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A teremtés sáfárai
Peter Singer utilitarista bioetikájának 

keresztény szempontú áttekintése

Peter Singer professzor korunk egyik leginkább megosztó és tabukat előszeretettel döntögető gondolkodója. 
Az ausztrál származású, de amerikai területen is alkotó Singer a Melbourne-i Egyetem filozófiaprofesszora, 
valamint a Princeton professzora is az alkalmazott etika, bioetika területén.

Szekuláris etikai megközelítése az utilitarizmus felől vizsgálja az állatok és emberek különböző szempon-
tokból tárgyalható jogait, illetve az emberiség jelen állapotából következő, szerinte szükségszerű haladási 
irányát. Ezek a gondolatai nagy port kavartak világszerte, különösen, amikor szisztematikusan összefoglalta 
őket az Animal Liberation című művében 1975-ben, majd a Practical Ethics címűben 1979-ben.

Mindazonáltal érdekes és talán előremozdító vitákat indított el, és részt is vett bennük szintén szerte a 
világon, kivéve a német ajkú területeket, amit azért említünk külön, mert bár Singer véleményalkotása más 
tájékokon is hangos kritikával találkozott, de fontos dialógusokat indított el, e helyütt – Németország, Svájc, 
Ausztria – a fölháborodás a legtöbb fórumot, párbeszédet és előadást konkrétan ellehetetlenítette. Ennek 
köze lehet e dolgozat témaválasztásához is.

A professzor a Practical Ethics második kiadásának (1993) előszavában maga ír arról, hogy a legtöbb felkérést, 
meghívást német nyelvterületen az ottani fölháborodás mértéke miatt kellett lemondania. Ennek okaként igen 
empatikusan először azt hozza fel, hogy a második világháború és a náci mozgalom borzalmai után ocsúdó 
Németország számára az emberi élet védelme többé nem lehetett vita tárgya, még elméletileg sem. A múltjával 
megküzdött és önmagával számot vetett társadalom számára ez visszalépés lenne oda, ahová soha többé nem 
akar lépni. Így az eutanázia vagy az állati és emberi jogok összehasonlítása tabu, amelyet érinteni sem lehet. Ez 
teljesen érthető.

Azonban itt elhelyezhetjük azt a hozzáadódó szempontot is, hogy az említett svájci és német területek – a 
világháború eseményeit mint messzire vezető és a dolgozat tárgyához képest talán kevésbé fontos tényezőket most 
fi gyelmen kívül hagyva – alapállása a protestantizmus etikájában gyökerezik. Ez érdekessé teheti azt, ahogyan 
átgondoljuk az ottani tiltakozásokat, a konferenciák létre nem jöttét, akár a genfi , akár a wittenbergi irányzatát 
tekintjük a reformációnak. Emellett nyilván evangélikus teológusként e sorok szerzői is felismerhetnek bizonyos 
gondolati mintázatokat akkor, amikor Peter Singer bioet ikáját veszik górcső alá.

Erre szükség is lehet akkor, amikor a professzor nagy fi gyelmet kapott gondolatmenetei közül szóba hozzuk a 
személy fogalmát, amelyet még az e tekintetben máig dinamikusan alakuló keresztény véleménytől is meglehetősen 
eltérően használ. Az emberi újszülöttet például nem tekinti személynek, és azt mondja, hogy bizonyos esetekben 
más élőlénynek több joga van az élethez, mint az újszülöttnek. Érthető módon ez a gondolat markáns válaszra 
készteti a keresztény antropológián rendszerezett etikai fakultást. 
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 Keresztény antropológiai vázlat az ember- és állatfogalmak szerint

Mielőtt rátekintünk erre a kérdéskörre, sietnünk kell leszögezni, hogy Peter Singer etikai látásmódja a keresztény-
séggel kapcsolatban elég egyértelmű. Gyakorlati etikájának bevezető része után, az etikáról általában írottakban 
így fogalmaz: „Embertársaink megfi gyelése a mindennapokban világosan mutatja, hogy az etikus viselkedéshez 
nincs szükség arra, hogy higgyünk a mennyben és pokolban.” (Singer 1993, 4. o.) 

