
„[...] Ha Allah úgy akarta volna, egyetlen közösség
gé tehetett volna benneteket, de nem tette, hogy pró
bára tehessen benneteket az által, amit adott nektek, 
versengjetek hát a jótettekben! Valamennyien Allah- 
hoz fogtok visszatérni, és O tájékoztatni fog bennete
ket azzal kapcsolatban, amiben különböztetek. [ ...]”

(Korán 5: 48)

A  w a q f fogalm a és helye  
az iszlám ban

A z iszlám nem csupán egy -  nyugati értelemben vett 
-  „vallás”. Az iszlám valójában inkább tekinthető 
életformának, részletesen kimunkált kód- és kap

csolatrendszerekkel, szociális-gazdasági intézményekkel, 
amelyek mind az „ummah”1 mint közös cél segítését, jó
létét szolgálják. Az iszlám gyakorlatias vallás, amely a 
középúton jár, lehetőleg elkerülve minden extrém hely
zetet. A lélek és a test közötti egyensúlyra törekszik, fi
gyelembe véve nemcsak a túlvilági, de a földi lét igényeit 
is. A szerzetesi önmegtagadás az iszlámban azt jelentené, 
hogy az ember nem fogadja el Isten ajándékait, ezért nem 
is sokan gyakorolták ezt a vallás története során. Mivel a 
világon minden Istené, az ember a földi lét során nem le
het tulajdonosa a javaknak, kizárólag „vagyonkezelője”, 
aki az ítélet napján köteles elszámolni a rá bízott javak
kal a Teremtő előtt. Az ember ilyen -  a kalifáéhoz (meg
bízott, képviselő) hasonló -  kötelezettségét már a Korán 
és több hadísz2 is említi. Az iszlámban az ember szabad, 
azonban elszámoltatható. Nem köteles betartani a vallá
si előírásokat, azonban ebben az esetben számolnia kell a 
következményekkel. Az emberek, miként emberi jogaik 
is, egyenlők: nem a vagyona, hanem az erkölcsei alapján 
ítélnek meg mindenkit.

Az iszlám nemes célok érdekében megengedi a va- 
gyonfelhalmozást. Akinek tehát több jutott, mint a többi
eknek, kötelessége ezt megosztani azokkal, akik nélkülöz
nek. Minél nagyobb valakinek a vagyona, annál nagyobb 
a rá nehezedő szociális kötelezettség is. Az iszlám gazda
ság jóléti jellegű, ahol a cél a közösség jólétének a biztosí
tása. Ez alapozza meg az önkéntes szektor -  a civil szféra 
-  szerepét az iszlám gazdaságon belül. Az iszlám gazdaság 
három fő részre tagolódik: a kormányzati, a piaci, valamint 
az önkéntes szektorra.3 A kormányzat képviseli az isteni 
irányítást: Isten akaratából fenntartja a jogot és a rendet, 
továbbá igazságot szolgáltat. Természetesen -  ahogyan az 
európai társadalmak fejlődése során tapasztalhattuk -  az 
iszlám országokban is eltérnek a vélemények a társadalmi 
jólét érdekében gyakorolt állami intervenció szükségessé
ge, illetve mértéke tekintetében. Mindenesetre tény, hogy 
egyes iszlám államok fiskális eszközöket is felhasználnak 
a gazdasági egyenlőség elérése érdekében. Ilyen például a 
„zakat” -  az iszlám öt alappillérének egyike, mint kötelező 
adomány -  adminisztrációja is. A zakat két fajtája, a „zakat 
al-mal” (vagyonadó) és a „zakat al-fitr” (fejadó) beszedé
se Ramadán hónapban esedékes, az „Eid” (ünnep) előtt.
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Falus Orsolya

Az iszlám alapítvány -  
a „waqf"

