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A 20. szàzad politikai és gazdasàgi fejlòdésével pàrhuzamosan egyre eroteljesebben kezdtek
kialakulni azok az okológiai nézetek, amelyek napjainkban szervesen jelen vannak a fejlett ipari
orszàgokban, és a szàzad végére meglehetòs befolyàsra tettek szert képyiselóik, szervezeteik
aitai. 1 Ennek ellenére az okológiai és kòrnyezetvédelmi eszmék megismerése, azok gyakorlatba
vaiò àtultetése mind a mai napig hattérbe szorul a gazdasàgi érdekekkel szemben, amelyeknek
jelei mar régóta Damoklész kardjaként fùggnek az emberi tàrsadalom felett, fuggetlenul a
politikai, vallasi, faji stb. hovatartozàstól. Ugyanakkor elmondható az is, hogy a fejlett
orszagokban az utóbbi évtizedekben egyfajta ,,kòrnyezeti" szemléletvàltàs is megfigyelhetó,
szemben a fejlodo orszàgokkal, ahol àltalàban a gazdasàgi fejlodés szùkségletei hattérbe
szorìtjàk a kòrnyezetvédelmi szempontokat.
A nyugat-európai orszagokban, ezek kòzùl is elsóként az angolszàsz orszagokban nyert
polgàrjogot és formàlódott ki a legfinomabb érvrendszer a kòrnyezeti kultùra kialakulàsara, az
okológiai ,,òròkség" megorzésére. A kòrnyezet- és természetvédò mozgalmak itt szàmlàljàk a
legtòbb tagot, sót az utóbbi évtizedekben létrejòttek un. radikàlis kòrnyezetvédo mozgalmak is.
Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy a dél-európai katolikus orszàgokkal szemben az
angolszàsz és a germàn, azaz a tòbbségében anglikàn és a protestàns orszàgokból vàltak
kòzismertté az elméleti òkológia legnagyobb kivàlósàgai. Az a feltételezés tehàt, miszerint a
vallàsok és a természetvédelem kòzòtt òsszefuggés van, szàmos elméleti szakember és nem
utolsósorban filozófus mùvébol is mar jól ismert tényszerùség.
Max Weber és Lynn White munkàssàga révén az okológiai gondolkodasban jelen van az a
felfogàs, hogy a természethez fùzodo viszonyunk kialakftàsàban a vallàs alapvetó szerepet
jàtszott.2 Ez helytàlló megàllapitàs, ha elfogadjuk, hogy az uniyerzumról, a természetròl vaiò
vilàgképunket az egyhàzi tanok évszàzadokon keresztùl meghatàroztàk. Ha tehàt az ember és
természet kapcsolatànak modern, nyugati megkòzelftését hibàztatjuk az okológiai vàlsàg
kibontakozàsàért, a kereszténység felelòssége e tekintetben elkerulhetetlenul felmerul.3
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A fentiek alapjàn megfigyelhetó, hogy ahol az pkológiàra vonatkozó elméleti vitàk egységes
filozófiai formàt òltòttek, hàrom jól elkulònìthetó irànyzat alakult ki. Ezen irànyzatok az ember és
a természet viszonyàt illetó alapkérdésben vallott elveikben néha homlokegyenest ellentétesek
egymàssal.4
Az elsò - a legkevésbé dogmatikus és a legkevésbé merev - abból indul ki, hogy a természet
óvàsa aitai az ember ònmagàt vedi meg (akàr ònrnagàtól is, amikor ,,boszorkànykonyhàsdit"
jàtszik). A kòrnyezetnek itt nincs semmiféle belsò értéke. Egyszeruen annak a felismeréséról van
szó, hogy az ember az ót kòrùlvevó vilàg lerombolàsàval nyilvànvalóan a sajàt létét is veszélybe
sodorja. ìgy aztàn ez az irànyzat a természetet ,,humanista", sot ,,antropocentrista" szempontok
szerint veszi figyelembe.
E felfogàs ma nagyon sok filozófus, kòztuk a francia L Ferry szerint a descartes-i
gondolkodàsra vezethetó vissza. Descartes az embert olyan lényként hatàrozta meg, aki azàltal
emelkedik ki a tòbbi természeti lény kòzul, hogy rendelkezik az ész, a ràdo adomànyàval, s
ezzel uralkodni hivatott mindezek felett. Ez a megkulònbòztetés lehetòséget adott arra, hogy a
vilàgot eszes és nem eszes lényekre kulònftsék el, ahol az elóbbiek bàrmit megtehetnek a tòbbi
élólénnyel. Az ember kiemelése a természet leértékelódését vonta maga utàn. A korszak vezetó
elvei az antropocentrizmus és a racionalitàs, valamint az ember természet feletti uralmànak
érvényesftése. Mindez napjainkban is jelen van, s az ember szàmàra azt a làtszatot kelti, hogy
felette ali a természetnek, s azzai bàrmit megtehet, kiirtja az erdòket, kizsarolja nyersanyagait.