Valóban nehéz kétségbe vonni, hogy a hitet és Isten kinyilatkoztatásait nem ismerő emberek is képesek etikusan 
viselkedni, élni. Hogy az ilyen ethosz milyen alapelemekből épül fel, az azonban mégsem mindegy. A keresztény em-
berképben az ember maga kitüntetett helyet foglal el, és e státusa, istenképűsége sajátos etikai követelményekkel jár.

Biblikus megközelítésben a két teremtéstörténet abszolút közös jellemzője az, hogy Isten különös gonddal és 
odafi gyeléssel teremtette meg az embert, ami miatt kiemelkedik az állatvilágból, amelyet azután rá is bíz: uralkod-
jatok. Ez az uralkodás azonban inkább pásztorolást jelent, amelyet etikai tartalmú elvárásként is értelmezhetünk 
az emberrel szemben. 

Azzal, hogy Ádám és Éva esznek a tiltott gyümölcsből, képesek különbséget tenni jó és rossz között. Kép-
letesen az erkölcsi értelemben való világra jövetelt ábrázolja itt a Szentírás, s ebből a szemszögből tekintve azt 
mondhatjuk, hogy bár nagy törés az Édenből való kiűzetés és a munka, a földdel való foglalkozás verejtékes 
volta, értéket is ad neki. A kiűzetés nem vonja vissza a teremtett világgal való felelősségteljes bánásmód elvárá-
sát, és az ebbéli nehézségek megadhatják annak becsületét, etikai értelemben vett súlyát is. A világhoz fűződő 
és abban az állatokkal, növényekkel is élő kapcsolatunk verejtékes munka jellege magát a kapcsolatot mélyíti 
el és teheti értékessé.

Az isteni hívás a teremtettség pásztorolására voltaképpen Isten munkatársává teszi az embert magát, ezzel is 
megerősítve annak kitüntetett voltát a világban, ugyanakkor a többi élőlény számára is biztosít bizonyos méltó-
ságot. Azt, amely minden élőlénynek kijár élő és érző létükkel összefüggésben, és annak alapján, hogy mind Isten 
teremtményei.

Az Újszövetség és Jézus kapcsán pedig megkerülhetetlen a gyermekek evangéliuma: Jézus a gyermeki ártatlansá-
got nevezi meg az Isten országába való eljutás kritikus mértékeként. Ebből nem nagy lépés levonni azt a következtetést, 
hogy az újszülötteket megilleti a személyfogalom, amelyet Singer rendkívül sajátos módon gyakran elvitat tőlük. 

Ugyanakkor a szegénységgel és a nyomorral kapcsolatos utilitarista nézőpontja mégis feltűnően hasonlít Jé-
zusnak ahhoz a beszéd- és cselekvési modusához, amellyel az inkarnálódott Ige kifejti önmagát, és egyértelműen 
az elesettek iránti abszolút együttérzést mint kategorikus erkölcsi imperatívuszt kommunikálja, ráadásul nem 
pusztán empatikus odafordulásban, hanem tevőleges, értelmes cselekedetekben is. Singer professzor számára 
azonban az aranyszabály sem egy keresztény etikai platform, hanem az etikus magatartás voltaképp univerzális 
alapelv (uo. 11. o.).

 Peter Singer és az állati jogok kérdése

Említettük, hogy az ausztrál fi lozófus bioetikai hovatartozása az utilitarista vonulathoz köti őt. Ennek jellemzője, 
hogy legfőbb jónak a boldogságot tartja. Azonban az emberek boldogság felé mozdító vágyai értelemszerűen kü-
lönböznek, így rendkívül fontos, hogy különbséget lehessen tenni jó és rossz vágyak között, ily módon mozdítva 
elő az általános boldogságot (Russell 1994, 637. o.).
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Az általános boldogság joga Peter Singer szerint a nem emberi élőlényekre is szükségszerűen ki kell hogy ter-
jedjen. A fentebb vázolt keresztény alapvetés szemszögéből e megközelítéssel kapcsolatban különösebb probléma 
nem merül föl. Sokkal inkább a viszonyrendszer, pontosabban a sajátos viszonylagosság az, ami visszásságot kelthet; 
erről a későbbiekben ejtünk szót.

