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Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájának rövid bemutatása 

SOMODI IMRE 

Pécsi Tudományegyetem, Filozófia Doktori Iskola 

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

imresomodi@gmail.com 

Összefoglalás 

Éppen egy éve, 2015. június 18-án adta ki Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű 
enciklikáját, amely az első ökológiai témájú pápai körlevél. Az egyházfő üzene-
tét nem csupán a híveknek, hanem a földgolyó valamennyi lakójának szánta. 
Ennek köszönhetően a Laudato si’ egyházi körökön kívül is igen nagy vissz-
hangot váltott ki. Mindezen okokból kifolyólag talán hasznos lehet az alábbi-
akban röviden összefoglalnom az enciklika tartalmát, bízva abban, hogy ennek 
köszönhetően néhányakban kedv ébred az eredeti szöveg gazdag mondaniva-
lójának tanulmányozására. 

Kulcsszavak 

Ferenc pápa, katolikus egyház, Laudato si’, ökológiai válság 

Bevezetés 

„[K]özös otthonunk [ti. a Föld] olyan, mint egy nővér, akivel osztozunk a 
létben [...].”„Ez a nővér kiált amiatt a kár miatt, amelyet az Isten által beléje 
helyezett javak felelőtlen használatával és a velük való visszaéléssel okozunk 
neki.” (LS 1–2.) Ennek a kiáltásnak a meghallása vezette Ferenc pápát arra, hogy 
kiadja a katolikus egyház történetének első ökológiai témájú pápai enciklikáját. 

Az ökológiai kérdések tárgyalása tanítóhivatali dokumentumokban nem 
újdonság. A Laudato si’ legjelentősebb előzményeit Ferenc pápa is számba 
veszi az enciklika bevezetőjében. (LS 3–6.) Az ökológiai kérdésekkel való foglal-
kozás integráns részét képezi a katolikus egyház küldetésének, s ezen belül 
konkrétabban az egyház társadalmi tanításának. Az Egyház társadalmi tanításá-
nak kompendiuma (2004, 451–487.) külön fejezetet szentel a környezetvédelemnek. 
Amiben a Laudato si’ újszerű, az, hogy ez az első pápai körlevél, amelyet teljes 
terjedelmében az ökológiai kérdéseknek szenteltek. Mégsem idegenszerű jelen-
ség ez a dokumentum az egyház társadalmi tanításában, hiszen a Laudato si’ 
egyszerre ökológiai és szociális enciklika: Ferenc pápa a természet és a társada-
lom problémái között szoros összefüggést lát, s e két területet globális egység-
ben szemléli és tárgyalja. A Laudato si’ azért is illeszkedik szervesen a szociális 
enciklikák sorába, mert Ferenc pápa értelmezése szerint „a legelhagyottabb és 
legsanyargatottabb szegények közé sorolhatjuk a mi elnyomott és elpusztított 
Földünket” is. (LS 2.) 
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A pápa szerint a globális környezeti és társadalmi problémák megoldása 
és bolygónk jövőjének biztosítása valamennyiünket érintő feladat. Ennek ér-
dekében minden emberre kiterjedő párbeszédet és együttműködést kell kez-
deményeznünk. (LS 14.) Erre a globális párbeszédre és együttműködésre ad 
példát a pápa azzal, hogy körlevelét a korábbi enciklikáktól eltérően, nemes 
egyszerűséggel a glóbusz valamennyi lakójának címzi. (LS 3.) A bevezetőben a 
pápa megemlékezik Assisi Szent Ferencről is, akinek a természethez való cso-
dálattal teli odafordulása mindenki számára követendő példa kell, hogy legyen. 
(Illetve, aki egyúttal az ökológia terén dolgozók és ökológiai tanulmányokat 
folytatók védőszentje is.) (LS 10–11.) 

Bolygónk aktuális helyzete 

Az enciklikának nem csupán témája, nem csupán címzése, hanem tárgya-
lásmódja szerint is újszerű. A különböző tanítóhivatali dokumentumok egy-
egy téma kifejtését többnyire annak biblikus alapjaival kezdik, majd a Szentha-
gyományon keresztül jutnak el a kérdés aktuális vonatkozásaihoz. Ferenc pápa 
körlevelét az aktuális helyzet bemutatásával kezdi. Rendkívül nagy ökológiai 
tudományos jártassággal mutatja be a Földünket sújtó legjelentősebb környe-
zeti és társadalmi problémákat. Nem azért, „hogy információkat gyűjtsünk 
össze vagy kielégítsük kíváncsiságunkat, hanem hogy fájdalmasan tudatára 
ébredjünk annak, merjük személyes szenvedésünkké tenni azt, ami a világgal 
történik, és így felismerjük, mi az, amit ki-ki tenni tud.” (LS 19.) Ezt követően 
és ilyen megfontolások alapján beszél a pápa – példaértékűen magas szintű 
tudományos felkészültséggel – az alábbi kérdésekről: környezetszennyezés, 
éghajlatváltozás, a vizek és a biodiverzitás veszélyeztetése, az emberi életminő-
ség romlása, globális szintű egyenlőtlenség, az ökológiai és társadalmi problé-
mák megoldására tett kísérletek elégtelensége vagy hiánya. (LS 20–61.) 

