
  

M
Ű

H
E
LY

M U S Z L I M  B E VÁ N D O R L Á S  E U R Ó PÁ B A . . . 79

BARANYI EMESE ZSUZSANNA

Muszlim bevándorlás Európába
A muszlim közösség kialakulása  
az Egyesült Királyságban

I. BEVEZETÉS

A bevándorlókat jellemzően származási vagy kibocsátó ország alapján 
kategorizálják a népmozgásokkal foglalkozó elemzések. Ritkábban for-
dul elő, hogy kifejezetten a vallási hovatartozást vizsgálják. Az utóbbi 
években rekordszintű bevándorlási hullám érintette Európát, elsősorban 
Szíriából az ott kialakult polgárháború következtében, és más, túlnyo-
móan muszlim többségű országokból. Bár már korábban is, a második 
világháborút követő évtizedektől kezdve érkeztek Európába jellemzően 
az iszlám vallást követő bevándorlók, mégis az európai bevándorlási- és 
menekültválság kapcsán került a közbeszéd középpontjába kifejezetten 
a muszlimok Európába irányuló bevándorlása.

A tanulmányom célja, hogy történetileg, átfogóan bemutassam az 
iszlám és Európa kapcsolatát és az európai muszlim közösségek kiala-
kulását. Az európai muszlim közösségeket számos szempontból lehet 
vizsgálni. Jelen írásom elsősorban a történeti és a demográfiai szempon-
tokra fókuszál. Az első fejezetben végig kísérem az iszlám és Európa 
kapcsolódási pontjait a történelem során, illetve kitérek az Európába 
irányuló legjelentősebb bevándorlási hullámokra, amelyek folyamán 
jelentős számban érkeztek muszlimok a kontinensre. A fejezet végén, 
érzékeltetve a muszlim közösségek differenciáltságát, áttekintést adok 
az iszlám különböző ágairól. A második fejezetben az Egyesült Király-
ság muszlim közössége kialakulásának történetébe nyújtok betekintést, 
ezzel egy konkrét példán keresztül bemutatva a 20. század második 
felétől jellemző migrációs trendeket. A tanulmányom végén felvázolom 
a következő évtizedekre vonatkozó előrejelzéseket az európai muszlim 
népesség alakulásáról. A történelmi folyamatok és tények feldolgozása 
mellett az európai vallási hovatartozást vizsgáló felmérések eredménye-
it vetem össze elemzésemben.
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Y II. MUSZLIM KÖZÖSSÉGEK JELENLÉTÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 
EURÓPÁBAN

Az utóbbi években különösen előtérbe került az Európába irányuló bevándorlás 
kérdése. Bár a második világháborút követően már érzékelhetően megindult 
az Európán kívüli országokból a betelepedés Európába, a 2015-ben kezdődött 
úgynevezett európai migrációs- és menekültügyi válság kapcsán fogalmazó-
dott meg az európai politikusokban és közvéleményben, hogy a nagy számban 
érkező, jellemzően muszlim vallású bevándorlók jelentős mértékben meg fog-
ják változtatni Európa kulturális arculatát.

Európa és az iszlám világ kapcsolata sok évszázadra vezethető vissza. Va-
lójában megállapítható, hogy az iszlám szinte születésétől fogva jelen van az 
európai kulturális térben, és jelentős hatással volt az európai civilizációra. 
Az iszlám civilizációt sok szempontból a nyugati-keresztény civilizáció alko-
tóelemeként tekinthetjük a számos, erőteljes és meghatározó kölcsönhatások 
miatt, amelyek a két civilizáció között zajlottak közel másfél évezreden ke-
resztül. A két civilizáció közötti összefonódást jól szemlélteti többek között az  
a tény, hogy a mai európai országok csaknem egyharmada muszlim politikai 
fennhatóság alatt volt legalább egy évszázadon keresztül a történelem során.[1]  
A muszlim jelenlét Európában való kialakulásának periodizációja szempontjá-
ból négy nagyobb történelmi korszakot különböztethetünk meg.[2]

Az első történelmi korszak az iszlám európai jelenléte szempontjából, ami-
kor az Ibériai-félsziget (arabul Al-Andalus), Szicília és Dél-Itália muszlim ura-
lom alá került. Szicíliában ez az időszak a 8. század elejétől a 11. századig 
tartott. Tárik idn Zijád berber hadvezér 711-ben kelt át Gibraltárnál az Ibéri-
ai-félszigetre, és alapozta meg a 781 éves muszlim uralmat, amely egészen a re-
konkvisztáig,[3] vagyis 1492-ig tartott. A 8. századot követő évszázadokban az 
arabok meghódították majdnem az egész félszigetet. Történelmi fordulópont-
ként tartják számon a 732-es potiers-i csatát, amikor a Martell Károly vezette 
frank csapatoknak sikerült megállítaniuk az Andalúziából Galliába betört mór 
seregeket. Több történész véleménye szerint, ha a muszlimok nyerték volna 
ezt a csatát, egész Európa muszlim fennhatóság alá került volna.[4] Al-Andalus 
kezdetben az Omajjád kalifátus emirátusa lett. Az Omajjádok uralma 1031-ig 
tartott, ezt követően több iszlám királyság maradt fenn a térségben a Grana-
dai Királyság 1492-es bukásáig. A muszlim uralom alatt álló Ibéria idővel az 
iszlám világ egyik legerősebb központjává vált, ahol virágzott a kultúra, és az 
akkori Európa egyik legfejlettebb részének számított. A meghódított területe-
ken természetesen megkezdődött az „arabizáció” folyamata, fokozatosan lét-

