
A fik, a szigetek, a szik-
l6k jogair6l foty6 vitik
egyetlen c6lja: kiderite-
ni, hogy csak az ember
jogalany-e, vagY az is,
amit ma,,bioszf6r6nak",

,,iikoszf6rfnak" neve-
ziink...

Balog Adalbert

A 20. szilznd
iikol6giai
irfnyzutai

Nincsenek nagY reminYeim

az e mb eris lggel kaPcs tt I at'

!li;ffi.''o'u'"'"
E. B. WHITE

A 20 szAzad politikai 6s gazdasdgi fejloddsdvel p6r-

lahuramosan egyre er6teljesebben kezdtek kialakul-

ni azok az 6kol6giai ndzetek, amelyek napjainkban szerye-

senjelen vannak a fejlett ipari orsz6gokban, 6s aszilzadv6-

g6re meglehet6s befoly6sra tettek szert kepvisel6ik, szerve-

zeteik 6ltal.' Ennek ellendre az cikol6giai es ktirnyezetvd-

delmi eszm6k megismerdse, azok gyakorlatba val6 6ttiltet6-

se rnind a mai napig h6ttdrbe szorul a gazdas|gi drdekekkel

szemben, amelyeknek jelei m6r reg6ta Damoklesz kardja-

k6nt ftiggnek az emberi t6rsadalom felett, ftiggetlentil a po-

litikai, vall6si, faji stb. hovatartoz6st6l. Ugyanakkor el-

mondhat6 az is, hogy a fejlett orsz6gokban az ut6bbi dvti-

zedekben egyfajta,,ktirnyezeti" szernleletv6lt6s is megfi-

gyelhetri, szemben a fejl6d6 orsz6gokkal, ahol 6ltal6ban a

gazdasigi fejl6des sztiksegletei h6tt6rbe szoritj6k a kcirnye-

zetvedelmi szempontokat.
A nyugat-eur6pai orsz6gokban, ezek kciziil is els6k6nt

az angolszlsz orszigokban nyert polg6rjogot es form6l6-

dott ki a legfinomabb drvrendszer a kdrnyezeti kultirra ki-

alakul6s6ra, az okol6giai ,,ordkseg" meg6rz6s6re. A kOr-

nyezet- es term6szetv6d6 mozgalmak itt sz6ml6lj6k a leg-

tcibb tagot, sot az ut6bbi evtizedekben ldtrejdttek irn. radi-

k6lis komyezetvedo mozgalmak is.
Ugyancsak fontos rnegiegyezni, hogy a d6l-eur6pai ka-

tolikus orsz6gokkal szemben az angolszhsz 6s a getm6n, az-

az a tcibbs6g6ben anglik6n 6s a protest6ns orsz6gokb6l v6l-

tak ktizismerttd az e1m6leti dkol6gia legnagyobb kiv6l6s6-

gai. Az a felt6telezes teh6t, miszerint a vall6sok 6s a term6-
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szetvddelem kcizcitt cisszefiiggds van, sz6mos elmdleti szakember ds nem utols6sor-
ban filoz6fus miivdb6l is m6r j6l ismert tdnyszenisdg.

Max Weber ds Lynn White munk6ss6ga r6v6n az <ikol6giai gondolkod6sban jelen
van M a felfog6s, hogy a termeszethez fnzodo viszonyunk kialakit6s6ban a vall6s
alapvet6 szerepet jdtszott.' Ez helyt6ll6 meg6llapit6s, ha elfogadjuk,hogy az univer-
zumr6l, a term6szetr6l val6 vil6gkeptinket az egyh|zi tanok lvszdzadokon kereszttil
meghatilroztdk. Ha teh6t az ember 6s termdszet kapcsolat6nak modern, nyugati meg-
kdzelitdsdt hib6ztatjuk az 6kol6giai v6ls6g kibontakozilsdert, a keresztdnysdg felel6s-
sdge e tekintetben elkeriilhetetlentil felmeriil.'

