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LEHET-E „JOBBOLDALI” VAGY „BALOLDALI”  
A KÖRNYEZETPOLITIKA? 

 
 
 
Jelen tanulmány kiindulópontja egy nem pusztán elméleti, hanem nagyon is gya-
korlati kérdés, jelesül, hogy egy szakpolitikai területnek (a környezetpolitikának) 
lehet-e és kell-e legyen „pártos” felfogása? Vajon vannak-e „balliberális” vagy 
„jobboldali-konzervatív” környezetpolitikai elvek, megoldások és gyakorlatok? Ha 
igen, akkor mindehhez hogyan viszonyul az ökopolitika? Ilyen és hasonló kérdése-
ken keresztül próbálom bemutatni a környezetpolitika fejlődésének ideológiai irá-
nyokkal átitatott tendenciáit, a baloldal zöldpolitikai eszmélését, s az egyik leg-
újabb fejleményként a konzervatív környezetpolitika, a „zöld konzervativizmus” 
elképzeléseit. Ha kész válaszokkal nem is szolgálhatok, de a fenti dilemmák apro-
pót adhatnak arra is, hogy ne csupán a környezetpolitika „pártosságáról” elmél-
kedjünk, hanem közelebb kerüljünk annak valódi természetéhez, amely bőven 
túlmutat a szakpolitikán – talán a válasz is itt keresendő az említett dilemmákra. 
 
Az ökopolitika által „monopolizált” környezetpolitika? 
 
A környezetvédelem kérdése, az ökológiai gondolkodás a tudomány, a politika és a 
hétköznapi gondolkodás részévé vált napjainkban. Mindenki számára ismerős gon-
dolatként cseng a jövő nemzedékek érdeke, a „gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan” fordulat és egyre többen próbálják mindezt a hétköznapokban is meg-
valósítani. Az ökológiai gondolat megváltoztathatja a világról és a jövőről alkotott 
felfogásunkat. Mindezt a demokrácia kapcsán a következőképp összegeztem: 
„[á]lláspontom az, hogy a környezeti demokrácia – a demokrácia új paradigmája-
ként – fogja meghatározni a XXI. századot, s benne az emberi gondolkodás irá-
nyait. Valószínűleg nem ez lesz az egyetlen demokráciafelfogás a demokráciael-
méletek rendszerében: számos (talán ezzel konkuráló) paradigma fog kialakulni.”1 
                                                 
1 ANTAL 2009, 97. o. 
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A zöld gondolat tehát átalakította, átalakítja eddigi nézeteinket a demokráciáról és min-
denképpen hatással van az ideológiákra és az ideológiák egymással való viszonyára. 

A zöld gondolatnak az 1960-as évektől való feléledése, ennek nyomán a párt-
szerkezet gyökeres átalakulása a zöld pártok révén, a nemzetközi és a nemzeti in-
tézményrendszerek „bezöldülése” kétség kívül elhoztak egy „zöld reneszánszt”, 
ahol az ökológiai gondolkodás egyfajta viszonyulási ponttá vált. Ezt a folyamatot 
és annak globális következményeit (jelesül azt, hogy mára többek között a fenn-
tarthatóság ügye és a globális felmelegedés az emberiség legnagyobb problémái) 
sokan akként értékelték, hogy a környezetvédelem és a környezetpolitika súlyosan 
és végletesen az ökológiai gondolat fogságába került. A másik oldalon pedig a 
klasszikus ideológiák kerültek „versenyhátrányba” a zöldekhez képes. Ezt a felfo-
gást legerősebben – az alább részletesen tárgyalandó – konzervatív ideológia vallja 
magáénak. Bartus Gábor például a következőképp vázolja az ökopolitika térfogla-
lását és az egyszólamú környezetpolitika veszélyeit: „A környezeti problémákra 
adott politikai válaszok terén a legutóbbi évtizedekben mintha megszűnne a plura-
lizmus, világszerte, de különösen Európában, széles körű egyetértés uralkodik a 
legkülönfélébb színezetű pártok, kormányok, publicisták, kutatók és tanárok között 
a környezeti krízis természetéről és a megoldási módokról.”2 Majd így folytatja: „A 
ma a gyakorlatban alkalmazott környezetpolitikák a zöldek megszelídített elvein és 
az azokból kiinduló szimbolikus intézkedéseken alapulnak. A különböző színezetű 
kormányok a zöldektől kölcsönzik a környezetpolitikájukat meghatározó alapelveket, 
bár azok gyakorlatba ültetéséből már persze hiányzik a radikalizmus, a lendület.”3 

Az egyik fő tézisem az, hogy az ökopolitika (értve ez alatt a kifejezetten a kör-
nyezet védelmét középpontba állító filozófiai és ideológiai tézisek összességét) a 
XXI. századra legalább három fontos folyamaton esett át: először is önálló politikai 
filozófiává és ideológiává vált;4 másodszor átalakította azt a módot, ahogyan a 
demokráciáról gondolkodunk; végül – mindezek nyomán – jelentős hatást gyako-
rolt a klasszikus ideológiákra (liberalizmus, szociáldemokrácia és konzervativiz-
mus) és jelentős kihívást intézett feléjük. 

