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A KERESZTÉNYSÉG ÒKOLÓGIAI KÙLDETÉSE

JÀVOR BENEDEK
egyetemi adjunktus

Hàrom éwel ezelott, a Riói konferencia tìzedik évfordulójàn zajlott Johannesburgban a vilàg valamennyi orszàgàt képviselò 70 ezer kuldòtt részvételével rendezett Fòld-csùcs, az
emberiséget fenyegetò òkológiai krizis megoldàsànak lehetóségeiról. A talàlkozón a hivatalos kormàny- és aliami kiìldòttségeken tùl szamos civil szervezet és a vilàgegyhàzak képviseloi is részt vettek. Augusztus 25-én vasàmap, Ùrangyala imàdsàgànak keretében IL Jànos Pài papa is iizenetet intézett a Johannesburgban egybegyultekhez, felszólìtva oket a
kòrnyezeti problémàk megoldàsàra, és egy teljes értékù, òkológiailag fenntartható emberi
fejlódés felé vezetó ut kidolgozàsàra. Sokak szàmàra talàn vàratlan volt a papa megnyilatkozàsa egy kòrnyezetvédelmi csùcstalàlkozó kapcsàn. Felmeriilhet, hogy vajon az egyhàzaknak, és ezen belùl is a katolikus egyhàznak lehet-e szerepe, illetve kell-e hogy szerepe
legyen a kòrnyezetì vàlsàg kezelésében, òsszefuggésbe hozható-e egymàssal vallàs és kòrnyezet, egyhàz és òkológia. Ha igen, van-e az egyhàzaknak feladata az òkológiai problémàk kezelésében, elvàrható-e aktiv megjelenésiik a kòrnyezetvédelem munkàjàban.
A kapcsolódàsi pontok véleményem szerint hàrem alapvetó kérdés kòré csoportosìthatók, ezek pedig a kòvetkezók:
- Volt-e, van-e, lehet-e szerepe a vallàsnak, az egyhàzaknak az òkológiai vàlsàg kibontakozàsàban, annak a természetról alkotott modern felfogàsnak a kialakitàsàban,
amely végsó soron természeti kòrnyezetunk egyre gyorsuló pusztìtàsàhoz vezetett?
— A vallasi tanìtàsokból, az egyhàzak aitai elfogadott szakràlis szòvegekból és az
egyes egyhàzak teológiai hagyomànyaiból szàrrnaztatható-e egy òkologikus,
vagy legalàbb is òkologikusabb vilàgfelfogàs?
- Végul, hogy van-e az egyhàzaknak megkulònbòztetett felelóssége, feladata az
òkológiai problémàk, a kòrnyezeti vàlsàg megoldàsàban?
Az elsó kérdés rògtòn nagyon nehéz és vitatott teriiletre visz minket. Max Weber
munkàssàga és méginkàbb Lynn White hìres, Science-beli cikke1 óta az òkológiai
JR. LYNN WHITE: Historical roots of our ecological crisis. Science voi. 155. 1967. A cikk magyarul is
olvasható: Òkológiai vàlsàgunk tòrténeti gyòkerei. In: LÀNYI ANDRÀS - JÀVOR BENEDEK (szerk.):
Kòrnyezet és etika. Budapest: L'Harmattan, 2005. 167-177.
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gondolkodàsban jelen van az a felfogàs, hogy a természethez fuzodó viszonyunk kialakìtàsàban a vallàsok, és mindenekelótt a kereszténység alapvetò szerepet jàtszott.