[1]  Bulliet, 2004, 6-7.
[2]  Nielsen – Otterbeck, 2015, 1-7.
[3]  Spanyolul reconquista (visszahódítás).
[4]  Rostoványi, 2010, 23.
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rehozva egy kulturális egységet, amelyet az arab nyelv és az arab–iszlám kul-
túra fogott össze. A nem muszlimok a klasszikus iszlám jog szerinti dzimma[5] 
státuszt kaptak, ezért bizonyos fokú vallási toleranciát élveztek. A muszlim 
köztudatban a mai napig az a kép él, hogy Al-Andalus az Éden kertje volt, ahol  
a könyv népei[6] békésen éltek együtt az iszlám védelme alatt. Fontosnak tar-
tom kiemelni, hogy az Ibériai-félsziget muszlim fennhatóságának idején az 
iszlám világból származó különféle intellektuális, tudományos, kulturális, 
művészeti és technológiai tudás jelentős hatással volt az európai életre. Csak 
pár példát említve, a filozófia terén Arisztotelész műveinek kommentárjai,  
a teológiához kapcsolódóan az averroizmus,[7] a matematikában az arab számok, 
az orvostudományt illetően különféle sebészeti eljárások mind, mind középko-
ri arab tudósok nevéhez köthetők. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy 
1143-ban megszületett a Korán latin fordítása (Robertus Ketenensis: Lex Mahu-
met pseudoprophete), amely a muszlimok szent könyvének első nyugati nyelvű 
változataként azért készült, hogy elősegítse a muszlimok áttérését a keresz-
ténységre, mivel a kommentárjaiban az iszlámot eretnekségként tüntette fel.[8]  
A muszlim uralom végét jelentő rekonkviszta alkalmával a muszlimokat szin-
te teljesen kiűzték Európából.[9] Azokat a mórokat, akik nem távoztak, töme-
gesen és erőszakkal térítették át a keresztény hitre a 15-17. században. Végül  
a spanyol uralkodó, III. Fülöp 1609 és 1614 között végleg kiűzte az országból  
a körülbelül 300.000 főt számláló moriszkó[10] közösséget,[11] így egyáltalán nem 
maradtak fenn muszlim közösségek az Ibériai-félszigeten.

Az iszlám és Európa történelme másodszor a 13. században keresztezte 
egymást, amikor a mongol-tatár seregek elérték a Volga-medence és a Kauká-
zus térségét, és elfoglalták a szunnita iszlám vallású volgai bolgár törökök lak-
ta területeket. A tatárok idővel nyelvileg teljesen beolvadtak a türk többségbe, 
és a vallásukat is átvették tőlük. Az ezt követő időszakban muszlim utódál-
lamok, pontosabban kánságok jöttek létre egészen a Krím-félszigetig terjedő 
térségben.[12]

A harmadik időszak az Oszmán Birodalom a Balkánon és Közép-Európában 
történő terjeszkedéséhez köthető. Az expanzió kezdete a földrajzi értelemben 
vett európai kontinensen Konstantinápoly (a mai Isztambul) 1453-as meghódí-
tása volt az európai kultúrát hordozó Kis-Ázsia elfoglalását követően. A határ-

[5]  A védett kisebbség (dzimma) az egyistenhívő nem muszlim vallású hívők összessége.
[6]  A könyv népei olyan egyistenhívők, akik a kinyilatkoztatott könyvek (Tóra, Aveszta, Evangéliu-
mok, Ószövetség, Biblia, Korán) követői, elsősorban a keresztények, a zsidók és a muszlimok.
[7]  Az averroizmus Averroës középkori arab filozófusnak és követőinek a tanítása. Alapja a „kettős 
igazság” tana, amely szerint ami teológiailag igaz, filozófiailag téves lehet.
[8]  Campi, 2010, 133-134.
[9]  Duderija – Rane, 2019, 23-25.
[10]  Moriszkónak nevezték a kereszténységre látszólag áttért mórokat.
[11]  Terebess Ázsia Lexikon.
[12]  Rostoványi, 2010, 24.
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Y menti muszlim katonák által indított katonai razziák mellett a helyi keresztény 
földesurakkal kötött szövetségeknek köszönhetően kebelezte be a térséget az 
Oszmán Birodalom. A meghódított területek nagy része fél évszázadon keresz-
tül a Birodalom részét képezte. A régió iszlamizációja különböző eszközökkel 
és módon ment végbe.[13] Egyrészt török népcsoportokat telepítettek a Balkánra, 
másrészt a helyi népcsoportok áttértek az iszlámra. Az Oszmán Birodalomban 
a társadalom egyrészt a vallási hovatartozás, másrészt a társadalmi osztályok 
szerint oszlott meg. Az oszmán millet[14] rendszer a vallást elsődleges identitás-
formáló tényezőnek tekintette. Az embereket az állam nem nyelvi vagy etnikai 
szempontok alapján különböztette meg, hanem vallási hovatartozás szerint. 
Bár a rendszer bizonyos szabadságot adott más felekezetek számára, különö-
sen a szent könyvek népeinek, nem tartotta őket az iszlámmal egyenértékűnek. 
Minden muszlim, függetlenül a nemzetiségétől, az egy iszlám nemzethez, az 
ummához tartozott és a társadalom első osztályú tagjának számított (millet-i 
hakime). A nem muszlim népesség tagjai, mint másodosztályú polgárok, kü-
lönböző milletekbe tömörültek vallási és felekezeti hovatartozás alapján (pl. gö-
rög ortodox, protestáns, katolikus, zsidó).[15] Az alávetett népek áttért muszlim 
tagjai adókedvezményekben részesültek, sőt, az iszlámra áttért családokat nem 
kötelezték a XV. századtól bevett úgynevezett devşirmére (gyerekadó) sem. Ez 
azt jelentette, hogy török hivatalnokok néhány évente körbejárták az alávetett 
területeket, és egy-egy fiúgyermeket elszakítottak családjuktól, hogy Anatóliába 
vigyék őket, és az iszlám tanításai szerint a Birodalomhoz hű janicsárokat ké-
pezzenek belőlük. Bár az Oszmán Birodalomban a hivatalnokok érdem szerint 
léphettek előre, a legtöbb posztot csak az iszlám hívei tölthették be.[16] Ezek az 
intézkedések, illetve az erőszakos iszlamizálás vezettek ahhoz, hogy az albánok 
nagy része és a különféle szláv népcsoportok felvették az iszlámot. Az Oszmán 
Birodalom bukását követően a Balkán népei megtartották iszlám vallásukat.  
A régió legtöbb országában, azaz Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Ma-
cedóniában, Koszovóban, Bulgáriában ma is számottevő muszlim kisebbség él, 
akiket őshonos európai muszlim népességnek tekinthetünk.[17]

Az iszlám és az európai kultúra találkozásának negyedik történeti korszaka 
a második világháború utáni időszakra tehető, amely folyamán Nyugat-Euró-
pában kialakult a muszlim kisebbségek állandó jelenléte. Korábban Közép- és 
Nyugat-Európában nem volt jellemző számottevő muszlim lakosság jelenléte. 
Nyugat-Európa vonatkozásában három Európába irányuló muszlim bevándor-
lási hullámot különböztethetünk meg a 20. században. Az első időszak a II. vi-