Mindezt a klasszikus ideológiák – amint az előbb láthattuk – hajlamosak egyfajta 
versenyként felfogni, vagyis azt hinni, hogy az ökopolitikai paradigma monopóli-
                                                 
2 BARTUS 2008, 1. o. 
3 BARTUS 2008, 3. o. 
4 Lányi András a következőképp vezeti fel az ökológia mint politikai filozófia megalapozását 
célzó tanulmányát: „Az alábbiakban amellett érvelek, hogy az ökológiai világnézet politika-
elméleti következményei önálló rendszert alkotnak. Ennek bizonyításához új szempontú tipológiát 
alkalmazok, amelynek keretei között azonosítani próbálom egy következetesen „ökológiai” poli-
tika megkülönböztető vonásait más kortárs irányzatokhoz képest.” (LÁNYI 2012, 105. o.) 
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uma uralja a környezetvédelemről való gondolkodást, a környezetpolitikát, s ez a 
kikényszerített konszenzus még azokat a politikusokat is „megfertőzi”, akik egyéb-
ként más ideológiai talapzaton állnak. Ez a „zöldpolitikai összeesküvés” tézis első-
sorban a politikai paletta jobboldali-konzervatív részén népszerű, s – amint látni 
fogjuk – a baloldal már a kezdetektől inkább adaptálja a zöld gondolatot és nem 
annak meghaladására törekszik. Ennek kapcsán utalnék másik fő tézisemre: elvi-
ideológiai értelemben tehát beszélhetünk jobb- vagy baloldali környezetpolitikáról 
(vagyis arról, amikor egy klasszikus ideológia látszólag saját környezetpolitikát 
alakít ki), de ez valójában nem más, mint az ökopolitikai tézisek és konszenzusok 
sajátos ideológiai szűrőn való átvezetése és az adott ideológia belső logikája mentén 
való rekonstruálása – s ennek (amint látni fogjuk) igen komoly korlátai vannak. 

Állításom szerint tehát lehet jobb- vagy baloldali karakterű környezetpolitika (ezt 
mi sem bizonyítja jobban, hogy az ökológia már említett reneszánsza előtt is fog-
lalkoztak a kormányzatok a környezet védelmével), de mindez idáig a legnagyobb 
hatást a környezetpolitikára az ökológia jelentette és a XXI. században egyszerűen 
elképzelhetetlen pusztán a klasszikus ideológiákra alapozott környezetpolitika.5 
Vagyis az ökopolitika olyan hátteret jelent a környezetpolitika, mint szakpolitika 
számára, amelyet a klasszikus ideológiáknak mindenképp figyelembe kell venniük 
saját környezeti filozófiájuk kialakítása és gondozása során. A következőkben e 
filozófiák bal- és jobboldali irányzataiba és a belőlük következő környezetpolitikai 
alapállásokba nyújtok betekintést. 
 
Ökoszocializmus 
 

„A tőkés termelés tehát csak azáltal fejleszti a 
társadalmi termelési folyamat technikáját és 
kombinációját, hogy egyúttal aláássa minden 
gazdagság kútforrásait: a földet és a munkást.” 

(Karl Marx: A tőke) 
 
A baloldal kezdettől fogva szorosabb szálakon kötődött az ökológiai gondolathoz, 
mint a konzervatívok, mégpedig azért, mert meglehetősen sok közöttük az átfedés. 
Így az ökoszocialista paradigma egy életképes és vállalható politikai paradigmává 
                                                 
