
FODOR RENÁTA KITTI – TÓTH I. JÁNOS

Jogunk van-e libamájat enni?

(Bevezetés) A dolgozat apropóját a Négy Mancs Alapítvány (Vier Pfoten) 2008-ban 
megkezdett magyarországi kampánya adta. Az alapítvány szerint a kényszertömés és a 
tolltépés elviselhetetlen fájdalmat okoz az állatoknak, ezért Magyarországon is, hasonló-
an 14 másik európai országhoz, be kellene tiltani ezt a tevékenységet. Ennek hatására az 
ágazatnak mintegy 5-7 milliárd forintos kára keletkezett.

ElQször is mindenképpen értelmezni, illetve pontosítani kell a címben feltett kérdést. 
Egyrészt a jelenlegi törvények alapján jogunk van libamájat enni. Senki ellen sem indíta-
nak szabálysértési eljárást, ha vesz egy kiló libamájat, ahogy a hízott libamáj termelQket, 
illetve kereskedQket sem zaklatja a rendQrség. A radikális állatvédQk azonban kétségbe 
vonják a termelQknek a termeléshez, a kereskedQknek a kereskedéshez és a fogyasztók-
nak a termék fogyasztásához való jogát. Szerintük bár egyik tevékenység sem helyes, de 
az alapvetQ erkölcsi problémát a (hízott) libamáj termelése jelenti. A Négy Mancs kam-
pánya közvetlenül nem a termelQkre, hanem a nagy németországi áruházláncok felvásár-
lóira irányult. Ezeket a szereplQket sikerült meggyQzni arról, hogy ne vásároljanak hízott 
libamájat a magyarországi termelQktQl. 

Témánk szempontjából két fontos további kérdés merül fel. Erkölcsileg helyes-e 
kényszeretetéssel hízott libamájat elQállítani a fogyasztok számára? A termelQnek joga 
van-e arra, hogy kényszeretetéssel hízott libamájat állítson elQ a fogyasztók számára? 
Nyilvánvaló, hogy az erkölcsi helytelenítésbQl nem következik a jogi tiltás. Hiszen szá-
mos olyan cselekvés létezik (dohányzás, tetoválás, alkoholfogyasztás, politikailag inkor-
rekt beszédmód), amelyeket sokan, például én is morálisan helytelenítek, ugyanakkor 
elfogadom, hogy az embereknek joguk van ezekhez a cselekvésekhez. Például erkölcsi 
szempontból önmagában nyilvánvalóan nem jó, hogy a rendQrség közli a b_nözQ etni-
kumát és rasszát, hiszen ez önmagában is növelheti az etnikai feszültségeket és rasszista 
érzéseket, másrészrQl nyilvánvalóan rontja az igazságszolgáltatás m_ködését, ha nincs 
joga ezt az információt közreadni és felhasználni. 

A fenti kérdések nemcsak a kényszeretetéssel, hanem a tolltépéssel kapcsolatban is 
megfogalmazhatók. Azaz erkölcsileg elfogadható-e a tolltépés, illetve a fogyasztóknak 
joga van-e a libatoll használatához? Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk 
adni, elQször is vizsgáljuk meg az állatok morális státuszát, amellyel kapcsolatban három 
alapvetQ álláspont létezik. 

 
(Az állatok morális státuszáról. Az állatok dolgok) A hagyományos nyugati gondolko-
dás emberközpontú, mivel kizárólag az emberi lénynek tulajdonítanak belsQ értéket. 
Arisztotelész szerint „a természet mindent az ember kedvéért teremtett”, és a nem-humán 
dolgok értéke pusztán instrumentális lehet.1 Aquinói Szent Tamás szerint, mivel az állatok 
az ember hasznára rendeltettek, az ember bármikor megölheti, vagy felhasználhatja Qket, 
anélkül, hogy jogtalanságot követne el.2 

Az antropocentrizmus szerint minden más létezQ, így az állatok is pusztán csak dol-
gok, amelyekkel szemben az embernek nincs erkölcsi kötelessége. Ezt a nézQpontot 
legtisztábban Descartes dualista filozófiája fejti ki. Mivel az állat pusztán csak dolog, 
amelynek nincs belsQ értéke, ezért az ember bármit megtehet az állatokkal szemben. E 
nézet szerint eleve nem lehet erkölcstelen a kényszertömés és a tolltépés. S ebbQl kö-
vetkezQen az ember feltétlenül és eleve (a priori) rendelkezik azzal a joggal, hogy ún. 
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zsírmájat és libatollat fogyasszon. Álláspontunk szerint az állatvédQk joggal utasítják 
el ezt a felfogást.

(Az állatok morális státuszáról. Az állatok erkölcsi értelemben emberek) A 20. század 
második felétQl a fejlett országokban az állatvédQ mozgalmak filozófiai megalapozást 
is keresnek. A radikális állatvédQk egyenlQségjelet tesznek az állat és az ember erkölcsi 
értéke közé. E nézet egyik elsQ képviselQje Harrison-nak Animal Machines cím_ könyve, 
amiben arra is javaslatot tett, hogy a rabszolgák egyenjogúsításának és a feminista moz-
galmak mintájára ki kell vívni az állatok egyenjogúsítását is.3

Peter Singer Állatfelszabadítás (Animal Liberation) cím_ nagy hatású m_ve az elsQk 
között fogalmazza meg azt a tézist, hogy „minden állat egyenlQ” (az emberrel).4 Ezért az 
embernek nincs erkölcsi alapja arra, hogy az állatok fájdalmát kevésbé fontosnak tekintse, 
mint az emberét.5 Az állatfelszabadítás, amely az emberek és az állatok együttes boldog-
ságát akarja maximalizálni egyaránt kiindulópontja a mérsékelt és radikális állatvédelmi 
nézeteknek. 

