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EMBERSICS JUDIT1 

Az iszlám és az állatokkal való bánásmód 

Islam and the treatment of animals 

Absztrakt 

A vallások állatokról alkotott felfogása sok mindent elmond magáról a vallási ku l-

túráról és híveiről. Amennyiben vizsgálat tárgyává tesszük egyes vallások, külö-

nösen a nagy világvallások állatokkal való bánásmódját, közelebb kerülhetünk a 

hívők embertársaikkal kapcsolatos felfogásához, és a világhoz, földhöz való hoz-

záállásukhoz. Az iszlám, mint az egyik legnagyobb, és napjainkban a leginkább 

teret nyerő vallás tényleges megismeréséhez elengedhetetlen az állatokról alko-

tott nézeteinek megismerése. Ha megismerjük a Korán állatokról szóló tanításait, 

közelebb kerülünk a muszlim emberek világfelfogásához, mely magával hozza a 

jobb megértést, és így különbséget tudunk tenni az iszlámnak titulált szélsőségek 

és a valódi iszlám között.  

Kulcsszavak: Állatok, iszlám, állatvédelem, vallások és állatok, állatokkal való jó 

bánásmód, állati jogok 

Abstract 

Religions’ approaches to animals aptly describe both their religious cultures and 

believers. When inquiring into certain religions’, especially the world’s great 

religions’ treatment of animals, we have the opportunity to attain a better 

understanding of the believers’ perception of fellow humans, and attitude towards 

the world as well as the Earth. To effectively interpret Islam—one of the largest 

and nowadays the most rapidly expanding religion—it is essential to recognize its 

perception of animals. By familiarizing ourselves with the Quran’s doctrine about 

animals, we can narrow the gap between our and Muslim’s world view, which 

would result to a better differentiation between real Islam and the extremes which 

are often associated with Islam. 

                                                           

1
 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, PhD hallgató - Pázmány Péter Catholic University, PhD student, 

E-mail: judit.embersics86@gmail.com ORCID: 0000-0001-5571-1617   

mailto:judit.embersics86@gmail.com


H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                     BIZTONSÁGPOLITIKA  

2016. IX. évfolyam 4. szám 

 

 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

7 

Keywords: Animals, Islam, Animal Protection, Religions and Animals, Humane 

Treatment of Animals, Animal Rights 

BEVEZETÉS 

Amikor a publikáció ötlete megszületett, a környezetem vegyes érzelmekkel reagált: a 

tudományos világban mozgók örömmel fogadták, hiszen szinte alig felkutatott területről van 

szó, így meglátták benne a potenciált. A szűkebb környezetem, a család, barátok aggódva 

fogadták, hiszen a jelenkori események láttán és hallatán okkal öntötte el őket a félelem, 

hiszen a mindennapi ember nem tesz különbséget egy vallás követői és a különböző szél-

sőséges csoportok között. A gyakorlati emberek félelemmel és gyanakvással reagáltak.  

De miért olyan megbotránkoztató és félelmet keltő arról publikálni, hogy a nagy vallások 

egyike hogyan viszonyul az állatvilághoz? 

Mindhárom oldal érthető, mert mindhárom oldalnak igaza van.  

A tudomány eddig alig felkutatott területe az, hogy az egyes vallások, vallási irányzatok 

hogyan vélekedtek/vélekednek az állatokról. Ezen belül is nyilván, mivel a keresztény kul-

túrában élünk, nehezebben befogadható egy olyan vallás állatokról szóló tanításainak 

kutatása, mely nem éppen a békeszeretetéről és humánusságáról vált ismertté az iszlámot 

nem ismerő átlagember számára.  

Az átlagember az iszlám világgal általában különböző szélsőséges csoportok akciói 

kapcsán kerül közvetett vagy közvetlen kapcsolatba. Nincsenek – pontos – ismeretei ma-

gáról az iszlám vallásról, a Koránról, és az iszlám kultúráról. Azt hiszi el, amit a média 

közvetít felé, sőt, ma a helyzet olyannyira felfokozott, hogy minden olyan terület, téma, 

mely kapcsolatba hozható az iszlám vallással és kultúrával, félelemmel tölti el, óvatosságra 

inti és aggódásra készteti. Arra a kérdésre, hogy ez az állapot kinek a hibája, nem tiszte e 

publikációnak választ adnia.  

A fentiekre tekintettel, valamint tekintettel a téma érzékenységére, a publikációval cé-

lom nem lehet más, mint az iszlám vallás állatokról alkotott felfogásának tárgyilagos és 

tényszerű bemutatása.  

De vajon mennyire lesz releváns ez a cikk a hadtudományok szempontjából? A már 

rengetegszer idézett gondolat szerint „egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven 

tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.” (Gandhi) Véleményem szerint a fenti idé-

zet analógiájára, az állatokkal való bánásmód megismerésével rengeteg információt kap-

hatunk az egyes kultúrákról, és a közösséget, társadalmat alkotó emberekről. Az iszlám 

vallás állatokról alkotott nézeteinek megismerésével közelebb kerülhetünk az iszlám gon-

dolkodás és világ megértéséhez, így nagyobb eséllyel tudunk majd különbséget tenni az 

iszlám vallás hívei és a különböző szélsőséges csoportok között. Ha vizsgálat tárgyává 

tesszük az egyes országok és kultúrák állatokkal való kapcsolatát, abból sok információt 
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tudhatunk meg magáról az adott ország vagy kultúra népéről, és más népekhez való vi-

szonyáról.
2
 

Persze, természetesen kizárólag csak ez, és a vallási felfogások alapján megítélni egy 

népet nem szerencsés, mivel a vallási nézetek értelmezése szubjektív, így akár torzulások 

is bekövetkezhetnek, aminek következtében az is előfordulhat, hogy egy népcsoport, vagy 

társadalmi csoport felfogása úgy eltávolodik az alapvallástól, hogy az felismerhetetlenné 

válik. 