Ez végso soron természetes is, hisz a vilàghoz, a természethez vaiò hozzààllàsunk
végsó soron az univerzumhoz vaiò viszonyunktól, vilàgban vaiò létùnk, vilàgba vetettségiink értelmezésétól fugg. Ez évezredeken keresztiil alapvetoen vallasi meghatàrozottsàgù volt. Mivel pedig modern vilàgunk is, etikai teremtóeró hìjàn, meghòkkentóen tradicionàlis, a mùltból épìtkezó, kivàltképp, ami alapértékeinket, etikai
rendszereinket illeti, nyilvànvaló, hogy bizonyos elemeiben, jelenségeiben a dominàns - Európàban a keresztény - vallasi tanokra vezethetó vissza. A kereszténység kiemelkedò szerepet jàtszott az európai gondolkodàs, felfogàs és vilàgnézet kialakìtàsàban, ha tehàt az ember és természet kapcsolatànak modern, nyugati megkòzelìtését
hibàztatjuk az òkológiai vàlsàg kibontakozàsàért, a kereszténység felelóssége e tekintetben elkerulhetetlenul felmerul.
White téziseit rengeteg kritika érte. Tanulmànyok sora mutatta ki, hogy a természeti kòrnyezet radikàlis àtalakìtàsa, pusztìtàsa nem a keresztény Europa privilégiuma, a vilàg mas tàjain, példàul Észak-Burmàban, vagy az angkori civilizàció Kambodzsàban, a nyugati kultùràtól és a kereszténységtól teljesen fuggetlenùl hasonlóan làtvànyos eredményeket ért el kòrnyezetének tònkretételében.2 Kritikai elemzések foglalkoztak azzai, hogy vajon egyàltalàn a vallàsnak lehetséges-e ennyire meghatàrozó
szerepet tulajdonìtani az európai — vagy bàrmilyen - kultura vilàgképének formàlàsàban. Ennél alighanem lenyegesen òsszetettebb, sokszìnùbb egy kultura szòvete, hogy
ennyire leegyszerùsìthetó legyen a természettel szembeni lekezeló bànàsmód oksàgi
làncolata. Kérdés az is, hogy vajon ez a fajta torz, az uralmi elven nyugvó vilàgkép
mennyire koherensen szàrmazik a kereszténység alapveto tanìtàsàból. Nem lehet-e,
hogy Europa a kereszténységnél sokkal régebbi hagyomànyaira tàmaszkodva, a Bibliànak olyan olvasatàt adta, amely jól alàtàmasztotta a természet feletti uralom eszméjét, azonban eltàvolodott az ember teremtésben jàtszott szerepének eredeti, bibliai
felfogàsàtól? A vilàg dualista felfogàsa, a demiurgosztól, vagy magàtól a Sàtàntól vaiò anyag, illetve az istentol vaiò szellem szembeàllìtàsa, a természet lebecsiilése a Római Birodalmat mélyen àtható keleti misztériumvallàsokban, a gnosztikus mozgalmakban éppen ùgy jelenvaló volt, mint a hellenisztikus filozófiai hagyomànyban,
mindenekelott Platón felfogàsàban. A keresztény Europa kulturàlis gyòkerei sokkal
szerteàgazóbbak armai, semmint hogy az európai civilizàció vadhajtàsait egyszeruen
a kereszténység nyakàba lehessen vanni. Mindezek arra kell, hogy òsztònòzzenek,
hogy még nagyobb figyelmet szentelve a Bibliànak ùjraolvassuk a teljes O- és Ùjszòvetséget modern tàrsadalmunk vàlsàgainak sajàtos fényében. Létezhet-e 'òkologikusabb' olvasata a Szentìràsnak? Valóban az foglaltatik benne a természetet illetóen,
amit a keresztény vilàg évszàzadokon àt kiolvasott belòle - mert azt akarta kiolvasni? Mi a Teremtò valódi szàndéka a teremtéssel, és benne az emberrel? A keresztény
teologia a hetvenes évek màsodik felétòl keresi a vàlaszt, vagy a lehetséges vàlaszokat erre a kérdéscsokorra. A napjainkra mind gazdagabb irodalommal rendelkezò
:

PI.: Yi-Fu TUAN: Discrepancies between Environmental Attitude and Behaviour. Canadian Geographer
12 (1968) 176-191.; uó: Our Treatment of thè Environment in Ideai and Actuality. American Scientist
(May-June, 1970) 246-249.