A környezetszennyezés, Földünknek hulladékkal való beborítása Ferenc 
pápa szerint szoros összefüggésben van azzal a jelenséggel, amelyet ő „a selej-
tezés kultúrájának” nevez. Ez a fogalom jóval többet takar, mint csupán azt a 
fogyasztói társadalomban bevett szemléletet, hogy a szükségtelenné vált dol-
gokat egyszerűen ki lehet dobni és újakra cserélni. A selejtezés kultúrája érinti 
az embereket is: a kitaszítottakat, a háttérbe szorítottakat, vagyis mindazokat, 
akikről lemondtunk. A pápa éles kontrasztot rajzol a természet és az ipar kö-
zött. Míg a természet minden hulladékot újrahasznosít, addig az ipar minded-
dig nem találta meg annak a módját, hogy az általa termelt hatalmas mennyisé-
gű hulladékot hasznos anyaggá alakítsa. A probléma megoldását ezért nem az 
ipari-technológiai fejlődéstől várhatjuk – ezt Ferenc pápa valamennyi problé-
ma esetében újra és újra hangoztatja –, hanem a selejtezés kultúrájáról való 
lemondástól. (LS 20–22.) 

A pápa az éghajlatváltozás jövőben várható és már jelenleg is érzékelhető 
környezeti és társadalmi hatásait bemutatva kijelenti: „az éghajlat közjó.” 
(LS 23–26.) Hasonlóképpen nyilatkozik a vízről is: „a biztonságos ivóvízhez való 
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hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradá-
sát, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele.” (LS 30.) 

A biológiai sokféleség elvesztése a pápa szerint azért káros, mert olyan fa-
jok is eltűnnek, amelyek a jövőben fontos erőforrást biztosíthatnának az em-
ber számára a táplálkozás, gyógyászat stb. terén. Azonban az egyes fajok nem 
pusztán erőforrások, hanem önmagukban is értékesek. Ezért nincs jogunk 
ahhoz, hogy Isten teremtményeit eltűntessük a Föld színéről. Annál is inkább, 
mivel a látszólag jelentéktelen fajok is fontos szerepet játszanak az egyes öko-
szisztémák fenntartásában. (LS 32–34.) 

Az ember által okozott ökológiai válság azonban nem csupán a termé-
szetre van negatív hatással, hanem visszahat magára az emberre is, az emberi 
életminőséget is negatívan befolyásolja. A nagyvárosok egyre kevésbé biztosí-
tanak élhető környezetet lakóiknak. (LS 43–44.) Ezt a helyzetet tovább rontja a 
szegregáció, amely szegényeket, „a társadalom kiselejtezettjeit” (LS 45.) a város-
ok legélhetetlenebb részeibe száműzi. „Az emberi környezet és a természeti 
környezet együtt megy tönkre [...]. Tény, hogy a környezet és a társadalom 
pusztulása különösen is érinti a bolygónkon élő leggyengébbek életét: »A min-
dennapi élet és a tudományos kutatások egyaránt azt bizonyítják, hogy vala-
mennyi környezetkárosítás legsúlyosabb következményei a legszegényebb 
embereket sújtják.«” (LS 48.) Ezért „egy igazi ökológiai megközelítés mindig szociális 
megközelítéssé is válik”, amely „meghallja a föld kiáltását és a szegények kiáltását is.” 
(LS 49.) Az ökológiai válsággal tehát szoros összefüggésben áll az egyenlőtlen-
ség. Ez az egyenlőtlenség globális méreteket ölt, s a fejlett és a fejlődő orszá-
gok különbségében nyilvánul meg. Míg a fejlődő országoknak a fejlett orszá-
gokkal szembeni alávetettségét sok esetben gazdasági adósságaik is állandósít-
ják, addig kevesen veszik figyelembe, hogy létezik egy másfajta adósság is, az 
„ökológiai adósság”. E tekintetben éppen a fejlett országok tartoznak sokkal a 
fejlődő országoknak. Ugyanis a fejlődő országok rendelkeznek a Föld erőfor-
rásainak túlnyomó részével, melyek azonban jelenleg a fejlett országok gazda-
ságát szolgálják. (LS 51–52.) 

Tovább mélyíti az ökológiai válságot, hogy annak megoldására vonatko-
zóan nincs egyetértés és eltökélt akarat. A gazdasági érdekek gyakran fölébe 
kerekednek a közjónak. (LS 54.) Vannak azonban előremutató kezdeményezé-
sek, melyek önmagukban ugyan nem képesek megoldani a globális problémá-
kat, de az emberi „nagylelkűségről, szolidaritásról és gondoskodásról” (LS 58.) 
tesznek tanúbizonyságot. Az egyedi kezdeményezések önmagukban való elég-
telensége miatt az ökológiai válság megoldására vonatkozóan átfogó párbeszé-
det kell kezdeményezni: ezt teszi az enciklika. Ennek a párbeszédnek az egy-
ház csupán egyik résztvevője, és nem az igazság letéteményese. Az ökológiai 
válság megoldására irányuló párbeszéd kezdeményezését a jelen helyzet sú-
lyossága indokolja. „»Ha végigtekintünk bolygónk térségein, rögtön észrevesz-
szük, hogy az emberiség csalódást okozott Isten várakozásainak.«” (LS 61.) 
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A teremtés teológiája 

A Laudato si’ második fejezetében a pápa bemutatja a katolikus keresztény 
hitnek a teremtésre vonatkozó gazdag tartalmát. Ugyanis a hit és a tudomány 
ugyannak az egyetlen valóságnak kétféle megközelítését jelenti. Éppen ezért a 
tudomány és a hit párbeszéde az ökológiai problémák megoldásában (is) gyü-
mölcsöző lehet. Továbbá: a teremtő Isten létét valló keresztény embernek 
különleges kötelezettsége a teremtett világ gondozása, amire szüntelenül emlé-
keztetni kell a híveket. (LS 62–64.) 