Az állatokkal foglalkozni és róluk gondolkodni egyáltalán nem új keletű, hiszen, ha vé-

gig nézünk a történelem népein, és vallásain, láthatjuk, hogy fontos szerepet foglaltak el az 

állatok: minden nagy vallás foglalkozott az állatokkal való bánásmóddal, és ezzel együtt 

minden népnek kialakult hitrendszere volt velük kapcsolatban. Ahogy a kereszténységnek, 

úgy az iszlámnak, a hindu vallásnak, a buddhizmusnak is konkrét és határozott elképzelé-

se van az állatok világban elfoglalt helyéről.  

Választásom azért esett az iszlám vallásra, mert, tekintettel a világban zajló esemé-

nyekre, a megismerését hasznosnak gondolom, tekintve, hogy a Magyar Honvédség misz-

szióinak nagyobb része muszlimok lakta területeken valósul meg. 

Az iszlámot a hívei a legegyszerűbb, és ezért egyben a legjobb vallásnak is tartják. Pa-

rancsait könnyű követni, mert egyszerűek.
3
 A muszlimok Isten utolsó kinyilatkoztatásának 

tartják az Ítélet Nap (vagyis a világvége) előtt. 

Annak érdekében, hogy hiteles forrásból tudjak meg minél többet magáról az iszlámról 

és az állatokkal való bánásmódról az iszlám kultúrában, interjút készítettem a Magyaror-

szági Muszlimok Egyházának elnökével, Sulok Zoltán Szabolccsal, aki készségesen állt 

rendelkezésemre a válaszaival.  

A publikációban való közreműködését ezúton is köszönöm! 

AZ ISZLÁM VALLÁS KIALAKULÁSA 

Mielőtt rátérnék konkrétan az iszlám vallás állatokkal kapcsolatos tanításaira, szükséges-

nek tartom vázlatosan és röviden bemutatni magának az iszlám vallásnak a kialakulását, 

mert minden vallást csak úgy tudunk megérteni, ha ismerjük a kialakulásának történetét, 

hátterét.  

 

                                                           

2
Bár a párhuzam merész, de tudományos kutatások során készített statisztikák is igazolják, melyek 

szerint az erőszakos bűncselekmények elkövetői, valamint a sorozatgyilkosok nagy százaléka mielőtt 
bűnözővé vált, állatokkal kegyetlenkedett. A profilalkotás bűnüldözésben való megjelenésével világos-
sá vált, hogy az állatkínzás az egyik legerősebb figyelmeztető jel arra nézve, hogy az elkövetője em-
berekkel is kegyetlenül fog bánni. Ennek alapján felvetődik az az érdekes kérdés, hogy ha egy kulturá-
lis közösség erőszakosan bánik az állatokkal, akkor a fent leírtak alapján következtetni lehet-e arra, 
hogyan fog más kultúrák emberével bánni? 
3
Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1984. 
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Az iszlám vallás megjelenése előtt
4
 az Arab-félszigeten törzsi-nemzetségi társadalmi 

viszonyok uralkodtak.
5
Az arab törzsek (beduinok) általában nomád életmódot folytattak, de 

megjelentek a félnomád életformák is, köszönhetően az Arab-félszigetet átszelő kereske-

delmi útvonalaknak, melyek mentén számos település jött létre. Mivel a társadalmi beren-

dezkedésükre jellemző volt, hogy alapvetően törzsekbe, törzsszövetségekbe tömörültek, 

így a törzsi hovatartozás nagy jelentőséggel bírt. Szinte fanatikusan ragaszkodtak törzseik-

hez, és annak tagjaihoz. Ha megnézzük a félsziget földrajzi adottságait (sivatagokban 

gazdag, zord terület, kevés vízforrás), érthető, hiszen ezek szinte predesztinálták az ott élő 

törzseket a háborúkra, harcokra. A kevés vízforrás, valamint a kereskedelmi útvonalak 

felügyeleti jogának birtoklása ugyanis létfontosságú volt a törzsek számára, ezek megszer-

zéséért örökös harcban álltak. A bálványimádás és a politeizmus mellett élt a vérbosszú 

intézménye (tha’r) is, mely alapján a törzs megsértése esetén a törzs tagjai válogatás né l-

kül megölhették az ellenséges törzs tagjait.
6
 

Az egyre növekvő közvetítő kereskedelem következtében kiéleződő társadalmi viszo-

nyok miatt hatalmas különbségek alakultak ki egyes törzsek, törzsszövetségek között. 

Ezeket a lehetőségeket használta ki a Mekkába betelepülő Qurais-törzs, melyből Moha-

med, a próféta is származott.
7
 

Az írások alapján Mohamed küldetése i. sz. 610-ben kezdődött, a próféta 40 éves ko-

rában. Később, mikor küldetését elkezdvén szónoklatokat tartott, törvényszerű volt, hogy 

az arab törzsek megszokott élete nem feltétlenül fogja befogadni tanait. Elítélte a vérbosz-

szút, a kegyetlenkedést és a bálványimádást; helyettük könyörületességet és jámborságot 

hirdetett. Amikor követőkre talált, bár tevékenysége első 3 évében csak szűk családi kör-

ben sikerült térítenie, egyre intenzívebben hirdette az egyistenhitet, és szorgalmazta a 

törzsi kultusz elhagyását. Éppen ezért, a tanait nem jó szemmel néző arabok bojkottot 

hirdettek ellene, így a kiközösítés veszélye fenyegette, ezért 622-ben Mohamed próféta 

elhagyta Mekkát, és Jathrib városába menekült (a „Próféta városa”, azaz Medina).
8
 Tehát 

az úgynevezett Hidzsra, Mohamed kivándorlása Mekkából Medinába nem menekülés volt, 

hanem önként vállalt kivonulás. Ezt tekintik a muszlim időszámítás kezdetének.
9
 

                                                           

