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Az állatok védelmével és a védelmüket garantáló jogokkal kapcsolatos kérdések időről időre nagy vitákra 
adnak alkalmat, s mivel így vagy úgy a társadalom minden tagját érintik, a kérdéskör tudományos háttere 
is találkozik a közvélemény élénk érdeklődésével. Az állatvédelem a bioetika egyik ágaként számos, egy-
mástól igen eltérő területet foglal magában, de mindegyik részterület kezelésének alapja, hogy hogyan 
viszonyulunk a minket körülvevő élő környezethez.

Táplálkozásunk, ruházkodásunk, gyógyszereink és szabadidős elfoglaltságaink jelentős része szorosan kötődik 
az állatokhoz, ám e szoros kapcsolat ellenére az állatokkal való bánásmódunkat gyakran a kíméletlenség jellemzi, 
amely ember és állat közös története során (leginkább a tömegtermelés kibontakozásával) egyre fokozódott. De 
nemcsak ember és állat közvetlen viszonyában vizsgálhatjuk az állatvédelem kérdését, hanem tágabb kontextusban 
is: korunk egyik legégetőbb problémája, az emberi tevékenység következtében fellépő ökológiai krízis, ezen belül 
a fajok számának és az élővilág változatosságának drasztikus csökkenése feltétlenül szükségessé teszi az állatokkal 
szembeni viselkedés etikai normáinak – végső soron az állatok jogainak és az emberek kötelességeinek – megálla-
pítását és rendszeres felülvizsgálatát. 

A szélesebb közvéleményhez hasonlóan több évtizede az egyházak is komolyabb érdeklődést mutatnak a modern 
állatvédelem, az ember–állat viszony etikai vetületei és az állatokat megillető jogok iránt. A dolgozat célkitűzése, 
hogy egy kiemelt egyházi nyilatkozat és néhány további dokumentum alapján megvizsgálja, az egyházak korábbi 
álláspontjához képest érzékelhető-e valamilyen elmozdulás, illetve a vizsgált dokumentumok az állatvédelem mely 
aspektusaira helyezik a hangsúlyt, s hogy ezen aspektusok hogyan tükrözik az egyház jelenkori önértékelését, 
valamint szerepvállalását. A legfontosabb dokumentum az EKD honlapján olvasható, címe: Zur Verantwortung 
des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf (Az ember felelőssége az állatokkal mint társteremtményekkel szemben). 

Az állatvédelmi mozgalmak kezdeteitől az állatok jogaiig

Ahhoz, hogy az egyházak és az állatvédelem mai kapcsolatát megfelelően értékelhessük, nem árt, ha – rendkívül 
vázlatosan – felidézzük az állatvédelem és az állatvédelem kihívásaira adott egyházi válaszadás néhány fontosabb 
állomását. A 20. század második felében több olyan tudományos munka jelent meg, amely a nyugati egyházat, 
illetve annak torz világszemléletét, etikájának szigorú antropocentrizmusát tette felelőssé az ökológiai katasztrófa 
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előidézéséért s ezen belül az állatokkal való méltatlan bánásmódért.1 Az Európában uralomra jutó keresztény 
egyház állatokkal kapcsolatos értékrendjének alapját elsősorban az az arisztotelészi elgondolás adta, amely szerint 
összetettségének és a racionális gondolkodásra való képességének köszönhetően az ember áll az élők nagy láncola-
tának élén, s a hierarchiában alatta elhelyezkedő létezők mind őt szolgálják. Ez a szemlélet érhető tetten Aquinói 
Tamás etikájában, aki Pálra hivatkozva állítja,2 hogy az állatokkal szemben semmilyen kötelezettség nem terhel 
bennünket. Az állatok nem racionális lények, ezért nem kerülhetünk velük morális viszonyba. Az egyetlen erkölcsi 
aggály az állatokkal való kegyetlen bánásmóddal szemben annak a veszélye, hogy általa az emberekkel szembeni 
kegyetlenség is szabadabb utat találhat a társadalomban.3

A felvilágosodás kora sem hozott az állatok megítélésében gyökeres változást: az állatok továbbra is alacsonyabb 
státuszú létezők maradtak az emberhez képest. Egy fontos szempont azonban ettől kezdve elengedhetetlen része a 
disputának: mégpedig hogy az állatok érző lények. A szenvedés (és az örömérzés) képessége részben Rousseau-tól, 
de sokkal inkább Benthamtől fogva egyre jelentősebb szerepet tölt be a morális határok átrajzolásában. Bentham 
szerint ha csak az értelemmel bíró lényekkel szemben lennének erkölcsi kötelezettségeink, akkor a gyermekek vagy 
fogyatékosok is hasonló bánásmódban részesülhetnének, mint az állatok. A valódi határvonalat nem az értelem 
vagy a beszéd jelenti, hanem a szenvedés képessége. 