A fentiek alapj6n megfigyelhet6, hogy ahol az <ikol6gi6ra vonatkoz6 elmdleti vi-
tdk egysdges ftloz6frai form6t Oltdttek, h6rom j6l elktikinithet<j irilnyzat alakult ki.
Ezen irinyzatok az ember ds a term6szet viszony6t illetti alapkdrddsben vallott elve-
ikben ndha homlokegyenest ellentdtesek egym6ssal.o

Az elsci - a legkevdsbd dogmatikus 6s a legkevdsbd merev - abb6l indul ki, hogy
a termdszet 6vdsa 6ltal az ember cinmag6t vddi rneg (ak6r cinmag6t6l is, amikor
,,boszork6nykonyhdsdit" j6tszik). A kcirnyezetnek itt nincs semmifdle belso 6rt6ke.
Egyszeriien annak a felismer6serril van sz6, hogy az ember az <it kortilvev6 vilSg le-
rombol6s6val nyilvdnval6an a saj6t l6tet is veszelybe sodorja. igy azthn ez az iriny-
zat a termeszetet ,,humanista", s6t ,,antropocentrista" szernpontok szerint veszi fi-
gyelembe.

E felfog6s ma nagyon sok filoz6fus, kciztirk a francia L. Ferry szerint a descartes-
i gondolkod6sra vezethet6 vissza. Descartes az embert olyan ldnyk6nt hat6rozta meg,
akiazil l tal emelkedikkiatObbi termdszetileny kozUl, hogy rendelkezikazdsz,a16-
ci6 adom6nyhval, s ezzel uralkodni hivatott mindezek felett. Ez a megktikinbciztetds
lehet6sdget adott arra, hogy a vildgot eszes 6s nem eszes lenyekre kiilonitsdk el, ahol
az el6bbiek b6rmit megtehetnek a t<jbbi el6ldnnyel. Az ember kiemeldse a termdszet
ledrtdkel<id6sdt vonta maga ut6n. A korszak vezeto elvei az antropocentrizmus ds a
racionalit6s, valamint az ember term6szet feletti uralm6nak ervdnyesitdse. Mindez
napjainkban is jelen yan, s az ember szdm6ra azt a l6tszatot kelti, hogy felette 6ll a
termdszetnek, s azzal b6rmit megtehet, kiirtja az erd6ket, kizsarolja nyersanyagait.

Kiildndsen a 20. szizad bdvelkedik olyan v|ltozdsokban, ahol az ertdkek m6r
nem is az embert szolgilljilk, hanem kiszabadLrlnak az ember uralma a161. A r6ci6,
amely az tijkorban az embert az 6llatvll6g fold ernelte, m6r triimutat az emberen, s a
szrimit6gdpek racionalitiisiit helyezi eloterbe az emberi esetlegessdggel szemben. Az
er6, a gyorsas6g, a verseny mint a huszadik szhzad vezdrelvei az epites helyett a rom-
bol6st, a meg6v6s helyett a pusztit6st mutatj6k. Altaldnossd valik a piaci tcirvdnyek
dominanci6ja, ahol minden eladhat6, birtokolhat6, s az ertdkek csup6n mint cseredr-
tdkek l6teznek. A m6rtdktelen fogyaszt6s v6lik kovetendcive, s az ember a thrgyak
,,eszkcizdv6" v61ik.

A termdszet itt csup6n k6r0lveszi az embert, a perif6ri6n helyezkedik el, nem pe-
dig a kdzdppontban. Tdbbnyire ez jellemzi a fejl6d6 orsz6gok dkol6giai ndzeteit, a
termdszetet minden komponens6vel egyetemben al6rendeli az emberij6letnek.s

A mrisodik irilnyzat egy ldpessel kdzelebb 6ll ahhoz, hogy mor6lis jelent6sdget
tulajdonitson nem emberi lenyeknek. L6nyege, hogy komolyan veszi azt az elvet,
amely szerint nem csup6n az ember cinnon drdekeit kell figyelembe venni, hanem 6l-
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tal6nosabb alapon arra kell torekedni, hogy a lehet6 legkisebbre csokkenjen az oko-

zott szenved{s 6s k6r m6rteke. Ebb6l az irinyzatb6l bontakozott ki az angolsz6sz vi-

lilgban a hatalmas, ,,Sllatfelszabadit6s" ndven kozismert mozgalom. Ez az irhnyzat

m6r r6st titcitt az antropocentrizmus b6sty6j6n, rnivel az illlatokat beemeli a mor6lis

megfontol6sok szfer6j6ba. Ez jellemzo a nyugati fejlett t6rsadalmak <ikol6giai szem-

ldletdre, els6sorban a nem materi6lis szempontokat elotdrbe helyez6 csoportok, klu-

bok, szervezetek stb. r6v6n. E szervezetek k6pvisel6inek sikeriilt olyan tdrvdnyeket

d6ban vagy N6metorsz6gban se szeri, se sz6ma az illlatok metafizikai es jogi st6tu-