Amennyiben az általános boldogság iránti vágy azt is jelenti, hogy érdeket érvényesítünk, akkor etikai szem-
pontból sem mindegy, hogy ez az érdekérvényesítés kire és mire van hatással (Singer 1993, 21. o.). Így az egyen-
lőség elvét, amely hihetetlen fontosságú lett például a rabszolgaság felszámolásánál, miért ne terjeszthetnénk ki az 
állatokra is? – teszi fel a kérdést Singer éppen az utilitarizmus egyik atyjára, Jeremy Benthamre való hivatkozással 
(uo. 56–57. o.). 

Hiszen ha az általános boldogság elérése érdekérvényesítéssel jár, s ez tarthatatlanná válik az emberek valamely 
– például a rabszolgák – csoportjának szemszögéből, akiket addig állatokként kezeltek, akkor ugyanez vonatkozhat, 
sőt Singer szerint kell is hogy vonatkozzon az állatokra. Éspedig azért, mert ők is képesek a szenvedésre. Erre nem 
tekintettel lenni pedig elfogadhatatlan.

A szenvedésre való képesség – összekötve a boldogságra és élvezetre való képességgel – Singer professzor fő érve 
az egyenlőség elvének állatokra való kiterjesztésében. Úgy érvel, hogy aki vagy ami képes szenvedni és örömöt érezni, 
még ha nem is képes emberi módon kommunikálni és értelmesen érvelni, érdekérvényesítési joggal rendelkezik. 
Például egy újszülött sem tud beszélni, de megilleti a jog, hogy szükségletei kielégüljenek, és ne részesüljön a kín 
érzésében. Singer azt mondja, hogy ugyanígy áll a dolog az állatokkal is.

Rendkívül érdekes argumentummal él, amikor arról ír, hogy az állati hús emberi fogyasztása voltaképp nem 
más, mint luxus. Az idevonatkozó kutatások azt bizonyították be, írja, hogy húsfogyasztásunk nem a túlélés, sem 
pedig az egészségünk fenntartása szempontjából nem elengedhetetlen, hanem élvezeti cikként fogyasztjuk, főleg 
azért, mert szeretjük az ízét.

A kifejezetten húsevésre szánt és tenyésztett állatokat olyan terményekkel etetjük, amelyeket mi magunk köz-
vetlenül is elfogyaszthatnánk, ráadásul az ilyen állatok húsának csak egy részét tudjuk megenni.

Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy az indusztrializált jóléti társadalmak húsevőiről beszélünk legfőképp, akkor 
úgy áll a helyzet, hogy egy számottevő többség (elfogyasztásra szánt állatok) hoz áldozatot egy relatíve kis emberi 
érdekért. Márpedig az érdekek egyenlőségének általános elve ezt nem engedi meg (uo. 63. o.).

Amennyiben a szenvedésre való képesség azonos elbánást feltételez, akkor nem szabad elfelejteni, hogy a 
szerző siet megjegyezni: nyilvánvalóan eltér az ember és állat képessége a szenvedésre. Ráadásul nem csak a 
mentális különbségekből adódóan, amelyek az embert bizonyos körülmények között nagyobb szenvedés áté-
lésére teszik képessé. 

Ha azonos erejű ütést mérünk egy ló hátára és egy újszülöttére, az más mértékben okoz szenvedést, illetve sokkal 
nagyobb erővel kell fájdalmat okozni a lónak, hogy ugyanakkora szenvedést éljen át, mint a megütött újszülött. 
Ebből természetesen nem vezethető le az arra való jog, hogy lovakat üssünk, és Singer azt sem felejti el hozzátenni, 
hogy fájdalmas állatkísérletek alapjául sem szolgálhat ez az érvelés (uo. 59. o.). 