Az arisztotelészi szemlélet mindennek ellenére egészen a 19. századig uralta a világi közgondolkodást csakúgy, 
mint az egyházit. Az állatvédő mozgalmak az egyre jobban megerősödő emberi jogi törekvések táptalaján kaptak 
erőre, és sokszor kísérleti terepként, illetve párhuzamként szolgáltak az emberek jogaiért folytatott csatában. Az 
állatok kísérleti célú élveboncolása ellen küzdő 19. századi antiviviszekcionista mozgalom, a nők jogainak kiterjesz-
tését szorgalmazó feminista és nem utolsósorban a rabszolgák felszabadítását célzó emberi jogi mozgalmak fejlődé-
sükben, működésükben sok hasonló vonást mutatnak: elvontabb síkon az egyes létező élethez való, önrendelkezési 
jogai terén, gyakorlati téren a saját testhez való jog kikövetelésében, valamint társadalmi szinten a fennálló hatalmi 
struktúrák megdöntéséért vívott harcban. 

A mozgalmak térnyerésében nem kis szerepet játszott az evolúcióelmélet megszületése, amely eltörölte az éles 
határt az ember és a többi faj közt. A fajok eredetének 1859-es megjelenése után egyre szélesebb körű elfogadásra 
talált az a gondolat, hogy az állatok rokonaink, s mint ilyenek, a velük való bánásmód nem különbözhet gyökeresen 
a fajtársainkkal kapcsolatos bánásmódtól, sőt a kettőnek ugyanazon az etikai talapzaton kell nyugodnia. A 20. 
század viselkedéstudományi kutatásai ezt az intuíciót erősítették meg, mikor kimutatták, hogy az állatok még 
kognitív képességeikben sem állnak olyan messze az embertől, mint azt korábban gondolták – hogy csak néhány 
példát említsünk: nem kizárólag az ember készít szerszámot, nem csak ő képes jelekkel kommunikálni, és még csak 
nem is az ember alkalmazkodik bizonyos természeti körülményekhez a legeredményesebben. Az ember és állat közt 

 1 Pl. White 1967; Passmore 1974; Améry 1972.
 2 1Kor 9,9–10: „Mert Mózes törvényében meg van írva: »A nyomtató ökör száját ne kösd be.« Vajon az ökörről gondoskodik-e így 
az Isten? Nem teljes egészében értünk mondja ezt? Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, 
azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből.”
 3 Fontos rámutatni ugyanakkor, hogy Aquinói ontológiája egy másik utat is kínál. A hierarchikus szemléletben az a lény a 
legértékesebb, aki hasonlóságban legközelebb áll Istenhez. Ugyanakkor minden létező, istenképűségének mértékétől függetlenül, 
bír valamilyen önértékkel, és teremtett lényként részese Isten jóságának. A teremtett világgal szembeni viselkedésünkre viszont 
kétségtelenül vonatkoznak erkölcsi normák. Aquinói gondolatainak lehetséges mai interpretációiról bővebben lásd: Melin, 
Anders: Towards a Th eological Virtue. Ethic for the Preservation of Biodiversity. www.ecen.org/uploads/10theologybiodiversity.pdf. 
(Megtekintés: 2012. december 3.)
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a racionalitás nevében húzott elválasztó vonalat szintén kérdésessé teszik azok az emberek, akik életkoruk vagy 
valamilyen fogyatékosságuk révén nem rendelkeznek a racionális belátás képességével, öntudattal, önállósággal 
és/vagy a beszéd képességével. Az állatvédő mozgalmak törekvésének egyik legfontosabb területe, hogy az ember 
és állat közti faji alapú megkülönböztetést (amit a szakirodalom a csak körülményesen magyarítható speciesism 
terminussal jelöl)4 megszüntesse. 

Az emberi jogok területén ma már elvetendőnek tartjuk a rasszizmust, az idegengyűlöletet vagy a szexizmust, 
hiszen az ember értékét nem befolyásolja faji vagy etnikai származása, illetve neme. Ha az állatokkal szemben is 
azonos etikai mércét akarunk használni, akkor a fajok közti morális különbségtétellel is le kell számolnunk. Az 
ausztrál erkölcsfi lozófus Peter Singer szerint az élőlényekkel kapcsolatos erkölcsi megítélésünket az előítéletek helyett 
kizárólag az határozhatja meg, hogy az adott létező képes-e az örömre és a szenvedésre (Singer 2001).

