
/  Fenntarthatóság a Laudato si’ enciklikában 
és a Párizsi Klímaegyezményben

A fenntarthatóság fogalma, a Laudato si’1 és a Párizsi Klíma-
egyezmény2 alkotta háromszög tartalmi vizsgálatát érdemes 
egy negatív összehasonlítással kezdeni. A két utóbbi doku-
mentum közötti egyik összekötő kapocs ugyanis az, hogy 
egyikük sem tartalmazza a fenntartható fejlődés de� nícióját, 
ahogyan egyébként az ENSZ Éghajlatvédelmi Keretegyezmé-
nye3 és annak 1997-ben elfogadott Kiotói Kiegészítő Jegyző-
könyve4 sem.
Felmerül tehát a kérdés: hogyan határozhatjuk meg a fenn-
tarthatóságot mint a vizsgálódás fő tárgyát, illetve az hogyan, 
milyen minőségben jelenik meg a különböző elképzelések-
ben? 
A fogalmi magyarázattal ennek a kötetnek több írása is fog-
lalkozik, így jelen tanulmányban elegendő annyit leszögez-
ni, hogy a fenntarthatóság legtöbbet és legáltalánosabban 
idézett de� níciója az 1987-ben a Brundtland Bizottság által 
kiadott ENSZ-jelentésben található: „kielégíti a jelen szükség-
leteit anélkül, hogy a jövendő generációk saját szükségleteik 
kielégítésére irányuló képességeit terhelné.”5

Sok más dokumentum mellett egy későbbi ENSZ-jelentés, a 
World Summit Outcome 2005 három kulcsfontosságú aspek-
tusból tárgyalja a fenntartható fejlődés fogalmát: a gazdasági 
fejlődés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem szem-
pontjából.6 Mivel a Párizsi Klímaegyezmény az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentését célozza elsődleges prio-
ritásként, a Laudato si’ enciklikával kapcsolatos legfontosabb 
közös mezsgyéjét a környezetvédelem területén találjuk. 
A Laudato si’ és a környezetvédelem közös vonatkozásait már 
egy korábbi kiadványunk is tárgyalta,7 ezért a témára ebben 
a tanulmányban elsősorban a Párizsi Egyezményt vizsgálva 

koncentrálok. Tartalmi összecsengésük mellett a két doku-
mentum létrejötte is mutat kapcsolódási pontokat. A Laudato 
si’ Ferenc pápa ponti� kátusának második enciklikája,8 amely 
2015. május 24-én jelent meg, és a társadalmi igazságosság-
ra, azon belül korunk égető ökológiai kérdéseire hívta fel a 
� gyelmet; a Párizsi Klímaegyezmény pedig az Egyesült Nem-
zetek égisze alatt 1992-ben Rio de Janeiróban alapított Éghaj-
lat-változási Keretegyezmény (UNFCCC) 21. konferenciáján, 
Párizsban létrehozott megállapodás, amelyben a résztvevő 
államok az üvegházhatású gázok kibocsátását szabályozták 
2015 decemberében. Időben és logikailag tehát a Párizsi 
Egyezmény a Laudato si’ után következik, amely természetjogi 
és erkölcsi alapokat nyújt a kérdés tárgyalásához. 
Bár azt nem tudhatjuk, hogy a tárgyalásokban ténylegesen 
mekkora szerepet játszott, vagy volt-e egyáltalán szerepe 
az enciklikának, annak 5. fejezetét vizsgálva annyi biztosan 
elmondható róla, hogy megszólítja a politikai döntéshozó-
kat és a tudomány képviselőit, akiknek az Egyház nem akar 
a helyébe lépni, ám becsületes és átlátható vitát vár tőlük. 
A többi fejezettel együtt a Laudato si’ emlékeztet rá, hogy a 
Föld az emberiség közös öröksége, amelynek gondozása kö-
zös felelősség. A Párizsi Egyezmény létrejöttéhez Ferenc pápa 
nemcsak enciklikájával és egyházi útmutatással kívánt hozzá-
járulni, de nyílt és aktív diplomáciai tevékenységet is kifejtett. 
A Szentszék külpolitikájában az egyházfő és az Államtitkárság 
kulcsszerepet játszik: a pápa klasszikus diplomáciai eszközök-
kel, közleményekkel, érdekek és hatalmak közötti közvetítés-
sel,9 vagy akár nemzetközi konferenciákon való részvétellel 
is alakítójává válhat a nemzetközi kapcsolatoknak.10 A Klí-
maegyezmény megszületése előtti hónapokban Ferenc pápa 
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erőművel kell kiegészíteni a kieső elektromosság pótlására. Az 
erőmű pedig, mivel fosszilis tüzelésű, ugyanúgy szennyezi a le-
vegőt, tehát nem értünk el semmit. Az egyetlen valóban tiszta 
energiaforrás a napenergia, de nem a napelemes megoldás – 
amely nem túl hatékony –, hanem a naphőenergia. Ebben az 
esetben a sivatagokban elhelyezett tükrök által, a begyűjtött 
napfény hőjéből generálnak elektromosságot. Ez a módszer a 
jövőben biztosíthatná az energiát, de jelenleg nagyipari alkal-
mazása még nincs gyakorlatba ültetve.20 Lovelock egyértelmű-
en arra hajlik, hogy a nukleáris energia az egyetlen tényleges 
alternatíva a szennyező fosszilis üzemanyagok helyett. Ez a 
legolcsóbb, legmegbízhatóbb és legbiztonságosabb energia-
forrás, mivel egyáltalán nem bocsát ki szén-dioxidot, a balese-
tek pedig nem gyakoriak. Szerinte a zöldek által hangoztatott 
veszélyek túlzóak és alaptalanok, a társadalmi ellenszenv az ő 
hazugságaiknak és a szén-, gáz- és olajipar lobbijának eredmé-
nye.21 Ezenkívül úgy véli, az erőművekből származó radioaktív 
sugárzás elhanyagolható, mivel a környezetünkben természe-
tes úton is jelen van.
Az ipari környezetszennyezés súlyos, de nem a legsúlyosabb 
probléma. A szennyezés az élet szükségszerű velejárója, a leg-
több szennyezőanyag a természetben is megtalálható. Az ipari 
szennyezés elsősorban a nagy városi körzeteket érinti, de még-
sem ezek a legsérültebb területek, hanem a trópusi övezetek. 
Ez a terület Gaia és az ökoszisztéma túlélésének szempontjából 
létfontosságú, ám az erdőirtás és a helytelen kezdetleges tech-
nikával való gazdálkodás tönkretette, sokkal nagyobb pusztí-
tást végezve, mint a fejlett vidékeken.22 Az egyre növekvő né-

