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“As long as Man continues to be theruthless destroyer of 

lower living beings, he will never know health or peace. 

For as long as men massacre animals, they will kill each 

other. Indeed, he who sows the seed of murder and pain can 

not reap joy and love.” /Püthagorasz/ 

"Mindaddig, amíg az Ember könyörtelen pusztítója lesz az 

alacsonyabb szintű élőlényeknek, nem fogja ismerni sem 

az egészséget, sem a békét. Amíg az emberek pusztítják az 

állatokat, egymást is gyilkolni fogják. Az, aki az ölés és a 

fájdalom magvát hinti el, valójában nem tud szert tenni az 

örömre és a szeretetre " /Püthagorasz/  

 

Abstract 

In this article I will bare a global issue which gets closed eyes from society. Most of the people 

can't even imagine what happen with certain animals in the laboratories for big companies be 

able to put various cosmetic products and medicines on market. We can call our selves lucky 

being part of the European Union, because the animal experiments for cosmetics purposes have 

been banned within the community. There are several alternative opportunities for replacing 

animals, however companies usually does not take the advantage of this option. This issue is 

especially important, because it shows the difference between how the law prevails on paper 

and in reality. 
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Bevezetés 

 

A világunkban elmondható, hogy már a kezdetek óta jelen vannak az állatkísérletek, csak 

történeti korszakonként teljesen eltérő módon jelentek meg. Az állatok védelmének érdekében 

sajnos hosszú időn keresztül nem születtek meg a megfelelő jogszabályok, melynek okát az 

képezte, hogy az akkori magyar társadalomban nem mutatkozott igény ennek a területnek a 

szabályozására. A történelem során rengeteg állatot használtak fel tudományos, kutatási 

célokra, gondoljunk csak a Lajka kutya történetére, vagy Dollyra, a bárányra, melyek nagyobb 

hírértékük miatt világszerte ismertté váltak. Sajnos szomorúan tapasztalom, hogy ez a 

kérdéskör nem kap elég hangsúlyt a mindennapokban. Kevesen foglalkoznak vele, miközben 

mindenki számára nyilvánvaló, hogy mi történik egyes laborokban, mit kell egyes állatoknak 

kiállniuk a tudomány szolgálatában. Könnyebb a tudatlanságban élni és becsukni a szemünket 

egy globális probléma előtt, mintsem harcolni ellene. Az állatok a mi kezünkbe helyezték a 

saját életüket, mivel nem tudják saját maguk a jogaikat és akaratukat érvényre juttatni, ezáltal 

számunkra egyfajta kötelességet adtak a tekintetben, hogy kiálljunk az őket megillető jogaikért, 

érvényre juttassuk azokat és segítséget nyújtsunk azoknak az élőlényeknek, akik nap mint nap 

különböző laborokban vannak kitéve szenvedésnek az emberiség szolgálatában. 

A cikkem öt részre tagolódik. Először is bemutatom az állatvédelem és az állatkísérletek 

elleni tiltakozásoknak a kezdeti csíráit. A második rész azt tárja fel, hogy melyek a 

leggyakrabban alkalmazott kísérleti fajok, és bemutatom a különböző iparágakban a kísérletek 

embertelen körülményeit, valamint egy konkrét példát, melynek során a kísérleti eredmények 

nem támasztották alá a gyógyszer valódi degeneratív hatását. A kozmetikai célú állatkísérletek 

Európai Uniós szabályozását kívánom ismertetni, amellyel óriási előrelépés történt az 

állatvédelem területén 2013-ban. Ezt követően, áttekintem azokat az alternatív módszereket, 

melyek az állatok helyettesítését szolgálják a tesztek során. Végezetül pedig lezárásként 

megfogalmazom a véleményemet a témával és az itt leírtakkal kapcsolatban.  

 

 

1.Az állatvédelem kezdeti csírái, az állatkísérletek megjelenése és a szervezett tiltakozások 

kezdetei  

Magának az állatvédelemnek és az állatok iránti tiszteletnek a kialakulása egészen az őskorra 

vezethető vissza, amit számos fennmaradt lelet és bizonyíték megerősít a számunkra. Egyes 

tudósok szerint, az ősember az elejtett állatokat, azért festette a barlang falára, hogy ezzel 

kifejezze az állatok iránti tiszteltét. Az állatok tartása kezdettől fogva magával hordozta az 

állatok szeretetét is, amit az bizonyít, hogy Desmond Morris angol zoológus ,,The animal 

contract” című könyvében említ egy Kr.e. tizedik évezredből származó esetet, amikor is 

rábukkantak egy sírban egy öregasszony csontvázára, melynek a keze egy kölyökkutya 

csontvázán nyugodott. A harcosok akaratának megfelelően a lovaikat is melléjük temették el, 

ami szintén az állattal való szoros kapcsolatot tükrözte az akkori korban. Az állatvédelem 

történetében kiemelést érdemel az állatkultusz is, amelynek kettős értelmezését adhatjuk meg. 

Egyrészt az animisztikus értelmezés, mely szerint az egyes állatoknak a különös tisztelete és 

szent lényként való imádása a meghatározó. A másik értelmezés a totemisztikus képzet, mely 

alapját az képezte, hogy az adott törzs valamely állattól származott és ezért a törzs az ősét 

tisztelte az adott állatban. 

A modern államokban már több mint két évszázada megjelent a tudatos jogi szabályozása 

az állatvédelemnek. Az akkori motivációja és célja a jogi szabályoznak azonos a mai 

felfogással: az állatok indokolatlan kínzásának és a velük való kíméletlen bánásmódnak a 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Fürjes Fanni 

2020/2. szám 1–12.  Az állatkísérletek globális problémája 

 
 
 

3 

megakadályozása és a lehető legkisebb mértékre szorítása, az életfeltételeik biztosításáról és a 

különböző állatfajok fennmaradásáról történő emberi gondoskodás. 

Az állatvédelem jogi szabályozásának a kezdete egészen a XVIII. századig nyúlik vissza. 

