Balog Adalbert

A 20. szilznd
iikol6giai
irfnyzutai
Nincsenek nagY reminYeim
az emb eris lggel kaPcstt I at'
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A fik, a szigetek, a szikp6rA 20 szAzadpolitikai 6s gazdasdgifejloddsdvel
l6k jogair6l foty6 vitik
kialakulkezdtek
er6teljesebben
egyre
lahuramosan
egyetlen c6lja: kiderite- ni azok az 6kol6giai ndzetek,amelyeknapjainkbanszeryeni, hogy csak az ember senjelen vannaka fejlett ipari orsz6gokban,6s aszilzadv6jogalany-e, vagY az is, g6remeglehet6sbefoly6sratettekszertkepvisel6ik,szerveamit ma,,bioszf6r6nak", zeteik 6ltal.' Ennek ellendreaz cikol6giai es ktirnyezetvdazok gyakorlatbaval6 6ttiltet6delmi eszm6kmegismerdse,
,,iikoszf6rfnak" neve- se rnind a mai napig h6ttdrbeszorul a gazdas|gi drdekekkel
ziink...
szemben,amelyeknekjelei m6r reg6ta Damokleszkardjak6nt ftiggnek az emberi t6rsadalomfelett, ftiggetlentil a politikai, vall6si, faji stb. hovatartoz6st6l.Ugyanakkor elmondhat6az is, hogy a fejlett orsz6gokbanaz ut6bbi dvtizedekben egyfajta,,ktirnyezeti" szernleletv6lt6sis megfigyelhetri,szembena fejl6d6 orsz6gokkal,ahol 6ltal6bana
gazdasigi fejl6des sztiksegleteih6tt6rbeszoritj6k a kcirnyezetvedelmiszempontokat.
A nyugat-eur6paiorsz6gokban,ezek kciziil is els6k6nt
az angolszlsz orszigokban nyert polg6rjogot es form6l6dott ki a legfinomabb drvrendszera kdrnyezeti kultirra kialakul6s6ra,az okol6giai ,,ordkseg"meg6rz6s6re.A kOrnyezet-es term6szetv6d6mozgalmak itt sz6ml6lj6ka legtcibbtagot, sot az ut6bbi evtizedekbenldtrejdttekirn. radik6lis komyezetvedomozgalmakis.
Ugyancsakfontos rnegiegyezni,hogy a d6l-eur6paikatolikus orsz6gokkalszembenaz angolszhsz6s a getm6n,azanglik6n6s a protest6nsorsz6gokb6lv6laz a tcibbs6g6ben
tak ktizismerttdaz e1m6letidkol6gia legnagyobbkiv6l6s6gai.Az a felt6telezesteh6t,miszerinta vall6sok6s a term6-
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szetvddelemkcizcittcisszefiiggdsvan, sz6moselmdleti szakember ds nem utols6sorban filoz6fus miivdb6l is m6r j6l ismert tdnyszenisdg.
Max Weber ds Lynn White munk6ss6gar6v6n az <ikol6giai gondolkod6sbanjelen
van M a felfog6s, hogy a termeszethezfnzodo viszonyunk kialakit6s6ban a vall6s
alapvet6 szerepetjdtszott.' Ez helyt6ll6 meg6llapit6s,ha elfogadjuk,hogy az univerzumr6l, a term6szetr6l val6 vil6gkeptinket az egyh|zi tanok lvszdzadokon kereszttil
meghatilroztdk.Ha teh6t az ember 6s termdszetkapcsolat6nakmodern, nyugati megkdzelitdsdthib6ztatjukaz 6kol6giai v6ls6gkibontakozilsdert,a keresztdnysdg
felel6ssdgee tekintetben elkeriilhetetlentil felmeriil.'
A fentiek alapj6nmegfigyelhet6,hogy ahol az <ikol6gi6ravonatkoz6elmdleti vitdk egysdgesftloz6frai form6t Oltdttek, h6rom j6l elktikinithet<j irilnyzat alakult ki.