[13]  Duderija – Rane, 2019, 25-26.
[14]  Arab eredetű szó, jelentése: nemzet.
[15]  Siska, 2016, 178-179.
[16]  Kemenszky, 2010, 453.
[17]  Rostoványi, 2010, 24.
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lágháború végétől az 1970-es évek elejéig terjed, amikor egyrészt a dekolonizá-
ciós folyamat hatására, másrészt a háborús károk helyreállítása és az európai 
gazdaság újjáépítése miatt a volt gyarmati területekről muszlim férfiak érkeztek 
Nyugat-Európába képzetlen munkaerőként, mint vendégmunkások.[18] Az 1970-
es évek második felében és az 1980-as években a tömeges, képzetlen munkaerő 
beáramlását elkezdték korlátozni. A második hullámot elsősorban a bevándorló 
családok egyesítése idézte elő. Ekkor tudatosult mind a muszlim, mind a nem 
muszlim népesség körében a muszlim bevándorlók tartós és állandó jelenléte 
Európában. Az 1980-as évek és az 1990-es évek eleje az iszlám világ több ré-
szén is a politikai instabilitás és fegyveres konfliktusok időszaka volt, amely 
azt eredményezte, hogy jelentős számban érkeztek Nyugat-Európába muszlim 
menekültek és menedékkérők.[19]

A közelmúltban, a 21. század második évtizedében Európa több bevándor-
lási hullámot is tapasztalt. A 2011-es arab tavasz[20] folytán bevándorlók és me-
nedékkérők érkeztek Európa déli határaihoz, viszont ez a bevándorlási hullám 
nem volt olyan nagymértékű, mint amire az Európai Unió először számított. 
Csak két európai uniós államot érintett jelentősebben: Olaszországot és Máltát, 
amelyek a 2011-ben Líbiából és Tunéziából menekült közel 800.000 bevándorló-
ból alig több, mint 50.000-et fogadtak be.[21]

A már 2014-ben elkezdődött, de különösen 2015-ben nagy mértéket öltő Eu-
rópába irányuló bevándorlási hullám európai bevándorlási- és menekültügyi 
válságként vált ismertté. Bár 2010 közepe és 2016 közepe között Európában  
a muszlimok száma jelentősen nőtt a természetes növekedésnek köszönhetően 
is – azaz a becslések szerint a muszlimok körében a születések száma ebben az 
időszakban több, mint 2,9 millióval meghaladta a halálozások számát, az euró-
pai muszlim népesség növekedésének legnagyobb részét (kb. 60%-át) a beván-
dorlás okozta. A Pew Kutatóközpont[22] számításai szerint a muszlim népesség 
3,5 millióval nőtt a nettó migráció következtében (azaz a megérkezett muszli-
mok száma mínusz a távozók száma, beleértve a reguláris bevándorlókat[23] és 
a menekülteket is). Ugyanerre az időszakra vonatkozóan az áttérések következ-
tében csak csekély csökkenés volt tapasztalható a muszlim népességben: körül-
belül 160.000-rel többen tértek át az iszlámról másik vallásra, vagy hagyták el  

[18]  Siska, 2018, 4.
[19]  Duderija – Rane, 2019, 27.
[20]  Az arab tavasz kormányellenes tiltakozások, felkelések és fegyveres lázadások sorozata volt, 
amelyek az arab világ több országán végigsöpörtek a 2010-es évek elején. Az elnyomó rendszerekre és 
az alacsony életszínvonalra adott válaszként törtek ki a tüntetések.
[21]  Migration Policy Institute, 2011.
[22]  A Pew Research Center egy pártatlan washingtoni központú amerikai „think tank”, amely infor-
mációt szolgáltat az Egyesült Államokat és a világot érintő társadalmi kérdésekről, a közvéleményről 
és a demográfiai trendekről. Pew Research Center, 2017.
[23]  Jogilag elkülönül a reguláris és az irreguláris migráció. A reguláris migráns szabályosan/tör-
vényesen lép ki a hazájából, majd szabályosan utazik át a tranzitországon, lép be és tartózkodik a 
célországban.
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Y a vallásos identitásukat, mint amennyien megtértek az iszlámra. Az áttérések-
nek összességében enyhe hatásuk volt a muszlim népesség alakulására a szüle-
tésekkel, a halálozásokkal és a migrációval összehasonlítva. Az Európába érkező 
menekültek száma 2014-től kezdett számottevően emelkedni. Az ezt megelőző 
időszakban, azaz a 2010 közepétől 2013 végéig tartó három és fél éves időszak 
alatt mintegy 400.000 menekült, átlagosan évi 110.000 fő érkezett Európába.  
A 2014 eleje és 2016 közepe közötti mindössze két és fél éves időszakban nagyjá-
ból háromszor annyi menekült érkezett Európába, mint a megelőző időszakban: 
összesen 1,2 millió, vagyis évente mintegy 490.000 ember.[24] A hirtelen megin-
dult menekültáradatnak az oka a Szíriában, Irakban és Afganisztánban folyta-
tódó és felerősödő háborús konfliktusok voltak. Összességében megállapítható, 
hogy 2010 közepe és 2016 közepe között az Európába érkező összes bevándorló 
többsége, becslések szerint 53%-a muszlim volt. Ebben az időszakban a legtöb-
ben Szíriából érkeztek: a 710.000 szíriai bevándorló 94%-a, azaz 670.000 ember  
a szíriai polgárháborúból és az Iszlám Állam által elkövetett erőszakos csele-
kedetek elől menekült. Bár nem az összes szíriai bevándorló volt muszlim, az 
utóbbi években mégis Szíriából érkezett a legtöbb muszlim Európába. Szíria 
mellett a 2010 közepe és 2016 közepe közötti időszakban számottevő, összesen 
több, mint egymillió muszlim bevándorló érkezett Marokkóból, Pakisztánból, 
Bangladesből és Iránból, bár ők elsősorban nem menekültként, hanem reguláris 
bevándorlóként.[25] A Pew Kutatóközpont felmérései az Európai Unió tagországa-
iban, valamint Norvégiában és Svájcban az össznépesség 4,9%-ára (25.770.000 
főre) becsülték a muszlimok számát 2016-ban.[26]