Singer néhány követQje azonban már egyértelm_en a radikális állatvédelmet képviseli. 
Tom Reagen Állati Jogok (Animal Rights) cím_ munkája abszolút értelemben kezeli az 
állatok szempontjait. Gary L. Francione abolicionista felfogása pedig eleve elutasítja az 
állatok instrumentális jelleg_ felhasználását és tulajdonba tartását. Ezek a nézetek lénye-
gében egy olyan vegetariánus társadalmat céloznak meg, ahol a húsevés kannibalizmust 
jelent és ahol nemcsak az állatok fogyasztása, hanem azok tulajdonként való tartása is 
tilos. Persze ha általában helytelen és tilos a húsevés, akkor abból egyszer_ dedukcióval 
következik, hogy a libamáj evése is helytelen és tilos.

A radikális állatvédQk álláspontja egyértelm_, bár az elmélet gyakorlati alkalmazásban 
zavart okoz, hogy nem teljesen egyértelm_, hogy mit kell érteni az állat, pontosabban az 
érzQ állat fogalma alatt; pl. egy szúnyogot is érzQ állatnak, s így az emberrel morálisan 
egyenrangúnak kell tekinteni vagy csak a magasabb rend_ állatokat. Továbbá az ember 
sohasem tudhatja pontosan, hogy mit érez egy állat, legfeljebb csak kisebb vagy nagyobb 
valószín_séggel vélelmezheti.

Persze a radikális állatvédQk tudják, hogy nézeteiket a többség elutasítja, ezért jelenleg 
nincs esélyük arra, hogy demokratikus eszközökkel sikert érjenek el. Ezért alakultak ki 
az erQszakos eszközöket alkalmazó állatvédQ csoportok is. Ezek közül a legismertebb az 
Animal Liberation Front (ALF), amelyet Amerikában terrorszervezetnek nyilvánítottak. 
Már Magyarországon is léteznek erQszakosan fellépQ radikális állatvédQk.6 

(Az állatok morális státuszáról. Az állatok köztes lények) A fentebb említett két radikális 
álláspont mellett létezik több mérsékelt és köztes álláspont is. A mérsékelt álláspont sze-
rint az emberek és az állatok (így a haszonállatok) szempontjai egymással összeegyez-
tethetQk. Ennek az irányzatnak az az elsQdleges célja, hogy az állatok a lehetQ „leghu-
mánusabb” bánásmódban részesüljenek. Tehát például a libának joga van arra, hogy ne 
éhezzen, hogy fájdalommentesen éljen és haljon meg. Ezt a megközelítést leginkább az 
ún. állati jólét vagy állatjólét (animal welfare) fogalma fejezi ki.7 Az állatjóléti mozgalom 
szintén támaszkodik Peter Singer utilitarista m_vére, ugyanakkor az állatok érzQképessé-
gének az elismerésébQl nem vonja le azt a következtetést, hogy az érzQ állatok az ember-
rel azonos morális státusszal rendelkeznek. Az állatjólét fogalma nem egy egzakt szak-
tudományos fogalom, hanem a különbözQ álláspontok társadalmi vitáiban formálódik.

Az elsQ mérföldkövet a Brambell-jelentés szolgáltatta 1965-ben.8 A jelentés újdonsága 
abban áll, hogy az állatjóllét (animal welfare) egy átfogó kategóriaként szerepel, amely az 
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állatok jólétét nemcsak fizikai, hanem mentális szempontból is értékeli. A jelentés olyan 
állattartást javasol, ahol az állat a környezetével is összhangban él.9 Rogers Brambell 
szerint az állatoknak öt szabadságjog jár, amit az Európai Unió Haszonállatokat VédQ 
Bizottsága 1998-ban szintén elfogadott.10 A szabadságjogok pedig lényegében a külön-
bözQ jelleg_ hátrányok elkerülését jelenti: – éhezés, szomjazás; – fájdalom, sérülések, 
betegségek; – félelem, distressz11; – kényelmetlenségek; – abnormális viselkedés. Azaz 
az állatoknak joguk van tiszta vízhez, egészséges táplálékhoz; egészségügyi ellátáshoz; 
mentális állapotuk megQrzéséhez; megfelelQ környezethez, pihenQterülethez. McGlone 
hasonlóképp értelmezi az állatjóllét fogalmát, csak a vizsgált állat túlélését és szaporodá-
sát is feltételnek tekinti.12 Duncan túllép a fiziológiai szükségleteken, szerinte az állatjóllét 
attól is függ, hogy mit is érez az állat.13

Vannak olyan kutatók, akik az állatjólét fogalmát az állat és környezete kapcsolatban 
értelmezi. Rollin (1993) az állatjóllétet14 a természetességgel kapcsolja össze, míg Fraser 
és Broom (1990) az adott egyed és a környezete közötti összhangként definiálja15. E szer-
zQk nem csupán a negatív érzelmek, mint például a fájdalom és a szenvedés minimális 
mértékre történQ csökkenését követelik, hanem egyszersmind a természetes állati (élelem, 
biztonság, szaporodás) igények kielégítését is. Carpenter (1980) szerint a haszonállatok 
jóllétét az ember által alkotott m_vi környezet függvényében kell vizsgálni.16

Visnyei László (2007) szerint is az állatjóllét több mint állatvédelem: nem csupán bio-
lógiai és érzelmi tényezQk, továbbá a környezettel való összhangot jelenti, hanem magá-
ban foglalja mindazon tartási követelményeket is, amelyek keretében az egyes állatok a 
fajukra jellemzQ etológiai viselkedést gyakorolni tudják (komplex felfogás).17