4
Ezt az időszakot nevezik pogánykornak – dzsáhiliyya-nak (forrás: Az iszlám keletkezése. Magyaror-

szági Muszlimok Lapja.  
www.mohamed.hu/index.php?menu=iszlamkel [2016.06.26.]) 
5
Hajnal István: Mohamed, a próféta. Az iszlám születése. RUBICONline. A Rubicon történelmi folyóirat 

honlapja.1. oldal  
www.rubicon.hu/magyar/mohamed_a_profeta_az_iszlam_szuletése/ [2016. 06. 26.] 
6
Az iszlám keletkezése. Magyarországi Muszlimok Lapja.  

www.mohamed.hu/index.php?menu=iszlamkel [2016.06.26.] 
7
Hajnal István: i.m. 1. o. 

8
Hajnal István: i.m. 1-2. o. 

9
Helmuth von Glasenapp: i.m. 97. o. 

http://www.mohamed.hu/index.php?menu=iszlamkel
http://www.rubicon.hu/magyar/mohamed_a_profeta_az_iszlam_szuletése/
http://www.mohamed.hu/index.php?menu=iszlamkel
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Mohamed rendezte a városban dúló viszályokat, majd a medinai arab és zsidó törzsek-

kel megkötött szerződés, a Medinai Alkotmány biztosította és tette le az alapjait a később 

kialakuló iszlám birodalomnak.
10

 

Mohamed próféta itt alakította ki az iszlám vallás sajátos magvát, az Ábrahám-vallást.
11

 

Ábrahám próféta személyét az arabok ősatyjának tekintette, őt tartotta az első muszlim 

prófétának, valamint Mekka és az ottani szentély alapítójának.
12

 Gyakorlatilag azzal, hogy 

Ábrahámig nyúlt vissza, azt állította, hogy az iszlám az ősvallás, és így alapította meg a 

bálványimádás nélküli monoteizmus arab változatát. 

A nyugati világ irodalmában
13

 Mohamed, mozgalma megszilárdítása érdekében ‒ mivel 

ez nem csak vallási hittételek hirdetése volt, hanem elég erős politikai vonulatot is hordo-

zott ‒ harcokat indított a mekkaiak, és a félsziget még át nem tért törzsei ellen. A muszli-

mok szerint ez nem tekinthető igaznak, mivel a harcokat nem ő indította, hanem a mekkai-

ak és szövetségeseik sorozatos támadásokat folytattak, Mohamednek ezeket kellett visz-

szavernie.
14

 A támadók elleni harcot Isten rendelte el Medinában, a medinai időszak elején. 

Egészen addig a muszlimok a fizikai támadásra nem is reagálhattak (Sulok Zoltán Sza-

bolcs).
15

  

Mohamed tehát nem csak vallásalapító, hanem államférfi és hadvezér is volt egyben. 

Összefogta a törzseket és egy teljesen új, monoteizmuson alapuló világrendet alakított ki. 

AZ ISZLÁM ÉS MÁS VALLÁSOK KAPCSOLATA 

Az iszlám tanítása szerint, minden próféta az Egyetlen Igaz Istentől jött és küldetésük lé-

nyege ugyanaz volt, így egyik vallást sem ítélik el. A muszlimok hisznek – és így el is fo-

gadják azokat ‒ a más monoteista vallások kinyilatkoztatott könyveiben (így a Bibliában is) 

és tisztelik Prófétáikat. A Korán is arra ösztönzi Mohamedet, hogy folytasson párbeszédet 

                                                           

10
Hajnal István: i.m. 3. o. 

11
 Ábrahámi vallásoknak nevezik a három fő monoteista vallást: a kereszténységet, zsidó vallást és az 

iszlámot. Gyökerei mindhárom vallásnak a judaizmusban találhatók. 
12

Hajnal István: i.m. 3. o. 
13

Nyugati világ irodalmán itt különösen azokat a nem muszlim szerzőket értem, akik az iszlámmal is 
foglalkoztak, róla publikáltak. 
14

 Például amikor a Hidzsra után 8 évvel 10 évre békét kötött a mekkaiakkal, a mekkaiak nagyon 
hamar megszegték azt. (forrás: Sulok Zoltán Szabolcs)  
15

Itt időszerű a dzsihád fogalmát tisztázni: a dzsihád elsősorban egy belső, valláserkölcsi harc, mely a 
hívő lelkében megy végbe. Ez annyit jelent, hogy a muszlim ember egész életében az iszlám előírása-
inak próbál megfelelni, állandó tanulmányozásával törekszik a jóra. Megerősíti hitét, küzd a rossz 
ellen. Ezek az erőfeszítések (ez a dzsihád szó szerinti jelentése) a hívő lelkében zajlanak le. A külső 
háború, amit a nyugati világ szent háborúként ismer, teljesen mást jelent, mint ami a nyugati emberben 
él. A szent háború fogalmáról, feltételeiről és egyéb kérdéseiről külön publikációt lehetne írni, így most 
ennek részletes bemutatásától eltekintek. Általában azonban elmondható, hogy a muszlimok többsége 
– ezt az interjú során az Elnök Úr is többször megerősítette – elítéli a dzsihád jelszava alatt véghezvitt 
terrorakciókat, azokat semmiféleképpen nem tekintik iszlámhoz tartozónak. 
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a nem muszlimokkal. Ezt nevezik vallásközi párbeszédnek.
16

 Mivel Allah teremtett mindent, 

így az emberiséget is, ezért, ha az emberek sokféleképpen gondolkodnak, az is Allah aka-

rata, így a vallások jelenléte és létjogosultsága nem vitatható.  