5 Ezen a ponton érdemes arra utalni, hogy magam is elfogadom az ökopolitika által dominált 
környezetpolitika tézisét, ugyanakkor ezt korántsem tekintem negatív jelenségnek. Sőt, két 
szempontból is nagy reményeket fűzök hozzá: egyrészt – véleményem szerint – hiteles környe-
zetpolitika csak az ökopolitika talaján bontakozhat ki; másrészt pedig az ökopolitikai nem csupán 
a környezet védelmére lehet hatással, hanem tulajdonképpen ettől a politikai és szellemi irány-
zattól várható maguknak, a klasszikus ideológiáknak a megújulása is. 
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vált a legutóbbi évtizedekben. Találkozási pont a két irányzat között pl. a munka-
egészségügy, a munkabiztonság, illetve azon alapvető elv elfogadása, hogy a kör-
nyezeti problémák igen gyakran arra a kapitalista elvre vezethetők vissza, hogy a 
termelési technológia kiválasztásának fő szempontja a profitot maximalizáló ma-
gánérdek.6 Szintén egyfajta (elvi és nem ritkán politikai) koalíció kialakulására van 
lehetőség a társadalmi igazságosság elvének érvényesítése érdekében, amely egy-
aránt fontos a baloldalon és az politikai ökológiában. Ahogyan ezt Harvey megfo-
galmazza (2009 155.): „Ez a termelési technológia feletti társadalmi ellenőrzést 
jelenti, és ellenőrzést a számos környezeti probléma gyökerét jelentő kapitalista 
»felhalmozásért való felhalmozás, termelésért való termelés« felett, valamint annak 
a felismerését, hogy »az emberiség jövője nem épülhet kevesek kelleme életére és a 
többség szenvedésére«… Mindez határozottan szocialista hatáskörbe helyzeti a 
környezet ügyét.”7 A társadalmi igazságosság gondolta így alakítja át az osztályok 
közötti ellentétet a termelés társadalmi/technológiai megszervezési módja és a 
termelés ökológiai feltételei közötti ellentétté. Vagyis a szocialista gondolkodás 
megfelelő választ kínálhat a környezeti problémákra (is). 

Az „ökológiai marxista” felfogás szerint a kapitalisták által a termelési feltéte-
lekre jelentett veszély nem csak a profitra és a tőkefelhalmozásra lesz káros, hanem 
a társadalmi és természeti környezeten keresztül magára az életre is.8 Egy másik 
megközelítés szerint, ugyan első ránézésére egy környezetvédő aktivistának nem 
lehet túl fontos a marxista felfogás a mindennapi gyakorlat szempontjából, de aho-
gyan a környezetszennyezés és a kapitalizmus nemkívánatos társadalmi és ökoló-
giai hatásai helyi, regionális, nemzeti és az egész világ szintjén egyre rosszabbod-
nak, úgy lesz szükségük egy egységes történelmi értelmezési keretre. Marx mun-
kássága, politikai gazdaságtana fontos elméleti kategóriákat és módszertani útmu-
tatókat kínál az ökológiai válság megértéséhez és elemzéséhez. Vagyis ezen meg-
közelítés szerint az ökológiai elméleti háttérként is támaszkodhat a baloldal fun-
damentumaira.9 

Ugyanakkor adódtak nehézségek a szocialista-marxista és az ökopolitika „össze-
békítését” illetően. Ezek többnyire abból fakadtak, hogy a szocialista mozgalom 
részben sokat tanult a kapitalizmus termelékenységen alapuló filozófiájából, más-
részt pedig nem volt könnyű elmozdítani a szocialistákat a természet feletti emberi 

                                                 
6 HARVEY 2009, 155. o. 
7 Harvey a következő műből idéz: HALIA, Y. – LEVINS, R: Humanity and nature: Ecology, 
science and society. London, 1992 
8 O'CONNOR 1988, 29. o. 
9 GIMENEZ 2000, 300. o. 
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uralkodás tézisétől. Vagyis a marxista alapú gondolkodás nehezen emésztette azt 
meg, hogy a természet alakíthatja és adott esetben bizony korlátozhatja az emberi 
cselekvés irányait. Harvey szerint „[a] válasz vagy a környezeti-ökológiai politika 
burzsoá elhajlásként való elutasítása volt (ahogy valóban, nagy része kétségtelenül 
az), vagy – részben engedményt téve a környezeti-ökológiai retorikának – a mar-
xizmus-szocializmus újjáépítésének megkísérlése meglehetősen eltérő elméleti és 
gyakorlati alapokon azokhoz képest, amelyek a munkásosztály politikai program-
jait és politikai cselekvését hagyományosan megalapozták.”10 