[24]  Ezekben az adatokban nincsenek benne azok a muszlim (970.000) és nem muszlim menedék-
kérők (680.000), akik 2010 közepe és 2016 közepe között érkeztek, de várhatóan nem kapnak mene-
kültstátuszt Európában.
[25]  Pew Research Center, 2017, 12-17.
[26]  Pew Research Center, 2017, 2.
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1. ábra: Az európai muszlim népesség 2016-ban

(Forrás: Pew Research Center, 2017)
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A Pew Kutatóközpont becslései mellett más felmérések is készültek az euró-
pai népesség vallási hovatartozásának feltérképezésére az utóbbi években. Az 
Eurobarometer[27] egy 2015-ös felmérése alapján az Európai Unió 28 tagországa 
népességének 72%-a keresztény (45% katolikus, 11% protestáns, 10% ortodox, 
6% más keresztény felekezethez tartozó), 24%-a nem tartja magát vallásosnak 
(10% ateista, 14% agnosztikus), 1,8%-a muszlim, 0,3%-a zsidó, 0,4%-a buddhista 
és 0,3%-a hindu.[28] Egy másik, az Európai Unió 28 tagországában 2019-ben vég-
zett Eurobarometer felmérésben a válaszadók 41%-a vallotta magát katolikus-
nak, 10%-a ortodoxnak, 9%-a protestánsnak, 4%-a más keresztény egyházhoz 
tartozónak, 2%-a muszlimnak, 10%-a ateistának, 17%-a nem hívőnek vagy ag-
nosztikusnak, 4%-a egyéb vallás követőjének, illetve 3%-a nem tudta, hogy hová 
sorolná magát vagy elutasította a válaszadást.[29] A német piac- és közvélemény-
kutató Dalia Research 2016 decemberében az Európai Unió tagországaiban vég-
zett felmérése szintén a résztvevők vallási hovatartozását vizsgálta. Eszerint az 
európaiak 42%-a vallotta magát katolikusnak, 8%-a protestánsnak, 3%-a musz- 
limnak, 1%-a zsidónak, 1%-a buddhistának, 8%-a más vallás hívőjének, illetve 
38% azt nyilatkozta, hogy nem vallásos.[30]

2. ábra: Vallási hovatartozás Európában

(Forrás: Dalia Research, 2017)

Az európai muszlim népesség alakulását meghatározó történelmi korszakokat 
az európai és az iszlám civilizáció közötti kapcsolatok milyenségét leíró tipizá-
lással még szemléletesebben össze lehet foglalni. Az első időszak a hódítás kor-
szakának tekinthető, amikor az iszlám államok katonai hódítása révén muszlim 

[27]  Az Eurobarometer az Európai Bizottság megbízásából 1973 óta rendszeresen végzett közvéle-
ménykutatás, amely az Európai Uniót érintő aktuális kérdések felmérésével foglalkozik.
[28]  El-Menouar, 2017.
[29]  Special Eurobarometer 493, 2019.
[30]  Lam, 2017.
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fennhatóságú területek jöttek létre az Ibériai-félszigeten és a Balkánon. A követ-
kező korszak elsősorban a brit és a francia gyarmatbirodalmakhoz köthető, ami-
kor Nyugat-Európában a 18. századtól megjelentek az első muszlim bevándorlók.  
A harmadik történelmi kor a második világháborút követő időszak, amikor sza-
bályozott keretek között muszlim vendégmunkások érkeztek Európába. A 20. 
század végén, illetve az utóbbi tíz év során pedig jellemzően menekültek és ir-
reguláris bevándorlók célpontjává vált Európa. A különböző hullámokban érke-
ző muszlim bevándorlók nyilvánvalóan eltérő demográfiai hatásokat keltettek a 
célországokban, illetve más mértékben integrálódtak a befogadó társadalomba.

Lényegesnek tartom hangsúlyozni, hogy az Európába bevándorolt, vagy már 
az Európában élő, sőt már ott született muszlimok etnikailag és kulturálisan is 
rendkívül sokszínűek, elsősorban attól függően, hogy mely országból érkeztek 
Európába. A muszlim bevándorlók diverzitását az a tényező is meghatározza, 
hogy maga az iszlám mint vallás, szabály- és ideológiarendszer nem egységes – 
több ágra, irányzatra és azokon belül számos iskolára tagolható. Ugyanakkor az 
iszlám egy univerzális, nem kirekesztő vallásnak tekinthető, így az alapjait te-
kintve mégis egységes: Mohamed próféta nem csak bizonyos etnikai, törzsi kö-
zösségeknek, nem csak Isten kiválasztott népének, hanem az egész emberiség 
számára hozott kinyilatkoztatást – az iszlám sosem gondolkozik nemzetekben!

A kezdeti időkben minden muszlim a saját maga értelmezése alapján követte  
a hitét az iszlám alapelvei szerint. Bár minden muszlim osztozik bizonyos alap-
vető vallási meggyőződésben és rituális gyakorlatban, azonban a Mohamed ha-
lálát (i. sz. 632) követő évszázadokban a muszlim közösségen belüli, vezetéssel 
kapcsolatos, vagyis eredetileg inkább politikai viták az iszlám különböző ágainak 
létrejöttéhez vezettek, amely különböző vallási identitások kialakulását is ered-
ményezte. Az iszlám két fő ága a szunnita (a világ muszlimjainak 85-90%-a) és 
a síita (az összes muszlim körülbelül 15%-a, pl. az irániak). Az iszlám differen-
ciáltsága viszont a szunnita-síita felosztásnál lényegesen komplexebb, amelyet a 
szúfizmus, azaz az iszlám misztika hiedelem- és szokásrendszere, a helyi tiszte-
letnek örvendő szentek és szerzetesrendek, illetve más kisebb vallási közösségek 
(pl. alaviták) jelentősen árnyalnak. Az iszlám születését követő évszázadokban 
a nagyobb muszlim városokban elismert jogtudósok körül tanítványi kör gyűlt 
össze azzal a céllal, hogy egységesítsék az iszlám addig szerteágazó egyéni értel-
mezését. Ennek a folyamatnak a végkimenetelét lezárásnak, taklidnak nevezik. 
Ezekben a jogi iskolákban (madzhab) alakult ki a négy fő szunnita jogtudományi 
irányzat: a hanafita, a malkita, a safiita és a hanbalita iskola, amelyek az alapító-
juk után kapták a nevüket. A siíták dzsaafarita jogi iskoláját a hatodik siíta imám 
után nevezték el. A 16. századra a hanafita iskola egész Törökországban, a Balká-
non, Közép-Ázsiában és Indiában is meghonosodott. A málikita jogi iskola nyuga-
ton terjedt el, az ibériai félszigeten meghatározó volt az 1492-es spanyol visszahó-
dításig, és napjainkban is a legelfogadottabb irányzat Észak- és Nyugat-Afrikában. 
A sáfiita iskola az Arab-félszigeten és Kelet-Afrika egyes részein hódított, majd 
Malajziában és Indonéziában is ezt az iskolát kezdték követni. A hanbalita iskola, 
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Y amely az egyik legszigorúbb irányzat, az Arab-öböl körül lett népszerű.[31] A mai 
napig a szunnita muszlimok többsége e négy iskola valamelyikét követi. Elvileg 
minden muszlim szabadon választhat követendő iskolát, de a kulturális környe-
zet meghatározó szerepet játszik ebben a tekintetben. Nincsen arra lehetőségük a 
hívőknek, hogy egyszerre több iskolát kövessenek: a választott iskola által megha-
tározott szabályokat teljesen és kizárólagosan el kell fogadniuk.[32]