A zakatot 8 elfogadó típus („asnaf”) fogadhatja el, ve
heti át: 1. a szegények („fuqra”), 2. a rászorulók („masa- 
kin”), 3. a begyűjtő közszolgák („amilin”), 4. az iszlám 
vallásra újonnan megtértek („mullafatul qulub”), 5. a 
szolgák („riqab”), 6. az adósok („gharimin”), 7. Isten út
ján, például mecsetekben („fi-sabilillah”) és 8. az utazók 
(„ibn-as-sabil”).4 Nagyon fontos jellemzője azonban a za- 
katnak, hogy abból az állam kiadásai még abban az eset
ben sem finanszírozhatók, ha azt az állam intézményesítve 
szedi be. A zakat kizárólag az „asnaf” néven összefoglalt 
elfogadó személyek jólétére fordítható.

A piaci szektornak létfontosságú a szerepe az iszlám 
gazdaságban, mivel a kereskedelem és a termelés a Korán 
és a hadíszok által elismert tevékenységnek számítanak. 
Az iszlám magánvállalkozás azonban ugyanúgy különbö
zik a nyugatitól, ahogyan az iszlám társadalom rendszere 
eltér a nyugatiakétól. A különbség egyik alapja természe
tesen a „sharia” (iszlám jog), amely szigorú erkölcsi ellen
őrzést jelent. A „sharia” a Korán alapelvein épül fel, ezért 
a muszlimok úgy tartják, hogy ez „Isten akarata”: „Aztán 
a parancsunk kijelölt útjára helyeztünk téged, kövesd hát 
azt, az Iszlám törvényeit és előírásait, és ne kövesd azok
nak a vágyait, akik nem tudnak. ”5

A Korán több helyen is említi a jótékonykodás kö
telezettségét: 2: 3, 177, 267, 271; 3: 115, 134; 5: 2; 14: 
31; 22:35; 35: 29; 36: 47; 57: 18. Az évente kötelezően 
adományozandó zakat azonban csak az egyik -  bár legis
mertebb -  fajtája a vallási alapú donációknak. Az igazhitű 
muszlimok ezen túlmenően egyéb, spontán adományok
kal is segítik a szegényeket, rászorulókat: ilyen a „sada- 
qah”, amelyet nemcsak muszlimok, hanem bármely más 
vallású rászorulók részére is juttathatnak.

A vallási érzülettel juttatott adomány másik elterjedt 
fajtája a „waqf’, amely -  jellegét tekintve -  egyházi vagy 
egyéb jótékony célra tett alapítvány.6

A waqf legfontosabb tulajdonsága, hogy az adományo
zott vagyon/tárgy érintetlen marad, kizárólag annak hasz
nai fordíthatók a jótékony célra. Rendszerint mecseteket, 
egyházi iskolákat, árvaházakat tartanak fent ilyen módon, 
azonban nemritkán hallgatói és kutatói ösztöndíjakat, rá
szorulók részére temetési költségeket, sőt iszlám missziós 
tevékenységet is finanszíroznak waqf alapítványokon ke
resztül.7 Összefoglaló jelleggel megállapíthatjuk, hogy a 
civil szféra és az önkéntesség jelentősége az iszlám orszá
gokban jóval nagyobb, mint a nem iszlám országokban.
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A  w a q f története

A Korán nem tartalmaz kifejezett parancsot a waqffal kap
csolatosan. A források szerint azonban Mohamed Próféta 
maga is alapított waqfokat, illetve vett részt ilyen intéz
mények alapításában. A hagyomány szerint fő felesége, 
Aisha maga is átengedte a mekkai házát egy rászoruló 
magánszemélynek, akinek halála után az első kalifa, Abu 
Bakr leszármazói kapták meg jótékony célra. Több for
rás is tudósít a Próféta társai és követői által tett alapítvá
nyokról. Zayd Thabit mondását fel is jegyezték, aki így 
vélekedett: ..nem tehetsz 
jobbat egy elhunyt sze
mélyért, mint hogy va
gyonából alapítványt 
hozol létre. A jótettet a 
javára írják majd az íté
let napján, míg az élők 
részesednek annak hasz
naiból.”8