Amint az a mindennapok tapasztalataiból látható, az állatokkal szemben tanúsított emberi vélekedés és gyakor-
lati magatartás évszázadok alatt kialakult sémáit nem változtatják meg egy csapásra sem a tudomány felismerései, 
sem az erkölcsi megítélés (ezen belül is kiemelten a törvénykezés) lassú formálódása. Az állatküzdelmek, a cirkuszi 
látványosságok, a prémkereskedelem vagy a vadászat bizonyos különösen kegyetlen formái lassanként kiszorulnak a 
civilizált viselkedés keretei közül, de a természetes igényeket messze meghaladó húsfogyasztás, a gyógyszerkísérletek 
és vegyipari tesztek még így is rengeteg ártatlanul szenvedő áldozatot követelnek. De nem csak közvetlen formái 
léteznek az állatkínzásnak. Indirekt módon is szenvedésre kárhoztatjuk őket, mikor saját életterünk növelése 
érdekében kiszorítjuk őket természetes élőhelyeikről. Az emberi faj túlszaporodása egyértelműen veszélyezteti a 
többi faj fennmaradását.

Még ha sokan el is fogadják, hogy az állatok felhasználhatók az emberi célok elérésére, a közvélemény túlnyomó 
része nagyjából egységes abban a tekintetben, hogy az állatokkal jobban lehetne és kellene bánni. Ez a megközelítés 
az úgynevezett állatjóléti szemlélet (animal welfare position, animal welfare ethics). 

Az állatok szenvedésének puszta csökkentésével azonban nem elégszenek meg az állati jogok követelői. Számukra 
legalábbis az volna kívánatos, ha az állatokat a teremtés egyenrangú részeseiként (Mitgeschöpf) ismernénk el. Ez a 
radikális erkölcsiség kizárja az állatok bármilyen emberi céllal történő felhasználását. Nem humánusabb bánásmódra 
van szükségük az állatoknak, hanem ki kell terjeszteni az egyenlőség és a jogok fogalmát a nem emberi létezőkre. 
Az egyenlőség, ahogy Peter Singer fogalmaz, nem egyszerű ténymegállapítás, hanem erkölcsi ideál (1985). Az 
egyenlőség számára természetesen nem az állatok szavazati jogát vagy az állatok törvény előtti felelősségét jelenti, 
hanem az egyes létezők érdekeinek alapvető, fajokon túlmutató egyenlő elbírálását.

Egyház és állatvédelem

Ahogy az előzőekből láttuk, a nyugati kereszténység hagyományosan vajmi kevés együttérzést mutat az állatokkal. 
Noha az Ószövetség egyes passzusaiban kitapintható az állatok jóléte iránti mérsékelt fi gyelem (nemcsak a mózesi 
törvényekben, de a történeti és a prófétai könyvekben is), az Újszövetség – és hosszú évszázadokon keresztül a későbbi 
keresztény egyház – nem foglalkozik velük. A szeretet parancsán alapuló vallás az állatokra nem terjeszti ki a caritas 
fogalmát. Ennek okait illetően Richard D. Ryder a következő feltételezésekkel él: a korai kereszténységnek részben 
olyan pogány vallásokkal kellett felvennie a versenyt, amelyek az állatok kultikus tiszteletén alapultak. A zsidók 

 4 Richard D. Ryder A tudomány áldozatai című művének magyar fordításában az „embersovinizmus” megjelöléssel találkozhatunk.
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és a kereszténység istene ezzel szemben a legkevésbé sem hasonlított egyik állatra sem; emberhez hasonlatos istent 
tiszteltek. Fontos továbbá az a történelmi háttér, amelyben a kereszténység uralomra jutott. A Római Birodalom 
széthullásával a keletről betörő barbárokat gyakran azonosították vadállatokkal, az ember magasabbrendűsége, az 
ember uralma ilyen módon magával a civilizációval vált rokon értelművé. Az állatok érdekeinek fi gyelembevétele 
a hanyatlást, a pusztulást, a természet felett nehezen kivívott uralom elherdálását jelentette volna (Ryder 2000, 
27–28. o.).

Aquinói Szent Tamás ezt az ideológiai vonalat követte, és Arisztotelész tanulmányozása nyomán nem talált 
kivetnivalót abban, hogy az alacsonyabb rendű létezők a racionálisabb lények érdekeinek kiszolgálására termettek. 
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az egyház által elismert (antropocentrikus) irányzatokon belül is találko-
zunk az állatokról való vélekedés más irányú tendenciáival, amelyek nem csupán az embert, de a teremtés teljességét 
helyezik vallásos gyakorlatuk fókuszába. Ezek közé tartozik több középkori szent mellett5 például Assisi Szent 
Ferenc is, aki a tudós Aquinóival ellentétben a rajongói-elragadtatott attitűdöt testesíti meg, mikor minden (élő és 
élettelen) teremtményt testvéreként üdvözöl.