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òkoteológia, a Biblia és a keresztény hagyomàny - pi. Assisi Szt. Ferenc szellemi
òròkségének - ùjraértelmezésével arra próbàlja felhìvni a figyelmet, hogy a hagyomànyos, dominàns, uralkodó embert és alàvetett természetet feltételezó vilàgképùnk
hamis. Isten eredeti terve a teremtés kòzéppontjàba helyezett emberrel nem egy despota faj ràszabadìtàsa volt a teremtett vilàgra, hanem a teremtés felelòs, bòlcs és szeretetben munkalkodo safaranak megteremtese, aki munkatàrsàvà vàlik a teremtés
nagyszerii tervének beteljesìtésében.
Az òkoteológiai érvelés màra olyannyira szerteàgazó irodalommal rendelkezik,
hogy annak szàmbavétele messze meghaladja az itteni kereteket. Néhàny alapveto érvelési ut ismertetésére vàllalkozom csak. A legelsó érv a Teremtés kònyvéhez nyùl
vissza, azt àllìtva, hogy a jó Isten jó vilàgot teremtett, amelyben az ember ugyan az
credendo bun aitai elveszìtette àrtatlansagat, a vilàg maga azonban nem. A teremtéstòrténetben minden egyes teremtési aktus (nap) utàn ezt olvashatjuk: ,,És latta Isten,
hogy jó". Ha Isten jónak talàlta a vilàgot, ezt nekunk, embereknek is el kell fogadnunk, éspedig vàlogatàs, a haszonnal vaiò szàmolgatàs nélkul. Mivel Isten jónak talàlta az aitala teremtett vilàgot, szereti is azt. ,,Mert szereted mindazt, ami van, semmit nem utàlsz abból, amit alkottàl. Mert ha gyulòltél volna bàrmit is, meg sem teremtetted, meg sem alkottad volna. Hogy is maradhatna meg bàrmi, ha te nem akarnàd, és hogyan àllhatna fenn, amit nem hìvtàl létre? Kìmélsz mindent, mivel a tiéd,
Urani, s az élóben leled òròmedet." (Bòlcs 11,25-27.)
Ugyancsak a természeti vilàg megóvàsàt tàmasztja ala az Ùr jelenléte a teremtésben. A teremtett vilàg Isten szàndékànak megjelenése, és magàn hordozza Isten szeretetét, a Kozmosz, a vilàgmindenség a Logosz, az isteni ige megtestesiilése. A teremtés nyelv, melyen keresztìil az Ùr teremtményéhez, az emberhez beszél. Ràadàsul Isten nincs tàvol az aitala teremtett és szeretett vilàgtól. Nem csak tekintetét veti rà, hanem ,,az Ùr lelke [...] betòlti a fóldkerekséget, s [...] egybefogja a mindenséget."
(Bòlcs 1,7) Pài apostol az athéniekhez szólva ezt ìgy fogalmazza meg: ,,hogy keressék Istent, hàtha megérzik ót és megtalàljàk - bar nincs messze egyikiinktól sem. Hiszen óbenne élùnk, mozgunk és vagyunk [...]"(ApCsel 17,28) Minthogy Isten a teremtmények legmélyén jelen van, és rajtuk keresztul jelenik meg (jóllehet a maga teljességében nem nyilvànul meg bennùk), a helyes hozzààllàs a teremtéshez a megbecsùlés, a szeretet és a ràcsodàlkozàs. Mivel pedig minden teremtmény Isten adomànya, az Isten képmàsàra teremtett ember felelósséggel tartozik értuk.