Az ökoszocialista politikában fontos pont a környezeti történések pontos és hite-
les elemzése, amelyek döntően a kapitalista hatalmi struktúráktól függenek. Vagyis 
az ökoszocializmus feladata az, hogy minden eddiginél koherensebben gondolja át 
az ökológiai és társadalmi átalakulás kettősségét. Egyszerre kell tehát a létező ka-
pitalizmus keretei között gondolkodni és kapitalista ökoszisztémák átalakítását 
tervezni. Ehhez az alapokat megtaláljuk Engelsnél A természet dialektikája című 
művében: „De ezen a területen is megtanuljuk fokozatosan, hosszú, gyakran ke-
mény tapasztalat árán és a történelmi anyag összeállítása és megvizsgálása útján, 
hogy tisztába jöjjünk termelő tevékenységünk közvetett, távolabbi társadalmi hatá-
saival, és ezzel megadatik számunkra a lehetőség, hogy ezeknek a hatásoknak is 
uraivá és szabályozóivá váljunk. De hogy ezt a szabályozást véghezvigyük, ehhez 
több kell a puszta felismerésnél. Ehhez eddigi termelési módunknak és vele együtt 
egész mostani társadalmi rendünknek teljes forradalmasítása kell.”11  

A baloldal és az ökológiai gondolat egyik legfontosabb találkozását az Anthony 
Giddens-féle Harmadik Út elképzelésben találhatjuk meg,12 amely először 
szembesítette a „régi baloldalt” a globalizáció által támasztott kihívásokkal, s vette 
fel azt a húsbavágó kérdést, hogy miként lehet az ökológiai problémákat a szociál-
demokrata program alapján kezelni. Nem véletlen, hogy a Harmadik Út a társa-
dalmi igazságosság hangsúlyozásával próbált választ adni a kor kihívásaira. 

Bár politikai szempontból a Harmadik Út kifulladt, de az ökológia és a szociál-
demokrácia kapcsolata továbbra is maradandónak bizonyult, hiszen maga Giddens 
is továbbvitte a témát. Előbb tanulmány formájában (2008), majd pedig könyv 
alakban (2009) a klímaváltozás hatásait és az ellene folytatott stratégiát vázolta. 
Ezekben az iratokban a szerző többek között azt vizsgálta, hogy nemzeti szinten 

                                                 
10 HARVEY 2009, 171. o. 
11 Idézi: HARVEY 2009, 174. o. Harvey kifejti továbbá azokat a lehetséges kitörési pontokat, 
amelyek az engelsi tézis továbbgondolásához vezethetnek az ökopolitika és a szocializmus 
együttműködésének keretében (HARVEY 2009, 175-182. o.). 
12 Ld. erre: GIDDENS 1999. 
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milyen óriási hiányosságok vannak a klímavédelemért folytatott küzdelemben, 
holott éppen ezen a szinten kellene a legtöbbet tenni ebben az ügyben. Giddens 
felvette egy politikai táborokon átnyúló konszenzus szükségességét, amely alkal-
mas lehet arra is, hogy kidolgozza a követendő közösségi értékeket és a zöldpoli-
tika egészségügyi hozadékait hangsúlyozza. Giddens hitet tett egy átfogó klímapo-
litika szükségessége és egy szankciókon és ösztönzőkön alapuló zöld költségvetési 
reform mellett. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben az értelemben a klímavédelem 
független a politikai táboroktól, de emellett Giddens muníciót adott a szociálde-
mokratáknak azzal, hogy kiemelte azt, hogy a klímaváltozás mérhetetlen társa-
dalmi és gazdasági tehertétellel is jár. Sőt egy baloldali politikának a klímaváltozás 
elleni szakpolitikai lépések társadalmi igazságosságáról is meg kell bizonyosodnia: 
hiszen ügyelni kell arra, hogy az intézkedések minden társadalmi csoport tekinteté-
ben kedvező hatást gyakoroljanak, s ne büntessenek embereket pusztán azért, mert 
rossz és kilátástalan anyagi helyzetben vannak.13 
 
Zöld konzervativizmus 
 

„A társadalom nem csupán maguk az élők, ha-
nem az élők, a már holtak s a még meg nem szü-
letettek közötti társas viszony.” 