pesség etetésére egyre nagyobb területeket vonnak művelés 
alá, így az erdőirtás és maga a mezőgazdaság is akkora hatással 
bír a globális felmelegedésre nézve, mint a fosszilis energiahor-
dozók használata. Ezt az ütemet – az egyik legzöldebb cseleke-
detnek tekintett – faültetéssel sem lehet pótolni. Ez azért sem 
jó megoldás, mert az elültetett fákból nem lesz automatikusan 
ökoszisztéma, és nem válnak ellenállóvá a klímaváltozással 
szemben. Így nagyobb kárt teszünk, mint ha visszaadtuk volna 
a területet Gaiának, hogy ő népesítse be újra.23

Ha nem fordítható vissza a folyamat, akkor milyen jövő vár hát 
az emberiségre? A pesszimista felfogás szerint a bolygó olyan 
mértékben károsodni fog, hogy néhány mikrobát és baktéri-
umot leszámítva alkalmatlan lesz az életre. Ezek pedig nem 
lesznek elegendőek a bioszféra egészének fenntartásához, és 
Földünk a Marshoz vagy Vénuszhoz hasonló halott bolygóvá 
válik. Az optimistább verzió szerint a körülmények mostohák 
lesznek, de nem lehetetlen a túlélés az emberiség és vele a 
földi élet, Gaia számára. Az emberiség lélekszáma jelentősen 
le fog csökkeni, és a Föld egy forróbb állapotba kerül majd, de 
lesznek olyan térségek – elsősorban az északi területek – me-
lyeket a klímaváltozás és a tengerszint emelkedése kevésbé 
érint. Itt a civilizált kultúra továbbélése lehetséges lesz, és utó-
daink képesek lehetnek majd rá, hogy szorosan együttműköd-
ve éljenek Gaiával. 
Ezt jósolja nekünk James Lovelock, és tanácsolja, hogy alkal-
mazkodjunk majd a megváltozó körülményekhez, de minde-
nekelőtt fogadjuk el, hogy nem lesz mód a mostani kényelmes 
élethez való visszatéréshez. 

1 FERRY, Luc (1994): Új rend: az ökológia. Budapest: Európa Könyvkiadó, 125-127., Elizabeth de Fontenay: Az állatnak nincsen értelme c. cikke alap-
ján.

