL Jànos Pài papa is uzenetet intézett a
Johannesburgban egybegyùltekhez, felszólitva òket a kòrnyezeti problémàk megoldàsàra, és egy teljes értékù,
òkológiailag fenntartható emberi fejlòdés felé vezetò ut kidolgozàsàra.
A pàpai iizenet fényében elgondolkodtató a kòvetkezò hàrom alapvetò kérdés:
1.) Volt-e, van-e, lehet-e szerepe a vallàsnak, az egyhàzaknak az òkológiai vàlsàg kibontakozàsàban, annak a
természetròl alkotott modern felfogàsnak a kialakìtàsàban, amely végsò soron természeti kòrnyezetiink egyre gyorsuló
pusztìtàsàhoz vezetett?
2.) A vallasi tanìtàsokból, az egyhàzak aitai elfogadott szakràlis szòvegekbòl és az egyes egyhàzak teológiai
hagyomànyaiból szàrmaztatható-e egy òkologikus, vagy legalàbb is òkologikusabb vilàgfelfogàs?
3.) És végiil, hogy van-e az egyhàzaknak megkulònbòztetett felelòssége, feladata az òkológiai problémàk, a
kòrnyezeti vàlsàg megoldàsàban?
Az elsò kérdés egy nagyon nehéz és vitatott teriiletre visz minket. Max Weber munkàssàga és méginkàbb Lynn
White hìres, Science-beli cikke óta az òkológiai gondolkodàsban jelen van az a felfogàs, hogy a természethez fuzòdò
viszonyunk kialakìtàsàban a vallàsok, és mindenekelòtt a kereszténység alapvetò szerepet jàtszott. Ez természetes is,
hisz a vilàghoz, a természethez vaiò hozzààllàsunk végsò soron az univerzumhoz vaiò viszonyunktól, a vilàgban vaiò
létiink értelmezésétòl ftigg. Ez évezredeken keresztiil vallasi meghatàrozottsàgù volt. Mivel modern vilàgunk - etikai
teremtòerò hìjàn - meghòkkentòen tradicionàlis, a mùltból épìtkezò, kivàltképp, ami alapértékeinket, etikai
rendszereinket illeti, nyilvànvaló, hogy bizonyos elemeiben, jelenségeiben a dominàns - Európàban a keresztény vallasi tanokra vezethetò vissza. A kereszténység kiemelkedò szerepet jàtszott az európai gondolkodàs, felfogàs és
vilàgnézet kialakìtàsàban, ha tehàt az òkológiai vàlsàg kibontakozàsàért az ember és természet kapcsolatànak modern,
nyugati megkòzelìtését hibàztatjuk, a kereszténység felelòssége e tekintetben elkeriilhetetlenul felmerul.
Kérdés azonban, hogy vajon ez a fajta torz vilàgkép milyen mértékben szàrmazik a kereszténység alapvetò
tanìtàsàból. Nem lehet-e, hogy Europa a Bibliànak olyan olvasatàt adta, amely jól alàtàmasztotta a természet feletti
uralom eszméjét, azonban eltàyolodott az ember teremtésben jàtszott szerepének eredeti, bibliai felfogàsàtól? Nem
kéne-e ùjraolvasnunk a teljes O- és Ùjszòvetséget modern tàrsadalmunk vàlsàgainak sajàtos fényében? Létezhet-e
,,òkologikusabb" olvasata a Szentìràsnak? A keresztény teologia a hetvenes évek màsodik felétòl keresi a vàlaszt erre a
kérdéscsokorra. A napjainkra mind gazdagabb irodalommal rendelkezò òkoteológia, a Biblia és a keresztény
hagyomàny - pi. Assisi Szt. Ferenc szellemi òròksége - ùjraértelmezésével arra próbàlja felhìvni afìgyelmet,hogy a
hagyomànyos, dominàns, uralkodó embert és alàvetett természetet feltételezò vilàgképiink hamis, és Isten eredeti terve
a teremtés kòzéppontjàba helyezett emberrel nem egy despota faj ràszabadìtàsa volt a teremtert vilàgra, hanem a
teremtés felelòs, bòlcs és szeretetben munkàlkodó sàfàrànak megteremtése, aki munkatàrsàvà vàlik a teremtés
nagyszerù tervének beteljesitésében.
Az òkoteológia 25 ève bizonygatja a hìvò ember megkulònbòztetett felelòsségét a vilàg megòrzésében. Ez a teológiai
reform lassanként itatta àt az egyhàzakat, és az elmùlt 15 évben ez a csendes, òkológiai forradalom, amely a teológusok
kòrében zajlott, hivatalos àllàsponttà emelkedett. És itt jutunk el a harmadik kérdéskòrhòz, melyre szerencsére nem
sziikséges spekulatìv vàlaszokat adnunk. Hivatalos dokumentumok àllnak a rendelkezésiinkre, melyekben az egyhàz
kinyilvànìtja szàndékàt a kòrnyezeti problémàk orvoslàsàban vaiò részvételre, és lefekteti azon alapelveket, amelyek
mentén - akàrcsak szociàlis kiildetése a szeretet parancsàból kiindulva - òkológiai kiildetése felépiil.