s6nak szentelt akad6miai el6ad6soknak. A kiizdelem egy6bkent kor6ntsem csak el-

m6leti sikon folyik, 6mb6r a szervezok fennen hirdetik erdszakn6lkiilisdgiiket. Egye-

drrl az Amerikai Orvosi Koll6giumok Szdvetsdgdndl dvente 6tlagosan rLeryezer,

6llatfelszabadit6si mozgalmi tagokt6l szdrmazo fenyegetest rdgzitenek. Ezek ut6n

val6sziniileg nem meglep6 a vegetarianizmus tdrnyerese 6s az |llatfelszabaditrlsi

mozgalmak propagand6i kdzrjtti cisszefiigges. 1945-ben Angli6ban a lakoss6g mind-

6ssze 0,2 szilzaleka volt veget6ri6nus, 1980-ra mdt 2 sz6zal6ka, l99l-re pedigT sz6-

zal6ka.R6ad6sul kdtharmaduk rigy nyilatkozott, hogy az|llatok ir6nti tiszteletb6l ha-

gyott fel a hrisfogyaszt6ssal.o
Mindemellett az els6 irhnyzat is jelent6s szerepet tdlt be, foleg az ipari ds mez6-

gazdas|gi Sgazatok fejleszt6se kapcs6n, ahol lehetetlen a nem materi6lis okokat fi-

gyelmen kivi.il hagYni.
E k6t irhnyzat, mintegy paradox m6don, egym6ssal ellent6tes n6zetekre is t6-

maszkodik, ugyanis a fejlett ipar 6s a mezogazdas6g r6v6n kialakult anyagi j6l6t az

egyik kataliz6tora sz6mos mor6lis ndzet kialakul6s6nak. M6s sz6val, ha a megelhe-

tds a t6t, tobbnyire minden m6s n6zet h6tt6rbe szorul, nem besz6lve a potenci6lisan

anyagiakkal kecsegtetti termdszeti fon6sok ert6ker6l.'

A harmadik csoportba tartoz6 nezetek m6r nem az antropocentrizmus talajrin 6ll-

va vedik a term6szetet, hanem az embert6l fiiggetlentil, dndrt6kkel rendelkez6nek te-

kintik azt. Egyes ndzetek od6ig is eljutnak, hogy az ember az 6l6vi16g legk6rt6ko-

nyabb 16nye. Ezen elm6letektartalmazz6k a modemitSs kritik6jSt, valamint rijradrtd-

kelik a tudom6ny 6s a technika szerep6t is. Ezen trinyzat a,,mely cikol6gia" (deep

ecology) elnevez6st kapta, megkiilcinbdztetend6 a ,,ktirnyezetszeml6letii" ,,feliileti

6kol6girit6l" (shallow ecology).
Ez az irdnyzat a hetvenes 6vek elejet6l v6lt az alternativ mozgalmak ideol6gi6j6-

v6, mely szerint a politikai gondolkod6k ,,rdgi" ,,t6rsadalmi szerz6ddse" 6tadja a he-

ly6t egy,,term6szeti szerz6d6snek", amelynek 6rtelm6ben a term6szet jogalanny6 v6-

lik. A f6 gondolatmenet ebben az esetben rremaz,hogy az embert kell mindenekel6tt

meg6vni tinmag6t6l, hanem a termdszetet kell megv6deni az embert6l. K6pvisel6i

(Aldo Leopold, cristopher D. stone, USA; Hans Jonas, N6metorsz6g stb.) a termd-

szetnek jogalanny6 val6 nyilvdnit6s6n es ezzel egyitt az emberhez val6 felemel6sdn
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filradonnk. Gyakorlati megfontol6sb6l kiindulva, ha az emberi l6nyeket, fiiggetleniil
azok nemi, faji, dletkori, vall5si, anyagi stb. helyzet6t6l megilleti a jogi kdpviselet,
s6t az ember 6ltalldtrehozott fizikai objektumokat (gydrakat, [zemeket, dpiileteket
stb.) is, mi6rt ne illetnd meg mindez a termdszetet is?E

Ezt a ndzetrendszert kdt alcsoportba vagy fokozatba sorolhatjuk, amelyek eseten-
k6nt 6tfed6st mutatnak a m6sodik csoportban bernutatottakkal:

- Biocentrikus n6zetek: jogalanykdnt, az emberrel egy sorba veszik mindazokat
a l6nyeket, amelyek k6pesek az ordm ds a f6jdalom drz6kel6sdre. igy az rlllatokra is
kiterjesztik azt a vedelmi hel6t, amely bizonyos lenyeket mint rin6rtdkkel rendelke-
z6ket megilleti.