Az elterjedt vélekedés szerint a Föld kizsákmányolásának éppen a zsidó-
keresztény teológia adott szabad utat, hiszen a Ter 1,28 arra szólítja föl az 
embert, hogy hajtsa uralma alá a földet. Az egyház azonban elutasítja ezt az 
értelmezést. A teremtésen való uralkodás valójában együtt jár annak gondozá-
sával és megőrzésével, illetve azzal a felelősséggel, hogy az ember csak haszná-
latra kapta a földet, annak igazi „tulajdonosa” Isten, s az ember számadással 
tartozik Istennek arról, hogy mennyire volt jó gazdája a rábízott javaknak. Az 
ökológiai krízis valódi gyökere a biblikus értelmezés szerint a bűnbeesés. A 
bűn megszakította az ember kapcsolatát Istennel, embertársaival és a teremtett 
világgal. A cél, hogy az ember visszatérjen a bűnbeesés előtti őseredeti romlat-
lan állapotba. Ehhez az szükséges, hogy helyreállítsa mindhárom megszakadt 
kapcsolatát. Egyrészt, tartsa tiszteletben a természetnek azokat a működési 
elveit, amelyeket a Teremtő megszabott, illetve ismerje fel és tisztelje minden 
teremtmény önértékűségét. Másrészt, a teremtett világhoz való megfelelő kap-
csolat elképzelhetetlen az embertársainkhoz fűződő szolidáris kapcsolat nél-
kül. Annál is inkább, mivel a Föld az egész emberiség otthona és javai egyaránt 
illetnek minden embert. Harmadrészt, a teremtett világ csodálatossága a Te-
remtő dicséretére kell, hogy indítsa az embert. A hívőknek nem szabad megfe-
ledkezniük Isten teremtői mivoltáról, mert ennek szem előtt tartása az embert 
a teremtéshez való viszonyának megváltoztatására készteti. Így áll helyre 
mindhárom megszakadt kapcsolat. (LS 66–75.) 

A zsidó-keresztény hagyomány teremtésről beszél, amely a természethez ké-
pest jelentéstöbblettel bír: utal a világ tervszerűségére és ajándék-jellegére. A 
teremtés a teremtő Istentől származik. A világ léte tehát nem a véletlen műve, 
hanem létének oka Isten akarata, s benne az Ő szeretete fejeződik ki. Isten a 
teremtett világot az emberre bízta, akinek megvannak a képességei és lehető-
ségei, hogy a teremtett világ további fejlődését előmozdítsa, de arra is, hogy azt 
tönkretegye, lerombolja. Az ember tehát különleges helyet foglal el a teremtés 
rendjében. Ez azonban nem jogosítja fel őt a teremtett világ, a teremtmények 
kizsákmányolására. A teremtmények végcélja nem az ember, hanem Isten: 
valamennyi teremtmény, beleértve az embert is, a közös végcél, Isten felé tart. 
(LS 76–83.) 

Bár az ember sajátos helyet foglal el a teremtés rendjében, minden te-
remtménynek megvan a maga szerepe, egyik sem felesleges. Minden teremt-
mény sajátos üzenetet hordoz. A teremtés Isten kinyilatkoztatása, amely a 
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Szentíráshoz hasonlóan Isten üzenetét közvetíti számunkra. A teremtés gaz-
dagsága Isten gazdagságáról beszél. Sőt, a teremtményekben benne van maga a 
Teremtő is (természetesen nem panteista módon). (LS 84–88.) 

Mivel minden ugyanattól a Teremtőtől származik, ezért valamennyi te-
remtmény egy közösséget alkot. Az ember már pusztán anyagi, testi mivolta 
miatt sem tudja függetleníteni magát a többi teremtménytől. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy az embertől el lehetne vitatni azokat a sajátos értékeket, ame-
lyek megkülönböztetik őt a többi teremtménytől. Ezért van az, hogy ha erőfe-
szítéseket teszünk a teremtett világ védelme érdekében, erőfeszítéseket kell 
tennünk embertársaink védelme érdekében is, hiszen az ember sajátos méltó-
ságának köszönhetően a legsúlyosabb kötelezettségeink embertársainkkal 
szemben vannak. Megalapozott ökológiai intézkedéseket nem lehet megvalósí-
tani megalapozott szociális intézkedések nélkül. Mindez azonban fordítva is 
igaz: aki részvétlen az ökológiai problémák iránt, nagyobb eséllyel marad rész-
vétlen akkor is, ha embertársai szenvedésével találkozik. Fontos tehát tudatosí-
tani magunkban, hogy valamennyi ember és valamennyi teremtmény ugyanan-
nak az egyetlen közösségnek a részét képezi. (LS 89–92.) 

A teremtés az emberiség közös öröksége, mivel azt Isten mindenki szá-
mára teremtette. A Föld javainak használatához mindenkinek joga van, ezért 
megengedhetetlen az a gyakorlat, hogy azt csak kevesen élvezik, s a nagy több-
ség abból ki van rekesztve. A javak egyetemes rendeltetése megelőzi a magán-
tulajdont, mondja Ferenc pápa. (LS 93–94.) „A természeti környezet közjó, az 
egész emberiség öröksége [...]. Aki kisajátít valamit, csak azért teheti, hogy 
mindenki java érdekében kezelje.” (LS 95.) Az ökológiai problémamegoldások-
nak tehát egyúttal orvosolniuk kell a szociális problémákat is. 