2 FERRY (1994), 79-82.
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4 FERRY (1994), 32-35.
5 LOVELOCK, James (1990): Gaia, a földi élet egy új nézőpontból. Budapest: Göncöl Kiadó, 31 és 201; LOVELOCK, James (2010): Gaia halványuló arca, 
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(167. pont), az 1972-es Stockholmi Nyilatkozatot (167. pont), 
a veszélyes hulladékok ellenőrzésére megkötött 1989-es Bá-
zeli Egyezményt (168. pont) és a vadon élő állatok védelméről 
szóló 1973-as Washingtoni Egyezményt, a pápa hangoztatja a 
nemzetközi fellépés szükségességét (170. pont). Figyelmeztet 
ugyanakkor a nemzetközi fellépés veszélyeire is, vagyis arra, 
hogy helytelen, ha az intézkedések azon fejlődő országokra 
róják a terheket, amelyek inkább elszenvedő alanyai a kör-
nyezetkárosításnak és a globális egyenlőtlenségnek (170. 
pont). A fejlődő országoknak elsősorban szociális intézkedé-
sekkel, illetve a korrupció felszámolásával és a kiváltságosok 
fogyasztásának mérséklésével kell hozzájárulniuk a környezet 
megóvásához, a korábban a bolygó károsításának árán fejlődő 
gazdag országoknak pedig ehhez technológiai és egyéb segít-
séget kell nyújtaniuk (172. pont).26 Vagyis Ferenc pápa szerint 
olyan globális válasz szükséges, amelyben összekapcsolódik a 
szegények segítése és a környezetkárosítás mérséklése (175. 
pont). 
Az Egyezmény alapján a fejlett és a fejlődő országok is „Nem-
zetileg Meghatározott Hozzájárulást” (Nationally Determi-
ned Contributions) tesznek,27 amelyeket összesítve további 
tárgyalások során alakul majd az arányosított végeredmény. 
A fejlődő országok szerepével kapcsolatban persze jogosan 
merül fel, hogy például Brazília és Kína milyen alapon szere-
pelnek a rászorulók között.
Az Egyezményben számszerűsítéseket kevésbé találunk, a 2. 
cikk célként megfogalmazza, hogy a felek:
a) a globális felmelegedés mértékét az iparosodást megelőző 
szinthez képest 2 °C alatt tartják, és hosszú távon igyekeznek 
azt 1,5 °C alá szorítani,
b) az élelmiszerellátás biztonsága érdekében csökkentik az 
üvegházhatású gázok kibocsátását, és növelik a klímaváltozás 
hatásaival ellentétes folyamatokhoz való alkalmazkodóké-
pességüket,
c) pénzügyi keretet biztosítanak az alacsony üveggázkibocsá-
tást és a klímavédelmet célzó fejlesztéseknek.
Az Egyezmény 2020-tól lép életbe, és az a) pontban megfo-
galmazott cél teljesítésének kötelezettségét globálisan vál-
lalja, vagyis a feleknek együttesen kell a célokat elérniük, az 
arányokról pedig a nemzeti hozzájárulások alapján zajlanak 
majd további tárgyalások. A Párizsi Egyezmény tehát inkább 

egyfajta keretet és menetrendet vázol fel, mintsem végső 
megoldást adna. Ezen a ponton találunk eltéréseket a Laudato 
si’ enciklikával, hiszen Ferenc pápa olyan megállapodást sür-
getett, amely lehetővé tette volna a nemzetközi közösség szá-
mára a rendelkezések végrehajtását és azok elmulasztásának 
szankcionálását (173. pont). Az enciklika azon intelmeinek 
azonban, amelyek a döntéshozókat tisztességes párbeszédre 
és vitára buzdítják, az Egyezmény tökéletesen megfelel, hi-
szen tulajdonképpen egy minimumot alkot meg, és a további 
tárgyalások kereteit szabja meg. Tegyük hozzá ehhez, hogy az 
Egyezmény létrejötte korántsem volt magától értetődő: az 
1997-es Kiotói Jegyzőkönyvet például az Egyesült Államok 
nem írta alá, és Kanada is kihátrált belőle, ahogyan a 2009-
es Koppenhágai csúcs kudarca is mindmáig fájó pont,28 de 
jelenleg is bizonytalan több megállapodás rati� kálása, mint 
például a fejlett és a fejlődő országok arányos hozzájárulását 
rendezni kívánó 2012-es Dohai Konferencián kezdeményezett 
megállapodás is.29

