
Állatjólét

Vallások és állatok

Áldozat – tisztelet - megvetés



A vallásokról általában

• Minden emberi kultúrában megjelentek, jelen 
vannak

• „Földöntúli, természetfeletti” lények (istenek, 
szellemek stb.) tisztelete ÉS/VAGY

• Növények, állatok (ezek szellemeinek) tisztelete 
(EMBEREK nem istenek)

• Az ember hatáskörén kívül eső történések, 
törvényszerűségek rendszerbe foglalása, 
magyarázata, etikai normák, a „világ rendjének” 
összefoglalása



Az állatok szerepe a vallásokban

• A mai világvallásokban nincs igazi szerepe 

az állatoknak (ember és állat viszonya 

azonban többnyire meghatározott)

• A régi vallásokban (és a sokféle helyi 

vallásban) rengetegféle állat kapott fő 

(isteni) szerepet

• Ez néha kihatással volt bizonyos állatokkal 

való bánásmódra is



Néhány példa az „isteni” állatokra

• Egyiptomi Birodalom

– Tényleges állat-istenek

– Anubisz, Hórusz, Bastet

• Görög és Római birodalmak

– Istenek alakváltásai, illetve jelkép-állatok

– Hattyú, bika, bagoly

• Germán és más, népvándorlás-kori vallások

– Jelkép állatok és állat-istenek

– Fenriz, a farkas, Turulmadár



Állat-áldozatok

• Érdekes módon általában a feláldozott állatok 

nagyrabecsült jószágok voltak, vagy legalábbis 

jól bántak velük, nem vetették meg őket

• Vagy az Istennek szánták őket ajándéknak, vagy 

a jövendőmondáshoz használták őket

• Emberáldozat kiváltása?

• Az Istennek szánt ajándék nem lehet megvetett, 

rosszul kezelt állat – inkább a „legjava” példány



Vallási „utasítások” ember és állat 

viszonyára nézve

• A keresztény, a zsidó és a mohamedán 

vallás egyaránt meghatározza a „világ 

rendjét”, benne ember és állat (és növény) 

helyével

• A hindu vallás lélekvándorlás alapú, tehát 

az állatok és emberek egy nagy körforgás 

állomásai



„Nyugati” vallások

alávetett állatok
• Habár (természetesen) az állatok is Isten 

teremtményei, helyük eredendően és 
határozottan az ember alatt/mögött van, és Isten 
felhatalmazta az embert uralmának 
gyakorlására

• A keresztény, zsidó és mohamedán vallás „nem 
kedveli” az állatokat, vagyis elutasítja az 
emberrel való összevetésüket

• E vallások eredete, majd kiteljesedése a 
hatalmas társadalmi egyenlőtlenségek korában 
történt – a hierarchia mindennapos és 
természetes



Háziállatok és vallás

• Különösen érdekes, hogy a nyugati vallások 

milyen mostohán bánnak a ma legnépszerűbb 

háziállatokkal: a kutyával és macskával

• Mi lehet ennek az oka? 

– Ezen állatok korabeli viselkedése, szerepe?

– Ezen állatok megbecsültsége a korábbi 

civilizációkban?

– Ezen állatok látszólagos haszontalansága?

– Ragaszkodásuk, közelségük az emberhez pont a 

hátrányukra volt?



Húsevés és a vallások

• Teremtés Könyve 1:29-30 – „Mondá az Úr – lásd, neked 
adtam minden növényt a Föld színén, ami magot terem, 
és minden fát, ami gyümölcsöt nevel; hogy legyen mit 
enned. És a Föld minden állatának, a levegő minden 
madarának, minden csúszómászónak, mindennek, ami 
él, nekik adtam a zöld növényeket eledelül.”

• Teremtés Könyve 9:1-4 – „És akkor Isten megáldotta 
Noét és fiait és így szólt „... Minden mozgó lény, ami él, 
legyen a ti eledeletek; ahogyan nektek adtam a zöld 
növényeket, most nektek adok mindent.”



Üdvös dolog-e a húsevés

• Vegetarianizmus vallásos alapon

• Vegetáriánus volt-e Jézus?

• Tisztelet Isten teremtményeinek és a békére 

vágyó isteni akaratnak

• Az ölés elfogadható módja

• Mit nem szabad enni egy muzulmánnak?

• India szent tehenei

– Az indiaiak önazonossága „védd a tehenet”

– a Föld legnagyobb állatjóléti bombája