Az iszlám vallás tehát meghagyja az embereknek a szabad választás jogát, a vallás-

szabadság gyakorlását (a vallásuk szabad megválasztásáért a más vallású népek külön-

adókat fizettek
17

). Nem az emberek feladata ugyanis megítélni egy-egy más vallású em-

bert, hanem kizárólag Allah ítélkezhet felette a túlvilágon. Az iszlám követőjének csak bel-

ső meggyőződésből lehet lenni.  

Az iszlám lényege az Istennek való engedelmességgel elnyerni a békét, amit tulajdon-

képpen minden monoteista vallás is hirdet és mindig is hirdetett. A muszlimok szerint a 

különbség a monoteista vallások és az iszlám között, hogy azok egy-egy kiválasztott nép-

hez, népcsoporthoz szóltak, szólnak; az iszlám viszont mindenkihez, minden emberhez 

szól.
18

 

Történeti kialakulását vizsgálva megállapítható, hogy az egyik legfőbb különbség a ke-

resztény és az iszlám világ között az, hogy a keresztény államokban megtörtént a szekula-

rizáció, az iszlám országokban pedig nem. Az egyik lehetséges nyugati magyarázat erre 

az, hogy a kereszténység a Római Birodalomban alakult ki, ahol már kialakult egy fejlett 

jogrendszer, és így a vallásnak nem kellett az élet összes területét szabályozni. Az arab 

világban a sivatag törzsei között viszont nem lehetett jogrendszerről beszélni, így az ott 

kialakuló iszlámnak az élet minden területére kellett megoldást nyújtania. Ebből ered az, 

hogy a nyugati világban megtörtént a szekularizáció, az iszlámban viszont nem. A muszli-

mok felfogása szerint az iszlámban azért nem lehet szekularizáció, mert azzal az ember 

Isten törvényét elégtelennek ítélné, a sajátját pedig Isten törvényénél jobbnak tartaná. A 

szekuláris államban bármilyen törvényt hozhat a többség (például zsidó-törvények, újkori 

rabszolgaság stb.), mert elvész az isteni kontroll. Ezzel szemben az iszlám rendszerében a 

jogalkotókat és a jogalkalmazókat is köti az Isten által kinyilatkoztatott keretrendszer, ame-

lyen belül lehet mozogni, de annak határait áthágni nem szabad. (Sulok Zoltán Szabolcs) 
  

                                                           

16
A vallások közötti párbeszéd http://www.mohamed.hu/index.php?menu=parbeszedvallas  

[2016.06.26] 
17

 Sulok Zoltán Szabolcs elnök úr elmondása alapján két fajta adót különböztettek meg akkoriban a 
vallás kapcsán: az egyik volt „zakát”, amelyet minden muszlim ember fizetett, aki vagyonnal rendelke-
zett. A „dzsizja” a nem muszlimok adója volt, melyet az egészséges és munkaképes nem muszlim 
emberek fizettek. 
18

Haller Dóra: Az iszlám protokoll. Budapest Gazdasági Főiskola, Budapest, 2005. 44-45. o. 

http://www.mohamed.hu/index.php?menu=parbeszedvallas
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ISZLÁM, A KÖZÉPÚT VALLÁSA
19

 

Az iszlámot a hívei az arany középút vallásának tartják, mely tiltja a szélsőséget és a túl-

zást, mert Allah a muszlimokat mértékletességre inti, elveti a túlzást és a túlzott szigort.
20

 

Az iszlám hit fő forrása a Korán. Ezt tekintik az iszlám jog elsődleges forrásának is. Ezt 

egészítik ki Mohamed próféta szóbeli nyilatkozatai, verbális tanításai és jóváhagyásai, és 

az általa követett gyakorlat, hagyományok, melyeket irányadónak tekintettek. Ezt nevezik 

Szunnának.
21

 Ezeket összegyűjtötték, és ún. hadíszokban (nagy gyűjteményekben) írás-

ban rögzítették.  

A Szunna a Korán mellett az iszlám másik legnagyobb hit- és jogforrása.
22

 Ha adott 

élethelyzetre vagy jogi kérdésre sem a Korán, sem pedig a Szunna nem ad egyértelmű 

választ, és a muszlim jogtudósok körében sincs közmegegyezés adott kérdésben, egy erre 

képzett személy, a mufti hoz döntést. Ezt a vallásjogi döntést nevezzük fatwa-nak. Meg kell 

még említeni a fikh fogalmát, mely származtatott vallásjogot jelent, melyben már lehet némi 

eltérés. Emiatt lehet az iszlám területek között óriási eltérés, de mivel még mindig a közép-

úton vannak, megférnek egymás mellett. (A fiqhnek is a Korán és a Szunna által kijelölt 

kereten belül kell lennie, különben helytelen a fatwa, és nem követhető. [Sulok Zoltán Sza-

bolcs]) 

Tekintettel arra, hogy az iszlámot a középút vallásának tartják, az interjú során az elnök 