Fontos megemlíteni III. Károly 1792. évi dekrétumának a 22. cikkelyét, mely ,,A vadászat és 

madarászat szabályozása” címet viseli. Ez volt az első tudatos rendelkezés, amely korlátokat 

szabott az emberi beavatkozásnak, a vadállomány fennmaradása és gyarapodása érdekében. Az 

állatvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozás korszerűsítésére is csak a rendszerváltás után egy 

évtizeddel került sor. A fejlett államokban elterjedt volt az a mondás, miszerint egy adott 

társadalom fejlettsége elsősorban azáltal mérhető le, hogy miként bánik az állatokkal és 

ezeknek a gondolatoknak a megértésével kell, hogy előrébb haladjon a jogalkotásunk és a 

társadalmunk az állatvédelem fejlődésének az érdekében, ugyanis ennek a hiányában egy 

tökéletes jogi szabályozás sem lesz képes elérni az állatok megfelelő védelmét.1 

Az állatvédő mozgalmak kezdete egybeesik a 19. századi állatkísérleti kutatások 

elterjedésével. Az első ilyen mozgalom megalapítása, az angol Frances Power Cobbe nevéhez 

fűződik, aki Olaszországban turistaként ott tartózkodva szerzett tudomást Maurice Schiff 

professzor, kutyákon végzett élettani kísérleteiről Firenzében. Petíciójában felszólította a 

professzort a kísérletek abbahagyására, amit több a városban élő angol közösség tagjával 

aláíratott. A tudománytörténészek ezt az eseményt tartják az első állatkísérletes kutatások elleni 

szervezett tiltakozásnak.2 

A másik nagy mozgalmat generáló esemény a Barna kutya esete, mely Angliában történt, 

történelmi jelentőséggel bírt a XX. század elején, mert megváltoztatta az emberek véleményét 

az állatkísérletekről.1903-ban történt meg, amikor is londoni orvostanhallgatók előadás 

keretében egy kutya anatómiai felépítésének és működésének vizsgálatát figyelhették meg. 

Csakhogy a bemutatás képző alany, a kutya még élt, amikor is az előadó felboncolta azt. Az 

előadáson azonban részt vettek a Svéd élveboncolás elleni társaság két alapítója és az anyagukat 

a brit nemzeti társaság titkára elé tárták, aki nyílt levélben emelt szót az orvos ellen az állatok 

javait szolgáló előírások megsértése miatt. Az orvos rágalmazásért és becsületsértésért 

beperelte a titkárt, akit végül elmarasztaltak. A kutya akkor már nem élt, mivel 1902.december 

és 1903. február között több beavatkozást is bemutattak rajta, míg a szünetek között keservesen 

sírt a ketrecében. Az utolsó napján egy korábbi műtét hatását vizsgálták meg rajta, amikor is 

felnyitották a hasát, majd a seb bezárása nélkül felvágta az állat nyakát is, miközben tovább 

magyarázott a diákoknak és fél órával később az orvos a segédjének átadta a kutyát, hogy 

végezzen vele. Az ügy súlyossága és a médiában történő megjelenés miatt az ügy nemzetközi 

visszhangot keltett és számos orvostan-, állatorvostan hallgató mellett állatjogi aktivisták, 

állatbarátok és híres személyek is csatlakoztak a mozgalomhoz, amely eredménye az volt, hogy 

1906-ban szobrot emeltek a kutya emlékére.3 

 

 

 
1 PAULOVICS Anita: Állatvédelem az EU jogharmonizáció tükrében, Virtuóz Kiadó, Miskolc, 2002, 13–16.; 23–

24. 
2http://web.med.u-szeged.hu/expsur/FELASA/Allatkis%20etikai%20vonatk%20torv%20szab.pdf (Letöltés ideje: 

2020.09.28.) 
3 https://kutyabarathelyek.hu/hu/hirek/reszletek/a-mult-szelleme-egy-kutya-aki-aldozataval-megvaltoztatta-az-

allatkiserletek-megiteleset/ (Letöltés ideje: 2020.09.28.) 
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2. Az állatkísérletek hatályos jogi fogalma, a leggyakrabban alkalmazott kísérleti állatok 

és egyes kísérletek horrorisztikus körülményei 

 

2.1. Az állatkísérletek fogalma, célja és statisztikai adatok  

 

A hazai jogi szabályozásunkban, az állatok életének védelmét szolgáló jogszabályi 

megfogalmazást, az 1998. évi XXVIII. törvény, az állatok védelméről és kíméletéről szolgálta.  

A törvény a bevezetésben megfogalmazza, hogy annak a tudatában jött létre, hogy „az állatok 

érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása 

minden ember erkölcsi kötelessége”. 4 Az Alapfogalmak részben elhelyezve, a 9. pontban 

találjuk meg az állatkísérletek pontos törvényi definícióját, amely szerint az állatkísérlet:,,állat 

kísérleti, oktatási vagy egyéb tudományos célból való - akár ismert, akár ismeretlen kimenetelű, 

akár invazív, akár nem invazív - felhasználása, amely az állatnak a helyes állatorvosi gyakorlat 

szerint kivitelezett tűszúrás által okozottal egyenértékű vagy annál magasabb szintű fájdalmat, 

szenvedést, kínt vagy maradandó károsodást okozhat, beleértve bármely olyan tevékenységet, 

amely állat születését - beleértve a kikelést - eredményezi ilyen körülmények közé, valamint az 

ilyen állapotot eredményező géntechnológiailag módosított fajtavonalak létrehozását és 

fenntartását; az állat ilyen felhasználása akkor is kísérletnek minősül, ha a fájdalom, szenvedés, 

kín vagy maradandó károsodás kiküszöbölése céljából érzéstelenítést, fájdalomcsillapítást vagy 

egyéb módszert sikeresen alkalmaznak.”5 

Megállapíthatjuk, hogy az állatkísérlet minden esetben valamilyen céltól vezérelt 

tevékenység, amely legfőképp a tudomány szolgálatában áll. Engedélyhez kötött 

tevékenységről beszélhetünk és a hatályos jogi szabály előírja, hogy ha lehetséges és nem 

szükséges állatokat felhasználni a kísérletekhez, akkor egyéb módszert és vizsgálati stratégiát 

kell alkalmazni, illetve a felhasznált állatok számát a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni 

kell. 6 A kísérletek nagyobb részét a kozmetikai iparban és a gyógyászatban végzik, de 

szolgálhatnak a kísérletek egyéb célokat is, például a hadászatban, űrkutatásban, élelmiszerek, 

egyéb termékek fejlesztésére, hatékonyságának vizsgálatára, tudományos kutatások, oktatási, 

gyakorlati képzések során. 7Az azonban nyilvánvaló, hogy az állati szervezetek meglehetősen 

különböznek az emberétől, így sok esetben nem mutathatók ki teljes bizonyossággal az egyes 

termékek lehetséges hatásai az emberi szervezetre. 