3. ábra: Az iszlám különböző ágai

(Forrás: Saját szerkesztés Vahab, 2015 nyomán)

Az iszlámon belüli vallási hovatartozáson kívül a muszlimokat általában, és 
ugyanúgy az európai muszlimokat is meg lehet különböztetni az alapján, hogy 
milyen mértékben elkötelezett hívők. Sokan nem tartják a muszlim identitásu-
kat kiemelkedő jelentőségűnek, míg másoknak a muszlim identitás meghatáro-
zó a mindennapjaikban.

[31]  Hillenbrand, 2016, 122.
[32]  Badó – Bóka, 2007, 249-250.
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III. MUSZLIM BEVÁNDORLÁS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBA

Az Egyesült Királyságban nagyszámú bevándorló él, amelynek elsősorban 
történelmi okai vannak. A Brit Birodalom több száz éves kapcsolatban állt az in-
diai szubkontinenssel, melyet gyarmatává tett, ezért az iszlám és a muszlimok 
jelenlétét a mai napig az ország gyarmatosító múltja határozza meg. A 16. szá-
zadban csak csekély számban voltak jelen a brit szigeten muszlimok: Észak-Af-
rikából, Közel-Keletről és Közép-Ázsiából mint diplomaták, fordítók, kereskedők, 
szolgák vagy zenészek dolgoztak Angliában. A muszlimok jelenléte annak volt 
köszönhető, hogy I. Erzsébet királynő izolálta az országot a keresztény Európá- 
tól. 1570-ben V. Pius pápa hivatalosan is kiközösítette a királynőt, amely lehetővé 
tette számára, hogy a pápai rendeletek hatályát semmibe vegye és a keresztény 
kereskedelmet korlátozza. Kereskedelmi és politikai szövetségeket kötött iszlám 
államokkal, mint például a marokkói Sa’adian dinasztiával, az Oszmán Biroda-
lommal és a Shi’a Perzsa Birodalommal.[33] Nagyobb számú iszlám hívő bevándor-
ló csoportok a 18. században telepedtek le az Egyesült Királyságban, őket az indiai 
szubkontinensről, nagyrészt pedig a bengáli régióból toborozta a Brit Kelet-indi-
ai Társaság mint tengerészeket, ezért jellemzően a kikötővárosokban (Glasgow, 
Newcastle, Liverpool) alakultak ki először muszlim közösségek. Az úgynevezett 
„laszkárok” egyedülálló férfiak voltak, és letelepedve brit nőkkel házasodtak. 
Az 1800-as évekre számuk 10.000 fő körüli lehetett.[34] Az indiai szubkontinens 
gyarmatosítása alatt folyamatosan nőtt az onnan érkező bevándorlók száma is az 
anyaországban; a férfiak tengerészként, a nők pedig szolgálóként érkeztek. A ve-
gyes házasságok is egyre gyakoribbak lettek.[35] Érdekességként megemlítem egy 
bengáli tengerész, Sake Dean Mahomed nevét, aki amellett, hogy 1810-ben meg-
alapította London első indiai éttermét, a Hindoostane Coffee House-t, ő volt az 
első indiai író, akinek az írása angol nyelven is megjelent.[36] Az Indiai Nemzeti 
Kongresszus egy 1932-ben végzett becslése szerint több, mint 7.000 indiai élt már 
akkor is az Egyesült Királyságban.[37] Az első mecsetet az Egyesült Királyságban 
1889-ben építettek Woking városában. Az 1970-es és az 1980-as években volt a 
mecsetépítés virágkora, és ma legalább 1.500 mecset működik az országban.[38]

Bár már a 19. század elejétől a brit fősziget az ír és a kelet-európai bevándor-
lók célpontjává vált, az ország a második világháborút követő dekolonizációs 
időszakban tapasztalt egy újfajta bevándorlási hullámot a volt gyarmatterülete-
iről. A bevándorlókat akkoriban a háború után fellépő munkaerőhiány is von-
zotta, illetve a súlyos háborús károk helyreállítása miatt a briteknek is gazdasági 

[33]  Brotton, 2016.
[34]  Rostoványi, 2011, 350.
[35]  H. Fisher, 2016, 6-8., 65-82.
[36]  BBC News, 2005.
[37]  Visram, 2016, 190.
[38]  Casciani, 2007.
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Y érdekük fűződött a többnyire képzetlen, vagy alacsony képzettségű bevándorlók 
befogadásához, akiknek lényegesen alacsonyabb volt a bérigényük. Jellemzően 
az indiai szubkontinensről (Indiából, Pakisztánból és a mai Bangladesből első-
sorban muszlimok) és a Karib-térségből érkeztek a bevándorlók Anglia nagyobb 
városaiba.[39] Az újonnan érkezők nem letelepedési szándékkal jöttek az anyaor-
szágba, ezért átmeneti lakosoknak tartották magukat. Később viszont többségük 
mégsem tért haza az otthoninál jelentősen kedvezőbb életfeltétek miatt.