A Saunders Átfogó Állatorvosi Szótárban az állatjólét definíciója a következQ: „az 
állatok kizsákmányolásának elkerülése érdekében megfelelQ színvonalú és minQség_ élQ-
helyet kell fenntartani, etetésüket és általános ellátásukat, továbbá a betegségek elleni 
megelQzést és a betegségek kezelését, stresszmentes életet, állatokhoz méltó szabadságot 
és a szükségtelen fájdalom elkerülését is biztosítani kell számukra.”18

Noizick az állatok kezelésével kapcsolatban a következQ szlogent fogalmazza meg: 
„utilitarizmust az állatoknak, kantizmust az embereknek”. Ezzel összhangban az emberi 
lények nem használhatók fel vagy nem áldozhatók fel mások javára; miközben az állatok 
felhasználhatók vagy feláldozhatók emberek vagy más állatok javára, feltéve, ha az ezzel 
együtt járó hasznosság meghaladja az okozott károkat.19

Szintén egy mérsékelt és közbülsQ álláspontot jelent az ún. relatív antropocentrizmus, 
amely szerint az állatok nem dolgok, de nem is emberek. A relatív antropocentrikus ál-
láspontot újabban a keresztény teológia is hangsúlyozza. „A keresztény ember magatar-
tása a természeti környezettel szemben a filozófiai gondolkodási modellek közül a relatív 
antropocentrizmus, hitben gyökerezQ voltát tekintve pedig teocentrizmus, amely felismeri 
a természet önértékét is.”20 Ugyanis nemcsak az ember, hanem a világ is Isten teremt-
ménye, s mint ilyen belsQ értékkel rendelkezik, amit az embernek mint jó pásztornak 
kötelessége megQrizni. Ha a kereszténység mérsékelt antropocentrizmusát alkalmazzuk a 
vizsgált esetre, akkor abból az következik, hogy a liba felhasználható az emberi érdekek 
alapján, ugyanakkor törekedni kell arra, hogy ez számára a lehetQ legkevesebb fájdalom-
mal járjon. Ha ezen kritérium alapján vizsgáljuk a libatartást, akkor ebbQl az következik, 
hogy egy állatvédQ szervezet akkor jár el helyesen, ha arra törekszik, hogy a libák az 
életük során minél kevesebbet szenvedjenek, viszont ez a törekvés nem korlátozhatja az 
ember azon jogát, hogy libát (beleértve a libamájat is) fogyasszon.

Itt szeretnénk a kérdéssel kapcsolatban a saját nem-antropocentrikus, nem-utilitarista, 
hanem természetjogi (natural law) alapokon nyugvó álláspontunkat megfogalmazni.
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Nyilvánvaló, hogy minden lénynek joga van a saját természetébQl adódó táplálkozáshoz. A 
növényeknek természeti joguk van az ásványi anyagok és a napfény felvételéhez, a növény-
evQ állatoknak természeti joguk van a növények, a ragadozóknak a prédaállatok fogyasztásá-
hoz és a mindenevQ állatoknak természeti jogukban áll mindkét kategóriába tartozó élQlények 
fogyasztása. Az utilitarista nézQpont ezt a természeti jogot pusztán hasznossági szempontok 
alapján nem vonhatja kétségbe. Az persze igaz, és a dolog lényegébQl fakad, hogy a húsevés 
sokkal nagyobb kárral és fájdalommal jár a préda állat számára, mint amennyi örömet és 
hasznosságot okoz a ragadozó állatnak. S azt az alapvetQ tényt még a humánus állattartási 
gyakorlat sem tudja megváltoztatni. Ezért egy következetes utilitarista tényleg nem mondhat 
mást, minthogy be kell tiltani a húsevést, persze nemcsak az ember, hanem minden húsevQ 
állatra vonatkoztatva. Ez a nyilvánvalóan abszurd konklúzió jól mutatja, hogy az utilitarista 
állatvédQk tévúton járnak, amikor egy alapvetQ természeti folyamatot pusztán hasznossági ala-
pon akarnak megítélni. Tézisünk szerint minden állatnak, így az embernek is joga van a saját 
természetes táplálkozási szokásaihoz. Az egy másik kérdés, hogy az embernek mint morális 
lénynek kötelessége a táplálkozását úgy megoldani, hogy azzal a lehetQ legkevesebb ökológi-
ai, illetve állatjóléti problémát okozzon. A vadonélQ állatok esetében az ökológiai szempontok 
különösen relevánsak, hiszen ez a múltban gyakran vezetett az adott állatfaj kihalásához. A 
háziállatok esetében ez a veszély nyilván nem fenyeget, de itt is lehetnek további környezet-
védelmi szempontok (pl. az állatok tartása túl sok vizet igényel).

A fentieket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy míg a kartéziánus felfogás és a radikális 
állatvédelem a címben feltett kérdésre kategorikus választ ad, addig a mérsékelt állatvéde-
lem (állatjólét, gyenge antropocentrizmus, természetjogi álláspont) szerint a libamáj és liba-
toll felhasználásáról csak úgy lehet nyilatkozni, ha általában és konkrétan is megvizsgáljuk 
a libatartást. Erre az empirikus kérdésre a vizsgálatok két különbözQ választ adhatnak: 

(a) Általában a kényszeretetés és/vagy a tolltépés nagy szenvedéssel jár az állatok szá-
mára, amit olyan objektív adatok is bizonyítanak, mint a magas elhullási arány, a sérülé-
sek és egészségkárosodások. Ezért ez a tevékenység elutasítandó, és ebben az esetben az 
embernek nincs joga libamájat enni.

(b) A kényszeretetés és/vagy a tolltépés nem jelent nagy szenvedést a libák számára, ezért 
ez a tevékenység folytatható, azaz az embernek joga van libamájat enni és libatollat használni. 