Az egyes szentek által képviselt állatok iránt elkötelezett eszmei-etikai vonulat azonban a későbbi századok 
során is folyamatosan háttérbe szorul a hivatalos egyház szigorúan emberközpontú szemléletével szemben, s eb-
ben a protestáns egyházak megjelenése sem hoz lényeges változást. Az egyházak csak akkor kezdenek érdemben 
az állatvédelem problémájával is foglalkozni, mikor a 20. század második felében az ipari fejlődés következtében 
fellépő ökológiai változások visszafordíthatatlanságával kénytelenek számot vetni. E kérdéscsoport – a teremtett 
világért viselt felelősség – egyik alegysége az állatokhoz fűződő viszony. Előrelépést jelent, hogy az újabb egyházi 
megnyilvánulásokban helyet kap az állatvédelem témája, ugyanakkor szinte kizárólag csak tágabb kontextusban, 
egy-egy paragrafus erejéig jut érvényre ez az érdeklődés. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2008-as körle-
vele,6 amely a teremtett világ védelméről szól, világosan megjelöli a katolikus egyház gondolkodásának mai irányát. 
Ennek lényege a „relatív antropocentrizmus”, amely az ember és a természet közti lételméleti különbségnek erkölcsi 
következményeket tulajdonít (hogy például „az állatok védelméért folytatott törekvések sohasem helyezhetők a 
humánembrió tisztelete és védelme elé”),7 de az élet más formáival szembeni „helyes és arányos tisztelet” megköve-
telésével elismeri a természet önértékét is.

Evangélikus szemszög: az EKD nyilatkozata

A katolikus püspöki körlevél szellemében fogant egyházi megnyilvánulások tükrében egyedi és különleges az az egy-
házi nyilatkozat, amelyet a Németországi Evangélikus Egyház, az EKD tett közzé 1991-ben, és amelynek kizárólagos 
témája az ember állatok iránti felelőssége.8 A nyilatkozat három évvel az úgynevezett Glaubergi bűnvallás (Glauberger 
Schuldbekenntnis) után jelent meg, amely az állatokkal szemben tanúsított emberi magatartás töredelmes megbá-

 5 A korai egyház szentjei közül ide tartozik pl. Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Vazul vagy Szent Jeromos.
 6 Felelősségünk a teremtett világért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről. 2008. 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=209. (Megtekintés: 2012. december 20.)
 7 Uo. 47. pont.
 8 Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf (Az ember felelőssége az állat mint társteremtmény iránt). 1991. 
Evangelische Kirche in Deutschland. www.ekd.de/EKD-Texte/44656.html. (Megtekintés: 2012. december 20.)
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nására szólított fel mindenkit.9 E bűnvallást az Aktion Kirche und Tiere nevű teológiai egyesület állította össze, és 
több száz egyházi szereplő aláírásával tették közzé. A szöveg meglehetősen élesen fogalmaz, az általános társadalmi 
érdeklődésen túl talán ez is okot adhatott az EKD hivatalos állásfoglalásának kidolgozására és közzétételére.

Az EKD terjedelmes dokumentumát egy tizennégy tagú szakértői bizottság állította össze és fogadta el. 
A legfontosabb célkitűzés, hogy a természet, illetve a teremtés és az ember viszonyának újragondolási kísérletei 
mellett a nyilatkozat pótolja azt a hiányt, amely speciálisan az állat–ember kapcsolat aktuális értékelésének, illetve 
az állatvédelem konkrét feladatainak kijelölése terén mutatkozik. 

A dokumentum mindenekelőtt megjelöli reményeit: a téma nyilvános vitájának előrehaladtával annak tisztázó-
dását várja, hogy csökkenthető-e az erőszak a bibliai útmutatás alapján, akár az erőszak teljes elutasításának radikális 
állásfoglalásáig. Másként fogalmazva azt kérdezi, hogy a teremtés békéjébe vetett hit milyen módon maradhat fenn 
mint eszkatológiai remény, és milyen mértékben kell befolyásolnia már most cselekedeteinket.

A bevezetés a probléma egyházi és társadalmi gyökereit mutatja be vázlatosan, az egyház felelősségének elis-
merése mellett azonban arra is rámutat, hogy a mára kialakult összképet – amelyben a természet nem pusztán az 
emberi haszonszerzés eszköze – több hagyomány és újkori fejlődési irányzat együttes működése alakította ki. Az 
állatvédelem egyházi történetéből kiemel néhány korát megelőző evangélikus gondolkodót is, akik mai fogalmaink 
megalkotásában is jelentős szerepet játszottak.10 

Az előszó és a bevezetés után a szöveg törzse négy nagy fejezetre oszlik, melyek a következő címeket viselik: 
II. Elméleti alapvetések; III. Meddig mérsékelhető az erőszak?; IV. Társteremtményként létezni a gyakorlatban; 
V. Az egyház és a politika feladatai. 