A párbeszéd előtérbe helyezésén túl az Egyezmény technoló-
giai együttműködést, technológiaátadást és kapacitásbőví-
tést is biztosít a fejlődő országoknak, viszont több eltérést is 
mutat az enciklikától néhány további tekintetben. Az Egyez-
mény ugyanis az említett nem-piaci mechanizmusok és tá-
mogatások mellett a piaci mechanizmusoknak is teret enged, 
ami ellen Ferenc pápa felszólalt, amikor az emissziós kvótákat 
– amelyek egyébként valóban nyújtanak némi rugalmasságot 
a kitűzött célok teljesítéséhez – csupán kibúvónak, a környe-
zetszennyezést relativizáló tényezőnek nevezte (173. pont).
A Klímavédelmi Keretegyezmény majd negyed évszázad után 
még mindig messze áll a megvalósulástól. Kétségtelen siker, 
hogy két országot (Szíriát és Nicaraguát) kivéve minden ál-
lam csatlakozott hozzá, illetve a Kiotói Egyezményt alá nem 
író Egyesült Államok az elnökválasztást követően30 továbbra 
is tagja az Egyezménynek. Azonban az érdemi tárgyalások 
és érdekütközések csak ezután következnek majd. A Párizsi 
Egyezmény csupán egy kezdet, egy kinyit ott kapu, amely 
iránymutatásaival a nemzetállamokra ruházza a cselekvés és 
döntés lehetőségét, egyben kötelességét is. Ferenc pápa en-
ciklikája tehát az Egyezmény létrejöttét követően sem veszí-
tett aktualitásából, a következő évtizedeken és lépcsőfokokon 
is várhatóan tovább fogja kísérni azt.

1 A Vatikán hivatalos oldala (2015): A „Laudato si’” enciklika. Elérhető: https://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-fran-
cesco_20150524_enciclica-laudato-si.html. Utolsó megtekintés: 2017.04.20.

2 United Nations Treaty Collection (2016): A Párizsi Egyezmény. Elérhető: https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/
Ch_XXVII-7-d.pdf. Utolsó megtekintés: 2017.04.19.

3 Az ENSZ Éghajlatvédelmi Keretegyezmény oldala (1992): United Nations Framework Convention on Climate Change. Elérhető: https://unfccc.int/
resource/docs/convkp/conveng.pdf. Utolsó megtekintés: 2017.04.19.
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diplomáciai téren is aktív tevékenységet folytatott, valamint 
beszédeiben is gyakran hívta fel a � gyelmet a környezetvéde-
lemre és a fenntarthatóságra. Ezek közül a legjelentősebbek a 
2015 szeptemberében tett amerikai látogatásához köthetők, 
amelynek során Barack Obama elnökkel is találkozott,11 illetve 
részt vett és fel is szólalt az ENSZ Közgyűlésén.12 (Az Egyesült 
Államok illetve Kanada kulcsfontosságú tényező a kérdésben, 
ugyanis az 1997-es kiotói megállapodásból mindketten kihát-
ráltak.) Bár a Szentszék nemzetközi ügyekben általában óva-
tosan nyilatkozik meg, a fenntarthatóság és a klímavédelem 
egy olyan területnek bizonyult, ahol Ferenc pápa hallatta a 
hangját és konkrét diplomáciai lépéseket is tett.
A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem gondolata 
fellelhető a Laudato si’ és a Párizsi Egyezmény gyökereiben, 
szellemi forrásaiban és intézményes előzményeiben is. Ferenc 
pápa enciklikájával egészen Assisi Szent Ferencig nyúl visz-
sza, nemcsak a szociális érzékenység fontosságát exponálva, 
hanem a teremtett világ szakrális mivoltát is hangsúlyozva. 
Mindezt Földünket egy édesanyához hasonlítva teszi. A Föld-
Anya hasonlat egyébként megjelenik a Párizsi Egyezményben 
is: a bevezető rész tizenharmadik gondolata az ökoszisztémák 
sértetlenségének biztosításával foglalkozik, ahol szó szerint 
a „Mother Earth” kifejezés szerepel. Azonban találunk más 
kapcsolódási pontokat is az Egyház és az ENSZ között. Ferenc 
pápa utal VI. Pál pápára is, aki szintén felszólalt a környezeti 
problémakörrel kapcsolatban, sőt az ENSZ Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Szervezete13 előtt is felhívta a � gyelmet egy 
ökológiai katasztrófa bekövetkezésének lehetőségére, illetve 
arra, hogy az emberiség magatartásának sürgősen változnia 
kell. Ferenc pápa utal Szent XXIII. János pápa 1963-as Pacem 
in terris enciklikájára is,14 ahogyan rávilágít arra is, hogy az 
ökológia az elmúlt évtizedekben minden elődjének ponti� -
kátusa alatt téma volt. Így megemlíti Szent II. János Pál pápa 
Redemptor Hominis enciklikáját15 és aggodalmát a Földet az 
emberi fogyasztásnak alárendelő magatartás miatt; továb-
bá XVI. Benedek pápa gondolatát is, miszerint az emberiség 
a társadalmi és a természeti környezetnek is károkat okoz, 
amikor megfeledkezik arról, hogy „az ember nem önmagát 
létrehozó szabadság.”16 Végül érdemes megemlíteni, hogy 
a megosztottság ellenére a katolikus és az ortodox keresz-
ténység nézőpontja is egybecseng: ezzel kapcsolatban a pápa 
Bartolomaiosz moszkvai pátriárka 1997-es beszédét idézi, 
amelyben a keleti keresztény egyház vezetője azt hangsú-
lyozza, hogy bármilyen kis környezeti kárt okozunk, ezzel a 
teremtés elcsúfításához járulunk hozzá, és kiemeli a problé-
mák lelki és etikai gyökereinek vizsgálatát a pusztán technikai 
szempontok helyett.17