A Szentìràs szàmos helyen hangsùlyozza a teremtmények egyiivé tartozàsàt, kòzòsségét is. ,,Ime, szòvetséget kòtòk veletek és utódaitokkal, és minden élólénnyel,
amely veletek van, a madarakkal, a làbasjószàgokkal és a mezó minden vadjàval,
amely kijòtt a bàrkàból, s a fóld minden àllatàval. Szòvetséget kòtòk veletek, hogy
nem pusztul el tòbbé minden test az òzònvìz aitai..." (Ter 9,9-11) Az Ùr szòvetsége
nem csak Noéval, hanem valamennyi élólénnyel kòttetetett arról, hogy nem lesz tòbbé pusztitàs, mely eltòròlné az élóket a fóldról. Az ember tehàt egyfelól a teremtmények tàrsa ebben a szòvetségben, màsfelól kòti is ez a szòvetség, hogy maga ne vàljon a pusztìtó ero ve, amely òzònvìzként elsòpòr ,,minden testet". Azonban nem csak
az Ùr Noéval kòtòtt szòvetsége fogja òssze a teremtményeket, hanem a megvàltàs reménye is. ,,Mert a teremtett vilàg is felszabadul majd a romlottsàg szolgasàgàból Isten fiai dicsóségének szabadsàgàra. Tudjuk ugyanis, hogy minden teremtmény egyiitt
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sóhajtozik és vajùdik mindaddig." (Róm 8,21-22) A megvàltàs révén teljesedik be Isten szàndéka a teremtett vilàggal is: ,,Megismertette ugyanis velùnk akaratànak titkàt
a jósàgos tetszése szerint, amelyet elhatàrozott benne az idók teljességének megvalósìtàsàról: hogy Krisztusban mint Fóben ùjra òsszefogjon mindent, ami az égben és
ami a fòldòn van." (Ef 1,9-10)
Fontos iràny az òkoteológiàban az a hagyomàny, mely Assisi Szent Ferenc természetfelfogàsàra alapozva bontakozik ki aztàn a maga teljességében. Szent Ferenc abból indult ki, hogy minden élólény és élettelen jelenség, az egész vilàgegyetem Isten
teremtménye. A teremtmények, mint ilyenek, Isten kòvetei, tóle credo jelek, amelyek
az Ùr jelenlétét fedik fel a hìvó szàmàra, és àttetszó tisztasàggal tartalmazzàk, élik és
kifejezik teremtójuket, anélkul, hogy birtokba vennék. Isten jelen van ugyan teremtményeiben, melyek szeretetét és akaratàt hordozzàk, s melyeken keresztiil a hìvó szàmàra iizen, nem azonos azonban veluk, el is kiilònùl tólùk, ònàlló aktorként o maga
teremtette óket. Szent Ferenc felfogàsa tehàt koràntsem panteista, a természet nem
maga az Isten, csak hordozója szellemének, és nyelv, melyen a teremtó alkotasàhoz,
az emberhez szól. Ugyanakkor az Ùr maga ,,rejtózik mindenben", a fényben, a teremtményekben, az egész vilàgban, s ìgy a vilàg tagadàsa egyben Isten tagadàsa is.
Az ember alapvetó kòzòsségben él a tòbbi teremtménnyel, mely kòzòsséget Isten lényekben rejtózòttsége, kegyelme és szeretete hoz létre, amely valamennyi teremtményre egyformàn àrad.
A teremtményekkel vaiò kòzòsség azonban nem teszi az embert teljesen egyenlóvé a tòbbi élólénnyel. A Teremtés kònyvében Isten, miutàn megteremtette a vilàgot és
az embert, kertet iìltet Édenben, ,,s nòveszte az Ùr Isten a fóldból mindenféle fàt"
(Ter 2,9).Ezt kòvetóen fogja az Ùr az embert, és az Èden kertjébe helyezi, ,,hogy mùvelje és órizze meg" (Ter 2,15). Az Édenkert a teremtett vilàg szimbóluma, melybe
Isten az embert helyezte, s amelyet neki adott. A kérdés az, hogy vajon mit takar a
,,mùvelje és órizze" kifejezés, milyen lehetóségek és milyen kòtelességek adódnak
ebból az ember szàmàra, és kùlònbòznek-e ezek vajon a tòbbi teremtményétól. Kiindulàsi pontomnàl a teremtéstòrténet elsò, a papi iskola megfogalmazàsàban rògzùlt
verziójàhoz térnék vissza (Ter. 1,1-31). A vilàgegyetem teremtésekor minden egyes
nap végén a mar emlìtett mondatot olvashatjuk: ,,És latta Isten, hogy jó". A hatodik
nap végén, az ember megteremtése utàn azonban ez a visszatéró mondat megvàltozik: ,,És latta Isten, hogy mindaz, amit alkotott nagyon jó volt". Az univerzum a bibliai felfogàsban csak az emberrel egészul ki teljessé, csak aitala vàlik ,,nagyon jóvà",
mivel az ember megteremtésével a vilàg sàfàrt kaport, aki gondoskodik róla. Ahogy
azt IL Jànos Pài papa ìrja ,,Isten a teremtés egészét a férfira és a nóre bìzta, és csak
ekkor - ahogy olvashatjuk - nyugodhatott el 'minden munkàjàtól' (Ter 2,3)".3 Az embert Isten meghìvja, hogy osztozzon a teremtés isteni tervének kibontakoztatàsàban.