Ezen irinyzatok az emberds a term6szetviszony6tilletti alapkdrddsbenvallott elveikben ndha homlokegyenestellentdtesekegym6ssal.o
Az elsci- a legkevdsbddogmatikus6s a legkevdsbdmerev - abb6l indul ki, hogy
a termdszet 6vdsa 6ltal az ember cinmag6tvddi rneg (ak6r cinmag6t6lis, amikor
j6tszik). A kcirnyezetnekitt nincs semmifdle belso 6rt6ke.
,,boszork6nykonyhdsdit"
Egyszeriienannak a felismer6serrilvan sz6, hogy az ember az <itkortilvev6 vilSg lerombol6s6valnyilvdnval6ana saj6tl6tet is veszelybesodorja. igy azthnez az irinyzat a termeszetet,,humanista",s6t ,,antropocentrista"
szernpontokszerint veszi figyelembe.
E felfog6sma nagyonsok filoz6fus,kciztirka franciaL. Ferry szerinta descartesi gondolkod6sravezethet6vissza.Descartesaz embertolyan ldnyk6nthat6roztameg,
akiazilltalemelkedikkiatObbitermdszetilenykozUl,hogy rendelkezikazdsz,a16ci6 adom6nyhval,s ezzel uralkodni hivatott mindezekfelett. Ez a megktikinbciztetds
lehet6sdgetadott arra, hogy a vildgot eszes6s nem eszeslenyekrekiilonitsdk el, ahol
az el6bbiek b6rmit megtehetneka t<jbbiel6ldnnyel.Az ember kiemeldsea termdszet
ledrtdkel<id6sdt
vonta maga ut6n. A korszak vezeto elvei az antropocentrizmusds a
racionalit6s,valamint az emberterm6szetfeletti uralm6nak ervdnyesitdse.Mindez
napjainkbanis jelen yan, s az ember szdm6raazt a l6tszatotkelti, hogy felette 6ll a
termdszetnek,s azzal b6rmit megtehet,kiirtja az erd6ket,kizsaroljanyersanyagait.
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
szrimit6gdpekracionalitiisiithelyezi eloterbeaz emberi esetlegessdggel
szemben.Az
er6, a gyorsas6g,a versenymint a huszadikszhzadvezdrelveiaz epiteshelyett a rombol6st,a meg6v6shelyett a pusztit6stmutatj6k.Altaldnossdvalik a piaci tcirvdnyek
dominanci6ja,ahol minden eladhat6,birtokolhat6,s az ertdkekcsup6nmint cseredrtdkek l6teznek. A m6rtdktelen fogyaszt6sv6lik kovetendcive,s az ember a thrgyak
,,eszkcizdv6"v61ik.
A termdszetitt csup6nk6r0lvesziaz embert,a perif6ri6nhelyezkedikel, nem pedig a kdzdppontban. Tdbbnyire ez jellemzi a fejl6d6 orsz6gok dkol6giai ndzeteit,a
termdszetetminden komponens6velegyetembenal6rendeli az emberij6letnek.s
A mrisodik irilnyzat egy ldpesselkdzelebb6ll ahhoz, hogy mor6lis jelent6sdget
tulajdonitsonnem emberi lenyeknek.L6nyege,hogy komolyan veszi azt az elvet,
amely szerintnem csup6naz embercinnondrdekeitkell figyelembevenni, hanem6l-
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tal6nosabbalapon arra kell torekedni, hogy a lehet6 legkisebbre csokkenjen az okozott szenved{s 6s k6r m6rteke. Ebb6l az irinyzatb6l bontakozott ki az angolsz6szvililgban a hatalmas, ,,Sllatfelszabadit6s"ndven kozismert mozgalom. Ez az irhnyzat
m6r r6st titcitt az antropocentrizmusb6sty6j6n, rnivel az illlatokat beemeli a mor6lis
megfontol6sok szfer6j6ba.Ez jellemzo a nyugati fejlett t6rsadalmak<ikol6giaiszemldletdre, els6sorbana nem materi6lis szempontokatelotdrbe helyez6 csoportok, klubok, szervezetekstb. r6v6n. E szervezetekk6pvisel6inek sikeriilt olyan tdrvdnyeket

d6ban vagy N6metorsz6gbanse szeri, se sz6ma az illlatok metafizikai es jogi st6tus6nak szentelt akad6miai el6ad6soknak.A kiizdelem egy6bkent kor6ntsem csak elm6leti sikon folyik, 6mb6ra szervezokfennen hirdetik erdszakn6lkiilisdgiiket.Egyedrrl az Amerikai Orvosi Koll6giumok Szdvetsdgdndldvente 6tlagosan rLeryezer,
6llatfelszabadit6si mozgalmi tagokt6l szdrmazofenyegetest rdgzitenek. Ezek ut6n
val6sziniileg nem meglep6 a vegetarianizmus tdrnyerese 6s az |llatfelszabaditrlsi
1945-benAngli6ban a lakoss6gmindmozgalmakpropagand6ikdzrjtti cisszefiigges.