(Fáj-e a libának a kényszertömés és a tolltépés?) Az antropomorf analógiák miatt az em-
ber könnyen adottnak veszi, hogy a töméses etetés és tolltépés a tenyésztett madaraknak 
elviselhetetlen fájdalmat, sQt egészségkárosodást okoz. A Négy Mancs Alapítvány szintén 
adottnak vette, hogy a töméses hízlalás majd a tollszedés állatkínzásnak tekinthetQ.21

„Libák és kacsák millióinak kell szenvedni a hízott máj termelésért. A kényszertöméshez 
az állatok nyelQcsövébe belenyomnak egy adagolócsövet, majd a fQleg kukoricából álló 
tápot egy tömQ szerkezettel bejuttatják az állat gyomrába (sokszor hidraulikus rendszert 
alkalmaznak) – egy borzasztó procedúra. A gépesített rendszerek lehetQvé teszik, hogy 2-3 
másodperc alatt pumpálják bele az állatokba a tápot, ezáltal egy személy 400 ketrecben tar-
tott kacsát vagy libát is képes megtömni egy óra alatt. A libák illetve kacsák mája többszö-
rösére megnQ a 2-3 hetes kényszeretetés alatt és csaknem 1 kilogrammot is nyomhat. Sok 
liba, illetve kacsa még a tömési idQszak alatt elpusztul.” (Négy Mancs honlapja)22

Állatjóléti szempontból nyilvánvalóan döntQ kérdés, hogy a kényszertömés (és a tollté-
pés) tényleg szenvedést okoz-e az állatoknak vagy sem. Ezért is fontos ennek a tudomá-
nyos (élettani) vizsgálata, amelyet szakértQk el is végeztek.23

Ezek a vizsgálatok megállapították, hogy a Magyarországon 2003 óta alkalmazott töméses 
hízlalás technológia során az állatok nem éreznek fájdalmat, bQrfelületükön, végtagjaikon és 
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belsQ szerveikben nincs kóros elváltozás. Az elhullási veszteség jellemzQen 1% alatt van (!), ez 
az elhullási arány, amúgy az ún. társállatokra jellemzQ.24 A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy 
a víziszárnyasok anatómiai sajátosságainak köszönhetQen nem éreznek rendkívüli stresszt vagy 
fájdalmat a hízlalásos tömés során. A megnövekedett májuk semmiféle szenvedést nem okoz 
az állatoknak és nem nevezhetQ kórosnak sem, valamint térfogatuk a tömés felhagyása után az 
eredeti (tömés megkezdése elQtti) méretére csökken vissza. A vizsgálatok során boncolásokat is 
elvégeztek. A boncoláson a szakértQk mellett voltak igazságügyi szakértQk (dr. Lorászkó Gábor, 
prof. dr. Sótonyi Péter), újságírók és állatvédQ civil szervezetek képviselQi is, köztük a Négy 
Mancs is. A vizsgálatok eredményei a következQkben foglalható össze25:

1. A liba könnyen megszokja, hogy a táplálék felvétele nem önkéntes. Ez azzal magya-
rázható, hogy a lágy szájpadlás hiánya miatt a tömQcsQ akadálytalanul jut a nyitott csQrön 
át a nyelQcsQbe. Azért sem hasonlítható össze egy libatömés azzal, amikor a gyerekünk-
nek akarunk egy tablettát beadni, mert az ember esetében a garat bejáratát a nyelv alulról 
a szájpadlás pedig felülrQl zárja, így a nyelvre helyezett tabletta reflexszer_ öklendezést 
vált ki. A libánál ez a záró mechanizmus nincs meg, mivel hiányzik a lágyszájpadlás. 

2. A tömQcsQ semmilyen egészségkárosodást vagy akár csak elváltozást, sérülést sem 
okoz. Ezt a boncolásos vizsgálat is alátámasztotta. Ennek oka a tömQcsQ rugalmasságával, 
méretével (a 18-22 mm átmérQj_ gumicsQ kisebb, mint a liba nyelQcsövének átmérQje), 
illetve azzal magyarázható, hogy a tömést elQkészítQ szakaszban a nyelQcsQ tágítását célzó 
takarmányozást végeznek. Ezért nem okoz még fájdalmat sem a nyelQcsQbe vezetett gumi-
csQ. A gépesítésnek köszönhetQen nem lehet az állatokat túltömni.

3. A töméses hízlalás során az állat több takarmányt vesz fel, mint ahogy azt magától 
tenné, de mivel a libáknak nincs begye (mint a tyúkoknak), ezért a takarmányfölösleg 
tárolására a nyelQcsQ szolgál. A tömés végeztével a csövet kihúzzák, az esetleges túlnyo-
mást okozó takarmányfölösleg akadálytalanul a száj-garatüreg csatornán a külvilágba 
juthat. A tömés után a liba fejrázogatás kíséretében megszabadul a takarmányfölöslegtQl, 
ami nem minQsül hányadéknak, hiszen nem visszaöklendezésrQl van szó, az állat gyom-
rába le sem ért, csupán a fölösleg jut ki a külvilágba a nyelQcsQbQl.26 Mivel nem zárt üreg 
a nyelQcsQ, a nyomás így könnyen ki tud egyenlítQdni, kellemetlen érzés okozása nélkül.

4. A tömés után a liba gyakran a hasára, a májára fekszik rá. Ha ez fájna neki, akkor 
nem tenne így. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a beteg állat az oldalára fekszik, 
de egy egészséges, jól táplált, tömött állat a májára. 