Mindezekkel továbbra is egyetérthetünk. A probléma komplex és izgalmas, és világosan etikai jellegű. 
Ugyanakkor Peter Singer nem azon az alapon építi fel elgondolását, amelyen a keresztény etika nyugszik, tehát 
nem az emberi lét kitüntetett voltából eredezteti felfogását. Őszintén szólva zavarba ejtő az a gondolatkísérlete, 
amikor az emberi és állati fajok megnevezéseit a szerző emberi rasszokkal helyettesíti, ily módon érzékeltetve 
az érvelés elfogadhatatlan voltát úgy, ha az érvelés alapját képező egyenlőség elvét megtartjuk (Singer 1989, 
161–162. o.). 
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 Peter Singer és az emberi jogok

Singer emberekről való gondolkodásának sarokköve hasonló ahhoz, ahogyan az állati hús fogyasztásáról szólva azt 
mondja, hogy az a luxuskonzumerizmus, ami mások kárára van, elfogadhatatlan. Úgy gondolja, hogy amikor anyagi 
jólétünk rendes elemeinek jó része olyasmi, amire nincs feltétlenül szükségünk, tehát luxus, akkor olyan morális 
csapdába kerülünk, amelyet elsősorban a nyomor és a szegénység irányából lehet megérteni (Singer 1972, 234. o.).

Jézus feltűnő kiállása az elnyomottak és nyomorgók mellett megengedi a keresztény etikának, hogy ebben ma-
ximálisan egyetértsen a professzorral. A vita frontja az emberi élet kérdésében egyértelműen nem a tabudöntögető 
professzor szociális érzékenysége mentén nyílik meg, hanem sokkal inkább az emberi élet kezdetéről és személyfo-
galmáról alkotott véleményével kapcsolatban.

A Practical Ethics és a Rethinking Life and Death (1994) című munkáiban megfogalmazza: nem ért egyet azzal, 
hogy egy magzatot, embriót vagy megtermékenyült petesejtet személynek lehetne minősíteni. Ebből (is) következik 
számára, hogy az abortusz nem bűn, hiszen az ő értelmezésében nem minősül személynek egy olyan életforma, 
amely – még – nem képes fájdalmat érezni vagy terveket szőni a jövőjéről, valamint az ilyen életforma megtartása 
vagy eldobása voltaképp a szülők döntése, minthogy az ő magántulajdonuk.

Számára ellentmondásos, hogy amikor azt mondjuk, hogy az élet szent, akkor ezt valójában úgy értjük, hogy 
az emberi élet szent, mivel ha nem így értenénk, meglehetősen képmutató volna a disznóvágás és egyéb életek kon-
zekvens, gond nélküli elvétele (Singer 1993, 83. o.).

Azt kérdi: amikor rengeteg pénzért életben tartunk majdnem teljesen életképtelen újszülötteket, miközben 
szemernyi kétség nélkül elvesszük a kísérleti állatok, a levágásra szánt birkanyájak és a kóbor kutyák életét, akkor 
döbbenetes kontrasztba ütközünk: mi igazolja az ilyen megkülönböztetést? (Uo. 85. o.)

Singer különbségtétele a személy fogalmával kapcsolatosan magán az emberi léten belül húzódik. Idéz egy 
protestáns teológust, Joseph Fletchert, akinek az emberi mivolthoz kapcsolódó feltételeiből messzemenő következ-
tetéseket von le. Ezek az indikátorok a következők: öntudat, önkontroll, múlt- és jövőérzékelés, a másokhoz való 
kapcsolódás képessége, kommunikáció és kíváncsiság (uo. 86. o.). 