Az 1950-es évektől kezdve megindult jelentős mértékű bevándorlás többnemzeti-
ségű társadalom kialakulását eredményezte. Az Egyesült Királyságnak liberális be-
vándorlási politikája volt akkoriban, a Nemzetközösségben[40] élő összes polgárnak le-
hetővé tette a szabad belépést és letelepedést a volt anyaországban. Ennek az alapja az 
1948-as Brit Állampolgársági Törvény[41] volt, amelynek értelmében a Nemzetközös-
ség országaiból érkezett bevándorlók számára ugyanazokat a jogokat és kiváltságokat 
biztosították, mint a brit állampolgároknak. Azaz a Nemzetközösségen belül a brit 
fennhatóság miatt egyenlő jogok illettek mindenkit, engedélyezték a szabad mozgást, 
és 1962-ig nem korlátozták a bevándorlást a Nemzetközösség országaiból az Egye-
sült Királyságba. Ugyanakkor a gyarmatokról érkező bevándorlók iskolázatlanságuk 
és szegénységük miatt mégis sokszor részesültek diszkriminatív elbánásban. Ahogy 
az ideiglenes időtartamra érkező bevándorlók elkezdtek véglegesen letelepedni az or-
szágban, megszigorították és határokat szabtak a bevándorlásnak.

4. ábra: Nettó bevándorlás az Új Nemzetközösségből az Egyesült Királyságba, 1953-1961

 

(Forrás: Layton, 1992)

[39]  Voicu, 2009, 2.
[40]  A Nemzetközösség (angolul: Commonwealth) olyan nemzetközi szervezet, amelyet túlnyomó-
részt a Brit Birodalomból kialakult független államok hoztak létre. Ezen a néven 1948 óta működik, 
53 szuverén állam a tagja.
[41]  British Nationality Act, 1948.
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A második világháborút követő időszakban történt bevándorlás jelentős 
mértékben meghatározta a brit szigetek, különösen Anglia etnikai összetételét, 
ahol több, mint 500.000 bevándorló telepedett le, akik elsősorban az Új Nem-
zetközösség országaiból, Indiából, Bangladesből és Pakisztánból származtak. 
Szigorúbb bevándorlási politikákat az 1962-es Nemzetközösségi Bevándorlási 
Törvénnyel[42] és az 1971-es Bevándorlási Törvénnyel[43] vezettek be fokozatosan, 
amelyek már megnehezítették az Új Nemzetközösség állampolgárai számára  
a bevándorlást. Ezzel azt próbálták elérni, hogy inkább a Régi Nemzetközös-
ség[44] országaiból érkezzenek bevándorlók az országba. Bár ezek a törvények 
korlátozták a jövőbeli bevándorlást, de biztosították a családegyesítés jogát 
azoknak, akik már letelepedtek az Egyesült Királyságban. Mivel a bevándorlók 
tartottak attól, hogy a jövőben még inkább szigorítani fognak a bevándorlási 
szabályokon, a családjukat is maguk után hívták a brit szigetre. Ennek követ-
keztében az 1970-es években rohamosan elkezdett növekedni a muszlim kisebb-
ség száma az országban. A családegyesítések miatt a következő évtizedekben 
évente mintegy 25.000-50.000 fő érkezett az Új Nemzetközösség országaiból az 
Egyesült Királyságba 1963 és 1971 között. Az Új Nemzetközösségből érkező be-
vándorlás 1972-ben tetőzött, amikor 68.500-an érkeztek, az ezt követő időszak-
ban pedig évente átlagosan nagyjából 33.000 fő áramlott be az országba 1990-ig. 
Az 1960-as és az 1970-es évek alatt a brit kormány arra törekedett, hogy a musz- 
lim bevándorlókat integrálja a szélesebb nemzeti közösségbe úgy, hogy azok 
megtarthassák kulturális identitásukat. Ebben a két évtizedben a brit kormány 
jellemzően támogatta a muszlim közösségeket: iskolákat alapíthattak, hozzájut-
hattak halal ételekhez és gyakorolhatták vallásukat.[45]

Az Egyesült Királyság az 1980-as évek óta már nem nettó kivándorló, hanem 
bevándorló ország.[46] Az 1981-es Brit Állampolgársági Törvény[47] további szigo-
rításokat foganatosított, vagyis módosította a születési állampolgárságot azzal, 
hogy az állampolgárság szükséges feltételévé tette, hogy legalább az egyik szülő 
brit állampolgár, vagy állandó brit rezidens legyen.

Összességében a második világháború óta fokozatosan növekedett a muszlim 
népesség az Egyesült Királyságban. A második világháború végén körülbelül 
23.000 muszlim élt az országban, számuk 1961-re nyolcvankettőezerre bővült, 
tíz évvel később, 1971-ben pedig már 360.000 főre növekedett a muszlim közös-
ség. Két év leforgása alatt, 1961 és 1962 között került sor egy nagyobb bevándor-
lási hullámra Pakisztánból, amikor 50.170 ember érkezett. Ennek fő kiváltó oka 
azt volt, hogy tartottak a bevándorlási szabályozások szigorításától. A hatvanas 

[42]  Commonwealth Immigrants Act, 1962.
[43]  Immigration Act, 1971.
[44]  Pl.: Kanada, Ausztrália, Új-Zéland.
[45]  Lepore, 2012, 4.
[46]  Wunderlich, 2011, 3-4.
[47]  British Nationality Act, 1981.
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Y évek végén, árnyalva a muszlim közösség összetételét, Kelet-Afrikából 200.000 
fő telepedett le az Egyesült Királyságban. Többségük Kenyából és Szomáliából 
érkezett, ahol az ottani kormányok üldözték a kisebbségeket. 1971-ben, amikor 
Kelet-Pakisztán önállósult, 100.000 bangladesi döntött az ország elhagyása mel-
lett, és vándorolt be az Egyesült Királyágba. Az 1980-as és 1990-es évek során 
még színesebbé vált a muszlim közösség, mivel ebben az időszakban már más 
muszlim lakosságú országokból is jelentősebb számban érkeztek bevándorlók: 
irániak, törökök, jemeniek, egyiptomiak, marokkóiak és irakiak. Ezeknek a be-
vándorlásoknak köszönhetően tovább gyarapodott a muszlim közösség. A nép-
számlálási adatok alapján 1981-ben 533.000 fő, 1991-ben 1 millió fő, illetve 2001-
ben már 1,6 millió fő vallotta magát muszlimnak.[48]