Kùlònòsen a 20. szàzad bovelkedik olyan vàltozàsokban, ahol az értékek mar nem is az
embert szolgàljàk, hanem kiszabadulnak az ember uralma alò). A ràció, amely az ùjkorban az
embert az àllatvilàg fòle emelte, mar tùlmutat az emberen, s a szàmitógépek racionalitàsàt
helyezi elotérbe az emberi esetlegességgel szemben. Az ero, a gyorsasàg, a verseny mint a
huszadik szàzad vezérelvei az épités helyett a rombolàst, a megóvàs helyett a pusztitàst
mutatjàk. Àltalànossà vàlik a piaci tòrvények dominanciàja, ahol minden eladható, birtokolható,
s az értékek csupàn mint csereértékek léteznek. A mértéktelen fogyasztàs vàlik kòvetendòvé, s
az ember a tàrgyak ,,eszkòzévé" vàlik.
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A természet itt csupàn kòrulveszi az embert, a perifériàn helyezkedik et, nem pedig a
kòzéppontban. Tòbbnyire ez jellemzi a fejlòdo orszagok òkológiai nézeteit, a természetet minden
komponensével egyetemben alàrendeli az emberi jólétnek.5
A màsodik irànyzat egy lépéssel kózelebb ali ahhoz, hogy moralis jelentòséget tulajdonftson
nem emberi lényeknek. Lényege, hogy komolyan veszi azt az elvet, amely szerint nem csupàn
az ember ònnòn érdekeit kell figyelembe venni, hanem àltalanosabb alapon arra kell tòrekedni,
hogy a lehetò legkisebbre csòkkenjen az okozott szenvedés és kàr mértéke. Ebból az irànyzatból
bontakozott ki az angolszàsz vilàgban a hatalmas, ,,àllatfelszabadìtàs" néven kòzismert
mozgalom. Ez az irànyzat mar rést utòtt az antropocentrizmus bàstyàjàn, mivel az àllatokat
beemeli a moralis megfontolàsok szféràjàba. Ez jellemzó a nyugati fejlett tàrsadalmak òkológiai
szemléletére, elsosprban a nem materiàlis szempontokat elótérbe helyezó csoportok, klubok,
szervezetek stb. révén. E szervezetek képviseloinek sikerult olyan tòrvényeket elfogadtatni,
amelyek betartàsa és betartatàsa egyre inkàbb kezd meghonosodni. Ugyancsak e
szervezeteknek kòszònhetòen létezik mar Az aliati jogok egyetemes nyilatkozata, amely 1978ban làtott napvilàgot, alig riarmine évvel az Emberi Jpgok Nyilatkozata utàn. A megfogalmazàsa
is hasonló: ,,Minden àllat egyenlònek jòn a vilàgra, és azonos létjogokkal rendelkezik." Minden
bizonnyal hasonló megmozdulàsoknak is jelentós szerepe volt abban, hogy jelenleg az Egyesult
Àllamokban, Kanadàban vagy Németprszàgban se szeri, se szàma az àllatpk metafizikai és jogi
stàtusànak szentelt akadémiai eìoadàsoknak. A kuzdelem egyébként koràntsem csak elméleti
sikon folyik, àmbàr a szervezòk fennen hirdetik erószaknélkùliséguket. Egyedul az Amerikai
Orvosi Kollégiumok Szòvetségénél évente àtlagosan négyezer, àllatfelszabadìtàsi mozgalmi
tagoktól szàrmazó fenyegetést rògzitenek. Ezek utàn valószinuleg nem meglepó a
vegetarianizmus térnyerése és az àllatfelszabaditàsi mozgalmak propagandai kòzòtti
òsszefùggés. 1945-ben Angliàban a lakpssàg mindòssze 0,2 szàzaléka volt vegetàriànus, 1980ra mar 2 szàzaléka, 1991-re pedig 7 szàzaléka. Ràadàsul kétharmaduk ùgy nyilatkozott, hogy az
àllatok irànti tiszteletbol hagyott fel a hùsfogyasztàssal.6
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Mindemellett az elsó irànyzat is jelentós szerepet tòlt be, foleg az ipari és mezógazdasàgi
àgazatok fejlesztése kapcsàn, ahol lehetetlen a nem materiàlis okokat figyelmen kfvùl hagyni.