Feladata pedig a teremtést illetóen, melyre isteni meghìvàst kapott, a teremtés mùvelése és megórzése.

1

Az òkológiai vàlsàg: kòzòs felelósségunk. Òszentsége II. Jànos Pài papa iizenete a Béke Vilàgnapja alkaImàból, 1990. januàr; magyarul In JÀVOR B. (szerk.): Felelósségunk a teremtett vilàgért. Védegylet,
Budapest, 2004. 31-39.
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Mi a jelentòsége vajon a mùvelésnek és a megórzésnek, milyen feladat és milyen
felelósség jàrhat a mùvelésre és a megórzésre vaiò meghìvàssal? Vizsgàljuk meg elószòr a mùvelés aktusàt, mint az isteni meghìvàs egyik felét. Az ember mùvelésre vaiò meghìvàsànak tényéból a teremtés egészének milyenségére vonatkozó kòvetkeztetéseket vonhatunk le. Ha Isten a vilàgot késznek és vàltoztathatatlannak teremtette
volna, bàrmely emberi beavatkozàs abba, a teremtés tòkéletes isteni mùvének rombolàsàt és az isteni szàndékkal vaiò szembefordulàst jelentené. Ez esetben az ember a
teremtés òrzésére, bàrmifajta vàltozàs megakadàlyozàsàra kapott volna elhìvàst. Ez
azonban nincs ìgy. Az Ùr arra hìvta az embert, hogy mùvelje a vilàgot amelyet Isten
teremtett. Nem gondolhatunk màsra, minthogy a teremtés mùve a megteremtés pillanatàban nem készult el végérvényesen, az isteni szàndék szerint a teremtés folyamatos aktus, melyben Isten és ember munkatàrsai egymàsnak, ahogy erre Luther is utal
a 'creatio continua' gondolatàban. A teremtés csak az ember aitai vàlik mind teljesebbé, és csak az emberen keresztiil valósulhat meg az eredeti isteni szàndék is.
Legalàbb ilyen fontos azonban az órzés. Az órzés az Isten aitai teremtett vilàgegyetem fenntartàsa, megóvàsa - és nem kùlsó hatàsoktól, hanem az embertól magàtól, illetve a mùveló embertól, a 'homo cultor'-tól. Az ember a - bibliai megfogalmazàsban - bùnbeeséstól, vagy az - evolùciós felfogàsban - intelligencia megjelenésétól szabadsàgot kapott cselekedetei véghezvitelére, ez azonban elkeriilhetetlenùl a felelòsséghez làncolja. Àthàghatja Isten tòrvényeit, a természet szabàlyait, felelóssége
van azonban abban, hogy ne pusztìtsa el a vilàgot, hanem drizze meg Istennek, az elj o vendo nemzedékeknek, vagy pusztàn teremtettségénél, ònértékénél fogva, azért
mert van. A vilàg órzése az ember ònkorlàtozàsàt jelenti, éspedig erkòlcsi alapon.
Nem teszùnk meg mindent, amit hatalmunkban àllna megtenni, mert felelósséggel
tartozunk a vilàgért.