Így szerinte különbség van aközött, hogy valaki az emberi faj tagja, és hogy a személyfogalom alkalmazható-e 
rá. Így óriási fontossága lesz annak, hogy az emberi embriót, amely a fentiek közül aligha rendelkezik bármelyik-
kel, melyik csoportba soroljuk: mindkettőbe vagy csak az elsőbe? Ez értelemszerűen elvezet bennünket ahhoz a 
kérdéshez, hogy mit mondjunk az abortuszról. 

 Peter Singer a születésszabályozásról

Singer professzor úgy véli, hogy nem létezik tudományos érv arra, hogy a megtermékenyüléssel automatikusan a 
személyfogalom is életbe lépjen az embrióval együtt. Itt feltétlenül kritikus megfontolások csomópontjába kerü-
lünk, mivel a keresztény etika személyfogalma Istentől odaítéltnek defi niálja azt, és mint ilyet, kiveszi az emberi 
ítéletalkotás joghatósága alól. Emberképünk és etikánk e szempontból roppant egyértelműen és világosan fogalmaz.

Ugyanakkor az emberiség történetében az élet és a tulajdon érdekesen alakult. Ezt azért kell megemlítenünk, 
mert az abortusszal kapcsolatos heves viták jobbára a tulajdonjoghoz kötődnek. Az abortuszhoz való jog mellett 
érvelők nemcsak a nők saját testük fölötti abszolút rendelkezési jogára hivatkoznak, de a megfogant életre vonatkozó 
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tulajdonjogra is, ami már sokkal nehezebb kérdés, és amelyben a keresztény etika – alapvető sajátossága miatt (ti. 
Isten elidegeníthetetlen joga az élet fölött) – nem érthet egyet.

Amennyiben embert nem ölhetünk, mert azzal olyan területre lépünk, ahol csakis Istennek van joga dönteni 
élet és halál fölött, azonban állatokat kedvünkre gyilkolhatunk, ameddig az nem egy másik ember tulajdona, akkor 
Singer szerint rasszisták vagyunk, mivel csak annyit teszünk, hogy egy faj tagjai komolyabb preferenciát és primátust 
élveznek más fajokkal szemben. Ezt ahhoz kapcsolja, amikor a Genezisben Isten a nem emberi lények fölötti ural-
mat az ember kezébe adta, és noha ez a doktrína már nem általánosan elfogadott, az etikai attitűd beágyazottsága 
megmaradt. Peter Singer szerint ezzel a hozzáállással ideje leszámolni.

Az emberi élet védelméről szólva tehát Singer nem tartja megkerülhetőnek a tulajdon fogalmát, és úgy véli, 
hogy a magzat és az újszülött a szülő tulajdona. Védendőnek tartja az életet, ha az egészséges, és szülei szándéka 
szerint érkezik a világba, de nem találja bűnnek azt, ha abortálnak egy rendellenességgel fejlődő embriót, illetve 
– amivel érthető módon hangos felháborodást váltott ki – elfogadhatónak találja azt is, ha már világra jött újszü-
löttet segítenek halálba orvosilag ellenőrzött módon, amennyiben a csecsemő súlyos rendellenességgel született, 
senki nem akarta, és senki nem is fogadná örökbe. Tehát életellenes etikája valahol útközben mégis találkozik egy 
sajátosan értelmezett humanitással, együttérzéssel, minthogy azt feltételezi, hogy az ilyen újszülöttnek kétségkívül 
borzalmas szenvedés volna az élete. 

Az emberi életet az 1991-és német Embrióvédelmi törvény (Embryonenschutzgesetz) a megtermékenyüléstől 
számítja; más, az orvostudomány szempontjából logikusnak tetsző álláspontok a megtermékenyüléstől számított 
második, illetve ötödik héttől használják a személy fogalmát. Előbbi az ikerterhesség lehetőségének elmúltát, utóbbi 
a központi idegrendszer kialakulásának kezdetét jelenti. Az utilitarista nézőpont viszont csupán a születés után 
tartja szükségesnek az élet védelmét, ami a személy fogalmához megkerülhetetlenül hozzátartozik. Az utilitarista 
Peter Singer pedig azután sem feltétlenül, minden körülmények között.