Magyarországon a NÉBIH statisztikai adataiban megfigyelhető, hogy a kísérletre 

felhasznált állatok száma évről évre csökkenő tendenciát mutat, ugyanis amíg 2016-ban a 

felhasznált állatok száma 170075 egyed, addig a 2018-as adatok alapján ez a szám lecsökkent 

120522-re. 8 Ezek az adatok is azt mutatják, hogy egyre többen utasítják el az élőlények 

felesleges és gyötrelmes halálát jelentő kísérleteket és térnek át egyéb, humánusabb 

módszerekre, ami a fejlődő technológiának köszönhető.  

 

 

 

 

 

 
4 1998.évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről Preambulum 
5 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 9. pont 
6 1998. évi XXVIII. törvény 26. § (1) bekezdés; 27. § (1) – (2) bekezdés 
7 http://real.mtak.hu/94006/1/MJM2015.pdf?fbclid=IwAR3saq-DygFWz7W8yEK3Dv4osXD7l93at-uUHaqg88 

NxJOUWIsH-wY9mj48 (Letöltés ideje: 2020.01. 20) 
8https://portal.nebih.gov.hu/-/allatkiserletek (Letöltés ideje: 2020.01.20.) 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Fürjes Fanni 

2020/2. szám 1–12.  Az állatkísérletek globális problémája 

 
 
 

5 

2.2.Embersovinizmus 

 

Charles Darwin megfogalmazta ,,A fajok eredete” című művében az evolúciós kapcsolatot az 

ember és állat között, amelyet sokan elfogadnak, azonban erkölcsileg az emberek tetteiben ez 

nem mutatkozik meg teljes mértékben. A tudósok állítása szerint, az ember csak egy a többi 

állatfaj között, éppen ezért az állatok kísérleti felhasználása releváns az embergyógyászatban. 

Azonban, ha megfigyeljük ezt a feltevést, semmivel sem különbözne az, ha emberek embereken 

kísérleteznének, és ez nem igazolja azt, hogy az állatok más bánásmódot és jogfosztást 

érdemelnének az embertől. Az emberi faj mindig hangoztatta, hogy felsőbbrendű lény az 

állatokhoz képest, azonban, ahogy az ember felelősséget vállal és gondoskodik a saját gyermeke 

iránt, ugyanazt kéne tennie az állatokkal is. A fájdalomérzet és az érzelmi képesség az, ami 

összekapcsolja az embert az állatokkal és hasonlóságot mutat.  

Az embersovinizmus egyfajta diszkrimináció, amit az ember más fajokkal szemben 

alkalmaz. A rasszizmus jegyei jelentkeznek az által, hogy fizikai, külső tényezők alapján 

megkülönböztetjük az állatokat, akikre nem vonatkoztatjuk az erkölcsi normáinkat és úgy 

véljük, jogosan vetjük őket alá kínzó, kegyetlen kísérleteknek. Richard Dawkins oxfordi 

biológus is megfogalmazta azt, hogy ha az ember elköveti a legszörnyűbb bűntettet is, az ilyen 

személyek kivégzése ellen sokan tiltakoznak, míg az olyan állatokkal szemben, akik nem, vagy 

csak kis károkat képesek okozni, mindenki tűri azt, hogy halálra ítéljék őket. A probléma az, 

hogy a kísérletek során a tudósok érzéketlenné válnak és természetesnek vesznek olyan 

dolgokat is, amit egy átlagos ember nem bírna feldolgozni, ez által a személyiségük torzulásáról 

beszélhetünk.  

Azt hiszem túl sok az ellentmondás ezesetben, amit az emberek megpróbálnak saját maguk 

is elhinni, hogy igazolják azt a sok szörnyűséget, amit ezekkel az érző lényekkel nap mint nap 

laboratóriumokban tesznek. Az emberek azzal indokolják az állatokon végzett kísérleteket, 

hogy az emberek számára ez hasznos ismereteket nyújt, de ezzel védekezett néhány náci tudós 

is a zsidókon végzett kísérletek során. Sok esetben ezek a kísérletek nem célra vezetőek és nem 

vezetnek olyan eredményre, amelyet a későbbiekben hasznosítani tudnánk, ami miatt rengeteg 

állatnak kell feleslegesen meghalnia. „Szenvedést okozni, hogy a szenvedést csökkentsük, életet 

kioltani, hogy életet mentsünk.”– ezek a valódi ellentmondások. 9 

 

 

2.3. A kísérletek során felhasznált állatok és a különböző iparágakban végzett kísérletek 

embertelen körülményei 

 

A kísérletek során leggyakrabban emlősállatokat használnak fel, egereket, patkányokat, 

tengerimalacokat, rágcsálóféléket, nyulakat, emberszabásúakat, lovakat, macskákat, és gyakran 

kutyákat is, amelyek közül elmondhatjuk, hogy a legkedveltebb kísérleti alany a beagle. A 

Cruelty Free International adatai alapján, évente legalább 115 millió állaton kísérleteznek 

globálisan. 10 Az 1998. évi törvényünk meghatározza, hogy,,Olyan kísérlet, amely súlyos, 

várhatóan hosszú ideig tartó és semmilyen módon nem enyhíthető fájdalommal, szenvedéssel 

vagy kínnal jár, - e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott esetek kivételével 

- nem végezhető.”11Ezzel a szakasszal kiáll amellett, hogy ezeket az érző, szeretni képes 

állatokat megilleti a humánus és egyenlő bánásmód a kísérletek minden szakaszában. Akkor is 

 
9Richard D. RYDER: A tudomány áldozatai, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1996, 31–32.  
10 https://www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it/facts-and-figures-animal-testing (Letöltés ideje: 