A Laudato si’ az ökológiai kérdéseket krisztocentrikus értelmezési keretbe 
helyezi. A természeti, anyagi világ Jézus Krisztus által szentelődik meg. Isten 
Igéje testté, anyaggá lett, földi életének nagy részében fizikai munkával kereste 
kenyerét, együtt evett és ivott tanítványaival, példabeszédei a természet ismere-
téről és szeretetéről tesznek tanúbizonyságot, elszenvedte a testi, fizikai fáj-
dalmat és halált, feltámadása által pedig a kozmikus fejlődésnek azzá az egye-
temes pontjává vált, amely felé az egész teremtés halad. (LS 96–100.) 

A környezeti válság oka: az ember 

A fentiekből megtudhattuk, hogy Isten teremtése alapvetően jó és érté-
kes. Hogy a teremtett világban mégis torzulások történtek, az az ember szám-
lájára írandó. A környezeti válság oka az ember. Ugyanis „létezik az emberi 
életnek és tevékenységnek egy olyan felfogása, amely irányát vesztette, és any-
nyira ellentmond a valóságnak, hogy végül lerombolja azt.” (LS 101.) Ezt a ha-
mis és káros paradigmát veszi mikroszkóp alá a következőkben az enciklika. 

A technikai fejlődés az emberi kreativitás megnyilvánulása, amely számos 
hasznos dologgal ajándékozta meg az emberiséget. Ezeknek az eredmények-
nek az értéke vitán felül áll. (LS 102–103.) A technikai fejlődés azonban soha 
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nem látott hatalmat adott az emberiség kezébe önmaga és a világ felett, s ez 
nem kis veszélyt hordoz magában. A probléma az, hogy a technikai fejlődést 
nem követte az emberiség hasonló ütemű erkölcsi növekedése, így „hiányzik a 
megbízható etika”, amely ezt a technikai hatalmat „ténylegesen korlátozná és a 
józan önmegtagadás keretei között tartaná”. (LS 105.) Az új technikai lehetősé-
gek ehelyett inkább azt a meggyőződést alakították ki az emberben, hogy a 
természetet kedve szerint manipulálhatja, annak erőforrásait korlátlanul ki-
használhatja. „A modern antropocentrizmus [...] odáig jutott, hogy a technikai 
látásmódot a valóság fölé helyezte [...].” (LS 115.) Így született meg az a tech-
nokrata paradigma, amely a technika túlzott elhatalmasodását hozta magával, s 
ez nem csupán a környezetre, hanem a társadalomra és az egyénre is számos 
negatív hatással van. Technokrata gondolkodás hatja át a gazdaságot, amely a 
haszonmaximalizálás érdekében gátlástalanul átvesz minden technikai újítást. 
Ez a szemlélet az ökológiai és társadalmi problémákat pusztán technikai kér-
désnek tartja, amelyet a technológia fejlődése és a gazdaság növekedése meg 
fog oldani. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a gazdasági növekedés 
nem mindig jár együtt a társadalmi problémák csökkenésével. A technokrata 
gondolkodásról át kell térnünk egy szélesebb összefüggésrendszert figyelembe 
vevő, elmélyült gondolkodásra, s ez valódi „kulturális forradalmat” kíván meg 
tőlünk. (LS 106–114.) 

Az ökológiai krízis másik szellemi gyökere a technokrata paradigma mel-
lett az antropocentrizmus, amely az embert fölébe helyezi minden más létező-
nek, s minden más létezőre úgy tekint, mint puszta eszközökre, amelyek az 
embert szolgálják. Ez a gondolkodás a létezőknek csupán a hasznosságát veszi 
számításba, és nem vesz tudomást azok önértékűségéről. A természeti létezők 
önértékűségének elismerése azonban nem jelentheti az ember sajátos méltósá-
gának elvetését, az ökológia problémák megoldására való törekvés pedig nem 
jelentheti a szociális problémák másodlagossá tételét. A teremtett világgal való 
megfelelő kapcsolat kialakításához szükséges, hogy megfelelő kapcsolatot 
tudjunk kialakítani embertársainkkal és Istennel. (LS 115–120.) Az 
antropocentrizmusból fakad a gyakorlati relativizmus is, miszerint „saját tö-
rekvéseink elérésén és közvetlen szükségleteink kielégítésén túl nincsenek 
objektív igazságok, sem szilárd alapelvek”. (LS 123.) Szintén az 
antropocentrizmusból fakad a különböző élőlények tudományos kutatás céljá-
ra való felhasználása, ami ésszerű keretek között elfogadható. E téren a legna-
gyobb dilemmát a génmódosítás jelenti. A pápa nem foglal egyértelműen állást 
a génmanipuláció ellen, de felhívja a figyelmet az ezen eljárás által felvetett 
problémákra. (LS 130–136.) 