Az elméleti alapvetés kulcsa a keresztény ember számára természetesen a Biblia. (A dokumentum által kiemelt 
kulcsfogalmakat a jobb áttekinthetőség kedvéért a továbbiakban dőlt betűvel jelezzük.) Fontos, hogy az élet, azon 
belül is az állatok élete hálás rácsodálkozással és istenfélelemmel töltsön el bennünket. A föld létezői feletti uralkodás 
parancsában nem az ember kivételezett helyzete vitás, hanem az uralkodás mikéntje – hiszen a hatalom egyben 
alázatot is követel. A hatalom gyakorlója a teremtés megőrzésén kell fáradozzék, s tegye mindezt a szeretetteli féltés 
és a gondoskodó ápolás jegyében. Fontos tehát annak belátása, hogy a kivételezett helyzet felelősséggel jár. A bibliai 
szöveghelyek ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy az élőlények mind szűk határok közé vannak szorítva, a verseny, az 
agresszió és a harc a túlélés eszköze. Az emberszeretet és az állatok iránti szeretet ilyen módon könnyen feszültségbe 
is kerülhet egymással (például napjainkban az állati kórokozók esetében). Az erőszakon alapuló viszony ember és 
állat között alapvetően nem szüntethető meg, minőségében a jövőben is ilyen marad. Törekedni kell azonban arra, 
hogy az erőszak a lehető legkorlátozottabb mértékben jusson érvényre mind az állatok tartási és leölési eljárásait, 
mind az áldozatok számát tekintve.

A Biblia nem ad szabad kezet az állatok gátlástalan kizsákmányolására, erre utal a vérontás tilalma is (1Móz 
9,4). Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az ember más életek feláldozásának köszönheti életét, ezért az ezek-

 9 A Glaubergi bűnvallás szövege magyar fordításban így hangzik: „Megvalljuk Isten, az állatok és felebarátaink Teremtője előtt, 
hogy keresztényként kudarcot vallottunk, mert hitünkben elfeledkeztünk az állatokról. Teológusként nem voltunk készek, hogy 
az életidegen természettudományt és fi lozófi át szembesítsük a teremtés teológiájával. Elárultuk Jézus diakóniai parancsát, és nem 
szolgáltuk legkisebb testvéreinket, az állatokat. Lelkészként féltünk az állatoknak egyházunkban és gyülekezeteinkben helyet adni. 
Egyházként süketek voltunk a megkínzott és kizsákmányolt teremtmények sóhajaira.” Az eredeti szöveget lásd: http://www.aktion-
kirche-und-tiere.de/cms/upload/Downloads/Glauberger_Schuldbekenntnis.Fertig.pdf. (Megtekintés: 2012. december 20.)
 10 Például Fritz Blanke zürichi teológus; az ő nevéhez fűződik a „Mitgeschöpfl ichkeit” (társteremtettség) terminus 1959-es 
megalkotása is.
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kel a létezőkkel kapcsolatos bánásmódot elsődlegesen a tiszteletnek kell meghatároznia. Az állatokkal szembeni 
irgalmasságra is több igehely szólít fel (2Móz 20,10; Péld 12,10). Az állatokkal szemben is a humánus viselkedés 
a mérce. Az irgalmasság és a humánus viselkedés mellett nagy jelentősége van az igazságosságnak. Noha sokan az 
állat és az ember szükségtelen egyenjogúsítását látják ebben a követelményben, fontos rámutatni, hogy az igazsá-
gos bánásmód nem csak az azonos jogállásúakat illeti meg, ugyanígy kell bánni az elnyomottakkal, szegényekkel, 
kiszolgáltatottakkal is. Az állatokat nem az emberhez való hasonlóságuk mértéke szerint, hanem másságukban kell 
elfogadni, a másság pedig semmiféleképp sem leértékelésként értendő.

A bibliai-teológiai szemlélet nélkülözhetetlen eleme, hogy nem csupán e világra, hanem egy új, eljövendő vi-
lágra is tekint. Ebben az új világban – csakúgy, mint a bűnbeesés előtt a paradicsomban – állat és ember békében 
él egymással és a teremtéssel (1Móz 1,29, ill. Ézs 11,6–9; 65,17).

A III. részben a dokumentum azzal vet számot, hogy mennyiben csökkenthető az erőszak, s hogy az erőszak 
puszta mérséklése etikai szempontból elegendő lehet-e. A nyilatkozat összeállításában részt vevő tudományos 
bizottság tagjai mindannyian osztják azt a nézetet, hogy az ember–állat viszony egyik alapvető jellemzője az erő-
szak, az emberi erőszak mértéke azonban csökkenthető, egyszersmind csökkentendő. A társteremtettség radikális 
etikájának követelői az erőszak teljes megszüntetése mellett törnek lándzsát. A béke megteremtésének első lépése, 
hogy az ember saját, legszűkebb környezetében békét teremtsen, és ez nem csupán embertársainkkal, hanem az 
állatokkal szemben is érvényes. 

