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Mindannyiunk felelőssége a teremtett világért 
 
 
Felelősségünk a teremtett világért címmel nemrégiben körlevelet1 adott ki a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia, amely nyomtatásban is megjelent. A katolikus 
egyház fontosnak tartja, hogy még hangsúlyozottabb módon mutassa be a teremtett 
világ védelmével kapcsolatos tanításait, és felajánlja a társadalom szélesebb rétegei-
nek is az ismereteket.  
 
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke 
írja bevezetőjében2: „A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia környezetvédelemmel 
kapcsolatos új körlevele magát az embert állítja a figyelem középpontjába. Az embert 
érinti ugyanis a változás, mégpedig nemcsak körülményeiben, hanem személye leg-
mélyén: legtöbb esetben éppen maga az okozója a természeti és környezeti károknak 
is nem megfelelő – sérült – erkölcsi magatartása révén. És maga az ember az, aki ké-
pes változtatni a körülményein, amennyiben önmagán kezdi az átalakítás és a megújí-
tás nehéz munkáját. (…)„Adja Isten, hogy körlevelünk és az azt kísérő kiadványaink 
nyomán több tudatossággal és szeretettel forduljunk a minket körülvevő világ felé, 
melynek magunk is részei vagyunk. Isten a teremtett világot az emberre bízta, hogy 
művelje és őrizze azt, hogy meghallja a világ nagyszerűségében és szépségében a Te-
remtő szavát, és felelős szeretettel válaszoljon rá. 
 
A katolikus egyház ökológiai elkötelezettsége nem új jelenség, II. János Pál pápa 
1990-ben, a béke világnapja alkalmából mondotta: Az ökológiai válság közös felelős-
ségünk!” Ugyanő volt, aki Assisi Szent Ferencet az ökológia művelőinek védőszentjévé 
tette. 
 
Készült egy új honlap,a http://www.teremtesvedelem.hu, amelyen sok világi anyag is 
található fenntarthatósági kérdésekről. Például a Környezeti Tanácsadó Irodánk mun-
katársa, Papp Zsuzsanna írása3 is, Környezetkímélő háztartás-gyakorlati tudnivalók 
címen.  
 
Nem elég a szándék, konkrét cselekedetekre van szükség. Ezt szolgálja a körlevél ta-
nítását szorosan követő három kiadvány, amelyek Hogy művelje és őrizze meg 
összefoglaló címet kapták. Elsőként a Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos 
gondolkodáshoz4 (szerkesztette Baritz Sarolta és Fülep Dániel, kiadta a Szent István 
Társulat 2008-ban) jelent meg. A kötetben nyolc tanulmány olvasható, köztük Lukács 
András, a Levegő Munkacsoport elnökének A környezetvédelem helyzete és lehe-
tőségei Magyarországon című írása. A következő kötetet Nobilis Márió szerkesztet-
te, Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak közösségeknek címmel. 5Alapos foga-
lomismertetés után a lelkipásztor és a katolikus közösségek is választ kapnak a „Fon-
tos ez?” kérdésre, majd gyakorlati tanácsokat is a „Mit tegyünk hát testvérek” össze-
foglaló cím alatt. A harmadik kötet, Segédanyag a környezeti neveléshez, 
Kateketikai óravázlatok6 címen az első osztályosoktól a felnőttekig öt témakörben 
ad segítséget a hittanórákhoz.  
 
Ugyanebben a témában nemrég egy konferencia is zajlott a Magyar Tudományos Aka-
démián. Az Akadémia elnöke, Pálinkás József megnyitója után Harsányi Pál Ottó és 
Baritz Sarolta ismertette a körlevelet a zsúfolásig megtelt nagyteremben.7 Erdő Péter 
nyitotta a felkért hozzászólók sorát. A bíboros az együttműködés fontosságát hangsú-
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lyozta, az egyéni döntések megalapozásához elengedhetetlen bizalom mellett a tekin-
tély elfogadását is, hiszen túl sok az információ, egyre nehezebb az eligazodás. Min-
den egyes ember felelősségét hangsúlyozta, mindenkinek a saját helyén meg kell ten-
nie mindent, mindannyiunk közös ügyéért, a teremtett világért. A Nemzeti Fenntart-
ható Fejlődési Tanács titkára a Tanács ismertetésén túl a szolidaritás és az együttmű-
ködés lehetőségeinek kibővítéséről beszélt. 
 
A konferencia egy újabb lépés abban a sorozatban, amelyet a katolikus egyház a kör-
nyezet védelme érdekében tesz. A Védegylet 2004-ben ugyanezzel a címmel már 
megjelentetett egy tanulmánykötetet8 Jávor Benedek szerkesztésében. Az összegyűj-
tött anyag a többi egyház mellett a katolikus egyház tevékenységéről is számos do-
kumentumot tartalmaz az addig megtett munkáról.  
 
A három kiadvány, a melyek a körlevél szellemiségét a gyakorlat nyelvére fordítják, 
újabb lépés azon az úton, hogy az egyéni felelősség vállalása ne csak írott malaszt, 
hanem megélt valóság legyen mindannyiunk számára, világnézettől függetlenül. 
 
Budapest, 2009. március 31. 
 
Hajtman Ágnes 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
 
 
                                                 
1 http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=209 , http://www.teremtesvedelem.hu/korlevel/korlevel1 
2 http://www.teremtesvedelem.hu/fooldal 
3 http://www.teremtesvedelem.hu/mit_tehetunk 
4 http://www.teremtesvedelem.hu/korlevel2 
5 http://www.teremtesvedelem.hu/korlevel3 
6 http://www.teremtesvedelem.hu/korlevel4 
7 http://www.magyarkurir.hu/?m_id=1&m_op=view&id=26615&rovat=10, 
http://magyarkurir.hu/?m_id=1&m_op=view&id=26632&rovat=10 
8 http://www.vedegylet.hu/doc/felelossegunk.pdf 