Egy megalapozott ökológia kidolgozásához nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül az emberi munkát. A bibliai elbeszélés értelme szerint Isten nem csupán 
azért helyezte az embert az édenkertbe, hogy őrizze azt, hanem hogy művelje 
is. Vagyis, hogy új értékeket létrehozva folytassa a teremtés művét, ezáltal 
válva Isten mellett társteremtővé. Ez a munka által valósul meg. A munka az 
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ember kiteljesedésének eszköze és a társadalmi élet alapja. Ezért rövidlátó és 
hosszútávon káros az a gazdasági törekvés, mely a technológia fokozott igény-
bevételével kívánja felváltani az emberi munkát. A munka egyike a legsajáto-
sabb emberi tevékenységeknek és a társadalom egyik alapja, ezért a felelős 
szociálpolitikának mindent meg kell tennie a munkahelyek védelme érdekében. 
(LS 124–129.) 

Egy átfogó ökológia alapelvei 

Az enciklika miután feltárta azokat a hibás nézeteket, amelyek az ökológi-
ai krízis végső okainak tekinthetők, lefekteti azokat az elveket, amelyekre egy 
„átfogó ökológia” felépíthető. Ez az ökológia attól átfogó, hogy figyelembe 
veszi a jelenlegi válsághelyzet valamennyi aspektusát, bonyolult összefüggés-
rendszerét. (LS 137–138.) 

A legfontosabb lépés ezen átfogó ökológia kidolgozásához, hogy a kör-
nyezeti és társadalmi kérdéseket egységben szemléljük. A természet és a társa-
dalom nem két egymástól független entitás. Ezért: „Nincs két egymástól elkü-
lönülő válság, egy környezeti és egy társadalmi, hanem csak egyetlen, összetett 
társadalmi-környezeti válság létezik.” (LS 139.) Ennélfogva egyidejűleg kell meg-
teremtenünk az emberhez méltó társadalmi együttélés feltételeit és óvnunk a 
környezetet. 

Ehhez kiemelten kell támogatni az ökológiai kutatásokat. Egyrészt azért, 
hogy az emberek jobban tudatára ébredjenek, hogy az egyes ökoszisztémák a 
gazdasági hasznon kívül mennyi olyan „szolgáltatást” nyújtanak számunkra, 
amelyeket hajlamosak vagyunk észre sem venni (szén-dioxid megkötése, talaj-
képzés, hulladékok lebontása stb.). Másrészt azért, hogy minél pontosabban 
felmérhessük a tervezett gazdasági beruházások hatását az ökoszisztémákra. 
Szükség van egy olyan gazdasági ökológia kidolgozására, amely a gazdasági 
fejlődést és a környezetvédelmet egységben szemléli, s utóbbira nem csupán 
mint járulékos, a gazdaságtól független tényezőre tekint. (LS 141.) 

Ugyanakkor szükség van egy társadalmi ökológia kidolgozására is, mert 
ahogyan a környezeti állapot hatással van a társadalmi állapotokra, ugyanez 
igaz fordítva is. Nem várhatjuk, hogy azok az államok, amelyek jogtalanságo-
kat követnek el a saját polgáraik ellen, elkötelezettek lesznek a természeti kör-
nyezet megóvásában. (LS 142.) 

Szükség van továbbá egy kulturális ökológia kidolgozására is. A kulturális 
ökológia nem pusztán az ember által létrehozott épített környezet és a termé-
szeti környezet egymásra hatását vizsgálja, hanem ennél jóval szélesebb pers-
pektívát jelent. Magában foglalja mindazokat az életformákat, gazdálkodási 
módokat, szokásokat, amelyek meghatározzák egy nép vagy népcsoport kör-
nyezethez való viszonyát. A kulturális globalizáció ökológiai szempontból 
azért veszélyes, mert a fogyasztói életmód jegyében homogenizálja a kultúrát, s 
így olyan népek lakóhelyein is kezdetét veszi a környezet kizsákmányolása, 
ahol korábban az ember és a természet fenntartható szimbiózisban élt. Ezért 
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mondhatjuk, hogy egy kultúra eltűnése ugyanúgy káros hatással van egy öko-
szisztémára, mint egy faj kihalása. Ökológiai szempontból is lényeges tehát a 
globalizált civilizációtól nem vagy kevéssé érintett népek kultúrájának megőr-
zése. (LS 143–146.) 

A pápa beszél továbbá „a mindennapi élet ökológiájáról”, amely alatt az 
ember mikrokörnyezetének ökológiáját érti. Hiszen legszűkebb lakókörnyeze-
tünk is egy nagyobb ökológiai összefüggésbe ágyazódik, illetve a leghétközna-
pibb szükségleteink kielégítésekor is a természet egészének erőforrásait hasz-
náljuk. Ezenfelül az ember lakókörnyezetének minősége hatással van életmi-
nőségére, életszemléletére, gondolkodásmódjára. A mindennapi élet ökológiája 
azonban nem merül ki lakókörnyezetünk gondozásában. Beletartozik ebbe a 
közösségépítés is: azoknak a kapcsolati hálóknak a fenntartása és megerősítése, 
amelyek lakókörnyezetünket átszövik. A közösség megléte a kevésbé optimális 
környezetet is képes élhetővé tenni, míg annak hiánya a kiváló körülményeket 
biztosító lakókörnyezetet is élhetetlenné teszi. Szoros összefüggés van a lakó-
környezet és az emberi viselkedés között. Bizonyos lakókörnyezetek kedvez-
nek az embertelen viselkedésformák, a bűnözés kialakulásának. Ezért a telepü-
lések, városrészek megtervezésekor a hasznosságnál és az esztétikumnál is 
fontosabb szempont, hogy mennyire élhető az adott környezet, mennyire 
szolgálja az ott élő emberek jól-létét, és mennyire teszi lehetővé az ott élők 
közösséggé szerveződését. Ugyancsak lényeges a szegények által lakott külvá-
rosok integrálása, az ott élők megfelelő lakáskörülményeinek biztosítása. A 
településekkel szorosan összefügg a közlekedés kérdése. Fejleszteni kell a tö-
megközlekedést, hogy az reális alternatívája legyen a rendkívül szennyező és 
pazarló autóhasználatnak. A nagyvárosi lakókörnyezetek élhetőbbé tétele mel-
lett nem szabad elfeledkezni azokról a településekről sem, amelyek éppen kis 
méretük és elzártságuk miatt élhetetlenek, s mindent meg kell tenni az ott 
lakók életkörülményeinek javításáért. (LS 147–154.) 

