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Összefogás
• környezetért

A német nyelvterület szempontjából pontosan meg lehet határozni
azt az ídöpontot, amikor létrejött az a társadalmi jelenség, amit
manapság, visszatekintve, "környezetvédelmi mozgalom"-nak ne
vezünk. A nevezetes dátum 1974 szeptembere, illetőleg 1975 febru
árja. Természetesen már korábban is folytak viták ökológiai kérdé
sekről, így például a Római Klub kijelentései kapcsán. Ezek azon
ban még csupán a tudományos körökben és a sajtó hasábjain zajlot
tak, s nem jelentek meg társadalmi mozgalom formájában. Erre
1974 őszén került sor, amikor elfoglalták az elzászi Marckols
heimben épülő ólomfeldolgozó gyár területét; majd 1975 kezdetén,
amikor tiltakozó akciót tartottak a Kaiserstuhl melletti Wyhl atom
erőművének építése ellen. A Badenben és Elzászban lezajlott ese
mények előre nem látható, nagyméretű hatását a technikai haladás
sal szemben kritikus értelmiség és a helyi lakosság széles rétegei
nek addig szokatlan szövetsége okozta. E szövetség létrejöttének
tényében rejlik egyszersmind a különbség például a 68-as mozga
lommal szemben, amikor még nem sikerült áthidalni az egyetemi
értelmiség és az egyszeru emberek közötti szakadékot. Nos, éppen
ez sikerült Wyhlben. Ennek következményeként pedig a kritikai
elmélet és a meggyőződéses értékkonzervativizmus alapjaiban in
gatta meg a tartományi kormányt, hozzájárult egy miniszterelnök
bukásához, lökést adott egy új párt alapításához és alternatív kuta
tási intézmények fölállításához. A politikai tájkép alapvetőert meg
változott.

A következő évek folyamán az ökológiai mozgalom mindig
akkor vált számottevő politikai erővé, amikor sikerült létrehozni
ezt az összefogást. A pártokfölöttiség és az erőszakmentes ellenállás
maguk választotta elve döntő mértékben segítették e szövetségek
létrejöttét.

A pártokfölöttiség akkor sem vált fölöslegessé a későbbiekben,

amikor a zöldek hatalmas választási sikert arattak, és a többi párt
- főként az SPD - ökológiai' reform megvalósítását ígérte. A
pártpolitikátói való függetlenség elvének szigorú betartása alapján
volt ugyanis lehetséges, hogy a különböző táborok párttagjaiban
vagy szimpatizánsaiban - konzervatív részről is - alaptalanná
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Környezetvédelem 
jogi úton

Bfróságl jogorvoslat

tegyék a bekebelezéstől való félelmet, s csak így lehetett minden
résztvevő számára hitelessé tenni, hogy nem szükséges a közös
ügy érdekében az alapvetően eltérő ideológiai pozíciókat is teljes
mértékben átvenni. Hogy a sok éven át tartó folyamat során a
szorosan együttműködőszéles mozgalomban a közös tapasztalatok
révén valamiként fellazult számos előzetes álláspont és világkép,
és egymásra gyakorolt intenzív hatásuk bizonyos közeledést ered
ményezett a különbözö pártpolitikai nézetek között, az más lapra
tartozik.

Ezúttal nem mutathatjuk be az erőszakmentes ellenállás válto
zatos formáinak teljes palettáját, melyet a környezetvédő mozga
lom (természetesen más társadalmi mozgalmakkal egyetemben)
kialakított. A blokádok, a területfoglalások, a bojkottok alkották
az alapját a fenyegetett ökológiai rendszerek érdekében, illetőleg

az emberi jövő veszélyeztetése ellen történő fellépéseknek, melyek
egyszersmind azon emberekkel szembeni erőszak elutasításának
jegyében zajlottak, akik történetesen az ellentétes oldal szolgála
tában léptek fel, mint például politikusok, szakértők vagy éppen
rendörök. Kezdettől fogva törekedni kellett arra, hogy igen diffe
renciáltan ítéljék meg, melyek azok a törvények és közigazgatási
rendelkezések, melyekkel szemben jogosak a polgári engedetlenség
különböző formái. Ami törvényes, az nem feltétlenül jogos is egy
ben. Direkt akciókra többnyire akkor került sor, amikor kudarccal
végzödtek a közvetítésre és párbeszédre irányuló jogi-adminiszt
ratív törekvések. Az évek folyamán persze egyre inkább a jogor
voslat és a direkt akciók párhuzamos alkalmazását kellett kiala
kítani, minthogy az építési engedélyek vagy a részleges jóváha
gyások "azonnali foganatosíthatósága" eleve lehetetlenné tett bár
miféle jogi védelmet: hiszen senki nem remélhette jogának tény
leges érvényesülését akkor, amikor az évekig elhúzódó bírósági
eljárás közben döntően megváltozott a táj arculata, és már milli
árdokra rúgtak a megvalósítás alatt lévő beruházás költségei. A
kész helyzet sokszor utólagosan maga mellé állította a jogot. A
polgárok számára elfogadhatatlan volt, hogy csak azért, mert a
jogi eljárás lezárását csupán évek múltán remélhették, tétlenül
szemléljék életterük pusztasággá változtatását valamely gigantikus
projektum megépítése következtében.