A legutóbbi, 2011-es népszámláláskor (a következőre 2021-ben kerül sor)  
a vallási hovatartozás tekintetében a muszlim vallásúak voltak a második legna-
gyobb vallási csoport a keresztények (59%) után Angliában és Walesben. Mint-
egy 2,7 millióan (a lakosság 5%-a) muszlimnak vallották magukat. Származási 
országukat illetően az iszlám vallású lakosság nagyon sokszínű. Legnagyobb 
részük Pakisztánból származik (38%). Számuk lényegesen megnőtt a 2001-es 
népszámláláshoz képest: 658.000-ről több, mint egymillióra emelkedett a pa- 
kisztáni származásúak száma Angliában és Walesben tíz év alatt. A bangladesi 
származású muszlimok is számottevően vannak jelen (402.000 fő). Az életkor 
tekintetében a muszlimok bizonyultak a legfiatalabb vallási csoportnak nem-
csak a 2011-es, hanem a 2001-es népszámláláskor is. Majdnem a muszlim lakos-
ság fele 25 év alatti (48%-uk, 1,3 millióan), és 88%-uk pedig 50 év alatti (2,4 mil-
lióan). A 2011-es cenzus kapcsán érdekes adat, hogy a muszlim vallásúak több, 
mint a fele (53%) nem az Egyesült Királyságban született. Ugyanakkor az előző 
népszámláshoz képest az Egyesült Királyságban született muszlimok száma is 
több, mint félmillióval nőtt, 718.000-ről 1,2 millióra.[49]

A Pew Kutatóközpont 2017-ben publikált becslései szerint 2010 és 2016 kö-
zött az Egyesült Királyságba összesen 1.600.000 bevándorló érkezett, közülük 
1.540.000-en reguláris bevándorlók, illetve 600.000-en menekültek voltak. Eb-
ben az időszakban az országba bevándoroltak körülbelül 43%-a volt muszlim, 
azaz 690.000 fő. Európai viszonylatban így az adott időszakban az Egyesült Ki-
rályság fogadott be legnagyobb számban muszlim bevándorlókat Németorszá-
got követően, ugyanakkor a legtöbb reguláris muszlim bevándorlónak (650.000 
fő) az Egyesült Királyság volt a célországa.[50]

[48]  Pauly, 2004, 98-99.
[49]  Office for National Statistics, UK, 2013.
[50]  Pew Research Center, 2017, 18-19.
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IV. NÖVEKVŐ MUSZLIM NÉPESSÉG? ELŐREJELZÉSEK AZ EURÓPAI MUSZLIM 
KÖZÖSSÉGEK NÖVEKEDÉSÉRŐL

A 2015-től kezdődő muszlim bevándorlási hullám kapcsán a Pew Kutatóköz-
pont 2017-ben jelentette meg kutatási eredményeit és előrejelzéseit az európai 
muszlim lakosság növekedéséről. A Kutatóközpont három lehetséges forgató-
könyvet különböztetett meg az európai muszlim népesség következő évtize-
dekben várható növekedésére vonatkozóan attól függően, hogy mekkora lesz  
a bevándorlás mértéke. Az előjelzésekkel nem az volt a céljuk, hogy megjósolják 
a jövőt, hanem hogy körvonalazzák, mi történhet különböző körülmények kö-
zött. Mindhárom forgatókönyvnél a 2010. évi és a 2016-os féléves európai musz- 
lim népességadatokból indultak ki, vagyis a két évben becsült adatok közötti 
különbségekből. Az európai muszlim népesség számát 2010-ben 19,5 millióra 
becsülték az Európai Unió 28 országában, Norvégiában és Svájcban összesen, 
amely az össznépesség 3,8%-át tette ki. Ez a becslés 2016 közepére 25,8 milli-
óra növekedett (az össznépesség 4,9%-a). Európa muszlim népessége 2050-re 
még akkor is várhatóan növekedni fog az össznépesség 7,4%-ra (35,77 milli-
óra), ha egyik napról a másikra tartósan abbamaradna a bevándorlás, vagyis  
a „zéró” migrációs forgatókönyv esetén. Ennek az oka, hogy a muszlim népes-
ség az európai átlagnál 13 évvel fiatalabb, illetve a muszlim nőknek magasabb  
a termékenységi rátájuk, mint az átlag európai nőknek. A másik, „közepes” mig-
rációs forgatókönyv szerint a 2014-től tapasztalt menekültáradat teljesen meg-
szűnik, csak a „szokásos” bevándorlás folytatódik 2016 második felétől, vagyis 
olyan bevándorlók érkeznek, akiknek nem a menedékkérés a céljuk. Ez alapján 
a muszlimok 2050-re elérhetik az európai népesség 11,2%-át, azaz számuk 57,88 
millióra növekedne. A „magas” bevándorlási forgatókönyv pedig azt feltételezi, 
hogy a menekültek 2014 és 2016 közötti, rekord mértékű Európába irányuló beá-
ramlása változatlanul folytatódik a jövőben is ugyanazzal a vallási összetétellel, 
vagyis nagyrészt muszlim bevándorlással a jellemző éves reguláris bevándorlás 
mellett. Ez alapján a muszlim lakosság elérné az összlakosság 14%-át és a 75,55 
millió főt.[51]

[51]  Pew Research Center, 2017, 2-10.
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Y 5. ábra: Az európai muszlim népesség várható növekedése különböző migrációs forgató-
könyvek esetén

(Forrás: Pew Research Center, 2017)