2020.01.23.) 
11 1998. évi XXVIII. 28.§ (2) bekezdés 
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megilleti őket a jog, hogy ne szenvedjenek a szükségesnél nagyobb mértékben többet, ha 

nyilvánvaló, hogy a kísérlet az élőlény halálával jár majd. Ilyenkor gondoskodni kell a teljes 

fájdalommentes, illetőleg a legkisebb fájdalommal járó végtisztesség megadásához. A törvény 

kifejezetten megtiltja az emberszabású majmok, valamint a vadon befogott állatok és a 

háziasított állatfaj elkóborolt egyedének kísérleti célra történő felhasználását. 12 

Számos adat bizonyítja azt, hogy a kísérletek jelentős részét nem a gyógyászatban 

használják, hanem sajnos több kísérletet végeznek a szépségiparban, amely véleményem szerint 

kevésbé igazolható. Az Európai Unió lépésének köszönhetően az Unión belül nem kell több 

millió állatnak elpusztulnia a szépségipar érdekében, de a probléma világszinten még így is 

óriási méreteket ölt. A kísérletek során nem csak a már kész termékeket tesztelik az állatokon, 

hanem azoknak a különféle összetevőit, különféle vegyszereket is vizsgálatok alá vethetik. A 

kozmetikai iparban lenne szükség a leginkább arra, hogy globálisan is tiltás alá vegyék az 

élőlényeken való tesztelést, ugyanis ezek a kísérletek sok esetben nem szolgálnak olyan emberi 

célokat, érdekeket, amik ezt nélkülözhetetlenné tennék. De vajon a gyakorlatban mit is 

jelentenek ezek a kísérletek?  

A kozmetika kísérletek leggyakrabban felhasznált alanyai a nyulak, egerek, patkányok. A 

kísérletek során sok esetben mindenféle fájdalomcsillapítás és enyhítés nélkül végeznek 

teszteket az élőlényeken, annak érdekében, hogy lássák az anyag valódi hatásait, amit a 

szervezetre gyakorol. Habfürdőket, dezodorokat, arckrémeket és egyéb szépségápolási szereket 

mind tesztelésnek vetik alá, hogy nem okoznak-e bőrirritációkat, szemirritációt vagy nem 

mérgezőek-e13. A samponok tesztelése általában úgy zajlik, hogy egy nyúl szemében naponta 

többször, erősen bedörzsölik és ezt több napon keresztül, folyamatosan ismétlik, sok esetben 

addig, amíg az adott állat meg nem vakul. A folyamat közben azt figyelik, mennyi idő elteltével 

lép fel szemirritáció és pirosság, ezzel képet kapnak a termék hatóanyagainak arányáról, amely 

változtatásokra adhat okot. A baktériumölő hatású szappant orális úton csövekkel juttatják 

minden nap, több fázisban állatok testébe hónapokon keresztül. Mivel a kozmetikai szerek nem 

számítanak mérgező hatásúaknak, viszonylag nagy mennyiség szükséges ahhoz, hogy egy 

kísérleti állat el is pusztuljon.Egyes kozmetikumokat az élőlények bőrébe dörzsölnek, a bekent 

bőrfelületet leragasszák ragtapasszal és sok esetben be is gipszelik az állat testét, hogy a gézlap 

a helyén maradjon és így tartják akár napokon keresztül is, az eredményesebb végkifejlet 

érdekében14. A szépségiparban tesztelésnek vetik alá a botoxot is, amely során az adagok 

erősségét mérik. Több ezer egérnek a hasába szúrják közvetlenül ezeket az injekciókat és azt 

figyelik meg, hogy három napon belül hány egyed hal meg a mérgezés során.15 

Az egyes tisztítószereket, vegyszereket, parfümöket általában injekciós tűvel az állatok 

testébe fecskendezik és figyelik, mely állatnál, milyen szövetbeli elváltozásokat okozhat, illetve 

mennyi idő alatt pusztul el az állat. A parfümöket és mérgező gázokat is közvetlenül 

belélegeztetik nagy mennyiségben az állatokkal. Az egyedek halála után sok esetben 

felboncolják őket, hogy lássák a belső szervi elváltozásokat, amelyet az anyag okozott a 

szervezetükben.  

Abban az esetben, hogyha élelmiszer adalékokat és színezékeket tesztelnek, egy csövön 

keresztül levezetik ezeket az anyagokat az állatok gyomrába, amely során sok esetben belső 

szerveik is megrepednek. A mérgezés tünetei között szerepel a remegés, bénulás, nyugtalanság, 

ingerlékenység, görcsök, szokatlan hangok kiadása majd végül a halál. A Huntington 

Kutatóközpontban egy kutatás során adalékanyagokkal etettek meg kutyákat és majmokat. 5 

 
12 1998. évi XXVIII. 30. § (2);(4) bekezdés 
13Richard D. RYDER: i.m. 60.  
14Richard D. RYDER: i.m. 62–63.  
15https://www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it/what-animal-testing (Letöltés ideje: 2020.02.05) 
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órán keresztül több vérvizsgálaton estek át az állatok és ez idő alatt többször meg is hánytatták 

őket. Ezt követően koponyaalapi csapolást hajtottak végre és leszívtak az agyukból bizonyos 

mennyiségű folyadékot, majd mikor már nem volt rájuk szükség, megölték őket.  

Ezek a tesztek a vállalatok jogi védelmét célozzák meg azáltal, hogy ha feltárnak minden 

lehetséges mellékhatást, amit feltüntetnek a termékeiken, illetve a törvény által előírt biztonsági 

próbákat is elvégzik, jogilag nem lehet őket felelősségre vonni a termék esetleges 

mellékhatásáért. 16Belegondolni is szörnyű abba, hogy több száz állatot naponta tudatosan 

mérgeznek, csonkítanak és vakítanak meg, majd hagyják őket kínok között meghalni. Ezek a 

tesztek minden tekintetben nélkülözik a humánus módszereket, az állatoknak esélyt sem adnak 

a fájdalommentes halálra, hanem napokon át szenvedtetik őket egyedül, bezárva egy ketrecbe 

mindenféle ingereknek és hatásoknak kitéve őket, míg el nem pusztulnak.  A problémát sok 

esetben az is jelenti, hogyha egy állatot már felhasználtak valamiféle tesztre és más vizsgálatra 

esetleg már nem alkalmasak, akkor különféle módszerekkel megölik őket, de nem törekszenek 

az állat fájdalmainak csillapítására és arra, hogy humánus eszközöket alkalmazzanak. 