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E két irànyzat, mintegy paradox módon, egymàssal ellentétes nézetekre is tàmaszkpdik,
ugyanis a fejlett ipar és a mezògazdasàg révén kialakult anyagi jólét az egyik katalizàtora
szàmos moralis nézet kialakulàsànak. Mas szóval, ha a megélhetés a tét, tpbbnyire minden mas
nézet hàttérbe szorul, nem beszélve a potenciàlisan anyagiakkal kecsegtetó természeti forràsok
értékérol.7
A harmadik csoportba tartozó nézetek mar nem az antropocentrizmus talajàn àllva védik a
természetet, hanem az embertól fuggetlenul, ònértékkel rendelkezónek tekintik azt. Egyes
nézetek odàig is eljutnak, hogy az ember az élòvilàg legkàrtékonyabb lénye. Ezen elméletek
tartalmazzàk a modernitàs kritikàjàt, valamint ùjraértékelik a tudomàny és a technika szerepet
is. Ezen irànyzat a ,,mély òkológia" (deep ecology) elnevezést kapta, megkulònbòztetendò a
,,kòrnyezetszemléletù" ,,feluleti òkológiàtól" (shallow ecology).
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Ez az irànyzat a hetvenes évek elejétól valt az alternatìv mozgalmak ideológiàjàvà, mely
szerint a politikai gondolkodók ,,régi" ,,tàrsadalmi szerzódése" àtadja a helyét egy «természeti
szerzódésnek", amelynek értelmében a természet jogalannyà vàlik. A fo gondolatmenet ebben
az esetben nem az, hogy az embert kell mindenekelótt megóvni ònmagàtól, hanem a
természetet kell megvédeni az embertól. Képviselòi (Aldo Leopold, Cristopher D. Stone, USA;
Hans Jonas, Németorszàg stb.) a természetnek jogalannyà vaiò nyilyànitàsàn és ezzel egyutt az
emberhez vaiò felemelésén fàradoznak. Gyakorlati megfontolàsból kiindulva, ha az emberi
lényeket, fuggetlenul azok nemi, faji, életkori, vallasi, anyagi stb. helyzetétol megilleti a jogi
képviselet, sot az ember aitai letrehozott fizikai objektumokat (gyarakat, uzemeket, epùleteket
stb.) is, miért ne illetné meg mindez a természetet is?8
Ezt a nézetrendszert két alcsoportba vagy fokozatba sorolhatjuk,
àtfedést mutatnak a màsodik csoportban bemutatottakkal:

amelyek esetenként

- Biocentrikus nézetek: jogalanyként, az emberrel egy,sorba veszik mindazokat a lényeket,
amelyek képesek az òròm és a fàjdalom érzékelésére. ìgy az àllatokra is kiterjesztik azt a
védelmi hàlót, amely bizonyos lényeket mint ònértékkel rendelkezóket megilleti.
- Ókocentrikus nézetek: nemcsak az àllatokat kezeli ònàlló értékkel biro jogalanyként, hanem
mindent a természetben, a fàkat, az àsvànyokat, a hegyeket, az óceànokat stb. Ennek
értelmében az egész univerzum jogalannyà vàlik, ahol lehetoség van egy természeti szerzòdés
létrehozàsàra.