A Pew Kutatóközpont 2017-es kutatási eredményeit érdekes összevetni egy 
korábbi, 2011-es felmérésükkel, amely globálisan vizsgálta a muszlim népes-
ség alakulását. Ennek a kutatásnak a célja amellett, hogy átfogó képet adjon 
az akkori muszlim népesség demográfiai mutatóiról, az volt, hogy megbecsülje  
a muszlim populáció növekedését 2030-ig. A kutatás eredményei szerint az Eu-
rópában élő muszlimok száma várhatóan körülbelül ugyanolyan mértékben 
növekszik 2010 és 2030 között, mint az azt megelőző két évtizedben. 1990 és 
2010 között az európai muszlim népesség körülbelül 14,5 millióval nőtt, azaz 
29,6 millióról 44,1 millióra. 2010 és 2030 között a régióban a muszlimok száma  
a kutatások alapján várhatóan körülbelül szintén 14 millióval növekszik, azaz 
58 millióra, amely az európai népességnek 8%-át teszi ki. Annak ellenére, hogy 
az európai muszlim népesség növekedését predesztinálták 2011-ben is, a glo-
bális képet nézve Európában meglehetősen alacsony arányú muszlim népesség 
valószínűsíthető 2030-ban. A 2011-es előrejelzések alapján 2030-ban várhatóan 
a világ muszlim össznépességének kevesebb, mint 3%-a fog Európában élni, 
vagyis nagyjából ugyanolyan arányban, mint 2010-ben (2,7%).[52] A két kutatás 
eredményeit összevetve megállapítható, hogy a 2011-es kutatások eredményei 
megközelítőleg a 2017-es előrejelzések közül a „közepes” migrációs forgató-
könyvnek felelnek meg.

[52]  Pew Research Center, 2011, 121-125.
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6. ábra: A muszlimok aránya az euróai össznépességhez képest, 1990-2003

(Forrás: Pew Research Center, 2011)

V. KONKLÚZIÓ

A tanulmányomban arra vállalkoztam, hogy átfogó képet nyújtsak az Európá-
ba irányuló muszlim bevándorlásról, konkrét példaként bemutatva az Egyesült 
Királyság muszlim közösségének kialakulását. Az iszlám jelenléte Európában 
nem új keletű; az iszlám világ és Európa több évszázados közös történelemre 
tekint vissza. Legjelentősebb hatást az európai kultúrára az Ibériai-félszigeten 
és a Balkánon fennálló több évszázados muszlim uralom gyakorolt. Bár az Ibé-
riai-félszigetről a rekonkviszta során kiűzték a mórokat, a Balkánon az Oszmán 
Birodalom által alávetett népek megőrizték muszlim identitásukat, így Európá-
ban a mai napig létezik „őshonos” muszlim népesség.

Jelentősebb muszlim közösségek a második világháborút követő évtizedek-
ben alakultak ki Nyugat-Európában, amikor a háborúban tönkrement európai 
országok gazdaságának újjáépítése miatt szükség volt az olcsó külföldi munka-
erőre. A nyugat-európai országokban a muszlimok jelenlétét a mai napig a gyar-
matosító múltjuk határozza meg, mivel elsősorban az egykori gyarmataikról 
érkeztek a bevándorlók. Ennek a folyamatnak nyilvánvalóan az anyaország kul-
túrájához tartozás teremtette meg az alapját: a gyarmati országok népei beszél-
ték az anyaország nyelvét és bizonyos fokon integrálódtak annak kultúrájához. 
Bár jellemzően először csak egyedülálló férfiak érkeztek az egykori gyarmatok-
ról, később a családegyesítéseknek köszönhetően egy második hullámban gya-
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delkező európai országokban, mint Franciaországban, az Egyesült Királyságban 
vagy Németországban nem teljesen ugyanolyan folyamatok következtében ala-
kultak ki a muszlim közösségek, de az általános trendek hasonlóak voltak. Ezért 
az egyesült királyságbeli muszlim közösség alakulása szemléletesen tükrözi az 
Európába irányuló muszlim bevándorlás fő indikátorait és kiváltó okait.

A 2015-ös európai menekültügyi- és migrációs válság következtében ugrás-
szerűen megnőtt a muszlimok száma Európában. Bár az európai össznépesség-
hez viszonyítva a muszlim közösség aránya a 2050-re vonatkozó előrejelzések-
ben sem kiugróan magas, még akkor sem, ha ugyanekkora mértékű muszlim 
bevándorlást fog tapasztalni Európa a következő évtizedekben. A Pew Kuta-
tóközpont becslései alapján 2016-ban Európa (az Európai Unió 28 tagországa, 
Svájc és Norvégia) össznépességének körülbelül 4,9%-a volt muszlim. Harminc 
év múlva, azaz 2050-re ez az arány, attól függően, hogy a jövőben mekkora mér-
tékű bevándorlást fog tapasztalni Európa, a „zéró” migrációs forgatókönyv sze-
rint 7,4%-ra, a „közepes” migrációs forgatókönyv szerint 11,2%-ra, illetve a „ma-
gas” migrációs forgatókönyv szerint 14%-ra fog növekedni.[53]

Végkövetkeztetéskésként fontos kiemelnem, hogy rendkívül nehéz akár 
megbecsülni is egy adott népesség vallási hovatartozáson alapuló megoszlá-
sát. Egyrészt a vallási hovatartozás sok országban, például Magyarországon is,  
a szenzitív adatok közé tartozik, így hivatalosan nem tartható nyilván. Másrészt 
az emberek sok esetben nem vállalják fel nyilvánosan a vallási identitásukat a 
negatív megkülönböztetéstől tartva. Harmadrészt nehéz meghatározni, hogy ki 
számít egy adott vallás követőjének. Adott esetben azt, hogy ki számít muszlim-
nak. Csak az, aki szigorúan betartja a vallási előírásokat és erős muszlim iden-
titással rendelkezik? Vagy az is, aki bár nem követi az iszlám szabályait a min-
dennapi életében, de muszlim családba született? Ezekre a kérdésekre a választ 
sokszor egyéni szinten sem tudják meghatározni, így egy egész társadalomra ve-
títve óvatosan és szigorú feltételrendszer alkalmazásával lehet becsléseket ten-
ni a vallási hovatartozást illetően. Azt, hogy több évtized elteltével Európában 
milyen lesz a társadalom megoszlása a vallási hovatartozás tekintetében, még 
összetettebb feladat megbecsülni, mivel ez számos tényező együttes hatásának 
az eredménye. A Pew Kutatóközpont a migrációs trendeket és a muszlim közös-
ségek termékenységi rátáját vizsgálta az előrejelzések meghatározásához. Ezek-
hez viszont ismeretlen, előre nem látható, akár globális társadalmi változások 
(pl. integrációs folyamatok felgyorsulása, vallási identitás alakulása, áttérések) 
is hozzájárulhatnak, amelyek következtében teljesen más eredményt kapnánk.

[53]  Pew Research Center, 2017, 2., 6., 8., 10.
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