Nemrégiben Németországban, állatvédő aktivisták, olyan felvételek hoztak 

nyilvánosságra, amelyek egy gyógyszergyár laboratóriumi körülményeire világítanak rá. 

Sajnos hiába a sok szabályozás és a különféle előírások, amiket ezen kísérletek során, minden 

tesztelés esetén és a kísérleti állatok tartásában is kötelesek lennének betartani, azonban sok 

esetben elmulasztják azokat, anyagi szempontokra tekintettel.  

A gyógyszerek tesztelésének az alapját az képezi, hogy mekkora adag méregtől fognak 

elpusztulni az állaltok, esetleg mikor alakul ki daganat az állatoknál. Az ilyen gyógyszereket, 

csöveken keresztül leerőszakolják az állatok torkán, így juttatva közvetlenül a gyomrukba a 

méreganyagokat. A szerek hatásaként sok esetben remegés lép fel és epilepsziás rohamokhoz 

hasonló intenzitású mellékhatásokat szenvednek el. Sok esetben, minden indok nélkül, az állat 

természetes reakciója, azaz az ellenállása kifejtése miatt is bántalmazzák fizikailag az állatokat. 

Ezekkel az állatokkal szemben kifejtett tevékenységek, viselkedési mechanizmusok igazság 

szerint nem szolgálnak semmilyen célokat, sőt éppen az lenne ezeknek az embereknek a 

feladatuk, hogy megpróbálják ezen állatoknak az életét kevésbé traumatikussá is tenni. Ez a 

puszta állatkínzás, amikor a ketrecben lévő állatot kísérlet nélkül is fizikai ráhatásoknak teszik 

ki és bántalmazzák őket.  

 

 

2.4. Contergan tragédia 

 

A gyógyszeripari kísérletek kudarcát mi sem igazolja jobban, mint a Contergan tragédia. A 

Contergan néven megjelent gyógyszer Thalidomid hatóanyagot tartalmazó, csontvelőrák és 

lepra elleni gyógyszer volt. Ez a gyógyszer már a várandós nők émelygésének enyhítését 

szolgálta. Ezt a vény nélkül kapható gyógyszert, éppen úgy, mint minden más gyógyszert is 

leteszteltek a legkülönfélébb kísérleti állatok egyedein. A szerről megállapították, hogy teljesen 

ártalmatlan. Azonban a gyakorlatban ez nem így történt.  

A szer hatására károsodott utódokat hoztak a világra azok a betegek, akik ezt a gyógyszert 

használták. Hosszú időbe telt, mire találtak egy olyan nyúlfajtát, akinek az egyedeiben szintén 

torzulás jele volt kimutatható. Ez mutatja meg az állatkísérletek valódi arcát, azt, hogy ezek a 

tesztek bármennyit is végzünk még a világban, bármennyi védtelen állatnak is kell meghalni, 

soha sem lesznek teljesen kielégítőek. Éppen ezért ezek a tesztek sokszor teljesen félrevezetőek 

és értelmetlenek, rengeteg gyógyszer mellékhatásai is csak az emberi szervezetben 

mutatkoznak meg teljes valójukban.   
 

16Richard D. RYDER: i.m. 52–54.; 69–71.  
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De a tudósok nem állnak le és vemhes állatokat tömnek tele mindenféle gyógyszerekkel, 

majd megölik őket, hogy a magzatait különféle vizsgálatoknak vethessék alá. Ennek a 

tragédiának a szomorú tanulsága az, hogy ezután megsokszorozódtak a toxikológiai tesztek, 

mivel úgy vélték, hogy a megnövekedett kísérleti számmal majd kiszűrnek minden lehetséges 

mellékhatást. 17 

 

 

3.Az Európai Unió szabályozása az állatkísérletek területén 

 

Magyarország és a többi Európai Uniós ország életében a 2013-as év jelentett igazi áttörést az 

állatkísérletek visszaszorításában. Egyedülálló és lenyűgöző az, amit az EU véghezvitt és kiállt 

igaza mellett, vagyis, hogy nem támogatja a kozmetikai célú állatkísérletek az EU övezetén 

belül és elutasítja az állatok kizsákmányolását a szépség nevében.  

Az Európai Unió működéséről szóló szerződésében a 13. cikkben már megfogalmazza az 

állatok, mint érző lények kíméletét és védelmét az ,,Unió mezőgazdasági, halászati, 

közlekedési, belső piaci, kutatási, technológiafejlesztési és űrkutatási politikáinak 

kialakításánál és végrehajtásánál.”18A 2010/63 EU irányelv rendelkezik a tudományos célokra 

felhasznált állatok védelméről. Az irányelv hatálya alá tartoznak az élő gerinces állatok és ezen 

belül az önálló táplálkozó lárvaállapotú állatok és az emlősmagzatok rendes fejlődésük utolsó 

harmadában, illetve az élő lábasfejűek. Az irányelv megfogalmazásakor arra is ügyeltek, hogy 

hatályát olyan állatokra is kiterjesszék, akik nem érik el egy gerinces élő állat fejlettségi szintjét 

a kísérletek során, de fájdalmat érezni képesek és maradandó egészségkárosodásokat 

szenvedhetnek el a fejlődésük során. 19 

Az irányelv 4. cikke rendelkezik az úgynevezett 3R elvéről. Ez a három elv a következő: 

1.Replacement (helyettesítés elve): amennyiben lehetséges és nem igényel a kísérlet 

élőállati felhasználást, tudományosan elfogadott módszert vagy vizsgálati stratégiát 

alkalmazzanak. 

2.Reduction (csökkentés elve): a projektek eredményességét nem veszélyeztető módon kell 

csökkenteni a projektben felhasznált állatok számát. 

3.Refinement (tökéletesítés elve): a tenyésztés, elhelyezés és gondozás, valamint az 

eljárások során alkalmazott módszerek tökéletesítése, az állati fájdalom, szenvedés, félelem 

vagy maradandó egészségkárosodás elkerülése és lehető legkisebb mértékűre csökkentése 

érdekében.20 

,,Az eljárás állatok kísérleti vagy egyéb tudományos – ismert vagy ismeretlen kimenetelű – 

célra vagy oktatási célra történő, olyan invazív vagy nem invazív felhasználása, amely az 

állatok számára a helyes állatorvosi gyakorlat szerint kivitelezett tűszúrás által okozottal 

azonos vagy annál magasabb szintű fájdalmat, szenvedést, félelmet vagy maradandó 

egészségkárosodást okozhat.”21 

Az eljárások végezhetők alapkutatás, oktatás, természetes környezet védelme, emberek, 

állatok egészségének védelme, fajok megőrzése, igazságügyi orvostani vizsgálatok céljából is. 