A Párizsi Egyezmény inkább intézményes és a nemzetközi 
jog fejlődéséhez kapcsolódó utalásokat fogalmaz meg. Az 
Egyezmény legjelentősebb előzménye és egyben kerete az 
ENSZ Éghajlatvédelmi Keretegyezménye, amelynek alapelveit 
a Párizsi Egyezmény közvetetten magáénak tekinti, így utal 
az ENSZ Emberi Környezetről szóló 1972-es jelentésére,18 a 
Második Éghajlati Világkonferenciára,19 az Egyesült Nemzetek 
Chartájára,20 a Durban Platformra,21 az ózonréteg védelméről 
szóló 1985. évi Bécsi Egyezményre, a Meteorológiai Világszer-
vezet22 tevékenységére és az ENSZ Környezeti Programjára,23 
valamint számos más közgyűlési határozatra,24 kitérve egyút-
tal a fejlődő országok nehézségeire és a szegénység pusztító 
hatására is, megállapítva, hogy a klímaváltozás az emberiség 
közös ügye.
Ami a Párizsi Egyezmény érdemi, tartalmi részét illeti, az 
leginkább a Laudato si’ „A vallások, párbeszédben a tudo-
mányokkal” című V. fejezetével mutat analógiákat, amely a 
nemzetközi közösséget szólítja meg. A Laudato si’ első négy 
fejezete inkább leíró, értékelő jellegű; útmutatásokat, norma-
tív részeket inkább az utolsó két fejezet tartalmaz, amelyek 
közül az említett V. fejezet a nemzetközi közösséget, a poli-
tikai, gazdasági és tudományos szférát szólítja meg, míg az 
enciklika „Nevelés és ökológiai spiritualitás” című VI. fejezete 
az emberiség pasztorációjának tekinthető: az emberiséghez 
az egyének szintjén szól, minden egyes embert az élet- és 
gondolkodásmódja megváltoztatására buzdítva.
Mindkét dokumentum elfogadja és ki is nyilatkoztatja az em-
beriség felelősségét a környezet iránt. Azonban míg ez Ferenc 
pápánál egy vallásos természetjogi felfogásban jelenik meg – 
vagyis abban, hogy az emberiség mint a teremtett világ része 
elsősorban Istennek tartozik egy magasabb rendű felelősség-
gel, amelynek a pápa személyes morális vetületeire is próbál 
rávilágítani –, addig a Párizsi Egyezményben végszükségben 
egy harmadik generációs jog jelenik meg, amelynek imma-
nens alanya az emberiség, annak is a jövendő generációi.
További párhuzamként a szolidaritás elemét fedezhetjük fel 
az országok és érintett területek észak/dél, fejlett/fejlődő 
tengelye alapján. Ez a méltányossági elem az Egyezményben 
történelmi okokból és a ma is fennálló egyenlőtlenségből 
fakad, vagyis abból, hogy a fejlett országok korábban káro-
sították a környezetet, illetve napjainkban is globális egyen-
lőtlenségeket okoznak, s ezért kötelességük szolidaritást vál-
lalni a fejlődő országokkal és térségekkel. Ferenc pápa ezzel 
kapcsolatban az enciklika II. fejezetben kifejti, hogy Isten az 
egész emberi nemnek adta a Földet, és a természeti környe-
zet olyan közjó, amely az egész emberiség közös öröksége.25 
Majd, miután pozitív példaként hozta fel a Riói Konferenciát 
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