A dokumentum szerkesztőbizottsága azt a kompromisszumot tartja vállalhatónak, amely az állatok használatát 
megengedi, amennyiben az alkalmazott eljárások nem okoznak az állatnak fájdalmat vagy szenvedést, és az állat 
teremtett méltósága megőrizhető. Hangsúlyozza továbbá az állatokkal szembeni igazságosság kettős karakterét, azaz 
hogy a szenvedésre és fájdalomérzésre való képességük révén azonos bánásmódban kell részesüljenek, ugyanakkor, 
mivel az állat nem tud saját haláláról, az etikai ítéletalkotásnál fi gyelembe kell venni ezt az embertől való lényeges 
különbözőséget is. E kettős karakter tudatosításával a bizottság szorgalmazza annak vizsgálatát, hogy a halálhoz 
való viszonyra alapozott bánásmódbeli különbség ember és állat között igazságosnak tekinthető-e. A nyilatkozat 
szerkesztői leszögezik, hogy igyekezetük ellenére nem sikerült áthidalni az erőszakcsökkentés mérsékeltebb iránya 
(amely az erőszakot a teremtett világ részének tekinti) és az erőszak teljes elutasításának radikális etikai álláspontja 
(amely a jézusi szeretetparanccsal összhangban visszautasít mindenfajta erőszakot) közti árkot.

A IV. rész – az egyházi nyilatkozatok között egyedülálló módon – az állatvédelem legfontosabb területeit 
és a konkrét teendőket sorolja fel. A fent lefektetett etikai elvek gyakorlati megvalósítása közben nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy e nézetek konfl iktusba kerülhetnek más, a társteremtettség fogalmát (el) nem ismerő 
értékrendekkel, amelyeket nem lehet egyszerűen félresöpörni, szükség van az egymást egyenlőnek tekintő partnerek 
kommunikációjára.

Az első és legfontosabb cselekvési terület a vágóállatok leölése. Az etikai alapvetésekben taglaltak alapján a 
nyilatkozat nem támaszt elvi aggályokat a húsfogyasztással szemben, ahogy az emberek többségében sem merül 
fel ilyen kétely. Nem mellékes szempont, hogy a húsevés egykori státuszszimbólum jellege a mai napig érezteti 
hatását, ami a folyamatosan növekvő igényekben nyilvánul meg. A radikális etikai álláspontot hirdetők azonban e 
téren is másként érvelnek: mivel a húsfogyasztás a tudomány mai állásfoglalása szerint nem okvetlenül szükséges 
az egészséges és kielégítő táplálkozáshoz, nincs, mi legitimálja az állatok ilyen célú leölését. 

A vágóhidak működésének fokozottabb ellenőrzésére, ezen belül az állatok szenvedésének lehető leghatéko-
nyabb csillapítására is szükség van. A rituális vágásoknál is fi gyelembe kellene venni, hogy a még élő állat vérének 
kieresztése kapcsán az előírások nem tiltják az állat elkábítását.
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Az állatok levágását gyakran hosszadalmas szállítás előzi meg. Ennek gyakran kíméletlen körülményei ugyan-
csak érdemi javításra szorulnak. Az állatok levágását és szállítását illetően áthidaló megoldást jelenthetne a húsárak 
ésszerű növelése, valamint a tömegtermelés helyett a háztáji gazdálkodás célzottabb támogatása, mivel ezek határt 
szabnának a mértéktelen fogyasztásnak.

A haszonállattartás ellen nem merül fel elvi kifogás. Nem elégedhetünk meg azonban az állatkínzás puszta 
kiküszöbölésével, hanem a haszonállatok mint társteremtmények lehető legnagyobb mértékű jóllétére kell töre-
kednünk, és kíméletesebb tartási formákat kell előnyben részesítenünk – ilyen lehet például a különböző típusú 
csonkítások szigorúbb korlátozása vagy az érzéstelenítés nélküli ivartalanítás betiltása.

A tenyésztés terén szintén az állatok egészségét és optimális életkörülményeit kell szem előtt tartani. A fajok 
közötti határok megtartása óvatosságra int, különösen a géntechnológia fejlődésére való tekintettel.

Az állatvédelem kérdései közül a legnagyobb nyilvános vitát kiváltó terület az állatkísérletek problémaköre. 
A dokumentum szerzői úgy foglalnak állást, hogy az állatkísérletek számát a lehető legkisebbre kell csökkenteni, és 
ahol lehet, helyettesítő eljárásokat (például sejttenyészeteken végzett teszteket) kell alkalmazni. A kísérleti állatok 
fájdalmát és szenvedését minimális szintre kell szorítani. Az állatokkal szembeni humánus bánásmód és irgalmas-
ság alapkövetelménye állandó feszültségben áll az állatoknak való szándékos fájdalomokozással. Ezért hajlanak 
sokan arra, hogy ne vagy csak korlátozottan ismerjék el bizonyos fajok fájdalomérző képességét. A szenvedésre és 
fájdalomra való képesség valószínűsíthető megléte mégis döntő etikai jelentőséggel bír.