6ssze0,2 szilzalekavolt veget6ri6nus,1980-ramdt 2 sz6zal6ka,l99l-re pedigT sz6zal6ka.R6ad6sulkdtharmadukrigy nyilatkozott, hogy az|llatok ir6nti tiszteletb6l hagyott fel a hrisfogyaszt6ssal.o
Mindemellett az els6 irhnyzat is jelent6s szerepettdlt be, foleg az ipari ds mez6gazdas|gi Sgazatokfejleszt6sekapcs6n, ahol lehetetlen a nem materi6lis okokat figyelmen kivi.il hagYni.
E k6t irhnyzat, mintegy paradox m6don, egym6ssal ellent6tes n6zetekre is t6maszkodik, ugyanis a fejlett ipar 6s a mezogazdas6gr6v6n kialakult anyagi j6l6t az
egyik kataliz6torasz6mosmor6lis ndzet kialakul6s6nak.M6s sz6val,ha a megelhetds a t6t, tobbnyire minden m6s n6zeth6tt6rbeszorul, nem besz6lvea potenci6lisan
anyagiakkalkecsegtettitermdszetifon6sok ert6ker6l.'
A harmadik csoportba tartoz6 nezetekm6r nem az antropocentrizmustalajrin 6llva vedik a term6szetet,hanem az embert6l fiiggetlentil, dndrt6kkel rendelkez6nektekintik azt. Egyes ndzetek od6ig is eljutnak, hogy az ember az 6l6vi16g legk6rt6konyabb 16nye.Ezen elm6letektartalmazz6k a modemitSskritik6jSt, valamint rijradrtdkelik a tudom6ny 6s a technika szerep6tis. Ezen trinyzat a,,mely cikol6gia"(deep
ecology) elnevez6st kapta, megkiilcinbdztetend6a ,,ktirnyezetszeml6letii" ,,feliileti
6kol6girit6l" (shallow ecology).
Ez az irdnyzat a hetvenes6vek elejet6l v6lt az alternativ mozgalmak ideol6gi6j6v6, mely szerint a politikai gondolkod6k,,rdgi" ,,t6rsadalmiszerz6ddse"6tadjaa heamelynek6rtelm6bena term6szetjogalanny6v6ly6t egy,,term6szetiszerz6d6snek",
lik. A f6 gondolatmenetebbenaz esetbenrremaz,hogy az embert kell mindenekel6tt
meg6vni tinmag6t6l, hanem a termdszetetkell megv6deni az embert6l. K6pvisel6i
(Aldo Leopold, cristopher D. stone, USA; Hans Jonas,N6metorsz6gstb.) a termdszetnekjogalanny6 val6 nyilvdnit6s6n es ezzel egyitt az emberhezval6 felemel6sdn
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filradonnk. Gyakorlati megfontol6sb6lkiindulva, ha az emberi l6nyeket, fiiggetleniil
azok nemi, faji, dletkori, vall5si, anyagistb. helyzet6t6lmegilleti a jogi kdpviselet,
s6t az ember 6ltalldtrehozott fizikai objektumokat (gydrakat, [zemeket, dpiileteket
stb.) is, mi6rt ne illetnd meg mindez a termdszetetis?E
Ezt a ndzetrendszertkdt alcsoportbavagy fokozatba sorolhatjuk, amelyek esetenk6nt 6tfed6st mutatnak a m6sodik csoportbanbernutatottakkal:
- Biocentrikus n6zetek:jogalanykdnt,az emberrelegy 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 rendelkez6ket megilleti.