Az irányelv biztosítja az állatok halála során a humánus bánásmódot. Megfogalmazza, hogy az 

állatok leölése során úgy kell eljárni, hogy az az élőlénynek a legkevesebb fájdalommal, 

 
17Richard D. RYDER: i.m. 57–58.  
18 EU működéséről szóló szerződés 13. cikke 
19 2010/63/Eu irányelve A tudományos célokra felhasznált állatok védelméről 1. cikk (3) 
20 http://web.med.u-szeged.hu/expsur/allatkiserletek/B%20kurzus/Eloadasok/BM%20-%20Az%20allatkiserlet 

ek%20europai%20es%20hazai%20torvenyi%20szabalyozasa%20a%203R.pdf (Letöltés ideje: 2020.09.28.) 
21 2010/63/EU irányelv A tudományos célokra felhasznált állatok védelméről 3. cikk 1. 
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szenvedéssel és félelemmel járjon. 22Sajnos azonban a zárt laboratóriumi körülmények között 

ezt az elvet nem lehet minden kétséget kizárólag ellenőrizni, hogy betartásra kerülnek-e, de 

számos laborokból kiszivárgott felvételek az ellenkezőjét bizonyítják, hogy a kutatók nem 

tartják be ezen irányelvre vonatkozó rendelkezéseket és az állatok fájdalmával nem törődve ölik 

meg ezeket az élőlényeket.  

Az állatok leölését minden esetben szakembernek kell elvégeznie. Az eljárás befejezésekor 

szakember, illetve állatorvos dönt arról, hogy a kísérleti állatot életben hagyják-e vagy 

szükséges-e a megölése. A döntés során azt kell vizsgálni, hogy az állatnak a kísérletek után 

enyhe vagy súlyos fájdalmakkal, szenvedéssel, félelemmel és maradandó egészségkárosodással 

kell-e együtt élnie, mert ha ezen körülmények valamelyike fennáll, az állatot meg kell ölni. 

Azonban, ha az állat életben hagyása mellett döntenek, akkor gondoskodni kell az állat 

megfelelő egészségi állapotáról és elhelyezéséről is.23 

2013. évben megtörtént az egyedülálló siker az Unió történetében, vagyis betiltották a 

kozmetikai termékek állatokon történő kísérletezését. Az Európai Parlament és a 

Tanács1223/2009/EK rendelete, amely a kozmetikai termékekről szól, immár kiegészült az 

alább ismertetett tilalommal. Már az első részben megfogalmazásra kerül, hogy a termékek 

lehetséges veszélyeire már annak az összetevőiből is reális következtetéseket tudunk levonni, 

így indokoltnak tartják olyan rendelkezések behozatalát, amelyek tiltják az állatokon való 

tesztelés lehetőségét. Továbbá megfogalmazásra kerül, hogy amennyiben van bármilyen 

alternatív módszer, amely reálisan kimutatja a szer lehetséges mellékhatásait, minden esetben 

indokolt ezeket alkalmazni, és mellőzni az állati felhasználást. Ennek a rendeletnek köszönhető 

többek között az is, hogy lehetővé tették a kész termékeken való feltüntetést, hogy a termék 

fejlesztése során nem használtak fel állatokat a kísérletekre.24 Ez egy jó lehetőséget biztosított 

arra, hogy a tudatos vásárlók meggyőződjenek a termék erőszakmentes jellegéről és az 

egységes jel feltüntetésével árnyaltabb képet kapjanak a gyártó cég fejlesztési módszereiről. 

A rendelet megfogalmazza, mely esetekben tilos a termékek forgalomba hozatala az állatok 

felhasználásával a kozmetikai iparban és ezt a felsorolást külön, az V. fejezetben fogalmazzák 

meg. E szerint tilosak a következők: 

⎯ olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatala, amelynek végső összetételét állatokon 

tesztelték, annak ellenére, hogy alternatív módszert validáltak és elfogadtak, 

⎯ olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatala, amelynek összetevőit, illetve összetevő- 

kombinációit állatokon tesztelték, pedig fenn állt alternatív lehetőség érvényesítése, 

amelyet elfogadtak, 

⎯ a kozmetikai késztermékekkel a Közösségen belül végzett állatkísérletek 

⎯ a kozmetikai termék összetevőin vagy összetevők-kombinációin végzett Közösségen 

belüli állatkísérletek, azon időpont után, amelytől kezdve a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK 

európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek 

megállapításáról szóló 440/2008/EK bizottsági rendeletben, vagy az alábbi rendelet VIII. 

mellékletében felsorolt egy vagy több validált alternatív módszerrel történő helyettesítést 

megkövetelik.25 

 
22 2010/63/EU irányelv A tudományos célokra felhasznált állatok védelméről 5–6. cikk 
23 2010/63/EU irányelv tudományos célokra felhasznált állatok védelméről 17. cikk 
24 Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/ EK rendelete a kozmetikai termékekről (39); (41); (52) 
25 Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/ EK rendelete a kozmetikai termékekről V. fejezet 18. cikk (1) 

bekezdés 
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Amennyiben, valamely kozmetikai termék összetevőire nézve komoly aggályok merülnek 

fel, annak biztonságára tekintettel a Bizottság kérheti az előbb ismertetett tilalmak alóli eltérés 

lehetőségének engedélyezését.  