(Edmund Burke:  
Töprengések a francia forradalomról) 

 
A hazai konzervatív gondolkodás legújabb hulláma, támaszkodva a nemzetközi 
szellemi előzményekre, megkísérelte kidolgozni az ökopolitika sajátos konzervatív 
szemszögből történő integrálását. A már idézett Bartus Gábor az ökopolitikai kon-
szenzus bírálata kapcsán a következőképp fogalmaz: „A konzervativizmus – cáfolva 
azt, hogy minden körülmények között a teljes változatlanság és maradiság híve 
lenne – mindig is nyitott és fogékony volt a jó élet feltételeit veszélyeztető, új jellegű 
problémák innovatív kezelésére. Bármennyire is meglepő, de a XIX. századtól egé-
szen az 1970-es évekig (a zöldek hatalomátvételéig a környezeti kérdések 
tematizálásában) konzervatív politikusok bizonyultak a környezetvédelem jeles 
újítóinak… igyekszem megrajzolni a konzervatív környezetpolitika körvonalait. 
Mindazonáltal az elemzés célja nem egyfajta program megalkotása, hanem azon 
elméleti és gyakorlati kapaszkodók rendszeres csokorba gyűjtése, melyek egy ész-

                                                 
13 GIDDENS 2008, 8. o., 12. o. 
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szerű, gyakorlatias, a kapitalizmus »alkotmányával« harmonizáló környezetpoli-
tika alapjai lehetnek.”14 

Újabban pedig Olajos Péter kívánt egy komplex – a gyakorlati politika számára 
is akceptálható – programmal előrukkolni: „A következőkben kísérletet teszünk 
arra, hogy a politikai konzervativizmus értékrendjét elfogadó hazai politikai erők 
számára kidolgozzuk egy önálló, a gyakorlati alkalmazás elvárásainak is megfelelő 
zöld gondolatrendszer elvi, tartalmi ismérveit, amelyet az eddig elfogadott termi-
nológiai megjelölés alapján zöld konzervativizmusnak nevezünk.”15 Olajos Péter 
szerint a zöld konzervativizmus egyszerre magatartásforma és politikai beállított-
ság. Hiszen egyik oldalon olyan magatartásról van szó, amely cselekvés- és érték-
orientált, amelyben a környezeti problémák megoldását egy meghatározott világ-
nézet talaján közelítjük meg. Másrészt politikai beállítottság is, „… mert a nem is 
olyan távoli jövőben a zöldkonzervatív jelzővel illetett gondolatvilág vagy az azt 
hirdető politikus ugyanolyan megszokott politikai jelenséggé válik a politikai köz-
élet porondján, mint a történet ez a nemzeti liberális, a kereszténydemokrata… 
politikusokkal és az általuk képviselt politikai üzenetekkel.”16 

Úgy tűnik tehát, hogy a konzervativizmus jelentős lépésekre szánta el magát az 
ökopolitikai irányába. Ez azonban akár meglepő is lehet, hiszen amint már kifej-
tettük: „… annak ellenére, hogy a környezetelvűség szétfeszíti a hagyományos bal-
jobb felosztás kereteit, mégis olyan eszmék körében mozog, amelyeket – legalábbis 
egykor – a baloldal foglalt le magának, és vonakodik beismerni, hogy a jobbol-
dallal is akad közös vonása.”17 Pilbeam szerint a zöldek és a konzervatívok között 
sokkal több a közös nevező, mint általában hangsúlyozzák, ugyanakkor jelentős 
szakadékok húzódnak meg a két filozófia között. A szerző szerint megnehezíti a 
konzervatívok ökopolitikai érzékenységének vizsgálatát az a tény, hogy mind a 
konzervativizmus, mind pedig a zöld filozófiák meglehetősen sokszínűek. Ha az 
utóbbiból indulunk ki, akkor beszélhetünk „sekély” és „mély” ökológiai attitűdök-
ről. Andrew Dobson kifejezésével „környezetelvűségről” (akik egy menedzseri 
felfogás mellett érvelnek, s a környezeti problémák technikai kezelését javasolják, 
anélkül, hogy az alapvető gyökereket felkutatnák) és „ökologizmusról” (akik bí-
rálják a fogyasztás és termelés uralkodó mintáit, önértéket tulajdonítva a nem em-
beri világnak) beszélhetünk.18 

                                                 
14 BARTUS 2008, 2-3. o. 
15 OLAJOS 2011, 85-86. o. 
16 OLAJOS 2011, 86. o. 
17 PILBEAM 2009, 216. o. 
18 DOBSON 1995. 
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Pilbeam szerint a fenti kontextust alapul véve akár egyszerűen azt mondhatnánk, 
hogy az ökológiai vénával rendelkező konzervatívok a sekély spektrumban helyezked-
nek el, s jóindulattal is csupán környezetelvűnek lehet őket tekinteni. Pilbeam úgy véli, 
hogy ez a felosztás csak korlátozottan igaz a konzervatív gondolkodókra és esetükben a 
környezetelvűségnek is különleges (ha tetszik „konzervatív”) tartalma van.19 