5. A tömés semmilyen félelmet nem vált ki az állatból; az állatok libasorban haladnak a 
tömést végzQ gondozó felé. Nyilván nem félnek, hiszen akkor gágognának és nem men-
nének oda; például a pakolás során az állatok gágognak, azonban etetésnél nyugodtak és 
nyoma sincs félelemnek.27

6. A víziszárnyasokat, így a libát is a túlevésre való hajlam teszi alkalmassá a töméses 
hízlalásra. Szabadtartásos liba legelészik és többször eszik relatíve keveset, míg tömésnél 
kevesebbszer valamivel többet. A napi többszöri tömés így semmiféle éhezést vagy az 
étkezési szokásaikban történQ érdemleges változást nem okoz.28

7. A tömött libák esetén szokták a libák máját zsírmájnak nevezni.29 A tömött libák mája 
valóban sok zsírt tartalmaz, tehát ebben az értelemben valóban zsírmáj. Azonban ez nem 
betegség, hanem egy természetes folyamat a vándorló életmódot folytató állatoknál, ame-
lyek a májukban raktározzák a vándorláshoz szükséges nagyobb mennyiség_ energiát.30

A tépést az állatvédQk a stressz és a sérülések miatt kifogásolják. A tolltépéssel kap-
csolatban szintén félrevezetQ az antropomorf gondolkodás. Teljesen tévútra kerülünk, 
ha úgy gondoljuk, hogy a liba számára a tolltépés olyan, mintha az ember szQrét vagy 
haját tépnék. A libák ugyanis 7-8 hetente vedlenek. Az elsQ az úgynevezett sz_zvedlés, 
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3-5 hetes korban, a második – a tényleges tollváltás – elQször 8-10 hetes korban, majd 
több alkalommal 6-7 hetenként figyelhetQ meg. Ezért az állatok sérülése elkerülhetQ, ha 
a tépést a vedlési idQszakban végzik, amikor az állatok egyébként is hullatják a tollukat.

Tehát sem a kényszeretetés sem a tolltépés esetén nem beszélhetünk semmiképp elvi-
selhetetlen szenvedésrQl, illetve jól dokumentál egészségkárosodásról. Ugyanakkor az is 
biztos, hogy némi fájdalommal együtt jár ez a folyamat. Tehát az (i) és a (iii) eset kizár-
ható. A (ii) ponttal kapcsolatban a következQ két kérdés merül fel. Egyrészt, hogy a libák 
szenvedése hogyan viszonyul a termelQk érdekeihez és a fogyasztók hasznosságához 
vagyis jólétéhez. Másrészt azt is érdemes megvizsgálni, hogy a libák szenvedése hogyan 
aránylik olyan más iparszer_en tartott haszonállatok (pl. csirke) szenvedéséhez, amelyek-
nél a Négy Mancs nem követeli az állattartás beszüntetését.

(A libatartók és a fogyasztók érdekei, szempontjai) ElQször is szögezzük le, hogy bár a 
kényszeretetés és a tolltépés során felmerülQ fájdalmakat közvetlenül a termelQ okozza 
az állatoknak, ez egyáltalán nem mentesíti a fogyasztót. „Képzeljük el, amint valaki ezt 
mondja, »Nem rugdosok halálra egy kutyát Éppen csak megfizetek valakit, hogy tegye meg 
helyettem.«” Nem kétséges, hogy ez az ember helytelenül cselekszik, amikor felbátorít 
és rávesz valakit a kegyetlenségre.31 Hasonlóképpen van ez a „libafogyasztókkal” is, akik 
ugyan távol érzik magukat a hústermeléstQl, és soha még csak nem is gondolnak arra, hogy 
mi történik az állattelepeken és a vágóhidakon, az ott elQállított libamáj, libahús és liba-
toll megvásárlásával azonban ösztönzik a termelQket. Vagyis, ha végsQ soron erkölcstelen 
dolog a libatömés és a tolltépés, akkor ez az erkölcstelenség nemcsak a termelQt, hanem a 
fogyasztót is érinti.

Még az utilitarianizmus sem állítja, hogy minden fájdalmat ki lehet zárni a világból, 
csak azt kéri, hogy minden érzQ lény fájdalmat és hasznosságát vegyük figyelembe, ami-
kor az adott helyzetre keressük a megfelelQ és erkölcsös választ. Így még Peter Singer 
nézeteibQl is csak az következik, hogy a kényszertömés és a tolltépés esetében nemcsak 
az állatok, hanem az ember hasznosságát is vizsgálni kell. Nyilvánvaló, hogy a fogyasz-
tóknak jelentQs örömmel jár a libamáj fogyasztása és a libatoll használata. Természetesen 
a libák fájdalmát és a fogyasztás hasznosságát nagyon nehéz közvetlenül összehasonlí-
tani. Erre azonban igazából csak akkor van szükség, ha a liba erkölcsi értékét az ember 
erkölcsi értékével vesszük azonosnak, ebben az esetben ugyanis tényleg azt kell mérle-
gelni, hogy a liba fájdalmai hogyan viszonyulnak a fogyasztó hasznossághoz. Ha viszont 
úgy gondoljuk, hogy az ember erkölcsi értéke nagyobb, mint a liba erkölcsi értéke, akkor 
a kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk az állatok fájdalmait csökkenteni.

A termelQk speciális szempontja, hogy a hízott libatenyésztés számos ember és család 
megélhetését is szolgálja. A keresztény álláspont mérsékelt antropocentrizmusából is az 
következik, hogy az ember megélhetése az elsQ, így az antropocentrizmus feloldása lenne, 
ha a termelQk életét alárendelnénk a libák megmentésének. S még ha ezek (az egyébként 
a nem nagyüzemi állattartásban is QsidQk óta alkalmazott) tevékenységek szenvedést is 
okoznának az állatoknak, akkor is csak folyamatosan lehetne korlátozni ezt az ágazatot.