Két esetben teszik engedélyezhetővé az eltérést: 

⎯ a termék összetevőit széles körben használják és az másik összetevővel nem 

helyettesíthető, ami alkalmas lenne hasonló funkció ellátására, 

⎯ ha bármilyen emberi egészségügyi probléma bebizonyításra került és megindokolták, 

illetve részletes kutatási eljárással alátámasztották az állatkísérletek szükségességét.26 

 

 

4.Alternatív módszerek 

 

A mai modern fejlett társadalmunkban úgy hiszem, mindenre van egy alternatív megoldás, ami 

helyettesít egy másikat, csak sokszor a tudósok nem akarnak élni ilyen eszközökkel, mert a 

kísérletek során akár többletköltségeket is eredményezhetnek, így ezek a többletköltségek a 

termékek árának a növekedését is előidéznék. Nincs ez másképp az állatkísérletek területén 

sem. Már számos egyéb módszer áll előttünk lehetőségként arra, hogy évente több millió állatot 

mentsünk meg a laboratóriumi körülmények között történő elpusztulásuktól. Általánosságban 

elmondható, hogy ezek a módszerek mind pozitív eredményekre vezettek és alkalmasak 

lennének arra, hogy helyettesítsék az élőlényeket a tesztek során, de sok esetben mégsem 

valósulnak meg.  

Az Európai Unió által kiadott REACH rendelet27, fontos dokumentumnak számít az állatok 

védelme érdekében, mivel elősegítette az állatkísérletek alternatíváinak a térnyerését. Négy 

fontos alternatív módszert határoz meg a REACH rendelet, amiknek az alkalmazására egyre 

nagyobb számban kerül sor és a következőkben részletesen is kifejtek. 

1.Kereszthivatkozás: Ez az egyik leggyakrabban alkalmazott alternatív módszer az összes 

közül. Ezt a technikát egy anyag végpont adatainak előrejelzésére használják, egy másik anyag 

ugyanazon végpontjának információt felhasználva. Anyagok csoportjának vagy kategóriának 

nevezzük azokat az anyagokat, amelyek fizikai-kémiai, ökotoxikológiai tulajdonságai 

hasonlóak vagy szerkezeti hasonlóságot mutatnak. Azt jelenti, hogy mindezt kisszámú hasonló 

anyagokon alkalmazzák. Ezt az eljárási formát gyakran használják emberi egészségre 

vonatkozó adatvégpontok, fejlődési és reprodukciós toxicitásoknál. 

2.Bizonyítékok súlya: Ez egy olyan módszer, amely több különböző forrásból származó 

információt gyűjt össze, amely egy tulajdonság értékeléséhez kielégítő. Ez a módszer olyan 

esetekben jó, hogyha egy vizsgálat, vagy bizonyos információ nem elegendő arra, hogy a 

tájékoztatási kötelezettségnek teljes mértékben eleget tegyenek, de viszont különböző 

vizsgálatok és információk kombinációjának előnyeiből és hátrányaiból már ez pontosan 

meghatározható. Az állatkísérletek kiküszöbölhetővé válnak, ha van olyan súlyú bizonyíték, 

ami az anyag tulajdonságait kimutatja. A módszer alkalmazásának az a feltétele, hogyha több 

különálló információ alkalmas arra, hogy kimutassa, hogy az adott anyag veszélyes 

tulajdonsággal rendelkezik, vagy nem rendelkezik. Ha bizonyítottan van elegendő 

információnk, akkor gerinces állatokon újabb teszteket elvégezni a bizonyított tulajdonságra 

nem szabad, illetve az ilyen állatokat nem igénylő vizsgálatok elhagyhatók. 

 
26 Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/ EK rendelete a kozmetikai termékekről V. fejezet 18.cikk (2) 

bekezdés 
27 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Vö. az Európai Parlament és a Tanács 

1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről 

és korlátozásáról 
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3.QSAR: A szerkezet-aktivitási összefüggés (SAR) és a mennyiségi szerkezet-aktivitási 

összefüggés (QSAR) modellek elméleti számítógépes modelleknek minősülnek, mely modellek 

feladata, a vegyületek fizikokémiai, biológiai és környezeti sorsra vonatkozó tulajdonságainak 

mennyiségi és minőségi becslésére használata, kémia szerkezetük ismeretében. Ha 

rendelkezésünkre áll elengedő információ, akkor ezek a tesztek képesek arra, hogy teljesen 

elhagyjuk az állatkísérleteket. Minden vizsgálatot mellőzve képesek a modellek megbecsülni 

az adott anyag belső tulajdonságait, adatbázisok és elméleti modellek segítségével. Az eljárás 

lényege, hogy a QSAR mennyiségileg összekapcsolja az adott vegyi anyag tulajdonságait egy 

bizonyos tevékenység mérőszámával, és a SAR minőségi következtetéseket fogalmaz meg az 

anyag lehetséges tulajdonságának létére vagy hiányára. 

4.In vitro: Az in vitro vizsgálatok során sejteket, szöveteket vagy szerveket használnak fel. 

Ezen vizsgálatokat ellenőrzött környezetben, élő organizmusok nélkül Petri-csészékben és 

kémcsövekben végzik. A tesztek bizonyos tulajdonságok meglétét jelzik vagy az anyag 

hatásának mechanizmusáról mutat árnyaltabb képet. Ha a vizsgálat valamely lényegi 

tulajdonság hiányát jelzi, az egységes vizsgálat elvégezhető a hiány kimutatásának érdekében. 

Több in vitro módszert is elfogadtak nemzetközileg az elmúlt években. 28 

A sejttenyészeteket alkothatják egészséges sejteken kívül daganatos sejtek is. Előnyük az 

állati felhasználással szemben az, hogy, ezek valódi emberi sejteket tartalmaznak, melyek élő 

donorból károsítás nélkül nyerhetők. Másik kifejezett előnye, hogy tiszta sejteket tudnak 

tenyészteni vele, melyeket nem fertőzhetnek meg vírusok, míg a befogott állatoknál vagy akár 

a tenyésztetteknél is fennáll a fertőzés lehetősége. 29 

Sejtkultúrákat széles körben használnak oltóanyagok termelésére és biztonságosabb 

tesztelésére. Ma már a legtöbb vírusvakcinát, amelyet korábban még élő állatokban 

tenyésztettek, kultúrákban állítják elő. Az első sejtkultúrában termelt vakcina a gyermekbénulás 

elleni oltóanyag volt. Az állatokban termelt vakcinák számos gondot okoztak a bennük 

megbúvó ún. alvó vírusok miatt. Ezt mi sem bizonyította jobban, mint amikor sok millió embert 

beoltottak egy majmokban kitenyésztett poliovakcinával, melyről utólag kiderült, hogy az 

SV40 nevet viselő tumorvírussal volt fertőzött. 30 

Ezek a módszerek bárki számára elérhetők és nyitva álló lehetőségek arra, hogy kevesebb 

állatnak kelljen pár szépségcikk miatt elpusztulnia. Bizonyítottan nő az igény az ilyen típusú 

eljárások iránt, azonban még mindig sokan nyúlnak az egyszerűbb, kevesebb költséget igénylő, 

gyors megoldás az állatok lemészárlása mellett.  