A zöld konzervativizmus egyik megalapozó személyisége John Gray, aki a kö-
vetkező felismeréssel kezdi jelentős, 1993-as munkáját: „Azt mondhatjuk, hogy a 
konzervatív gondolkodás Nagy-Britanniában, Európában és az Egyesült Államok-
ban az utóbbi időben barátságtalanul viszonyult a környezeti kérdésekhez. E kérdé-
sek felvetése – különösen Amerikában – az antikapitalista propaganda egyik válto-
zataként lett beállítva.”20 Ugyanakkor Gray nem tekint reménytelenül a zöld konzer-
vativizmus jövőjére, s a hagyományos konzervatív felfogásban jelentős környezet-
védelmi hagyományokat fedez fel – hangsúlyozva a hagyományos felfogás és a 
gazdasági liberalizmus közötti éles különbséget. Gray szerint a hagyományos 
konzervativizmus és az ökopolitika éppen azokban a vonásokban osztoznak, amelyek 
révén a fundamentális liberalizmustól leginkább különböznek. Pilbeam azzal ár-
nyalja ezt a képet, hogy a szabadpiac szószólóit sem „kárhoztak el” a zöld ügyek 
tekintetében, hiszen kialakítottak egyfajta „szabadpiaci környezetelvűséget”:21 
Margaret Thatcher szerint „[a] tory filozófia lényege és a környezetvédelem ügye 
azonosak”.22 Mivel ez a „szabadpiaci környezetelvűség” meglehetősen vékony jégnek 
mutatkozik, ezért Pilbeam és mások is23 megkísérelték körvonalazni a zöld konzer-
vativizmus alapvető, a hagyományos konzervatív életfelfogásban gyökerező elveit.24 

Már az angol „conservative” szóból is következtethetünk arra, hogy a konzerva-
tívok és a zöldek egyik legfontosabb közös üzenete a dolgok, jelenségek, a termé-
szet eredeti állapotban való megőrzésének vágya. Ugyanakkor ez önmagában 
meglehetősen elégtelen, s hozzá kell tenni, hogy a hagyományos konzervatív óva-
tosság és megfontoltság a környezetpolitika vonatkozásában inkább a korlátok 
tiszteletben tartását jelenti, amely egyenesen utal a konzervatív „elővigyázatossági 

                                                 
19 PILBEAM 2009, 217-218. o. 
20 GRAY 1993, 124. o. 
21 PILBEAM 2009, 219. o. 
22 THATCHER, Margaret: Our Threatened Environment: The Conservative Response. 
Conservative Political Centre, London, 1990. 10. o. 
23 Ld. erre: BARTUS 2008. 
24 A következőkben vázlatosan bemutatom Pilbeam tipológiáját a lehetséges kapcsolódási 
pontokról, amelyeket elsősorban a Pilbeam által is idézett Gray alapművéből származó 
gondolatokkal egészítek ki (ld. részletesen: PILBEAM 2009, 219-229. o.) 
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szabályra”: nagyon óvatosnak kell lennünk a természetbe való beavatkozással, 
hiszen a természet egésze messze meghaladja az ember felfogóképességét. 

Egy másik fontos tényező a tudomány és a technológia fejlődésével szemben 
megfigyelhető konzervatív szkepszis. Gray klasszikus munkájában kifejti, hogy a 
zöld konzervativizmusnak nem eredendően technológiaellenesnek kell lennie, ha-
nem el kell utasítania a „tudományos fundamentalizmust, és mérsékelnie kell a 
modernitás technológiai gyümölcsivel kapcsolatos jóhiszeműséget”.25 

Gray egyik központi tézise az, hogy a zöld gondolkodás és a konzervatív filozó-
fia számos ponton konvergál, s a legfontosabb közös pont, hogy erősen különböz-
nek a fundamentális liberalizmustól.26 Rokonítja a zöldeket és konzervatívokat, 
hogy álláspontjuk szerint a liberális gazdasági modell nem fenntartható és eddigi 
működésében óriási veszélyek rejlenek. Itt komoly törés figyelhető meg a konzer-
vatív ideológián belül, hiszen míg a hagyományos konzervatívok messzemenően 
támogatni tudják ezt a zöld konzervatív tételt, addig a szabadpiaci konzervatívok-
nak ez meglehetősen nagy fejtörést okoz. A hagyományos konzervatív gondolko-
dók immorálisnak tekintik a féktelen fogyasztói kapitalizmust, amely elpusztítja a 
szellemi értékeket és hagyományokat. 