Ennek a sokösszetevős, átfogó ökológiának a közjó elvén kell nyugodnia. 
A közjó meghatározása a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetű lelkipász-
tori konstitúciója szerint „azoknak a társadalmi életfeltételeknek az összessége, 
amelyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy 
teljesebben és könnyebben elérjék tökéletességüket.” (GS 26.) A közjó melletti 
elkötelezettség „megkívánja a föld javainak közös rendeltetéséből fakadó kö-
vetkeztetések levonását”, (LS 158.) illetve a szegények és az elnyomottak mellet-
ti kiállást. (LS 156–158.) 

A közjó vonatkozik a jövő nemzedékekre is, ezért az átfogó ökológiának 
tekintettel kell lennie a nemzedékek közötti igazságosságra. A Földet csak 
átmenetileg birtokoljuk, és egyszer át kell adnunk az utánunk következő gene-
rációnak, amelyet a Föld javai ugyanúgy megilletnek, mint minket. Súlyos jog-
talanság tehát megfosztani a jövő generációkat a Föld javaitól, erőforrásaitól és 
szépségeitől. Jelenlegi életmódunk nem fenntartható, ezért ha nem változta-
tunk rajta, a következő generációra környezetünk puszta romjait hagyjuk. Az 
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arra való képtelenség, hogy komolyan számításba vegyük a következő generá-
ciókat, az igények azonnali kielégülését kereső, individualista fogyasztói szem-
életmódban gyökerezik, mely képtelenné tesz minket arra, hogy mások igénye-
it is figyelembe vegyük. A szegényekhez és elnyomottakhoz való odafordulás, 
vagyis a nemzedékeken belüli szolidaritás gyakorlása ezért fogékonyabbá tehet 
minket a nemzedékek közötti szolidaritás gyakorlására is. (LS 159–162.) 

Az ökológiai válság megoldása: a párbeszéd 

Az ökológiai válság annyira összetett jelenség, hogy nem állapítható meg 
egyetlen kizárólagos módszer annak orvoslására. Ferenc pápa sem tesz kísérle-
tet arra, hogy egy ilyen kizárólagos megoldást javasoljon. Ex cathedra kijelen-
tések helyett a pápa párbeszédet szorgalmaz. Az ökológiai válság globális je-
lenség, ezért megoldása is globális szemléletet igényel. Ehhez egyedül párbe-
széd révén juthatunk el. Ferenc pápa talán legfontosabb üzenete, hogy egy 
sokoldalú párbeszédet kell kezdeményezünk és fenntartanunk bolygónk álla-
potáról és megóvásáról. „Vannak környezettel kapcsolatos vitatémák, ame-
lyekben nehéz egyetértésre jutni. Ismételten jelzem, hogy az Egyház nem kí-
vánja a tudományos kérdéseket lezárni, sem a politika helyét elfoglalni, de 
őszinte és átlátható vitára hívok [...].” (LS 188.) 

Egyrészt, ökológiai témájú párbeszédre van szükség a nemzetközi politi-
kában. Ehhez ígéretes alapot ad az, hogy az emberiség egyre inkább egy közös 
népként tekint önmagára, a Földre pedig közös otthonként. Mivel az egymás-
tól való kölcsönös függés összekapcsolja az egyes népeket, ezért szükséges, 
hogy „egyetlen közös projektben gondolkodjunk”. (LS 164.) Az elmúlt években 
számos nemzetközi csúcstalálkozót szenteltek az ökológiai válság megoldásá-
nak, ezek azonban csak szerény eredményt hoztak, vagy semmilyet. Ez a pápa 
szerint annak tudható be, hogy nincs olyan tekintélyes nemzetközi szervezet, 
amely ellenőrizni tudná a környezetvédelmi egyezmények betartását. Ezért 
Ferenc pápa szerint szükséges olyan nemzetközi szervezetek létrehozása, ame-
lyek kellő hatalommal vannak felruházva az egyezmények betartatására. A 
nemzetközi politika mellett komoly felelősség hárul a nemzeti és helyi politiká-
ra is. A nemzeti politikában érdekelt szereplőket a pápa arra szólítja fel, hogy 
legyen bátorságuk a rövidtávú gazdasági előnyökkel szemben a fenntartható-
ságot szem előtt tartani – akár politikai népszerűségük veszélyeztetése árán is. 
A helyi politika szerepe pedig abban áll, hogy a helyi közösségek jobban isme-
rik környezetüket, ráutaltak, kötődnek hozzá, ezért megfontoltabban tudnak 
gazdálkodni annak erőforrásaival. (LS 165–181.) 