- Okocentrikus n6zetek: nemcsak az |llatokat kezeli on6ll6 drtdkkel bir6 jogalanykdnt, hanem mindent a tenndszetben,a fik:.at,az lsvdnyokat, ahegyeket, az
6ce6nokatstb. Ennek drtelmdbenaz eglsz univerzumjogalanny6v6lik, ahol lehet6s6g van egy termdszeti szerz6ddsletrehozilsdra.
1972-benjelent meg a SouthernCalifornia Law Rewie,yv-ban
CristopherD. Stone
ciwe Megilleti-e afdkat a jogi stdtusz?A termdszetitdrgyak.jogainak thrvdnyesitdsefeld cimmel.A cikket egy meglehet6sen
nagy visszhangotkeltett per ihlette. 1970ben az amerikai erd6gazdas6g
(The US ForestService)a Walt Disney Companysz6m6ra engeddlyt adott ki, amely alapjbn beruh6z6sokatv6gezhet Siena Nevad6ban
egy addig drintetlenteriileten,a Mineral King volgyben.Tiltakoz6sk6nta SierraClub
- a vll6g tal6n legbefoly6sosabb
dkol6giaiegyestilete- feljelent6sttett arra hivatkozva, hogy a beruh6z6soka Mineral King eszt6tikaik6p6nekds termeszetiegyensirly6nak a szdtrombol6sdvalfenyeget.A bir6s6gelutasitottaa keresetet,mivel a beruh6z6sok nem fenyegettdk a Sierra Club ktizvetlen drdekeit (az arrerikai j og azonaz eszm6n alapszik,hogy a jogrendszeraz drdekekvddelm6tszolg6lja,nem pedig elvont
6rtdkeket).Stoneprofesszorerre a legteljesebbkomolys6ggaljavasolta:,,Adjuk meg
a tOrvdnyesjogokat az erd6knek, a foly6knak, az 6ce6noknak6s rninden termdszetineknevezett t6rgynak a kcirnyezetiinkben,sotaz eg6,szkcimyezetiinknek.Ha sikeriilne eldrni, hogy a bir6sSga parkot jogi szem6lynektekintse- abban az 6rtelemben,
amelyben a v6llalatok is annak sz6mitanak-, akkor a jogokkal rendelkez6 termdszet
fogalmajelent6s v6ltozdsokatiddzhetneel6 az eljilrhsokban..."'
Kdrddspersze,hogy mikor lehetegy l6nyr6l elmondani,hogy ,,tcirvdnyes
jogokat
visel". Stoneszerinth6rom feltdtelnekkell ehhez6rvdnyesiilnie.El6szriris kezdem6nyezhessenjogicselekm6nyeketa saj6t6rdekdben;m6sodszoregy esetlegesperben
a bir6s6gvegye figyelembe a vele szernbenelkcivetettk6rokoz6stvagy jogsdrelmet;
jogorvosl6skedvezmdnyezettje
harmadszorpedig az esetleges
kdzvetleniil 6 legyen.
Sz6mosjogi vita sor6n kimutathat6v6 v6lt, hogy a ,,termdszeti6rtekek" k6nnyed6n
megfelelnek mindh6rom feltdtelnek, ha elfogadjuk, hogy m6s, nem gondolkod6 jogalanyokhoz hasonl6an a bir6s6g el6tt k6pviseleti krlzremtikciddsselszerepelnek6kol6giai vagy egy6b szervezetek6ltal.
Napjainkban sz6mosnyugat-eur6paineves joghsz vall hasonl6 ndzeteket,ds krilcsdnclsenelfogadj6k azt, hogy feliil kell vizsg6lni a humanizmus dszj6r6s6t,amely
szerintegyedtil az ember lehetjogi szemely.Marie-AngAleHennitte szavaitiddzve:
,,Egy term6szetesdkoszisztdmajogalany lehet,bizotts6gvagy t6rsas6gkdpviselheti
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6llapot6t'
dnmagiihoz val6 jogainak 6rvdnyesit6s6t,azon jogilet, holy meg6rizhesse

g6gj6t, 6s helyre6llitand az elveszettharm6ni6t'
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