- Okocentrikus n6zetek: nemcsak az |llatokat kezeli on6ll6 drtdkkel bir6 jog-
alanykdnt, hanem mindent a tenndszetben, a fik:.at, az lsvdnyokat, ahegyeket, az
6ce6nokat stb. Ennek drtelmdben az eglsz univerzumjogalanny6 v6lik, ahol lehet6-
s6g van egy termdszeti szerz6dds letrehozilsdra.

1972-ben jelent meg a Southern California Law Rewie,yv-ban Cristopher D. Stone
ciwe Megilleti-e afdkat a jogi stdtusz? A termdszeti tdrgyak.jogainak thrvdnyesitd-
sefeld cimmel. A cikket egy meglehet6sen nagy visszhangot keltett per ihlette. 1970-
ben az amerikai erd6gazdas6g (The US Forest Service) a Walt Disney Company sz6-
m6ra engeddlyt adott ki, amely alapjbn beruh6z6sokat v6gezhet Siena Nevad6ban
egy addig drintetlen teriileten, a Mineral King volgyben. Tiltakoz6sk6nt a Sierra Club
- a vll6g tal6n legbefoly6sosabb dkol6giai egyestilete - feljelent6st tett arra hivatkoz-
va, hogy a beruh6z6sok a Mineral King eszt6tikai k6p6nek ds termeszeti egyensirly6-
nak a szdtrombol6sdval fenyeget. A bir6s6g elutasitotta a keresetet, mivel a beruh6-
z6sok nem fenyegettdk a Sierra Club ktizvetlen drdekeit (az arrerikai j og azon az esz-
m6n alapszik, hogy a jogrendszer az drdekek vddelm6t szolg6lja, nem pedig elvont
6rtdkeket). Stone professzor erre a legteljesebb komolys6ggal javasolta: ,,Adjuk meg
a tOrvdnyes jogokat az erd6knek, a foly6knak, az 6ce6noknak 6s rninden termdszeti-
neknevezett t6rgynak a kcirnyezetiinkben, sotaz eg6,sz kcimyezetiinknek. Ha sikeriil-
ne eldrni, hogy a bir6sSg a parkot jogi szem6lynek tekintse - abban az 6rtelemben,
amelyben a v6llalatok is annak sz6mitanak -, akkor a jogokkal rendelkez6 termdszet
fogalma jelent6s v6ltozdsokat iddzhetne el6 az eljilrhsokban..."'

Kdrdds persze, hogy mikor lehet egy l6nyr6l elmondani, hogy ,,tcirvdnyes jogokat
visel". Stone szerint h6rom feltdtelnek kell ehhez 6rvdnyesiilnie. El6szrir is kezdem6-
nyezhessenjogi cselekm6nyeket a saj6t 6rdekdben; m6sodszor egy esetleges perben
a bir6s6g vegye figyelembe a vele szernben elkcivetett k6rokoz6st vagy jogsdrelmet;
harmadszor pedig az esetleges jogorvosl6s kedvezmdnyezettje kdzvetleniil 6 legyen.
Sz6mos jogi vita sor6n kimutathat6v6 v6lt, hogy a ,,termdszeti 6rtekek" k6nnyed6n
megfelelnek mindh6rom feltdtelnek, ha elfogadjuk, hogy m6s, nem gondolkod6 jog-
alanyokhoz hasonl6an a bir6s6g el6tt k6pviseleti krlzremtikciddssel szerepelnek 6ko-
l6giai vagy egy6b szervezetek 6ltal.

Napjainkban sz6mos nyugat-eur6pai neves joghsz vall hasonl6 ndzeteket, ds kril-
csdnclsen elfogadj6k azt, hogy feliil kell vizsg6lni a humanizmus dszj6r6s6t, amely
szerint egyedtil az ember lehet jogi szemely. Marie-AngAle Hennitte szavait iddzve :
,,Egy term6szetes dkoszisztdma jogalany lehet, bizotts6g vagy t6rsas6g kdpviselheti



|  \ l .  l "
, 1 1 L \

dnmagiihoz val6 jogainak 6rvdnyesit6s6t, azon jogilet, holy meg6rizhesse 6llapot6t'

g6gj6t, 6s helyre6llitand az elveszett harm6ni6t'
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