A bírósági jogorvoslattal kapcsolatban elvileg meg kell jegyezni,
hogy fölöttébb kalandos vállalkozássá vált, melyet aligha kockáz
tathatott az önmagában álló polgár. Az az elképzelés, mely szerint
egy - a környezetet veszélyeztető - projektum ellenzője egy
szeruen a bírósághoz fordul, hogy meghallgassák gondját, immár
a demokrácia zsenge korának naiv mesevilágába tartozik. Német
országban például nem fordulhat bírósághoz közösség. Aki pedig
ma egyéni panaszosként lép jogi útra, annak olyan bírósági, ügyé
szi és eljárási költségekkel kell számolnia, melyek több százezer
márkára rúgnak. Pénzügyi katasztrófának tenné ki magát az az
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Az. er6szakmentes
ellenállás és a

hat6lágok

Az. atomállam fala

átlagpolgár, aki környezetvédő szövetségek, közösségek és polgári
kezdeményezési csoportok hathatós anyagi támogatása nélkül vág
na neki az eljárási rendelkezések, a szakértői vélemények és a
jogszabály-értelmezések bozótos terepének. Hogy a terhek ilyetén
elosztása valóban megfelel-e a jogállami elveknek, aziránt kény
telenek vagyunk kételyünket kifejezni.

A természet védelmét akadályozó jogi nehézségek következté
ben megnövekedett a parlament szerepe a törvényhozás előkészítő

szakaszában. Ennek ellenére a környezetvédő mozgalom nem te
hetett másként, mint hogy direkt módon, a helyszínen lépett fel
a környezetet veszélyeztető nagyberuházásokkal szemben, amikor
a szóban forgó projektum megvalósítását nem lehetett megakadá
lyozni sem bírósági eljárással (azonnal foganatosíthatóság, roppant
költségek, időhúzás következtében), sem parlamenti kezdeménye
zés révén (az ellenzék elvi leszavazása vagy a frakció-fegyelem
miatt). Az erőszakmentes ellenállás továbbra sem mellőzhető.

Tény, hogy az effajta cselekvési formák tervezésében és meg
valósításában a környezetvédelmi mozgalom lényegesen keveseb
bet tanult, mint ellenfelei, vagyis a nagy környezetszennyezők

valamint a helyi rendőri erők. A rendőrségi taktika időközben

mindent elkövetett annak érdekében, hogy ártalmatlanná tegye az
erőszakmentes ellenállás fegyverét. Idetartozik a provokatőrök im
már rutinszerű bevetése, az erőszakos behatolást meggátoló vé
dőfalak emelése, különlegesen kiképzett (sőt védőálarcot viselő)

egységek és olyan fegyverzet alkalmazása, mely távol tartja a pol
gárokat a vitatott építkezés helyszínétől, ilyenformán lehetetlenné
téve bármiféle közvetlen dialógust (és persze bármiféle barátko
zást) a tűntetők és az építőmunkások között. Az erőszakmentes

akciók sorozatának ilyen módon történt megakadályozása azonban
csak annyit ért el, hogy kisebb csoportok egyre megfontolatlanabb
és elvakultabb ellenállásra kényszerültek, míg végül eljutottak a
fegyverhasználatig és rendőrök életének kioltásáig. A mozgalom
egészének kriminalizálása (egyedül Wackersdorfban ezrekre tehető

az elrendelt büntetőeljárások száma) csak még inkább elmélyítette
a rendőrség és az érintett lakosság közötti szakadékot. Mi tagadás,
joggal védekeznek a különböző rendőri szakszervezetek az ellen,
hogy a rendőrt mint "egyenruhát viselő polgár"-t, aki demokra
tikus döntések gyakorlati végrehajtásában segédkezik, amolyan
egyenruhába bújt, elrettentő verőlegénnyé deformálják, akinek a
fellépését rövidlátó rendpárti politikusok követelik. Egyelőre azon
ban kételkedünk abban, hogy a polgárok környezetvédelmi törek
vésével összefüggésben ismét kialakítható valamiféle békés kép a
rendőrségről.