úr a szélsőséges mozgalmakkal kapcsolatban – hiszen a világban zajló események miatt 

nem mehettünk el szó nélkül e kényes kérdés mellett ‒ levezette, hogy az iszlámban há-

rom nagy terület létezik: vannak a hittételek, van a vallásjogi iskola, és van a módszer. Az 

iszlám magvát alkotó hittételek elvileg mindenki számára ugyanazok, hiszen ezek egyér-

telműen megismerhetők a Koránból és a Szunnából. A származtatott vallásjog (fiqh) tulaj-

donképpen azért alakult ki, mert volt olyan, hogy egy élethelyzetre a Korán nem tartalma-

zott egyértelmű szöveget. Ilyenkor próbáltak véleményt formálni, amit a próféta megfelelő-

en javított, így kristályosodtak ki a vallásjogi keretek. A vallásjogi keretek vizsgálata azért 

fontos, mert ami kívül esik a vallásjog területén, az már nem tartozik az iszlámba. Így tehát, 

mivel az iszlám a középút vallása, ami kirívóan szélsőséges és kívül esik az iszlám kerete-

in, azt a muszlimok nem tekintik iszlámnak. Az irányzatokat az iszlámon belül a módszer 

különbözteti meg egymástól. (A módszer gyakorlatilag nem mást takar, mint a próféta éle-

tét, vagyis, hogy hogyan kell az iszlámnak megfelelő életet folytatni.) Ugyanakkor a Próféta 

módszerétől való eltérés az, ami miatt szélsőségessé válhat egy irányzat. Elmondta azt is 

a világban zajló események kapcsán, hogy az iszlám világ csak a tettet tudja minősíteni, 

                                                           

19
Az iszlám arab szó, mely jelentése: az isten iránti odaadás, belenyugvás isten akaratába. Az iszlám 

egy komplett életvezetési módszert ad az embereknek – forrás: Sulok Zoltán Szabolcs. 
20

Az Iszlám a középút vallása.  
http://www.mohamed.hu/index.php?menu=kozep [2016.06.26.] 
21

 A Próféta szent szokásai. 
22

Helmuth von Glasenapp: i.m. 101. old. 

http://www.mohamed.hu/index.php?menu=kozep
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magát az elkövetőt nem zárhatják ki a vallásból, mert ezt a büntetést az iszlám nem ismeri. 

A szélsőséges mozgalmak állatokkal való bánásmódját tehát, azért, mert a muszlimok nem 

tekintik iszlámnak, nem vizsgáltam a publikáció elkészítése során.  

ISZLÁM ÉS AZ ÁLLATOK 

„És az Isten minden mozgó teremtményt vízből teremtett. Van közülük, amely a hasán 

mászik és van közülük, amely két lábon jár, és van közülük, amely négyen. Az Isten azt 

teremt, amit akar. Bizony, a Teremtő mindenek felett Hatalmas” (Korán 24:45). 

Anyaggyűjtés közben meglepődve tapasztaltam, hogy mennyi tanítást fogalmaz meg az 

iszlám az állatokkal kapcsolatban.  

A fenti idézet egybeesik azzal, amit Sulok Zoltán Szabolcs elnök úrtól hallhattam: a 

Földön minden Isten teremtése, tehát minden Isten törvénye alatt áll. Az emberek pedig 

Isten helytartói, akiknek többek között a Föld megóvása is feladatuk. Az állatok védelme 

kapcsán is azt kell alapul venni, hogy minden Isten teremtésének eredménye, így minden, 

ami létezik, Istent szolgálja, tehát minden létezőnek célja van. Ezért minden létező megér-

demli a megbecsülést. Ezekből következik, hogy Isten helytartóinak, azaz az embereknek 

megbecsüléssel és arra figyelemmel kell bánniuk az állatokkal, hogy ők is Isten teremtmé-

nyei. Ebből adódóan például nem szabad őket túlterhelni, továbbá rendes étkezést és 

ivóvizet kell számukra biztosítani. Számos olyan esetre lehet rálelni a Szunnában, amely-

ben ez a figyelmességen és méltányosságon alapuló bánásmód megmutatkozik.
23

 Így 

például az az eset, amikor a Próféta társaival való utazása során egy időre magára hagyta 

társait, akik megláttak egy madarat két tojással a fészkében. A tojásokat elvették, mire az 

anyamadár kétségbeesetten elkezdett körözni a fejük felett. A Próféta visszatérve látta a 

jelenetet, ezért ezt a kérdést intézte a társai felé: „Ki okozott lelki fájdalmat ennek a madár-

nak azzal, hogy kivette a tojásokat a fészkéből? Helyezzétek vissza őket!”
24

 Ebből a törté-

netből is kitűnik, hogy a fizikai fájdalomokozás tilalmán túl a mentális sérülés okozása is 

tilos, tehát a pszichikai (lelki) fájdalomokozás sem megengedett. A pszichikai megterhelés 

tilalmára más példákat is találunk, mint például, hogy nem szabad megölni egy állatot más 

állat szeme láttára, vagy az állat előtt élezni a kést, amivel később levágják, illetve a vágó-

hídra sem szabad kegyetlenül elvonszolni. 
25

 

Az emberek szempontjából ártalmas állatokat bár meg lehetett ölni, amennyiben volt 

konkrét és nyomós ok rá, de ebben az esetben sem szabadott szükségtelen fájdalmat 

okozni nekik. Ez azért érdekes, mert ha rápillantunk az európai középkori kultúrára, akkor a 

                                                           

23
Simon Róbert: Állat és ember az „Ábrahám vallásokban” – különös tekintettel az iszlámra. Vallástu-

dományi Szemle. IV: évf. II. szám. 2008. Zsigmond Király Főiskola, Budapest 19. o. 
24

Al-Hafiz B.A. Masri: Animals in Islam. Athene Trust Publisher, 1989. 
www.ask-a-muslim.com/aimals -in-islam/ [2016. 08. 08.] 
25

 Hojjat ul-Islam and Muslemin, Hussein Ahmadi Qomi: The Rights of Animals in Islam with special 
reference to the Holy Quran. www.imamreza.net/eng/imamreza.php?print=13479   [2016.08.08.] 

http://www.ask-a-muslim.com/aimals%20-in-islam/%20%5b2016
http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?print=13479
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következő esetet olvashatjuk: egy 1386-os normandiai eset szerint a normandiai Falaisban 

kivégeztek egy disznót, mert halálra harapott egy gyereket. Előbb emberi ruhába öltöztet-

ték, ugyanolyan sebeket ejtettek rajta, mint amilyeneket ő okozott áldozatának, majd fe l-

akasztották. Az ítéletet hivatalos hóhér hajtotta végre.
26

 Általában azzal indokolták azokat 

az eseteket, mikor egy állat embert ölt, vagy bántott, hogy a Biblia nem ad jogot az állatnak 

az emberek bántására – az állatok ilyen viselkedése csak a sátán műve lehet, így a bünte-

tés tulajdonképpen a sátán megleckéztetéséül szolgált.
27 

Teljesen más tehát a két kultúra 

és vallás viszonyulása az állatokhoz. Amennyiben az iszlám kultúrában szükséges egy 

állat leölése, azt a legkevesebb fájdalommal kell megtenni. 