E dolgozatnak nem feladata, és eszközei sincsenek ahhoz, hogy a keresztény bioetika szempontjából védelmébe 
vegye a professzort, minthogy ennek alapgondolataival nem összeegyeztethető állásponton van. Azt viszont fon-
tosnak tartjuk megemlíteni, hogy morális ítéletünk nem volna különösebben etikus bizonyos pontok fi gyelmen 
kívül hagyásával.

Singer a boldog és teljes élet lehetőségével nem rendelkező magzat/gyermek esetén feltételezi, hogy talán számára 
a halál jobb lehetőség. Az eudaimonikus élet ilyen szemlélete az orvostudomány mai helyzetében a hippokratészi 
eskü mellett sem ismeretlen fogalom: a súlyos rendellenességgel diagnosztizált magzattal kapcsolatban a várandós 
anyáknak terhességmegszakítást javasolnak az orvosok, és akkor sem zárják le, ha nem veszélyezteti az anya életét 
közvetlenül a magzat, hanem ezt a lehetőséget nyitva hagyják. Ez legalábbis elgondolkodtató.

Az ismert szillogizmus, amelynek első premisszája, hogy egy ártatlan emberi élet kioltása helytelen, második 
premisszája, hogy egy magzat ártatlan, emberi és életben van, konklúziója pedig, hogy egy magzat életét kioltani 
helytelen, az abortusz mellett érvelők részéről a második premisszában megkérdőjelezhető (Singer 1993, 138. o.). 

A valódi kérdést az veti fel, hogy Singer az első premisszával nem ért egyet. Állati jogokról szóló fejezeteiből és 
más, ezekhez kapcsolódó interjúiból az derül ki, hogy számára az állatokat ugyanannyira megilleti az élethez való 
jog, mint az embert. De ha ez a jog a sérült embert nem illeti meg, akkor az utilitarista (a szó ’hasznosság’ értelmé-
ben) elgondolás szerint egy állati életnek nagyobb haszna van, mint egy sérült, de emberi életnek.

De vajon létezik olyan alkalmazott gyakorlati, illetve bioetika, amely szerint ezek valóban összehasonlítható-
ak, és amely a hasznosság kérdését úgy képes mérlegre tenni, hogy a mérőón a boldogságra való képesség, ám ezen 
képességet elvitatja egy – akár súlyos – rendellenességgel világra jött embertől?
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Egy civilizált közösség csak akkor kényszerítheti egy tagját annak akarata ellenére valamire, ha ezzel megelőzi 
valamely másik tagjának bántódását, idézi Stuart Millt Singer (uo. 145. o.). Semmilyen más módon nem kénysze-
ríthető senki olyasmire, amit nem akar, mondván, hogy ez az ő érdekében történik.

Ez roppant nehéz kérdés, mert valóban, miféle szabadságjogok azok, amelyek egy nem várt vagy nem akart 
gyermek világrahozatalára kényszeríthetnek egy nőt? Ugyanakkor, ha az abortuszt gyilkosságnak tekintjük, akkor 
mely szabadságjog esik nagyobb súllyal a latba? Peter Singer szerint egy pluralizált társadalomban tolerálnunk kell 
mások eltérő morális nézetét, és az abortuszról szóló döntést azokra a nőkre kell hagynunk, akiket érint. 

Egy újabb pont ez, ahol a keresztény etika véleménye szerint egy kizárólag Istent megillető döntést az auszt-
rál professzor emberi erőtérbe helyez. Az erényetika által megfogalmazott kritika például arra mutat rá, hogy az 
abortusz kérdésében a racionalitás csakúgy, mint a moralitás bizonyos határokkal rendelkezik. A teljes és boldog 
élet (eudaimonikus élet), amely nem jut lehetőséghez az abortusz folytán, nem lehet pusztán racionális kalkuláció 
tárgya, hanem adott szituációban az emberi érzelmek egész skálája szükséges az arról való helyes ítélet meghozata-
lához (Crome 2008, 5. o.).