A helyszínen megtapasztalható az, amit Robert [ungk "a
tomállam"-nak nevezett - ami természetesen messze meghaladja
az ökológiai károk pusztán nukleáris összetevőjét -, vagyis az,
ami immár hosszú évek óta úgyszólván mindazon nagyberuházást
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körülvesz, mely veszélyessége folytán állampolgári tiltakozáshoz
vezet: a fal. Ezeknek az akadályoknak a sokasodása, valamint épí
tészeti formája tökéletesen érzékelteti, milyen mértékben elveszett
a konszenzus arra vonatkozóan, hogy mi is értendő a "közösség
javán". Míg Wyhlben még csak földbe vert, szögesdróttal körbevett
fatörzsekkel, addig Wackersdorfban a polgár egész erődítménnyel

találta magát szemben, melynek betonformája leginkább a totali
tárius rezsimek határvédelmi építményeivel vethető össze. Efféle
építmények időközben Európa minden szegletében megjelentek.
Ezek a falak a környezetvédő mozgalom kudarcát látszanak de
monstrálni. S valóban: éppen a "siker" kérdése az, amely - az
elkötelezett polgároknak egy környezetpusztító rendszer Moloch
jával vívott küzdelme során szerzett keserves tapasztalatai nyomán
- az ökológiai mozgalom helyzetének legfontosabb támpontiávé,
forduló- és sarokpontiévá vált.

Csernobil üzenete E kérdést kiélezte egy húsba vágó élmény, mely mélyebben
megrendítette a mozgalom egészét, miként gyakorta bevallják: az
1986-os csernobili atomkatasztrófa. Amennyire az már most lát
ható, ez az esemény oda vezetett - éppen azért, mert ezt a ka
tasztrófát számos elkötelezett polgár kristálytisztán előre látta, és
éppen azért, mert teljes nagyságát pontosan megértették -, hogy
az ökológiai mozgalom egészében közelebb sodródott a kétség
beesés állapotához. Pontosan azért, mert az elkötelezett polgárok
csoportjaiban ennyire kifejlődött az önpusztító folyamatok iránti
érzékenység, váltak oly megsebezetté egy ilyen esemény tényleges
bekövetkeztekor. Mivégre a további harc - tették fel önmaguknak
a kérdést -, ha minden erőnk latba vetésével is csak elenyésző

mértékben tudjuk megakadályozni saját közvetlen környezetünk
ben a pusztítást, kétezer kilométer távolságban pedig egy rémá
lomszerű szerencsétlenséget idéz elő az a technológia, mellyel
szemben itt folytatunk küzdelmet? Mi értelme az elszánt küzde
lemnek, ha már a gát áttört, és az áradat a völgybe zúdul?

Ezen a ponton válik világossá, hogy az akkori kiutat kereső és
kétségbeesett mozgalmak kebelében az elkötelezett polgárok egy
fajta spirituális átalakuláson mentek keresztül. Az ökológiai moz
galom míndíg is egyben vallási mozgalom volt. Ám csak most
érte el azt a pontot, midőn ez nyilvánvalóvá vált. Szemléletes
bizonyítéka ennek a "New Age" csoportok hirtelen elburjánzása,
melyek nem csekély részben azok közül toborzódnak. akik kis
idővel ezelőtt még a környezetvédő szövetségek és polgári kez
deményezések aktív tagjai voltak. Valóban föl kell tennünk a kér
dést: vajon nem ide helyeződött-eát lényeges mértékben az öko
lógiai mozgalomnak a hetvenes és nyolcvanas években kifejlődő

potenciálja; nem utolsósorban azért, mert egyrészt a katasztrófával
kapcsolatos tapasztalatokat immár egyáltalán nem lehetett racio
nálisan földolgozni, másrészt pedig a keresztény teológia és egyház
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interpretációs modelljét az emberek nem találták megfelelőnek és
kielégítőnek?