A Próféta elhaladt egyszer egy állat mellett, melynek sebhely volt az arcán, mire így 

szólt: „A mindenható Isten átkozza meg azt, aki levágta egy állat valamilyen testrészét.” 

Tehát, az iszlám bűnnek tekinti egy állat bántalmazását, kínzását, a velük való kegyetlen 

bánásmódot.
28

 Egy másik történet szerint egy nő a Pokolra jutott, amiért bezárta a macská-

ját anélkül, hogy biztosította volna számára az ételhez és az ivóvízhez való hozzájutás 

lehetőségét.
29

 

Az állatokkal való bánásmód csak akkor lehet fájdalmas és kemény, amikor egy még 

nagyobb fájdalom elkerülése a cél. Mindig törekedni kell azonban arra, hogy az állatot a 

lehető legkevesebb fájdalom érje. Mohamed megtiltotta követőinek, hogy állatokat bántal-

mazzanak, vagy, hogy többel terheljék őket, mint amennyit bírnak. Például a muszlimokkal 

szemben az iszlám megköveteli, hogy vegyék figyelembe az állat kondícióját és képessé-

geit, amikor a hátán szeretnének utazni, mivel nem szabad szenvedést vagy fájdalmat 

okozni ezzel az állatnak. Nem szabad továbbá túldolgoztatni a háziállatokat.
30

 Szükségte-

lenül nem szabad a muszlim embernek cipeltetnie magát az állattal, sőt, nem szabad az 

állat hátán aludni, vagy ott szükségtelenül időt tölteni.
31

 Megtiltotta továbbá azt is, hogy 

célba lövésre használják őket, mivel az kínzás. Ugyanígy megtiltotta az állatviadalt is. Sőt, 

amennyiben jót tesznek egy állattal, megbocsátást nyernek Istentől. Ha például megetet-

nek, megitatnak egy rászoruló teremtményt, jutalmukat elnyerik majd Allah előtt. Egy esetet 

ismertetek ennek igazolására: egy ember, aki úton volt, nagyon megszomjazott, majd talált 

egy kutat. Lement a kútba és ivott, majd mikor feljött a kútból látta, hogy ott áll egy lihegő 

kutya, aki a port ette szomjúságában. A férfi így szólt: ez a kutya olyan szomjas, mint én 

                                                           

26
Galántai Zoltán: Kivégzett disznók, mély-ökológusok. http://beszelo.c3.hu/98/11/24galan.htm 

[2009.10.23.] 
27

 Dr. Gyöngyösi Zoltán: Az állatok joga és jogalanyisága. Jogi fórum. 3. o. 
http://www.jogiforum.hu/publikaciok/192   [2009.09.20.] 
28

RaghibAs-Serjani: Az etika és az értékek fontossága az iszlám civilizációban. www.islamHouse.com 
[2016.05.02.] 
29

 Al-Hafiz B.A. Masri: i.m. 
30

 Hojjat ul-Islam and Muslemin, Hussein Ahmadi Qomi: i.m. 
31

 Uo. 
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voltam. Így lement a kútba, megtöltötte saruját vízzel, és megitatta a kutyát. Allah pedig 

megköszönte neki.
32

 

Az iszlám kultúrában az állat – ugyanúgy, mint minden létező ‒ tisztelete a hit része, 

így védelme egyfajta morális felelősség is (Sulok Zoltán Szabolcs), más élőlény élete iránti 

felelősségtudat tehát a vallásban gyökerezik.
33

 

Természetesen, mint minden társadalomban, az iszlám kultúrában is előfordulnak állat-

bántalmazások. Ez azonban elítélendő, és ahogy már Sulok elnök úr is megfogalmazta, az 

állatbántalmazás olyan cselekedet, melyet nem fogad el az iszlám. A régi korokban, aki 

bántott egy állatot, annak az uralkodó határozhatta meg büntetését, mindenki tudta azon-

ban, hogy ez bűn. Sőt, a muszlimok úgy tartják, hogy Allah megparancsolta a jót, és megtil-

totta a rosszat minden dologra vonatkozóan. Így tehát, egy muszlim ember a rosszat nem 

hagyhatja szó nélkül: amennyiben lehetősége van tenni a rossz ellen, tegyen valamit; ha 

semmit nem tud tenni, legalább szóljon ellene. Ha pedig arra sincs lehetősége, akkor 

imádkozzon a rossz ellen. Ha tehát a muszlim ember állatkínzást lát, tennie, vagy legaláb-

bis szólnia kell ellene. (Sulok Zoltán Szabolcs) 

Amennyiben egy állat veszélyes az emberre, a kisebb rossz az, ha az embert megvédik 

azzal, hogy megölik az állatot. Bár mindkettő Allah teremtménye, még sincs egyelőség 

ember és állat között. A Koránban is található erre való utalás: „He (God) it is Who made 

you vicegerents on earth (Qur’an 35:39).”
34

 Az ember tehát egyfajta helytartó, aki rendelke-

zik a szabad akarattal, így használatába állíthatja a természetet, és így az állatokat is, de 

csak mértékkel, mert minden teremtmény, így az állat is Allahot imádja.  