A vadászat komoly hagyományokkal rendelkező, kedvelt társasági szabadidős elfoglaltság, de mély kulturá-
lis beágyazottsága ellenére is felmerül a kérdés: vajon nem kell-e változtatnunk megrögzött szokásainkon, és a 
társteremtettség jobb megértésével nem kell-e erkölcsi értelemben is fejlődnünk. Az erdőgazdálkodás keretében 
folytatott vadászat, például a beteg állatok kilövése az irgalmas gondoskodás megnyilvánulása lehet, ellentétben 
a szórakozás kedvéért feláldozott állatok leölésével. Helyes lenne a vadászat helyett más társasági elfoglaltságokat 
előnyben részesíteni.

A prémes állatok vadászata külön területként kezelendő. Mivel korunkban a hideg elleni védekezésben ruházati 
célokra számos más, a prémekkel megegyező hőszigetelési képességű anyag felhasználható, a prémviselés etikailag 
nem védhető luxust jelent. Noha az egyes államok törvényileg tiltják, illetve szigorúan korlátozzák a prémkivitelt 
és -behozatalt, nem számolható fel könnyen az illegális prémkereskedelem. Kiemelten fontos ezért, hogy egyéni 
szinten is bojkottáljuk a prémes árucikkeket.

A nyilatkozat következő bekezdése az állatkínzó eljárásokkal előállított luxusélelmiszerek (libamáj, békacomb) 
kerülésére int. Ugyanilyen erkölcsi tilalom vonatkozik a ritka fajok vadászatából nyert egyéb luxuscikkekre (mint 
például az elefántcsontra vagy a krokodilbőrre).

A szórakozás keretében elkövetett állatgyilkosság (állatviadal, illetve sporthorgászat) a vadászathoz hasonló 
megfontolást érdemel. Helyettük a társas időtöltés más, állatokra veszélytelen formáinak meghonosítására volna 
szükség, ahogy ez az agyaggalamb-lövészet esetében sikerült is korábban.

A hobbiállatok tartása lehetőséget nyújt arra, hogy testközelből átélhessük a társteremtettség különböző as-
pektusait, az érzelmi kötődéstől az állat jólléte iránti folyamatos felelősségviselésig. A háziállattartás a gyerekeket 
elvezetheti a teremett világgal szembeni felelősség megtapasztalásához, ugyanakkor fontos, hogy a szülő mindig 
ott álljon a háttérben, ha a gyerek elmulasztaná a gondoskodást vagy valamilyen hibát vétene. Az idős embereknek 
szintén kell keresniük olyan személyt, aki adott helyzetben képes helyettük a háziállat ellátására. A hobbiállatok-
kal kapcsolatos megfelelő tudás nélkülözhetetlen: mindenféle rossz szándék nélkül is bánhatunk kíméletlenül az 
állatokkal, amennyiben adott esetben nem a számukra alkalmas élettérben tartjuk vagy helytelenül tápláljuk őket. 
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A kisállattartás egyik kiszolgáló iparága az állatkereskedelem. E téren a vonatkozó szabályok részletesebb kidolgozása 
és betartatása, valamint a szankciók szigorítása volna kívánatos.

Az állatkerti és cirkuszi állatok tartása komoly vitákat vált ki. Látnunk kell ugyanakkor, hogy az állatkertek az 
elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson mentek át, és napjaink modern létesítményei nemcsak sokkal kedvezőbb 
körülményeket biztosítanak az egyes fajok egyedeinek, de jelentős szerepet játszanak a fajok sokszínűségének meg-
őrzésében is. A cirkuszi állatokat általában lényegesen rosszabb fi zikai körülmények között tartják, de az optimális 
esetben folyamatos törődés nem engedi eltompulni az ilyen módon fogságban tartott egyedeket.

A nyilatkozat konkrét teendőket felsoroló fejezete végül a vadon élő állatokkal szembeni kötelezettségeket 
sorolja fel. E téren nem közvetlen cselekedetekre van elsősorban szükség, hanem arra, hogy tudatában legyünk az 
emberi civilizáció környezetre gyakorolt hatásának. Más szavakkal: kerülnünk kell az olyan magatartásformákat, 
amelyek a vadon élő állatok életterét beszűkítik, elpusztítják vagy a fajok sokféleségét fenyegetik. Ami az aktív 
szerepvállalást, a tetteket illeti: minden erőnkkel azon kell munkálkodni, hogy az élőhelyeket megőrizzük, esetleg 
helyreállítsuk, valamint a biodiverzitást a lehető legnagyobb mértékben fenntartsuk. A közlekedés fejlesztésének, 
valamint az ember nyílt teret igénylő szabadidős tevékenységeinek (olyan sportokra gondolhatunk elsősorban, mint 
a motorcsónakázás, a jetski, a sízés vagy a szörf) az állatok igényeit is szem előtt tartó szabályozása még várat magára. 