Összefoglalás a szpécieszizmus keresztény tükrében

Az összefoglalás első pontjaként egy gondolat erejéig visszatérünk a bevezetésben említett protestáns etika kérdé-
séhez. A protestantizmus világszerte elterjedt, és hatásában általában minden területen leginkább pozitív változás-
ként szoktuk megfogalmazni a felvilágosult emberi történelem szempontjából. Mégis azt kell mondanunk, hogy 
évszázados tekintetben létrehozott egy sajátosan immanens berendezkedést, amely a nyugati fehér középosztály 
stabilitásával függ össze, munka- és értékalapú, meglehetősen szilárd etikai látással bír, azonban természetéből 
fakadóan meglehetősen nehezen tud mit kezdeni az olyan kérdésekkel, mint például a fekete-afrikai nyomor vagy 
az európai, illetve amerikai kisebbségek megalázó helyzete. 

Világos, hogy ezekhez segítő szándékkal akar viszonyulni, és nagyon felszínesen megfogalmazva azt mondhatjuk, 
hogy a jóléti társadalmak fölöslegéből bőkezűen és őszintén igyekszik segítséget nyújtani akár a harmadik világban, 
akár a saját területén élő kevésbé szerencsés népeknek. Mégis jellemzi valamiféle morális zárkózottság, amely abból 
fakad, hogy a jólétet a protestáns értékek között a becsületes munka és az ehhez kapcsolódó berendezkedés alapján 
értelmezi. Magyarán nehezen tud mit kezdeni az ilyen jellegű problémákkal és az ebből származó feszültségekkel 
akkor, amikor ezekkel testközelből találkozik. Ami azt illeti, inkább igyekszik nem találkozni velük.

Ha ebből az irányból szemléljük Singer professzor felvetéseit akár a szegénységgel, akár a születésszabályozással 
kapcsolatban, nehezebben tudunk kristálytiszta és axiomatikus etikai ítéleteket meghozni, mivel az erre való jogala-
punk merőben relatívvá válik: a mi eszközeink sem közelednek valamiféle ultima ratióhoz. Vagy fogalmazzunk úgy, 
hogy amikor Peter Singer a teljes élethez és a boldogsághoz való jogok általános egyenlőségét hirdeti meg etikánk 
számára sokszor elfogadhatatlan elgondolások mentén, akkor csak az eszközök különböznek, maga a cél, amelyre 
vállalkozik, a kereszténység irányából kétezer éve világosan artikulált.

Ennyiben tehát sokkal nehezebb a válaszadási helyzet, mint elsőre tűnne akkor, amikor az Istentől odaítélt 
személyfogalmat Singer alapvetően kétségbe vonja. 

Ahogy már említettük, az utilitariánusok – és így Peter Singer is – úgy gondolják, hogy egy cselekedet akkor 
tekinthető helyesnek, ha a legtöbb érintett érdekét elégíti ki – érdeken pedig hagyományosan a boldogság okozásá-



MODUS VIVENDI46 A teremtés sáfárai

nak vagy a szenvedés megszüntetésének az igényét értik. Eszerint erkölcsi értelemben érintett lehet minden olyan 
lény, akinek vannak érdekei: képes a szenvedésre és a boldogságra.

Ezen alapelvből vezeti le a professzor azt a posztulátumot, hogy minden érző lényre ki kell terjeszteni a bol-
dogsághoz és a szenvedés megszűnéséhez való jogot, ami értelemszerűen nem kizárólag az emberre vonatkozik. Ha 
nem így teszünk, akkor a szpécieszizmus hibájába esünk, ami annyit tesz, hogy az egy adott fajba tartozás esetleges 
és diszkriminatív kritériumát jogosulatlanul vezetnénk be erkölcsi érveléseink sorába.