1972-ben jelent meg a Southern California Law Rewiew-ban Cristopher D. Stone cikke
Megilleti-e a fàkat a jogi stàtusz? A természeti tàrgyak jogainak tòrvényesitése felé cimmel. A
cikket egy meglehetosen nagy visszhangot keltett per ihlette. 1970-ben az amerikai
erdogazdasàg (The US Forest Service) a Walt Disney Cornpany szàmàra engedélyt adott ki,
amely alapjàn beruhàzàsokat yégezhet Sierra Nevadàban egy addig érintetlen terùleten, a
Minerai King vòlgyben. Tiltakozàsként a Sierra Club - a vilàg talàn legbefolyàsosabb òkológiai
egyesulete - feljelentést tett arra hivatkozva, hogy a beruhàzàsok a Minerai King esztétikai
képének és természeti egyensùlyànak a szétrpmbolàsàval fenyeget. A bìrósàg elutasitotta a
keresetet, mivel a beruhàzàsok nem fenyegették a Sierra Club kòzvetlen érdekeit (az amerikai
jog azon az eszmén alapszik, hogy a jogrendszer az érdekek védelmét szolgàlja, nem pedig
elvont értékeket). Stone professzor erre a legteljesebb komolysàggal javasolta: ,,Adjuk meg a
tòrvényes jogokat az erdoknek, a folyóknak, az óceànoknak és minden természetinek neyezett
tàrgynak a kòrnyezetiinkben, sot az egész kòrnyezetunknek. Ha sikeriilne elérni, hogy a birósàg
a parkot jogi személynek tekintse - abban az értelemben, amelyben a vàllalatok is annak
szàmitanak -, akkor a jogokkal rendelkezó természet fogalma jelentós vàltozàsokat idézhetne
eló az eljàràsokban..."9
Kérdés persze, hogy mikor lehet egy lényrpl elmondani, hogy ,,tòrvényes jogokat visel". Stone
szerint hàrom feltételnek kell ehhez érvényesulnie. Elòszòr is kezdeményezhessen jogi
cselekményeket a sajàt érdekében; màsodszor egy esetleges perben a birósàg vegye figyelembe
a vele szemben elkòvetett kàrokozàst vagy jogsérelmet; harmadszor pedig az esetleges
jogorvoslàs kedvezményezettje kòzvetlenùl 6 legyen. Szàmos jogi vita soràn kimutathatóvà vàlt,
hogy a ,,természeti értékek" kònnyedén megfelelnek mindhàrom feltételnek, ha elfogadjuk, hogy
mas, nem gondolkodó jogalanyokhoz hasonlóan a birósàg elott képviseleti kòzremukòdéssel
szerepelnek òkológiai vagy egyéb szervezetek aitai.

Napjainkban szàmos nyugat-európai neves jogàsz vali hasonló nézeteket, és kòlcsònòsen
elfogadjàk azt, hogy felul kell vizsgàlni a humanizmus észjàràsat, amely szerint egyedul az
ember lehet jogi személy. Marie-Angele Hermitte szavait idézve: ,,Egy természetes òkoszisztéma
jogalany lehet, bizottsag vagy tarsasàg képviselheti ònmagàhoz vaiò jogainak érvényesitését,
azon jogàét, hogy megòrizhesse àllapotàt, illetve még jobb àllapotba kerulhessen."10
Ha az egészségugyi szolgalatok és laboratóriumok kimutattàk az aeroszolok veszedelmes
hatàsàt, és ha maguk az autógyàrak is elismerik a kipufogógàz okozta légszennyezést, a nagy
ipari komplexumok egyetértenek a kibocsàtott szennyezo anyagok és az erdópusztulàsok kòzòtti
òsszefùggéssel, akkor nem erkòlcstelenség-e minderròl tudomàst sem venni?
Az elméleti vitàk és azok gyakorlatba vaiò àtultetései kòzòtt gyakran kevés az òsszefuggés.
Noha a gondolatmenetek gyakran vitathatóak, ennek ellenére lehetové tennék a nagy
természet- és kòrnyezetszennyezok perbe fogàsàt, még a kòzyetlen érdekek megsértésének
hiànyàban is. Ismeretes szamos olyan eset, amikor a nagy pusztitàsokat végzo vàllalatokat nem
lehetett leàllìtani, mert a szennyezés olyan zónàkban tòrtént, ahol ,,semmilyen egyéni érdeket
nem sértett". Mindez persze egy meglehetosen furcsa paradoxon. Mivel magyarazat nélkul
mindenki elfogadja a bioszféra egységes ,,szervezeti" rendszerét, fgy bàrminemù szennyezés
kòzvetlenul is egyéni érdekeket sért. Ennek ellenére az emlìtett jogi vitàk ezekkel nem
szàmolnak, spt egyszerùen nem vesznek erról tudomàst. A kérdés megoldàsa azonban màr-màr
az embertol és a természettól fuggetlenul is surgetóvé vàlik. A fàk, a szigetek, a sziklàk jogairól
folyó viték egyetlen célja: kiderìteni, hogy csak az ember jogalany-e, vagy az is, amit ma
,,bioszférànak", ,,òkoszférànak" nevezunk, ugyanis ebben az esetben az ember etikai, jogi,
ontológiai értelemben és minden szempontból csupàn egyetlen, az igazat megvallva a
legkevésbé szimpatikus elem a tòbbi kòzòtt. Legkevésbé képes az egyuttélésre ebben a
harmonikus és rendezett, a szó yalódi értelmében vett természetben. A humanizmus ekképpen
zàrójelbe tétetik. Feltevodik a kérdés, nem kellene-e egy ,,természeti szerzodést" kòtni, amely
visszavetné az ember gógjét, és helyreàllitanà az elveszett harmóniàt.
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