Közös pont a nem anyagi, így a természeti értékekben való hit, még ha a konzer-
vatívok ezt a vallásból, a zöldek egyéb spirituális (pl. New Age) értékrendből ve-
zetik is le. Az ökopolitika szerint a természet erkölcsi érékkel bír, s morális köte-
lességeket ró ránk, s adott esetben maga a természet (akár az egész, akár egyes 
elemei) jogokkal ruházható fel.  

A zöldek és a konzervatívok osztoznak a világ átfogó egységéről vallott meggyő-
ződésben, abban továbbá, hogy a világ alapvető és természetes állapota a stabilitás. 
Maga Gray azt mondja, hogy az egység ezen felfogása nyomán a zöldeknek és a kon-
zervatívoknak közösen el kellene fogadni a James Lovelock-féle Gaia-hipotézist – 
ellensúlyozva ezzel a modernitás humanizmuson alapuló, uralkodó koncepcióját.27 

Ehhez kapcsolódik, hogy a konzervatív gondolkodók szerint a társadalom szer-
veződésének alapja a maga a természet: ez az organicista felfogás (melyet Burke és 
Quinton is vallott) alapvetően közelíti a két világnézetet. A konzervatívok a társa-
dalmat, a zöldek a természetet tekintik önálló érdekkel rendelkező és élő „sze-
mélynek”, akinek a fejlődése organikus törvények szerint bonyolódik. 

                                                 
25 GRAY 1993, 126. o. 
26 GRAY 1993, 136. o. 
27 GRAY 1993, 138. o. 
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Ahogyan Gray kifejti, mind az ökológia, mind a konzervativizmus központi té-
tele továbbá a közösségi lét primátusa.28 Mind a két irányzat előszeretettel fordul a 
fenntartható, lokális társadalmi egységekhez, amelyek alternatívát jelentenek a 
globalizációval szemben. Ez a közös vonás Gray szerint azon alapul, hogy mind a 
két irányzat ellenáll a liberális dogmáknak és nem fogadják el az individualizmus 
kizárólag az egyénnek értéket tulajdonító álláspontját.29 

Közös pont lehet a tekintély, a korlátok szükségességébe vetett hit, amely magá-
val hozza az erős állami és autoritás gondolatát. 

A zöldek által leginkább nagyra tartott konzervatív gondolat a generációkon átívelő 
(multigenerációs) megközelítés, ahogyan azt Burke kiindulópontként idézett tézise is 
mutatja, ez a hozzáállás magában foglalja azt, hogy jelen generációi úgy éljék életüket, 
hogy ne zsákmányolják ki az unokáiktól örökölt Földet. Gray szerint a konzervatívok a 
liberálisokkal ellentétben úgy gondolják, hogy „az idő folyamába vetett magányos 
szigetekként az egyének sohasem élhetik meg emberségük teljességét”.30 

Végül Pilbeam szerint a legalapvetőbb találkozási pont a két filozófia között az 
emberi felsőbbrendűség elvetéséből következik: ez pedig nem más, mint az felvilá-
gosodás humanizmusának a konzekvens elutasítása. 
 
Környezetelvű és ökocentrikus környezetpolitika 
 
Mindezek nyomán kialakulhatott bennünk az a kép, hogy a klasszikus ideológiák 
vagy elve fogékonyak (baloldal, szociáldemokrácia) vagy pedig önmaguk legősibb 
hagyományait felélesztve egyre fogékonyabbá válnak (konzervativizmus) az öko-
lógiai gondolkodás iránt. Az kétségtelen, hogy mind a két klasszikus ideológia 
kialakította önmaga viszonyulását az ökológiai kérdések iránt, s ha tetszik saját 
környezetpolitikával és környezeti filozófiával (is) rendelkezik. 

A helyzet azonban ennél némileg bonyolultabb: bár mind a két irányzat integrálta 
a környezeti elveket (kissé rosszmájúan: elfogadta az ökológia által monopolizált 
környezetpolitikai konszenzust), de nem vetkőzhette le saját elvi-ideológiai atti-

                                                 
28 GRAY 1993, 136. o. 
29 Ezzel szemben Dobson (2000) felveti, hogy amíg a zöldek számára a „természettörténet” az 
elsődleges, addig a konzervatívoknak az emberi történelem a kultúra és a hagyomány (175.). Ez 
pedig felvet egy további ellentmondást: amint látni fogjuk, bár a konzervatívok és az ökologisták 
elvileg osztoznak a humanizmus elvetésébe, de az emberi kultúránál és történelemnél nehéz 
antropomorfabb tényezőt elképzelni. Vagyis a konzervatívoknak a természet a kulturális táj 
része, s mindezek alapján a konzervativizmus meglehetősen emberközpontú, s ezt az ökológiai 
felfogás nem nagyon tudja elviselni. 
30 GRAY 1993, 136. o. 
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tűdjeit, amelyek gyakorta meghasonlásra kényszerítik a zöld értékek tekintetében. 
A baloldal esetében ilyen a fejlődésbe, a technológiába vetett erős hit és meggyő-
ződés, továbbá a liberális hagyományokban gyökerező humanista szemlélet. A 
szociáldemokraták kevéssé tudták levetkőzni magukról a liberális filozófiából 
eredő, az embert középpontba állító antropomorf, végső soron meglehetősen mate-
rialista konszenzust. 