 

 

5. Konklúzió 

 

A feltártak alapján elmondható, hogy minden érző emberben, aki beleássa magát egy ilyen 

globális problémába, – abba, hogy mit kell elszenvednie az állatoknak, akár hónapokon 

keresztül is, hogy egy sampont tökéletesítsenek, vagy egy krém ne okozzon bőrirritációt, vagy 

hogy a gyógyszerek megfelelő helyen és idegközpontban hassanak – az láthatja ennek a 

folyamatnak a szörnyűségeit és bűntudatot érezhet, hogy igenis, ezt mi emberek tesszük, egy 

velünk egy bolygón élő, sokszor egy háztartásban élő fajjal. Elmondható általánosságban, hogy 

a helyzet globálisan javuló tendenciát mutat, és számos országban már megfelelő eszközökkel 

szabályozzák a kísérleteket, de ennek ellenére még mindig sok helyen nincs megoldva a 

 
28 https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/practical_guide_how_to_use_alternatives_hu.pdf/8215bc0d-

6742-4db3-8178-2d0164849914 (Letöltés ideje: 2020.02.15.) 
29Richard D. RYDER: i.m. 152. 
30Richard D. RYDER: i.m. 153–154.  
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probléma, és csak felületesen próbálnak tenni a horror ellen, ami ezekben a laborokban folyik. 

Ahogy a méhmagzatot is fogantatásától kezdve védelem illeti meg, ahogy a megszületendő 

gyermeknek vannak jogai, úgy az állatoknak is kell, hogy legyenek. Ahogy a gyermek a 

születése után nem tud kiállni a jogaiért, úgy az állatok sem és ránk, emberekre hárul az a 

feladat, hogy ezen időkben, ezeknek a védtelen kiszolgáltatott élőlényeknek a szócsövei 

legyünk. A mi hangunkon keresztül kell érvényesíteni a jogaikat és tenni az őket ért 

szenvedések megakadályozásáért, mivel sajnos ők szavakkal kifejezni nem tudják mit élnek ott 

át nap mint nap ketrecbe zárva gyógyszerekkel tömve és anyagokkal befecskendezve, erről csak 

a sikolyaik árulkodhatnak, amiről az emberek szeretnék azt hinni, hogy ez biztos nem a 

fájdalom jele, ezzel nyugtatva a saját lelküket, hogy nyugodtan hajthassák éjszaka párnára a 

fejüket.  

Elmondható, hogy az elmúlt években egyre több embernek nyílik ki a szeme és figyel fel 

az állatkísérletek embertelenségére és kizsákmányolására. Ennek hatására egyre több ország 

próbál tenni a szörnyűségek ellen és komoly jogi megszorításokat alkalmaznak ezeken a 

területeken. Büszkék lehetünk az Unió tagjaként arra, hogy elértük, hogy 27 országban betiltsák 

a kozmetikai termékek tesztelését az állatokon, példát mutatva a többi ország előtt is, hogy ez 

az ipar e nélkül is tud és fog is működni. Azonban a gyógyszeripar terén, még ha vannak is 

komoly jogi szabályozások az állatok érdekének védelmében, sok esetben azt látni, hogy ezek 

a gyakorlatban nem nyernek alkalmazást. Ahogyan a múlt tragédiái is sokszor beigazolták, 

hogy a gyógyszeripari teszteknek a nagy része sem képes mértani pontossággal meghatározni 

mindent az állatokon való tesztelés során, mert bár lehet, hogy hasonlítunk, de soha nem fog 

egy gyógyszer pontosan úgy hatni egy állati szervezetre, mint az emberére. A 

gyógyszerkészítmények előállítása során is a sötétben tapogatózunk és feleslegesen gyilkolunk 

meg állatok milliót, egy feltevésekre alapított mellékhatások kimutatásaiért. Ezek miatt 

indokoltnak találnám, ha a jövőben ezeknek a kísérleteknek a számát folyamatosan 

csökkentenék más országokban is és egyszer a fejlődés során eljutnánk arra a pontra, amikor 

már belátnák a tudósok is, hogy felesleges állatok ölni és végleg megszüntetnénk az állatokon 

való tesztelés lehetőségét. 

Ma már minden fogyasztó előtt nyitva áll a lehetőség, hogy elutasítsa ezen termékeknek a 

kizsákmányolás folytán történő előállítását azzal, hogy nem vásárol olyan termékeket, 

amelynek bármelyik részét is állatokon tesztelték. Talán pontosan azt kéne tennie minden 

embernek a Földön, hogy a cégek is észre vegyék, hogy a napjainkban mennyire megvetendő 

dolognak is tartják az emberek egy-egy kozmetikai cikk által okozott tömeges állati mészárlást. 

Ezeknek a termékeknek a listájáról már számos oldalról tájékozódhatunk, ahol táblázatszerűen 

képet kapunk arról, mely termékeket tesztelnek és melyeket nem az állatokon. 

A cikkemet végül azzal zárnám, hogy még mindig sokan vannak olyanok, akik 

samponokat, kozmetikai cikkeket még mindig márkanév alapján és a hatásra tekintettel 

vásárolnak. De örömmel tölt el, hogy minden nap egyre több olyan ember megy be drogériákba, 

akik ha ránéznek egy samponra, vagy egy tusfürdőre nem a márkát látják meg először, hanem 

azt a sok vért, ami ahhoz az egy termékhez tapad, azt a sok fájdalmat, amit annak az egy 

flakonnak az előállításáért okoztak, azt a rengeteg ártatlan négylábút, akik talán sosem 

tapasztalták meg milyen az élet a ketrecen kívül, vagy hogy milyen, ha szeretettel nyúlnak felé, 

nekik azért kellett meghalniuk, hogy mi magunkra kenhessük az ő „vérüket”.  