II. Az egyházak és a környezetvédők

A protestánsok és a katolikusok igen eltérő módon szemlélik a
környezetvédő mozgalmat, melyben - kétségtelenül -kezdettől
fogva jelentős mértékben képviseltették magukat a keresztények.
Az egyházi hivatalviselők reakciói nem voltak egységesek sem fe
lekezeti tekintetben, sem abból a szempontból, hogy milyen helyet
és pozíciót foglaltak el az egyházi hierarchiában. A protestáns egy-

Protestánsok házban a lelkészek és a lelkésznők helyi szinten többnyire igen
nyíltan vállalták a teremtés rendjéért érzett azon felelősséget,amely
a polgári mozgalomban kifejeződött. Igyekeztek közvetítő szerepet
játszani a kormányzat, az ipar és a polgárok között. Olykor egyértel
múen az egyik vagy a másik oldalra álltak. Az egyházi vezetés lénye
gesen óvatosabban viselkedett, de egészében nem tartózkodott a pár
beszédtől. Néhány kutatóközpont magas színvonalon tartotta a kér
dés vizsgálatát. Ez persze nem gátolta az egyházi vezetőséget abban,
hogy fegyelmi büntetéssel sújtsa azokat a lelkipásztorokat, akikről úgy
tűnt, egyértelmúen állást foglaltak egyik vagy másik oldal mellett.

Katolikusok A katolikus egyházban a hívők erőteljes elköteleződést mutattak
az ökológia minden fontos kérdésében, a papok túlnyomó többsége
viszont aggodalmaskodásból vagy értetlenségből messzemenően

igyekszik magát kivonni a konfliktusból. Máig egyetlen - mind
azonáltal jelentős - kivétel Wackersdorf, melynek ügyében igen
sok katolikus teológus és pap állt a polgári kezdeményezés olda
lára. Az egyházmegyék vezetése csak akkor foglalt állást pásztor
levelekben ökológiai kérdésekre vonatkozóan, ha végképp nem
lehetett nem észrevenni valamely polgári mozgalmat. Tartalmilag
az állásfoglalások egyike sem ment messzebb, mint az egykori
freiburgi érsek, Schaufele 1974-ben kiadott körlevele (Wort zu drdn
genden Fragen technischer Entwicklung - A technikai fej16dés néhány
éget6 kérdésér{f[). Az ott felállított krítériumokat (technikai intézke
dések felfüggesztése és visszavonásuk lehetősége, a nyitott jövő

esélyeinek megőrzése, az alapvető biológiai források károsításának
kizárása) jellemző módon manapság már alig firtatja bárki is 
vélhetőert azért nem, mert nyilvánvalóan, nem teljesültek.

Az ökológiai mozgalom törekvésének a legutóbbi tizenöt év
folyamán tanúsított hivatalos egyházi recepciójával kapcsolatban
le kell szögeznünk, hogy bár a teológusok között kibontakozott
némi vita, sőt, talán még bizonyosfajta ökoteológiáról is beszél
hetünk, ám a hivatalos egyházi vezetés nemigen vállal szerepet
e konfliktusokban. Ennek oka lehet részben az állammal szembeni
- konkordátumokba betonozott - lojalitás, mely megnehezíti a
közvetlen részvételt az ökológiai mozgalomban.
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Az egyházi vezetés
és az ökológia

Ilyenformán a hivatalos egyházi dokumentumokat átnézve a
következő jellegzetességeket találjuk, melyek mindkét felekezetre
vonatkoznak, jóllehet a katolikus állásfoglalásokban nyilvánvalóbb
formában jelentkeznek:

1. Elsősorban az egyéni megoldást hangoztatják, a következő

mottóval: kezdje mindenki önmagánál, s akkor minden egyenesbe
jut.

2. Az államilag szankcionált kömyezetrombolás ellen fellépő
nagyobb csoportok kollektív mozgalmával szemben azt a gyanút
táplálják, hogy híján vannak a szakértelemnek, fanatikusok, kor
látoltak és csupán önös érdekeiket követik.

3. Eleve föltételezik az állami szervek elfogulatlanságát, és a
legkevésbé sem vesznek tudomást arról, hogy a szóban forgó szer
veknek is megvan a maguk önös érdeke. Az egyházi dokumen
tumok különbségtétel nélkül elítélik a polgárok ellenállási akcióit;
abszolutizálják a szakigazgatási döntéseket, a hatalomhoz való iga
zodás elve alapján értelmezett tradícióra hivatkozva (vö. például
Róm 13).

4. Értetlenül állnak szemben a polgári kezdeményezések sajátos
önszerveződéseivel, és a felelősséget kizárólag a szakértők kom
petenciájába utalják.

5. Erénnyé avatják a békés semlegességet - noha ez nyilván
valóan csorbítja az egyház saját hagyományát. Fájó szívvel kons
tatálják az ökológiai rombolás megannyi jeIét, miközben a tabu
érinthetetlenségével tekintenek magára a rombolóra.