Tény, hogy maga Singer is azt mondja, hogy nagyon nehéz összehasonlítani a különböző fajok életminőségét, 
megállapítani használható szempontokat, és kialakítani egy olyan szisztémát, amellyel nem hierarchikus ranglétra-

ként tekintjük az életformák megfogalmazható jogát az élethez, hanem valamilyen 
ekvivalenciával. Nehezen tudjuk beleképzelni magunkat mondjuk egy ló életébe, és 
ahhoz, hogy az emberi élet és a ló életének összehasonlítását megtehessük, nyilván 
arra volna szükség, hogy a legjobb lóéletminőséget próbálhassuk ki, és a legjobb 
emberit (Singer 1993, 106. o.). 

Világos, hogy ez lehetetlen, így az élet értékét és a létezés formáinak koherenciáját 
mérni sem lehet. Mégis, vagy talán éppen ezért, amikor beérjük a hierarchikus el-
gondolással, amelynek tetején értelemszerűen mi, emberek vagyunk, akkor merőben 
szpécieszista alapon rekedtünk.

Ez nemcsak az állati jogok szempontjából érdekes, hanem keresztény bioetikai 
látásunk lényegi pontjához is elvezet, ha távolról is.

Bizonyos értelemben környezeti etikáról van szó. Singer professzor maga is bő-
vebben kitér e vonulat fontosságára könyvében, amikor megemlíti például a sekély 
és mély ökológiai látást (uo. 280. o.). E szerint sekély az a látásmód, amely a kör-
nyezetszennyezést és az esőerdők kiirtását azért ellenzi, hogy maradjon számunkra 
ivóvíz, és legyen lehetőségünk sétálni az őserdőkben.

A mély ökológiai, környezeti elmélet ezzel szemben az egész bioszféra integritásá-
nak megőrzését tartja célnak, méghozzá önmagáért, emberi hasznokra való tekintet 
nélkül. Ezt azért tarthatjuk ide vonatkozónak és érdekesnek, mert az emberközpontú 
keresztény látásmód inkább a sekély elméletnek feleltethető meg, míg az antiszpé-
cieszista, a szenvedés elkerülésének jogát minden élőlényre kiterjesztő látásmód, 

amellyel Singer inkább egyetért, közelebb lehet ahhoz az ökoteológiailag is jól értelmezett isteni parancshoz, amellyel 
a teremtett világ pásztorainak, sáfárainak és őrzőinek hív meg bennünket Isten, és amely az egész teremtést Isten 
keze munkájaként értelmezi és tartja tiszteletben. Tehát helyesen pásztorol.

Azt már csak említés szintjén hozzuk ide, hogy a Földön létező mindennemű, rangú és fajú élőlények biológiai 
integritása, egészséges együttélése az ember túlélésének is záloga egy olyan korban, ahol egyre tisztábban kiviláglik, 
hogy egy súlyos ökológiai katasztrófa felé sodortuk mindent kihasználó, kitermelő és elfogyasztó életmódunkkal 
ezt a világot.

Ezért mondhatjuk, hogy Singer bioetikájának antiszpécieszizmusa valahonnan közelről érinti meg etikánkat 
akkor, amikor holisztikusan és valószínűleg Isten szándékának megfelelő pásztori hozzáállással szemléljük az 
ajándékba (vagy kölcsönbe) kapott teremtett világunkat.

…az emberközpontú ke-
resztény látásmód inkább 

a sekély elméletnek feleltethető 
meg, míg az antiszpécieszista, 
a szenvedés elkerülésének jo-
gát minden élőlényre kiterjesztő 
látásmód, amellyel Singer in-
kább egyetért, közelebb lehet 
ahhoz az ökoteológiailag is jól 
értelmezett isteni parancshoz, 
amellyel a teremtett világ pász-
torainak, sáfárainak és őrzőinek 
hív meg bennünket Isten, és 
amely az egész teremtést Isten 
keze munkájaként értelmezi és 
tartja tiszteletben.
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