Az állatkínzás tehát deviáns viselkedésnek számít, aki ilyet tesz, nem az iszlám szerint 

él. (Sulok Zoltán Szabolcs) 

Állatokat megengedett házi kedvencként tartani, de az iszlám vallás különbséget tesz 

tiszta és tisztátalan állatok között. Arra a kérdésemre, hogy mi az, amiért egy állat tiszta és 

tisztátalan, mi alapján kategorizálják be, az elnök úr válasza az volt, hogy ezt nem lehet 

pontosan tudni, isteni parancs alapján elfogadják. Amennyiben új fajt fedeznek fel, a már 

meglévő „lista” alapján analóg módon besorolják valamelyik csoportba (például: ragadozó 

                                                           

32
Az iszlám környezetvédelemre ösztönző tanításai. 

http://www.mohamed.hu/index.php?menu=kornyezet  [2016. 06. 26.] 
33

A nyugati világban megfigyelhető, hogy a szekularizáció révén kettévált az állam és az egyház, és 
így a jogszabályok is a vallástól látszólag teljesen függetlenül alakulnak. Manapság már olyan dolgo-
kat kell jogszabályokkal szabályozni, amelyek morális kötelességeink lennének. Ilyen terület az állat- 
vagy környezetvédelem, vagy akár a gyermekvédelem. A jogszabályok mindig egyfajta külső kény-
szert jelentenek, de azért belátható, hogy a nyugati társadalom többsége erkölcsi kötelességének érzi 
az állatok védelmét. A vallási kultúra persze a szekularizált államokban is érződik a jogszabályokon, 
hiszen a nyugati keresztény országok sokszor a vallást aféleképpen építik be a jogszabályaikba, hogy 
olyan erkölcsi elvek mentén alakítják ki őket, amelyek a keresztény felfogásból eredeztethetőek. Ez 
azonban nagyban különbözik egy olyan világ jogrendszerétől, melyben a szekularizáció nem történt 
meg. 
34

 Al-Hafiz B.A. Masri: i.m.  
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vagy növényevő). Azok az állatok tiszták, melyeket meg lehet enni. A tisztátalan állatokkal 

nem lehet érintkezni, és nem lehet őket kedvencként tartani. A kutya például tisztátalan 

állatnak minősül, így őt kedvencként sem tartják, de munkavégzésre (őrzésre, terelésre, 

nyomkeresésre stb.) használható. Sőt, a prófétai tanítás szerint az ítélet napjának egyik 

jele, ha a kutyáinkat jobban szeretjük, mint a gyermekeinket. Függetlenül azonban attól, 

hogy egy állat tiszta vagy tisztátalan-e, mivel minden állat hasznos, hiszen Allah teremtette 

és Allah nem teremt semmit sem cél nélkül, még ha káros is az emberiségre, megilleti a 

kíméletes bánásmód.  

Az elnök úr véleménye szerint manapság az iszlám országok és iszlám társadalmak te-

kintetében eltávolodás figyelhető meg az iszlámtól. Mivel rossz a helyzet, még az emberek 

is sokszor szükséget szenvednek, így intézményesített állatvédelemről sem nagyon lehet 

beszélni.
35

  

Az iszlám történetében a mai napig megfigyelhetők rituális szertartások is, melyek al-

kalmával állatokat is áldoznak. Az Íd-alAdhá (az Áldozat Ünnepe) az iszlám világ egyik 

legfontosabb ünnepe, melyre a mekkai zarándoklat utolsó fázisában kerül sor. Ilyenkor a 

világ összes muszlimja ünnepel, függetlenül attól, hogy zarándoklaton van-e vagy sem, 

Mekka irányába fordulva levágnak egy állatot (ha anyagilag képesek erre), hogy bűneik 

bocsánatot nyerjenek.
36

 A hús egyharmadát megtartják, a többit pedig a szegények között 

szétosztják. Az állatáldozat egy bibliai történetre utal, melyben Ábrahám képes lett volna 

feláldozni saját fiát, hogy teljesítse Isten akaratát, de mivel kiállta a próbát, egy kost kellett 

feláldozzon fia helyett. A vágás Isten dicsőítésének szól, mellyel az ember kinyilvánítja, 

hogy kész Isten parancsát teljesíteni.
37

 

HALAL 

Az állatok iránti könyörület egy magasabban megnyilvánuló foka az ihszán és az érzéseik 

tiszteletben tartása. Ez gyakorlatilag azt a Prófétai parancsot jelenti, amely megtiltja, hogy 

állatot a húsáért kínozzanak levágáskor (jelentsen ez akár pszichológiai kínzást, vagy az 

életlen kés használatával okozott fizikai fájdalmat).
38

 

A halal szó az iszlám jog szerint azt jelenti: megengedett, törvényes. Tehát, ezt állati 

élelmiszerekre vonatkoztatva, azok a húsok számítanak halalnak, melyeket a muszlim 

emberek megehetnek. Tiltott dolog például a levágáskor kifolyt vér, nem az iszlám előírása 

szerint levágott állat, ragadozó állatok és madarak, és minden ilyesmikkel szennyezett 

élelmiszer, a disznóhús, vagy nem rituális vágásból származó állat húsa (ilyen például a 

                                                           

35
 A középkori iszlám területeken azért sokkal jobb volt a helyzet. A városokban élelmet és vizet he-

lyeztek el bizonyos pontokon az állatok számára, így segítve őket. (forrás: Sulok Zoltán Szabolcs) 
36