(Nagyüzemi baromfitenyésztés) A hízott libatenyésztés erkölcsi megítélésével kapcsolat-
ban talán relevánsabb az a kérdés, hogy ezen tevékenység okozta fájdalom hogyan viszo-
nyul egy sok szempontból hasonló tevékenység pl. a nagyüzemi baromfitenyésztés során 
okozott fájdalomhoz. Ha a hízott libatenyésztés sokkal nagyobb fájdalommal jár a liba 
számára, mint a nagyüzemi baromfitenyésztés a csirkék számára, akkor vagy csökkenteni 
kell a libáknak okozott fájdalmat vagy be kell tiltani a hízott liba tartását. Ha azonban nem 
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jár lényegesen nagyobb fájdalommal, akkor viszont a Négy Mancs (és hasonló állatvédQ 
szervezetek) követelései tekinthetQk alaptalannak.

Az iparszer_en tartott baromfi életkörülményei kétségtelenül sanyarúak. Az USA-ban 
a nagyüzemi állattartásban például egy munkásnak percenkét 90 csirkét kell levágni.32 
„Napjainkban a broiler csirkék 32 nap alatt érik el vágósúlyukat. Mint más gazdasági 
állatfajoknál, a gyors növekedés és a magas szint_ intenzív állattenyésztés, szenvedéshez, 
betegségekhez és torzulásokhoz vezet.”33 Az anyagcserezavarok következményeként olyan 
rendellenességek lépnek fel, mint például az úgynevezett „hirtelen halál szindróma”. Az ún. 
brojlercsirkék mozgása korlátozottá válik a hirtelen növekedés okozta gyenge csontozat és 
sántaság miatt. A mozgásszegény életmód kapcsolatba hozható az olyan bQrfertQzésekkel, 
mint a mell hólyagosodása, a láb fekélyesedése és a lábszár bQrének gyulladása. A betegsé-
gek és a tartástechnológiai hiányosságok magas fokú mortalitáshoz vezetnek. Az Európai 
Unió Bizottsága a fennálló állatjóléti problémák közül az egyoldalú állattenyésztés szabá-
lyozását tartja egyik legfontosabb feladatának. Mégis, a Négy Mancs a brojlercsirkék eseté-
ben nem a termelés leállítását, hanem csak a feltételek javítását kéri.34

Európában 2005-ben terjesztette be az Európai Bizottság a brojlercsirkék védelmérQl 
szóló Irányelv-tervezetét, amely tartalmazta a minimálisan teljesítendQ tartási feltételeket. 
Ennek folytatásaként Magyarország 2007. november 7-én Állatjóléti konferenciát35 szer-
vezett ezen tervezet megtárgyalására.

A fentiek alapján joggal véljük úgy, hogy a libák semmivel sem szenvednek jobban, 
mint a brojlercsirkék. Ezért a libák esetében is inkább a tartási feltételek javítására, nem 
pedig betiltására kellene törekedni. 

(Összefoglalás) Álláspontunk szerint minden élQlénynek, így az embernek is joga van a rá 
jellemzQ természetes táplálkozási formához. Ezért az embernek joga van az állatok fogyasztá-
sához. (A félreértések elkerülése véget az oroszlánnak, farkasnak, a cápának stb. is természeti 
joga az emberevés.) Az embernek ezt az alapvetQ jogát a hasznossági megfontolások sem 
korlátozhatják – már csak azért sem, mert a dolog logikájából következQen a zsákmányállat 
mindig rosszabbul jár, mint a húsevQ állat. Ugyanakkor az ember mint morális lény (ellen-
tétben más fajok egyedeivel) ezt a természeti jogát csak ökológiai és állatjóléti szempontok 
figyelembevétele mellett gyakorolhatja. Vagyis véleményünk szerint elképzelhetQk olyan 
ökológiai és állatjóléti következmények, amelyek az adott esetben felfüggesztik az embernek 
az állatok fogyasztásához f_zQdQ alapvetQ természeti jogát. Ez egy empirikus kérdés, amit 
minden esetben (pl. marhasült, cápauszony, kutyahús) egyedileg kell megvizsgálni.

A háziállatok esetében az állatjóléti szempontok a fontosabbak. Kétségtelen tény, hogy az 
antropomorf analógiák elsQ látásra azt sugallják, hogy a libáknak borzalmas szenvedést okoz 
a kényszertömés és a tolltépéses. Nyilvánvalóan ezért is választotta programpontjai közé a 
Négy Mancs Alapítvány. Ugyanakkor a célzott tudományos vizsgálatok egyáltalán nem iga-
zolták ezt a vélekedést; sQt a kutatások arra utalnak, hogy a libáknak nem okoz szenvedést a 
kényszertömés és a tolltépés. Véleményünk szerint a nagyüzemileg tenyésztett csirkék élet-
minQsége sokkal rosszabbak, mint a hízott libák élete, miközben az elQbbi leállítását még a 
Négy Mancs sem követeli.

 Tehát véleményünk szerint nem indokolt a hízott liba tartásának (beleértve a kényszer-
etetést és a tolltépést) betiltása. Az egy másik kérdés, hogy a világon mindenütt lehetnek 
olyan egyedi libatelepek, ahol szélsQségesen rosszak a tartási feltételek, amit minden 
esetben meg kell szüntetni. A piaci verseny miatt fontos, hogy erre mindenütt egyszerre 
kerüljön sor, mert különben csak annyi történik, hogy az állatvédQk az egyik régiót (pl. 
Európát) versenyhátrányba hozzák egy másik régióval (pl. Ázsiával) szemben.