Azon keresztények nagy része, akik hosszú évek óta részt vettek
a teremtés eredeti rendjének megőrzéséért folytatott küzdelemben,
fájdalmas visszaesésként élte meg egyházi vezetőinek ingadozó,
taktikázó viselkedését. Hogy közülük - a teremtésen ejtett sebek
iránti érzékenységgel és önfeláldozó odaadás érzésével eltelve 
hányan hagyták el ezért az egyházat, arról csak sejtéseink lehetnek.
Ha egyáltalán beszélhetünk arról, hogy az egyház része az öko
lógiai mozgalomnak, akkor ezt e1sősorban azoknak a hivatalt és
egyházi méltóságot nem viselő keresztényeknek köszönhetjük, akik
a természettel való béke megőrzésének szándékához minden ne
hézség ellenére is hűségesek maradtak.

Hogy az egyházak az "idők jeleként" ismerték-e föl az ökológiai
mozgalom keletkezését és kibontakozását, "kairosz"-ként, mely lé
nyeges eleme lehetne a kereszténység azonosságtudatának a 20.
században - vagy sem -, ezt a -kérdést ma nem tudjuk meg
válaszolni. Az Evangélium új meggyökereztetésére szolgáló esélyt
elszalasztották az egyházak. Pedig mi mindenre lett volna lehe
tőség! Ha' rendszeres eszmecsere folyt volna az egyházi vezetés
és a polgári kezdeményezések között, könnyen lehet, hogy a hit
hagyomány és az idők jeleit vizsgáló, valóságközeli értelmezés
között termékeny szintézis születhetett volna. A manipulált híreket
helyettesíthette volna, ha az egyház vezetői kritikusan foglalnak
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állást bírósági eljárásokkal, rendőri bevetésekkel szemben. Ha előí

téletmentesen tekintették volna a nem keresztények magatar
tásának szimbolikus jelentőségét, akkor közelebb kerültek volna
saját prófétai hagyományaikhoz. Az együtt érző kritika bizonyosan
többet használt volna az ökológiai mozgalomnak is, mint a csö
könyös ragaszkodás a hatalmat gyakorlók törvényességének kép
zetéhez. Ha a "szegények" bibliai alakját - melynek konkrét meg
testesítői, a latin-amerikai szegények mellett oly radikálisan elkö
telezték magukat az ottani egyházak - itt, Közép-Európában a
környezetvédő mozgalmak tagjaiban is felismerték volna, akkor egy
mélyreható megtérés és megújulás lehetősége bontakozott volna ki.

III. Béke a természettel - béke önmagunkkal?

Az évről évre bekövetkező ökológiai botrányok egyre kevésbé ráz
zák fel az ipari országnak számító Németország lakóit. Gyógyszer
gyárak és vegyiművek szennyvízcsatornává változtatnak folyókat.
Az ételeket (beleértve az anyatejet is) nem lehet kockázat nélkül
fogyasztani. Az utánunk következőnemzedék számára továbbra is
az atomhulladékot szánjuk örökségnek, a géntechnikusok pedig új,
formatervezett teremtményeket költenek ki. Ezzel szemben az öko
lógiai mozgalom manapság szorult helyzetben van. A direkt ellen
állás első korszakát, a Zöld párt megalapítását és megerősödését, a
szociáldemokraták és a zöldek koalíciós elgondolásának kudarca
követte, majd a "Startbahn West"-hez és Wackersdorfhoz hasonló
mamutberuházások brutális megvalósítása. Nem sokkal később

olyan ökológiai katasztrófák következtek be, amelyeket Németor
szágnak egyáltalán nem állt módjában bármiképpen is befolyásol
ni. Manapság pedig mintha odajutottunk volna, hogy a korábban
még felháborodást és dühödt elköteleződéstkiváltó környezetrom
bolást immár oly hatalmas erejűnek érezzük, hogy úgy véljük, a
legfontosabb feladat nem más, mint megfejteni az egésznek az ér
telmét. A természettel való béke álma ma már legföljebb a minden
politikai tapasztalatot nélkülöző naiv idealisták vágyaként él to
vább, és úgy látszik, hogy a polgárok között dúló harc a rombolók
győzelmévelért véget. A bénultság és az apátia ma már nem szün
tethető meg csupán erkölcsi felhívással vagy a tények puszta felso
rolásáva!.

Fordította Gáspár Csaba László
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