A mùvelés és az órzés az ember isteni meghìvàsànak két aspektusa. Van az aktìv,
mùveló, teremtó, alkotó feladat. És van apassziv, megórzó, fenntartó, befogadó funkció. Ha két isteni megbìzàs, illetve az emberlét két aspektusa nincs egyensùlyban egymàssal, az ember szembekeriil az isteni szàndékkal, s vagy puszta órzóvé, 'homo custos'-szà valva nem teljesìti be hivatàsàt, vagy pedig 'homo cultor '-ként a mùvelés aitai megsérti az isteni akaratot a teremtés megórzésére, elpusztìtva azt, amit Isten eredendóen jónak és szépnek, szeretetévek megajàndékozottnak teremtett.
Az òkoteológia 25 ève bizonygatja a hìvó ember megkùlònbòztetett felelósségét
a vilàg megórzésében. Ez a teológiai reform lassanként itatta àt az egyhàzakat, és idóbe tellett mire az a csendes, òkológiai forradalom, amely a teológusok kòrében zajlott, hivatalos àllàsponttà emelkedett. Az elmùlt 15 évben azonban mégiscsak azza
vàlt. Itt jutunk el a harmadik kérdéskòrhòz, hogy van-e az egyhàzaknak felelóssége a
kòrnyezeti vàlsàg megoldàsàban, és vallai) àk-e ezt a felelósségét - annak minden nehézségével és kòvetkezményével egyutt? Erre kérdésre szerencsére nem szukséges
spekulatìv vàlaszokat adnunk. Hivatalos dokumentumok àllnak a rendelkezésùnkre,
melyekben az egyhàz kinyilvànìtja szàndékàt a kòrnyezeti problémàk orvoslàsàban
vaiò részvételre, és lefekteti azon alapelveket, amelyek mentén - akàrcsak szociàlis
kuldetése a szeretet parancsàból kiindulva - òkológiai kuldetése felépùl.
Az òkológiai gondolat, a hetvenes évek màsodik felétól kezdett mind nagyobbjelentóségre szert tenni a teológiàn és az egyhàzi gondolkodàson belùl. Ennek a folya-
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matnak az elsó jelentósebb megnyilvànulàsa egy talàlkozó, a Terra Mater Nemzetkòzi Konferencia létrejòtte volt 1982 szeptemberében, az olaszorszàgi Gubbióban. Az
idópont és a helyszìn nem véletlen: ekkor unnepelték Assisi Szt. Ferenc szuletésének
800. évfordulójàt, akinek tevékenysége szorosan kòthetó Gubbió kòrnyékéhez,
Umbria teriiletéhez. A ferenci hagyomàny mar az òkológiai gondolat legelsó egyhàzi
felbukkanàsàtól kezdve egyik alapja volt a természethez fuzódó ùj keresztény viszony kialakìtàsànak, melynek leglàtvànyosabb jele a Szentatya 1979-es Inter
Sanctos apostoli kòrlevele volt, melyben Ferencet az òkológiàval foglalkozók védószentjévé avatta. A konferencia zàrónyilatkozatàban elòszòr kòrvonalazódtak a nagy
nyilvànossàg szàmàra az egyhàzon belii! mind elfogadottabbà vàio alapelvek, melyeken az òkológiai vàlsàg kihìvàsàra sziiletó vàlaszoknak nyugodniuk kell. Ezek kòzùl
a legfontosabbak a kòvetkezók.
Ujra kell értelmezniink a fejlódésról alkotott fogalmainkat, hogy az az anyagi
javak felhalmozàsa vagy a politikai hatalom helyett az élet minóségének javìtàsàt
jelentse. Ennek részeként elkeriilhetetlen a termelò és ipari tevékenység szerepének
àtgondolàsa, nòvekedésének visszafogàsa, csakùgy, mint a technológiàhoz és a tudomànyhoz fuzódó elképzeléseink ùjraformàlàsa. A tudomànyos kutatàsnak, a
technológiai fejlesztésnek, és ehhez kapcsolódóan az oktatàsnak is elsósorban egy,
a természeti kòrnyezettel harmóniàban éló, a belsó konfliktusoktól és az igazsàgtalansàgtól a lehetó legnagyobb mértékben mentes tàrsadalom kialakìtàsa kell hogy
legyen a célja.