A másik oldalon a konzervatívok rendre azt gondolják, hogy az ökopolitika túl-
ságosan bensőséges viszonyt ápol a baloldallal, sőt a környezetelvűség nem más, 
mint valamilyen baloldali konspiráció. Másrészt sok jobboldali – különösen a sza-
badpiac korlátlan támogatói – igen rosszhiszemű a zöldek követelésivel szemben: 
sőt magát a szabadpiaci környezetelvűséget is gyanakodva szemlélik.31 S ha már a 
szabadpiaci környezetelvűségnél tartunk, akkor érdemes utalni arra, hogy önmagá-
ban is kétséges a szabadpiac híveinek környezeti elköteleződése, hiszen a kapita-
lizmus doktrínája alapvetően a zöldek által elítélt humanizmuson alapul. Általában 
is felvethető, hogy a konzervatívok korántsem vetik el annyira a humanista néző-
pontot, mint az ökopolitika. Dobson alapján (2000, 177. o.) érdemes továbbá arra is 
utalni, hogy a konzervatívok másként élik meg a Burk-féle multigenerációs tézist: 
hiszen amíg a múlt és hagyományok fenntartásában érdekeltek, addig a zöldek 
éppenséggel a jövőt és jövő generációk érdekeit hangsúlyozzák. Paradox módon az 
ökopolitikai hívei ugyan osztják az utópiák iránti szkepszist, de mégis hisznek a 
lényegi változások (akár utópikusnak is mondható) lehetőségében.32 Igen érdekes 
az a kettősség, hogy a zöld gondolat elsősorban a tradicionális konzervativizmussal 
egyeztethető össze, s a szabadpiaci konzervatívok csak mérsékelten tudnak ökoló-
giai mondavalót képviselni. 

Visszatérve tehát a kiinduló tételemhez: valóban létezhet jobboldali vagy balol-
dali környezetpolitika, csak éppen korlátozott „actio radius”-szal. Ez azt jelenti, 
hogy az ökopolitika által dominált környezetpolitika sohasem lesz képes teljesen 
„beleoldódni” a jobboldali és baloldali ideológiákba – álláspontom szerint ez nem 
is szükséges. Az említett ideológiáknak van egyfajta – fentebb tárgyalt – „kemény 
magja”, amely elvi szinten összeférhetetlen az ökopolitikával. Ugyanakkor mind a 
szociáldemokrácia, mind a konzervativizmus meglehetősen sok kapcsolódási pon-
tot húzott elő múltjából, vagy fejlesztett ki újonnan, ami alkalmassá tette az ökoló-
giai elvek befogadására és sajátos, olykor az ökopolitikával szinkronban lévő, 
máskor azokat opponáló környezetpolitikai elvek kidolgozására. 

                                                 
31 PILBEAM 2009, 229. o. 
32 Felveti Dobson alapján PILBEAM 2009, 232. o. 
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A legélesebb vízválasztó – álláspontom szerint – Dobson nyomán (1995) a kör-
nyezetelvűség vs. ökologizmus párban ragadhatók meg. Végső válaszkísérletem a 
kiinduló kérdésre tehát úgy fogalmazható meg, hogy amíg az ökopolitika 
ökocentrikus környezetpolitikát képvisel, addig a klasszikus ideológiák környezet-
elvű környezetpolitikát. A kettő közötti különbség a következőképp összegezhető 
konzervatív olvasatban: „Okkal állítható, hogy a környezeti problémák megoldha-
tók a jelenlegi társadalmi-gazdasági intézményrendszer keretei között: nincs szük-
ség radikális reformokra, paradigmaváltásra (új társadalmi-gazdasági rendszer 
kitalálására, a piacgazdaság jelentős korlátozására) ahhoz, hogy a környezethasz-
nálat aktuális válságait elhárítsuk. Szükség lehet viszont az állam szerepének, a 
környezethasználat intézményi kereteinek változtatására, finomítására.”33 
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