Külön kategóriába sorolandók a városban szabadon élő állatok, a városi galambok, illetve kóbor macskák. Ezek 
túlszaporodása semmiképp sem kívánatos, ezért etetésüket kerülni kell. Kritikus esetekben állományuk ritkítása 
is szükséges lehet, ennek során azonban kíméletes eljárásokat kell választani.

A dokumentum V. része az egyház és a politika feladataira koncentrál. Az állattartók és az állati eredetű ter-
mékek felhasználóinak személyes felelősségén túl az állatvédelem kérdéseivel kapcsolatban az intézményekre, így az 
egyházakra is komoly felelősség hárul. A nyilatkozat a Példabeszédek könyvéből idéz: „Nyisd meg szádat a némáért” 
(31,8) – e felelősségviselés az állatokra is ki kell hogy terjedjen. Mivel a hittantanítás és az istentisztelet keretében 
viszonylag kevés szerep jut az állatoknak, tudatosítani kellene, hogy a Miatyánk szavai („Jöjjön el a te országod”) az 
egész teremtésre vonatkoznak, a társteremtett lények tehát éppúgy benne foglaltatnak, mint az ember.

Az egyház viselkedése akarva-akaratlanul mintaként szolgál a nyilvánosság számára, azaz komolyan kell ven-
nünk a teremtés iránti felelősségvállalást, amelynek életvitelünkben is meg kell nyilvánulnia (ilyen intézkedés volt 
például, hogy egyes egyházi intézmények étlapján jelentős mértékben csökkentették a húsételek kínálatát).

A politika feladata, hogy az alkotmányban rögzítse a környezetvédelem, azon belül is az állatvédelem célkitű-
zéseit. Az állatvédelmi törvénykezésben, valamint a törvény végrehajtásának ellenőrzésében is további lépésekre 
van szükség. Az egyháznak pedig meg kell találnia azokat az eszközöket, amelyekkel hatást gyakorolhat az egyes 
országok, valamint a nemzetek feletti együttműködések (a dokumentum idején még az Európai Közösség) döntés-
hozóira, és etikai elveit és a környezetvédelemmel kapcsolatos felismeréseit mind szélesebb körben propagálni tudja.

Tanulságok, következtetések

Ahogy a dokumentum rövid áttekintéséből kiderülhetett, a Németországi Evangélikus Egyház számára az állatokkal 
kapcsolatos emberi viselkedés alapelvei az irgalmasság, a humanitás és az igazságosság. Az aktuális helyzet kemény kritikája 
mellett számos javaslatot tesz az erkölcsileg botrányos gyakorlat enyhítésére, de nem határolódik el élesen és teljesen az 
állatok kihasználásának tényétől és módjától és tömeges leölésüktől. A dokumentum felveti ugyan az állatok – teremtésen 
alapuló – egyenjogúságát, de az ebből fakadó dilemmákra csak rámutat, az esetleges következtetéseket nem vezeti végig.
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Szűcs Kinga (1975) az ELTE magyar és német szakán szerzett diplomát, majd 2003-ban a Central 
European University (CEU) történelem szakos posztgraduális mesterképzésén végzett. Jelenleg 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem mesterszakos hallgatója szociáletika szakirányon.

Az EKD állatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozata több mint húsz esztendős. Sem előtte, sem az azóta eltelt 
időszakban nem találkozunk olyan hivatalos egyházi állásfoglalással, amely kizárólag e témát járta volna (legalább 
ilyen alapossággal) körül. A környezetvédelem és a teremtésvédelem ügye ugyan folyamatosan napirenden van, 
érzékelhető a klímaváltozás problematikája, és az is, hogy a hozzá kapcsolódó etikai kérdések az egyházakat is 
kihívások elé állítják, az állatvédelem és az állatok jogainak képviselete azonban mintha kevéssé foglalkoztatná 
az egyházak felelős vezetőit. Ahogy a bevezetőből láthattuk, az állatok jogainak kérdése – az állatokkal folytatott 
párbeszéd híján – meglehetősen ingoványos terület, mégis akadnak olyan cölöpök, amelyekre az állatokkal szembeni 
viselkedés etikai alapelvei lefektethetők. Ha az egyház hagyományaihoz hűen szigorú bibliai alapokon kívánjuk 
elgondolni teendőinket, akkor is találunk ilyen támpontokat. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy az állatok 
társaink, kísérőink a teremtettségben, akik iránt felelősséggel tartozunk. A szociális érzékenység alapvető keresztény 
értéke a teremtett világ iránti érzékenységgé szélesedhetne, ha a szeretetparancsot nem pusztán az emberekre vonat-
koztatnánk. A bibliai hermeneutika egyik új feladata lehet, hogy értelmezési keretet teremtsen a társteremtmény, 
illetve a társteremtettség fogalmának. Hogy a szeretetparancs mennyiben terjeszthető ki az állatokra, az a mai napon 
valószínűleg nem eldönthető és nem eldöntendő, ugyanakkor mindenképpen felteendő kérdés. 
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