Ez egyrészt feltételezi a természet tiszteletét és az egyének, kulturàk valamint kózòsségek megbecsùlését, màsfelól a tàrsadalmi feszultségek enyhitését, az éhezés felszàmotàsàt, a javak egyenlótlen teriileti eloszlàsànak csòkkentését, és a tùlnépesedés
megàllìtàsàt, azaz megoldàst kell talàlnunk mindazokra a problémàkra, amelyek a
gazdag 'Eszak' és a szegény 'Del' kòzti egyenlótlenségból fakadnak. Vissza kell utasìtanunk az erószak valamennyi formàjàt a természettel és az emberrel szemben, kiterjesztve az etikai alapelveket az ember és a tòbbi éló teremtmény kapcsolatàra is.
Ezzel pàrhuzamosan meg kell erósitenunk a kulturàlis, épìtészeti, mùvészeti, tòrténelmi és a hagyomànyokban megjelenó òrókségùnk irànti megbecsulésiinket.
Mindezek alapjàn minden erónkkel dolgoznunk kell egy alternatìv jòvókép, az
egymàsrautaltsàgra és az univerzàlis testvériség érzésére alapozott tàrsadalom kialakìtàsàn.
A konkrét tennivalók tekintetében a zàrónyilatkozat hat teriiletet tart kiemelkedóen fontosnak. A dòntéshozatali mechanizmusokat, ahol is az anticipàció, a jòvóre orientàltsàg, és a participàció, a részvétel kell hogy legyen az a két alapelv, melyeknek
àt kell hatnia ezeket a folyamatokat. A kultùra és a mèdia teriiletet, melyek felelósek
a kòrnyezeti informàciók nyilvànossàgànak megteremtésért, valamint az oktatàst,
melynek kiemelkedóen fontos feladata a kòrnyezettudatossàg elmélyìtése. Az egyhàzak rendkìvuli szerepét hìveik és az egyhàzi szereplók gondolkodàsànak àtformàlàsàban, melynek a lelki gondozàs és az oktatàs teriiletén tùl konkrét akciók és intézmények formàjàban is meg kell jelennie. A kormànyok és parlamentek felelósségét a természeti kòrnyezet helyreàllìtàsàt célzó programok elinditàsàban, és végul a civil szervezeteket, melyeknek aktìv részt kell vàllalniuk valamennyi fenti program megvalósìtàsàban.

A kereszténység òkológiai kiildetése

51

A Gubbiói Nyilatkozat még nem hivatalos egyhàzi dokumentum, de az egyhàz
berkeiból szàrmazik, és jól mutatja azokat az irànyokat, melyek mentén a nyolcvanas években az egyhàz òkológiàhoz fuzodo viszonya formàlódott. Ennek a folyamatnak az eredménye, és hivatalos formàba ontóse IL Jànos Pài papa 1990. januàr
1-én kòzzétett ùzenete a Béke Vilàgnapja alkalmàból. A pàpai ùzenet egyértelmù àllàsfoglalàs, és hivatalos kiàllàs az òkológiai értékek mellett, s mint ilyen, alapvetó
dokumentuma és kiindulàsi pontja az egyhàz òkológiai kùldetéséról szóló valamennyi vitànak.
Az ùzenet szellemisége a Gubbiói Nyilatkozatban megfogalmazottakat ismétli. A
Szentatya mindenekelótt leszògezi, tudomàsul kell vennunk, hogy a teremtés, mint
Isten mùve, jó. Mi tòbb, a teremtés, melyról ,,làtta Isten, hogy [...] nagyon jó..."
(Ter 1:31), nem az ember korlàtlan uralma ala lett vetve; a férfìt és a nót azért teremtette az Ùr, hogy bòlcsességben és szeretettel uralkodjanak rajta, és meghìvta az embert a teremtésben vaiò felelòs részvételre. Az ember azonban szembeszegult a Teremtó terveivel, és a bùnt vàlasztotta. Az òkológiai vàlsàg ennek a vàlasztàsnak a kòvetkezménye, azaz alapvetoen erkòlcsi problèma, az élet és teremtés tiszteletének hiànyàból fakad.