A politikai téren zajló párbeszéd lényeges eleme az átlátható döntéshoza-
tali mechanizmus, amelyben valamennyi érintett fél tényszerűen megismerheti 
egy-egy tervezett beruházás várható ökológiai hatásait, s érdemi beleszólása 
lehet az ezzel kapcsolatos döntésekbe. Különösen fontos, hogy a tervezett 
beruházásokat alapos és tényszerű hatástanulmányok előzzék meg, és a beru-
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házásokkal kapcsolatos döntésekben legyen meghatározó szava a helybéliek-
nek, akiknek életét a beruházás közvetlenül érinti. (LS 182–187.) 

A politika nem vethető alá a gazdaságnak, hanem egymással folyamatos 
párbeszédet folytatva mindkettőnek az emberi élet szolgálatában kell állnia. A 
gazdaságnak reálgazdasággá kell válnia, amelybe nem fér bele a pénzügyi spe-
kuláció, az ésszerűtlen termelés és a termékek pénzbeli és valós értéke közötti 
aránytalanság. (LS 189.) „Ebben az összefüggésben mindig emlékeznünk kell 
arra, hogy »a környezet védelmét nem biztosíthatjuk pusztán a pénzügyi költ-
séghaszon elemzés alapján. A környezet azon javak egyike, amelyeket nem 
lehet a piac mechanizmusai révén megfelelően védelmezni és előmozdítani.«” 
(LS 190.) A környezetvédelem és a visszafogottabb termelés szorgalmazóit a 
gazdasági növekedés ellenségeinek tartják, holott éppen az ilyen törekvések 
teszik lehetővé, hogy a gazdasági növekedés hosszútávon fenntartható legyen. 
(LS 191–192.) Emellett „újra kell definiálni a fejlődést. Azt a technológiai és 
gazdasági haladást, amely nem jobb világot és magasabb életminőséget hagy 
maga után, nem lehet fejlődésnek tekinteni. Sokszor az emberek valódi élet-
minősége – a környezet pusztulása, a rossz minőségű élelmiszerek vagy egyes 
erőforrások kimerülése miatt – éppen egy növekvő gazdaság keretében csök-
ken.” (LS 194.) A gazdaság a haszonmaximalizálásra törekedve sokszor nem 
törődik azzal, hogy tevékenysége pusztítja a környezetet és a jövőbeli erőforrá-
sokat. Egy felelős politikára kell hárulnia annak a feladatnak, hogy a gazdaság 
működését ésszerű keretek között tartsa. A politikának és a gazdaságnak egy-
mással együttműködve kell a közjót szolgálnia. (LS 196–198.) 

A környezeti válság megoldása érdekében fontos, hogy párbeszédet foly-
tassanak a tudomány és a vallások. Hiszen: „Nem lehet azt állítani, hogy az 
empirikus tudományok teljesen megmagyarázzák az életet, minden teremt-
mény belső felépítését és a valóság egészét.” (LS 199.) A vallási tanítások olyan 
erkölcsi útmutatásokat tartalmaznak, amelyek segítségünkre lehetnek az öko-
lógiai és szociális válság megoldásában. Éppen ezért fontos, hogy a különböző 
vallások képviselői között is párbeszéd kezdődjön erről a témáról. Nem ke-
vésbé fontos, hogy a különböző tudományok is párbeszédre lépjenek egymás-
sal, hiszen a tudományok specializációja megnehezíti az ökológiai és szociális 
válság komplex értelmezését. (LS 200–201.) 

Ökológiai megtérés 

Ahhoz, hogy bolygónk állapota és az azt negatívan befolyásoló folyama-
tok megváltozzanak, az emberi élet- és gondolkodásmódnak alapvetően meg 
kell változnia. Az emberiségnek meg kell szabadulnia a fogyasztói szemlélet-
módtól. A fogyasztás szabadságot ígér az ember számára, de valójában rab-
ságba taszít, és sokszor durva önzéshez vezet. Az emberek azonban képesek 
megváltozni, s fogyasztási szokásaik átalakításával képesek nyomást gyakorolni 
a gazdasági vezetőkre is. Az ember ki tud lépni az önzésből, és meg tud nyílni 
a másik ember és a világ felé. (LS 202–208.) 
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Hogy ez a fajta új élet- és gondolkodásmód meggyökeresedjen, ökológiai 
nevelésre van szükség, amely azonban nem merülhet ki puszta információk 
átadásában, hanem erkölcsi neveléssé kell válnia, amelynek célja olyan erények 
kialakítása, amelyek tettekben nyilvánulnak meg. Ezek a tettek lehetnek akár a 
legkisebbek is – például a szükségtelen világítás lekapcsolása lakásunkban –, a 
pápa szerint mégis képesek megváltoztatni a világot. Ezek az apró változások 
jelentős folyamatok elindítói lehetnek a világban, s az elmélyített felelősség 
embertársainkért és a világért az emberi életnek is nagyobb mélységet ad. Eb-
ben a környezeti nevelésben fontos szerep hárul az iskolára, a médiára, a poli-
tikára, az egyházra, de legfontosabb szerepe a családnak mint elsődleges neve-
lési színtérnek van. (LS 209–214.) 

Az egyház „lelkisége nincs elszakítva saját testünktől, sem a természettől 
vagy e világ valóságaitól”. (LS 216.) A keresztényeknek ezért „ökológiai megté-
résre” (LS 217.) van szükségük. Sok, egyébként jószándékú hívő ugyanis nem 
ismeri fel, hogy a teremtés védelme „lényegi része az erkölcsös életnek, nem 
valami szabadon választható feladat s nem is a keresztény tapasztalat másodla-
gos szempontja.” (LS 217.) Az ökológiai megtérés lényeges eleme, hogy felis-
merjük „egybekapcsoltságunkat” valamennyi teremtménnyel, s a teremtés 
védelmében ne csupán egyénileg, hanem közösségben lépjünk fel. (LS 219–220.) 