Haller Dóra: i.m. 37.o. 
37

Haller Dóra: i.m. 53. o. 
38

RaghibAs-Serjani: Az etika és az értékek fontossága az iszlám civilizációban.  
www.islamHouse.com [2016.05.02.] 

http://www.islamhouse.com/
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nem emberi cselekvés következtében elhulló állat húsa – betegség, időskor miatt elpusztul-

tak; vagy amely állatok élete tiltott módon lett kioltva: fulladással, agyonütéssel, lelövéssel 

vagy egyéb ragadozó általi elfogással). Ezek a „haram”, vagyis tiltott dolgok kategóriájába 

tartoznak.
39

  

A halal hús azt jelenti, hogy az iszlám törvényeinek megfelelően került levágásra az az 

állat, amelyik a húsát adta. Mit jelent az iszlám törvényeinek megfelelő levágás? Muszlim 

ember által véghezvitt olyan vágás, mely közben Allah nevét említik, így kérve az engedé-

lyét ahhoz, hogy kioltsák más élőlény életét, majd éles késsel, az állatnak a lehető legke-

vesebb fájdalmat okozva át kell vágni a két nyaki artériát, a légcsövet és a nyelőcsövet 

anélkül, hogy a gerincvelőt elszakítanák. Ügyelni kell arra, hogy a vágásra szállításkor ne 

szenvedjen, sőt arra is figyelni kell, hogy pszichés terhelés se érje az állatot. A halal vá-

gásba az is beletartozik, hogy ha keresztény vagy zsidó vágja le az állatot az artériák, a 

nyelő- és a légcső elvágásával, a muszlim ember evés előtt említi Isten nevét, s ezzel lesz 

teljesen halal a hús. (Sulok Zoltán Szabolcs) 

ÖSSZEGZÉS 

Minden teremtmény a Földön érző lény. „Nincs állat a földön, de madár sincs, mely szár-

nyain repül – ők ugyanolyan közösség, mint ti vagytok” (Korán 6:38). 

A vallási kultúrákat összehasonlítani, versenyeztetni egymással, hogy melyik a kegye-

sebb, a könyörületesebb, felesleges és haszontalan próbálkozás. Rengeteg múlik a vallási 

hittételek és kinyilatkoztatások értelmezésén. Minden vallási kultúrának ugyanis voltak, 

vannak, és lesznek fénykorai, valamint sötét időszakai. Ráadásul ahhoz, hogy egy kultúrát 

össze tudjunk hasonlítani egy másikkal, nagyon mély ismeret szükséges mindkét kultúra 

irányába.  

Az iszlám vallás felületes megismerése sajnos nem elég ahhoz, hogy teljes képet kap-

junk az állatokkal való bánásmódjukról, mégis, vannak olyan gondolatok, melyek iránymu-

tatóak.   

Az iszlám törvénykezés általános szabályként fekteti le a Föld minden embere számára 

azt a tételt, hogy senki nem okozhat semmilyen kárt az Univerzumnak. A Próféta szavaival: 

„la darar wa la dirar”, vagyis, nem szabad ártani és nem szabad visszaadni az ártalmat.
40

 

Az állatok védelme, tekintve, hogy kinyilatkoztatott
41

 szöveg szól az állatokkal való bá-

násmódról, nem lehet kérdéses az iszlámban, és nem lehet benne eltérés irányzatonként 

sem, hiszen a kinyilatkoztatás egyértelmű. Az állatokkal való kedves és könyörületes bá-

násmód alól még a háború sem ad felmentést.  

 

                                                           

39
http://magyariszlam.hu/mikmagyar/articles.php?article [2016. 05. 02.] 

40
RaghibAs-Serjani: i.m. 

41
 Allah a Próféta által közvetítette akaratát. 

http://magyariszlam.hu/mikmagyar/articles.php?article
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Mohamedet, a Prófétát megkérdezték társai, hogy az állatokkal szembeni jóság megju-

talmazásra kerül-e a másvilágon. Azt válaszolta: Igen, minden élő teremtménnyel szembe-

ni jóság megkapja a jutalmát. (Sulok Zoltán Szabolcs) 

Az iszlám állatokról alkotott felfogását tanulmányozva elgondolkodtató az „önérték” szó 

értelmezhetősége. A nyugati világok jogrendszerei ugyanis – a jelenlegi felfogás szerint ‒ 

már azért részesítik védelemben az állatokat, mert azok önértékkel bírnak. Eddig a felfogá-

sig eljutni persze nem volt egyszerű. Az iszlám világ pedig többek között azért részesíti 

eredendően védelemben őket, mert Isten teremtményei, így létük egészen biztosan nem 

felesleges, még akkor sem, ha jelentéktelenek, vagy éppen ártalmasak az emberek szá-

mára. Figyelemmel pedig arra, hogy amennyiben jól bánnak egy élő teremtménnyel, a 

túlvilágon megkapják jutalmukat, felmerülhet a kérdés, hogy értelmezhető-e egyáltalán az 

„állat önértéke” kifejezés az iszlám felfogásában? 

Nyilvánvaló, hogy az eredmény tekintetében nincs lényegi jelentősége annak, hogy mi 

alapján, miért védik az állatokat egyes kultúrák. Az állatvédelem elméletben megvalósul, 

nem számít, hogy milyen alapon. Azonban fontos tisztán látnunk, hogy a miértek a tudo-

mány előrehaladásában, és egy kultúra megismerésében kiemelkedő jelentőséggel bírnak, 

hiszen a védelem gyakorlati megvalósulásában, realizálódásában igencsak lényeges kér-

dés, hogy miért védünk egy adott értéket.  

Azért védünk valamit, mert jutalmat várunk, vagy, mert egy nagyobb erő hozta létre; 

vagy azért védünk valamit, mert annak önértéke van?  

Alapvető a különbség a két felfogás között. 
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