Azok a dokumentumok, amelyekròl most szó lesz, két keresztény egyhàz, a római katolikus és a gòrògkeleti ortodox
egyhàz hivatalos àllàsfoglalàsai. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a tòbbi egyhàz ne tanùsìtana hasonlóan mély
érdeklòdést és ne szentelne ugyanakkora fìgyelmet az òkológiai vàlsàgnak, mint ez a kettò. Talàn szervezeti
felépìtésiik, a gyulekezetek nagyobb ònàllósàga és a kòzponti hierarchia kisebb jelentòsége, vagy pusztàn
fìgyelmetlenségem az oka, hogy nem fogok ismertetni a protestàns egyhàzak vagy a zsidó hitkòzségek aitai kibocsàtott,
hasonlóan àtfogó nyilatkozatokat. Tudatàban vagyok, hogy ezek az egyhàzak szerte a vilàgon nagyon is elòl jàrnak
mind az elméleti munkàban, mind pedig az elvek gyakorlati megvalósìtàsàban.
Az òkológiai gondolat a hetvenes évek màsodik felétòl kezdett mind nagyobb jelentóségre szert tenni a teológiàn és

az egyhàzi gondolkodàson belili. E folyamat elsò, jelentòs àllomàsa egy talàlkozó, a Terra Mater Nemzetkòzi
Konferencia volt 1982 szeptemberében, az olaszorszàgi Gubbi=ban. Az idòpont és a helyszìn nem véletlen: ekkor
unnepelték Assisi Szt. Ferenc sziiletésének 800. évfordulójàt, akinek tevékenysége szorosan kòthetò Gubbio
kòrnyékéhez, Umbriàhoz. A Ferenci hagyomàny mar az òkológiai gondolat legelsò egyhàzi felbukkanàsàtól kezdve
egyik alapja volt a természethez fuzòdò ùj keresztény viszony kialakìtàsànak, melynek leglàtvànyosabb jele a Szentatya
1979-es Inter Sanctos apostoli kòrlevele volt, melyben Ferencet az òkológiàval foglalkozók védòszentjévé avaria. A
konferencia zàrónyilatkozatàban elòszòr kòrvonalazódtak a nagy nyilvànossàg szàmàra az egyhàzon belùl mind
elfogadottabbà vàio alapelvek, melyeken az òkológiai vàlsàg kihìvàsàra sziiletò vàlaszoknak nyugodniuk kell. Ezek
kòziil a legfontosabbak a kòvetkezòk.
Ùjra kell értelmeznùnk a fejlòdésròl alkotott fogalmainkat, hogy az az anyagi javak felhalmozàsa vagy a politikai
hatalom helyett az élet minòségének javìtàsàt jelentse. Elkeriilhetetlen a termelò és ipari tevékenység szerepének
àtgondolàsa, nòvekedésének visszafogàsa, csakùgy, mint a technológiàhoz és a tudomànyhoz fuzòdò elképzeléseink
ùjraformàlàsa. A tudomànyos kutatàsnak, a technológiai fejlesztésnek, és ehhez kapcsolódóan az oktatàsnak elsòsorban
egy, a természeti kòrnyezettel harmóniàban élò, a belsò konfliktusoktól és az igazsàgtalansàgtól a lehetò legnagyobb
mértékben mentes tàrsadalom kialakìtàsa kell hogy a célja legyen.
Ez egyrészt feltételezi a természet tiszteletét és az egyének, kultùràk, valamint kòzòsségek megbecsulését, màsfelòl a
tàrsadalmi fesziiltségek enyhìtését, az éhezés felszàmolàsàt, a javak egyenlòtlen terlileti eloszlàsànak csòkkentését és a
tùlnépesedés megàllìtàsàt, azaz megoldàst kell talàlnunk mindazokra a problémàkra, amelyek a gazdag ,,Észak" és a
szegény ,,Dél" kòzti egyenlòtlenségbòl fakadnak. Vissza kell utasìtanunk az eròszak valamennyi formàjàt a
természettel és az emberrel szemben, kiterjesztve az etikai alapelveket az ember és a tòbbi élò teremtmény kapcsolatàra
is. Ezzel pàrhuzamosan meg kell eròsìtenimk a kulturàlis, épìtészeti, mùvészeti, tòrtene Imi és a hagyomàny okban
megjelenò òròkségimk irànti megbecsulésiinket.
Mindezek alapjàn minden erònkkel dolgoznunk kell egy alternativ jòvòkép, az egymàsrautaltsàgra és az univerzàlis
testvériség érzésére alapozott tàrsadalom kialakìtàsàn.
A konkrét tennivalók tekiiitetében a zàrónyilatkozat hat teriiletet tart kiemelkedòen fontosnak. A dòntéshozatali
mechanizmusokat, ahol is az anticipàció, a jòvòre orientàltsàg, és a participàció, részvétel kell hogy legyen az a két
alapelv, melyeknek àt kell hatnia ezeket a folyamatokat. A kultùra és a mèdia teriiletet, melyek felelòsek a kòrnyezeti
informàciók nyilvànossàgànak megteremtéséért, valamint az oktatàst, melynek kiemelkedòen fontos feladata a
kòrnyezertudatossàg elmélyitése. Az egyhàzak rendkìviili szerepét hiveik és az egyhàzi szereplòk gondolkodàsànak
àtformàlàsàban, melynek a lelki gondozàs és az oktatàs teruletén tùl konkrét akciók és intézmények formàjàban is meg
kell jelennie. A kormànyok és parlamentek felelòsségét a természeti kòrnyezet helyreàllìtàsàt célzó programok
elindìtàsàban, és végiil a civil szervezeteket, melyeknek aktiv részt kell vàllalniuk valamennyi fenti program
megvalósìtàsàban.
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