„A keresztény lelkiség az életminőség felfogásának alternatív módját java-
solja, és olyan prófétai és szemlélődő életstílusra bátorít, amely a fogyasztáshoz 
való ragaszkodás megszállottsága nélkül képes a mélységes örömre. [...] A 
fogyasztás lehetőségeinek állandó halmozása ugyanis szétszórttá teszi a szívet, 
és megakadályozza, hogy meg tudjunk becsülni minden dolgot és minden 
pillanatot. [...] Ez az egyszerűséghez való visszatérés, amely lehetővé teszi, 
hogy megálljunk és értékeljük a kicsinyt, hogy hálát adjunk az élet kínálta lehe-
tőségekért anélkül, hogy ragaszkodnánk ahhoz, amink van, vagy szomorkod-
nánk amiatt, amink nincs.” (LS 222.) A mértéktartás ugyanis felszabadító: nem 
csökkenti az élet kínálta örömöket, hanem lehetővé teszi, hogy intenzívebben 
éljük meg azokat. A mértéktartás erényének hiánya felelős a mai ökológiai 
válságért. Ennek az erénynek a gyakorlásához azonban belső béke, megelége-
dettség szükséges. Amikor az embernek a boldogsághoz már nincs szüksége 
újabb élvezetek és javak halmozására, akkor tud mértéktartóan fogyasztani. 
Ferenc pápa egyfajta szemlélődő életre hív. Ha képesek vagyunk megállni, és 
észrevenni a teremtés szépségét, abból a környezethez való új, megváltozott 
gyakorlati viszonyulás születik. (LS 223–227.) 

Szoros összefüggés áll fenn az embertársainkhoz fűződő kapcsolatunk és 
a természethez fűződő kapcsolatunk között. Mivel minden teremtménynek 
azonos a teremtője, ezért egyetemes testvériség kapcsol össze mindnyájunkat. 
(LS 228.) Nagyon fontos, hogy gyakoroljuk a testvéri szeretetet akár a legapróbb 
gesztusokban is, mivel ezek a jelentéktelennek tűnő cselekedetek „megtörik az 
erőszak, a kizsákmányolás és az önzés logikáját” (LS 230.), így részét képezik a 
pápa által fentebb tárgyalt átfogó ökológiának. A szeretetet azonban nem csu-
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pán mikroszinten lehet és kell gyakorolni, hanem makroszinten, a politika és a 
társadalom szintjén is. Az egyház a „szeretet civilizációjának” építésére hív. Ha 
a szeretet válik a társadalmi, politikai cselekvés „normájává”, akkor lehetséges 
valóban hatékony lépéseket tenni az ökológiai-szociális válság megoldására. (LS 

231.) 
A keresztény ember számára a teremtés és annak Teremtője nem külö-

níthető el élesen egymástól. Különösen a szemlélődő misztikusok szolgáltat-
nak jó példát arra, hogyan fedezhető fel Isten a természeti létezőkben. A szel-
lemi és anyagi világ összekapcsolódása mutatkozik meg a szentségekben is, 
különösen az Oltáriszentségben. A vasárnapi pihenőnap is a szemlélődésre 
hív. A szemlélődő pihenés nem terméketlen, improduktív időpazarlás, hanem 
éppen azáltal ad értelmet és mélységet a mindennapi munkának, hogy kiszakít 
a folyamatos és kényszeres aktivizmusból. (LS 233–237.) 

A világmindenség teremtő Istene szentháromságos Isten, a Szenthárom-
ság pedig kapcsolat. A teremtés Szent Bonaventura szerint magán hordozza 
Teremtőjének szentháromságos képét, ezért a természetet bonyolult kapcsolati 
háló szövi át. (LS 238–239.) Ez az emberrel is felismerteti létfeladatát: az ember 
feladata, hogy kilépjen önmagából, és „közösségben éljen Istennel, a többi 
emberrel és minden teremtménnyel”. (LS 240.) Szükséges tehát, „hogy az egész 
világot átszövő szolidaritás lelkiségét alakítsuk ki”. (LS 240.) 

A keresztények hite szerint a végidőben ez a föld elmúlik, és Isten újjáte-
remt mindent. Addig is az emberiségnek össze kell fognia, hogy megóvja ezt a 
világot. Mindezt örömmel kell tennünk: a Földünkért érzett aggodalom nem 
szoríthatja háttérbe a remény örömét. A reménynek pedig az ad alapot, hogy a 
teremtésével egyesült, abban benne lakozó Teremtő bizonyosan segít abban, 
hogy teremtését megóvhassuk. (LS 243–246.) 

A Brief Summary of Pope Francis’ Encyclical Laudato si’ 

Abstract 

Exactly one year ago, on 18th of June 2015 Pope Francis issued Laudato si’ 
which is the first papal encyclical on ecological issues. The pope addressed his 
message not only to the Christians but to all of the people of our globe. Hen-
ce Laudato si’ met with an intense response not only among Christians. That is 
why it might be useful to summarize the content of the encyclical. Due to this 
summary, hopefully, some people will start to study the original text of 
Laudato si’ and discover its important message. 
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