8  FODOR–TÓTH: JOGUNK VAN-E LIBAMÁJAT ENNI?

IRODALOMJEGYZÉK

Bogenfürst F. – Áprily Sz. (2008a): A tömés állatvédelmi kérdései. KistermelQk lapja, 52. évfolyam, 10. sz., 16–17. o.
BöQ I. (1999): Libatartás. MezQgazda, Budapest.
Carenzi, C. – Verga, M. (2009): Animal welfare: review of the scientific concept and definition. Ital. J. Anim. Sci. 

Vol.8., Suppl. 1., 21–30. o.
Carpenter, E. (1980): Animals and ethics: a report of the working party convened. Watkins and Dulveront, 

London.
DeGrazia, D. (2004): Az állatok jogai. Magyar Világ, Budapest.
Duncan, I. J. H.(1993): The science of animal well-being USDA/NAL. Anim. Welfare Information Center 

Newslett., 4. sz., 132. o.
FelelQsségünk a teremtett világért A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védel-

mérQl, Szent István Társulat, Budapest, 2008. 39. o.
Fraser, A.F. – Broom, D.M. (1990): Farm Animal behaviour and welfare, Bailliere Tindall, London. 
GyQrffy A. – Horváth K. – Áprily S. – Zsarnovszky A. – Frenyó L. – Bogenfürst F. – Rudas P. – Bartha T. (2008): 

Metabolic aspects of fatty liver production in liver- and meat type goose hybrids. 9th International Symposium 
on avian Endocrinology. Leuven, Belgium.

Harrison, R. (1964): Animal Machines. Vincent Stuart Ltd, London.
Hewson, Caroline J. (2003). What is animal welfare? Common definitions and their practical consequences. 

The Canadian Veterinary Journal 44 (6): 496–9. PMC 340178. PMID 12839246. //www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC340178/.

Héjja S. (1984): Ha lúd, legyen kövér! : libagondozók és libahizlalók könyve. MezQgazdasági Kiadó, Budapest.
Husvéth F. (1994, szerk.): A háziállatok élettana és anatómiája. MezQgazda Kiadó, Budapest.
Janan, J. (2011): Háziállatok védelme. Egyetemi jegyzet, Szent István Egyetemi Kiadó, GödöllQ.
Kozák J. (2009): A libatolltépés biológiai alapjai… . Baromfiágazat, 9. évfolyam, 2. sz., 50–55. o.
Locsmándi L. – Bogenfürst F. – Heged_s G. – Szabó A. – Molnár M. – Romvári R. (2004): A libamáj elzsíro-

sodásának komplex vizsgálata. VII. Nemzetközi Baromfitenyésztési Szimpózium, Kaposvár, 17–24. oldal.
McGlone, J.J. (2001): Farm animal welfare int he context of other society issues: toward sustainable systems. 

Liv. Prod. Sci., 72. sz., 75–81. o.
Nozick, Robert (1974). Anarchy, State, and Utopia. http://www.animal-rights-library.com/texts-m/nozick01.htm.
Rollin, B. E. (1993): Animal welfare, science and value. J. Agric. Env. Ethics, 6. évfolyam, 44–50. o.
Selye J. (1976): Stressz distressz nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Singer, P. (1975): Animal liberation: a new ethics for our treatment of animals. Rev. New York
Singer, P. (é. n.): Minden állat egyenlQ. In: Lányi András, Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika 

(L’Harmattan, Budapest, 2005), 39–56. o.
Sótonyi P. – Lorászkó G. (2008): A libatömés általánosságban nem állatkínzás. www.maok.hu/content/

attachments/libatomes_roviden_pdf
Visnyei L. (2007): Az állatvédelem általános kérdései. In: Jávor A. – Tanyi J. (szerk.): Az állati influenzák és 

más állatbetegségek sodrában. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen.
http://www.vier-pfoten.hu/output.php?id=1216&idcontent=2157. Letöltés: 2013.03.08.
http://network.hu/bpboy/blog/gyerek-blogja/nagyuzemi_csirkesors__allatjoleti_konferencia-594. Letöltés: 2013.04.15.
http://www.vier-pfoten.hu/output.php?id=1192&idcontent=2773. Letöltés: 2013.03.08.
„Animal welfare”. medical-dictionary.thefreedictionary.com. Retrieved 28 November 2010.
http://www.animalwelfare.szie.hu/cikkek/200503/AWETH2005159172.pdf. Letöltés: 2013.03.30.

JEGYZETEK

1 Arisztotelész (Politika, 1. könyv, 8. fej.) szerint 
„a természet mindent az ember kedvéért terem-
tett”, és a nem-humán dolgok értéke pusztán 
instrumentális lehet. 

2 Aquinói Szent Tamás (Summa contra gentiles, 3. 
könyv, 2. rész, 112. fej.) szerint, mivel az állatok 
az ember hasznára rendeltettek, az ember bármi-

kor megölheti, vagy felhasználhatja Qket, anélkül, 
hogy jogtalanságot követne el.

3 Harrison, R. (1964): Animal Machines. Vincent 
Stuart Ltd, London.

4 Peter Singer: Minden állat egyenlQ, In: Lányi 
András, Jávor Benedek (szerk.): Környezet és 
etika (L’Harmattan, Budapest, 2005), 39–56. o.



FODOR–TÓTH: JOGUNK VAN-E LIBAMÁJAT ENNI? 9

5 Singer, P. (1975): Animal liberation: a new ethics 
for our treatment of animals. Rev. New York.

6 Például facebook oldaluk is van: http://www.facebook.
com/pages/Radikális-ÁllatvédQk/113867858666266

7 Hewson, Caroline J. (2003). „What is animal 
welfare? Common definitions and their practical 
consequences”. The Canadian Veterinary Journal 
44 (6): 496–9. PMC 340178. PMID 12839246. //
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC340178/.

8 Carenzi, C. – Verga, M. (2009): Animal welfare: 
review of the scientific concept and definition. 
Ital. J. Anim. Sci. Vol.8., Suppl. 1., 21-30.o.