A teremtés ràadàsul valamennyiunk kòzòs òròksége, amelynek gyùmòlcsei valamennyiùnk javàt szolgàljàk. Ebból kiindulva harcolnunk kell a tàrsadalmakon belùli,
és az egyes àllamok jóléte kòzti mértéktelen kùlònbségek ellen. Az egyhàz òkológiai
feladatai elvàlaszthatatlanok szociàlis kiildetésétol. Az òkológiai krìzis globàlis volta, és az, hogy a teremtés valamennyiunk kòzòs ajàndéka, az orszàgokon àtìveló, globàlis cselekvésre kell, hogy òsztònòzzòn - anélkùl, hogy alàbecsùlnénk az egyes orszàgok és a helyi kòzòsségek sajàt felelósségét. Ebból a felelósségbòl tòbb hàrul a jólétben éló gazdag orszàgokra, mint a lényegesen nehezebb helyzetben levo, sùlyosan
eladósodott, szegény régiókra.
Ahhoz, hogy megoldàst talàljunk a kòrnyezeti krizisre, komolyan àt kell gondolnunk egész életformànkat. ,,Az egyszerùség, ònmérséklet és ònfegyelem, valamint az
àldozatos lélek a mindennapi élet részeivé kell, hogy vàljanak, kulònben mindannyian egy szuk réteg kòriiltekintés nélkiili életformàjàból szàrmazó kòvetkezmények àldozatai leszunk" - ùzeni a Szentatya. (Itt fuzném hozzà, hogy mi itt Magyarorszàgon
megkérdójelezhetetlenùl ehhez a gazdag és pazarló szuk réteghez tartozunk, az òkológiai vàlsàgról vaiò gondolkodàsunk, és a konkrét cselekvési programok is ennek rudàsàn kell, hogy alapuljanak.) Életformànk megvàltoztatàsànak eszkòze pedig a kòrnyezeti felelósségtudatra nevelés, amely ònmagunkkal, màsokkal és az egész Teremtéssel szembeni felelósségùnk.
A papa végezetiil leszògezi, hogy az òkológiai vàlsàg olyan méreteket òltòtt, hogy
mindannyiunk felelósségévé vàlt. Ezen belùl kiemeli a hìvók megkùlònbòztetett szerepét a krizis lekùzdésében, akiknek a kòrnyezet épsége irànti elkòtelezettséguk kòzvetlenùl a Teremto Istenbe vetett hitukból szàrmazik. Munkàjuk soràn elkeràlhetetleniil egyutt kell mùkòdniuk, egymàst tàmogatva a kòrnyezet védelméért dolgozó civil
szervezetekkel.
Magyarorszàgon az egyhàzak csak mostanàban kezdik felismerni, hogy az òkológiai kérdés nem eshet kìvul làtókòrukòn. Mikòzben alighanem jelentos belsó ellenàllàst, idegenkedést kell legyurniùk az efféle ,,kìvulrol jòvó" elvàràsokkal vaiò szem-
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benézés soràn, sok tekintetben kònnyebb a dolguk. Létezo teológiai irànyzatokra, hivatalos egyhàzi àllàsfoglalàsokra tàmaszkodhatnak, nemzetkòzi mozgalmakba, tevékenységekbe kapcsolódhatnak be, és talàn a hazai zòldmozgalom részéròl is — elismerve és megbecsùlve azt a munkàt, amit a nyugat-európai, tengerentùli egyhàzak az
òkológia teriiletén az elmùlt 15-20 évben végeztek - inkàbb tapasztalható nyitottsàg
az egyhàzakkal vaiò egyiittmùkòdésre, mint ami a hatvanas-hetvenes években, a
White téziseit lényegében elfogadó nyugati mozgalmai részéròl tapasztalható volt.