9 h t t p : / /www.an ima lwe l f a r e . s z i e . hu / c ik -
kek/200503/AWETH2005159172.pdf

10 Janan, J. (2011): Háziállatok védelme. Egyetemi 
jegyzet, Szent István Egyetemi Kiadó, GödöllQ. 

11 Selye János a stressznek azt a fajtáját nevezte 
el distressznek, amivel nehezen küzdünk meg, 
valamennyire elhasznál minket, ami után rege-
nerálódásra van szükségünk. Tünetei lehetnek 
fáradtság, betegség, ingerlékenység. EbbQl érte-
lemszer_en adódik, hogy a stressz nem feltétlen 
jelent negatív hatást a köznyelvben elterjedtekkel 
ellentétben: motiválhat minket, elQre vihet a 
fejlQdésünkben. Selye J. (1976): Stressz distressz 
nélkül. Akadémiai Kiadó, Budapest.

12 McGlone, J.J. (2001): Farm animal welfare int he 
context of other society issues: toward sustainable 
systems. Liv. Prod. Sci., 72. sz., 75–81. o.

13 Duncan, I.J.H.(1993): The science of animal well-
being USDA/NAL. Anim. Welfare Information 
Center Newslett., 4. sz., 132. o.

14 Rollin, B.E. (1993): Animal welfare, science and 
value. J. Agric. Env. Ethics, 6. évfolyam, 44–50. o.

15 Fraser, A.F. – Broom, D.M. (1990): Farm Animal 
behaviour and welfare, Bailliere Tindall, London.

16 Carpenter, E. (1980): Animals and ethics: a 
report of the working party convened. Watkins 
and Dulveront, London.

17 Visnyei L. (2007): Az állatvédelem általános kérdé-
sei. In: Jávor A. – Tanyi J. (szerk.): Az állati influ-
enzák és más állatbetegségek sodrában. Debreceni 
Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen.

18 „Animal welfare”. medical-dictionary.
thefreedictionary.com. Retrieved 28 November 
2010.

19 Nozick, Robert (1974). Anarchy, State, and 
Utopia. http://www.animal-rights-library.com/
texts-m/nozick01.htm.

20 FelelQsségünk a teremtett világért A Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a te-
remtett világ védelmérQl, Szent István Társulat, 
Budapest, 2008. 39. o.

21 Kozák J. (2009): A libatolltépés biológiai alapjai… 
Baromfiágazat, 9. évfolyam, 2. sz., 50–55. o.

22 h t t p : / / w w w . v i e r - p f o t e n . h u / o u t p u t .
php?id=1192&idcontent=2773

23 Szent István Egyetem Állatorvos Tudományi 
Kara (továbbiakban: SZIE ÁOK), másrészt a 
Magyar Állatorvosi Kamara (továbbiakban: 
MAOK), harmadrészt pedig a francia INRA 
(Európa legnagyobb agrárkutató intézete) is vég-
zett a témában biológiai vizsgálatokat.

24 BöQ I. (1999): Libatartás. MezQgazda, Budapest.
25 Sótonyi, P. – Lorászkó, G. (2008): A libatömés 

általánosságban nem állatkínzás. www.maok.hu/
content/attachments/libatomes_roviden_pdf

26 Bogenfürst F. – Áprily Sz. (2008): A tömés 
állatvédelmi kérdései. KistermelQk lapja, 52. 
évfolyam, 10. sz., 16–17. o.

27 Husvéth F. (1994, szerk.): A háziállatok élettana 
és anatómiája. MezQgazda Kiadó, Budapest.

28 Héjja S. (1984): Ha lúd, legyen kövér! : libagon-
dozók és libahizlalók könyve. MezQgazdasági 
Kiadó, Budapest. Továbbá http://www.
hungarovet.com/?p=2117

29 Locsmándi L. – Bogenfürst F. – Heged_s G. – 
Szabó A. – Molnár M. – Romvári R. (2004): A li-
bamáj elzsírosodásának komplex vizsgálata. VII. 
Nemzetközi Baromfitenyésztési Szimpózium, 
Kaposvár, 17–24. oldal.

30 GyQrffy A. – Horváth K. – Áprily S. – Zsarnovszky 
A. – Frenyó L. – Bogenfürst F. – Rudas P. 
– Bartha T. (2008): Metabolic aspects of fatty 
liver production in liver- and meat type goose 
hybrids. 9th International Symposium on avian 
Endocrinology. Leuven, Belgium.

31 David GeGrazia: Az állatok jogai. Magyar Világ 
Kiadó, 2004. 91. o.

32 Uo. 93. o.
33 http://www.vier-pfoten.hu/output.php?id=1216&

printable=1&idcontent=2157
34 A tenyésztési problémák és a tenyészállományban 

létrejött veszteségek figyelembe vétele, például 
a súlygyarapodás korlátozásával. A kétlépcsQs 
modell eltörlése. Az állatvédelmi követelmények 
általános alkalmazási kötelezettsége. Az állomány, 
maximum 17 állat/négyzetméter létszámra 
történQ korlátozása. További követelmények, 
mint a hQmérsékleti elQírások, egyértelm_en 
javításra szorulnak és minden létesítmény 
számára kötelezQen betartandók. A mortalitási 
adatokat és az állatok egészségi állapotának 
adatait minden állattartó telepen dokumentálni 
kell. Az ajánlott értékek csökkentésére, és 
szabálytalanságok megfelelQ szankcionálására 
van szükség. http://www.vier-pfoten.hu/output.
php?id=1216&idcontent=2157

35 http://network.hu/bpboy/blog/gyerek-blogja/
nagyuzemi_csirkesors__allatjoleti_konferen-
cia-594