A zakatra vonatkozó 
szabályok a hadíszokból 
vezethetők le. Az egyik 
így szól: „Ibn Umar me
sélte, hogy Umar Ibn 
Al-Khattabnak volt egy 
földje Khaybarban. Egy 
napon felkereste Moha
med prófétát, és a taná
csát kérte, hogy mitévő 
legyen vele. A Próféta 
így szólt: »Ha gondo
lod, tedd a földet elide- 
geníthetetlenné, és for
dítsd a hasznát jótékony 
célra«.” A történet úgy 
folytatódik, hogy Umar 
alamizsnaként hasznosította a földet, amelyet ezután már 
nem lehetett eladni, örökölni vagy elajándékozni, tehát 
forgalomképtelenné vált. Mindezt a szegényekért, a ro

konaiért, a rabszolgákért, a dzsihádért,9 az utazókért és a 
vendégekért tette. Természetesen az nem róható fel, ha a 
vagyon kezelője maga is fogyaszt a haszonból a szükség
letei szerint, ha azzal nem gazdagítja magát.10

Egy másik hadíszban Mohamed így szólt, „amikor egy 
ember meghal, csak három tette éli őt túl: a folyamatos 
alamizsnálkodás, a használható tudás, és az érte imádkozó 
gyermekek”.11

A két legrégibb ismert ilyen alapítványra vonatkozó 
dokumentum a 9. századból maradt fent, míg a harmadik 
a 10. századból. Valamennyi az Abbászidák dinasztiájá

nak uralkodása alatt ke
letkezett. Ez az időszak 
az iszlám aranykora.12 
A legősibb ismert dátu- 
mozott waqf alapítvány 
a Krisztus utáni 876. 
évből származik. Ebből 
finanszíroztak egy több
kötetes Korán-kiadást, 
amelyet Isztambulban, 
a Török és Iszlám Mű
vészetek Múzeumában 
(Türk ve Islam Eserleri 
Müzesi) őriznek.13 Az 
eddig előkerült legidő
sebb alapító okirat a pá
rizsi Louvre Múzeum
ban tekinthető meg. Ez 
a papirusztekercsre írt 
okirat ugyan nem tar
talmaz dátumot, azon
ban kétségtelenül a 9. 
század közepéről ma
radt fenn. A követke
ző dokumentumot egy 
márványtáblába vésték, 

amelynek iszlám dátuma a keresztény időszámítás sze
rinti 913. Tel-Avivban, a Haaretz Israel Múzeumban ta- 
lálható.14

I. Szulejmán mecsetje (komplexuma) (Süleymaniye Külliyesi) adományozási 
dokumentumának (waqfiyya) első oldala 1557-ből
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A  w a q f érvényesség i ke lléke i

Az iszlám jog a waqf alapítvány alapítását többféle jogi 
feltételhez köti.

Az alapító vonatkozásában

A waqf valamiféle jogi kötelem, amelynek során az ala
pítónak -  akit arabul az „ al-waqif”, vagy „ al-muhabbis ” 
kifejezéssel jelölnek -  megfelelő ügyleti képességgel 
(„ahlíyat al-adá”)  kell rendelkeznie. Ennek megfelelően 
az alapító:

a) nagykorú;
b) cselekvőképes;
c) megfelelő pénzügyi feltételekkel rendelkezik

(„ rashíd”);
d) nincs kizárva csődeljárás miatt.

Amennyiben az alapító halállal fenyegető helyzetében 
(„marad al-mawl”)  szóbeli magánvégrendeletet tesz, a 
waqf alapításának feltételei az iszlám öröklési jog idevo
natkozó rendelkezéseivel egészülnek ki, melyek szerint 
ebben az esetben az örökhagyó kizárólag a vagyona egy- 
harmadát adományozhatja alapítványi vagyonként. Fon
tos kiegészítés, hogy a Maliki jogi iskola követői szerint 
a nők kizárólag a férjük engedélyével tehettek érvényesen 
olyan alapítványt, amelynek értéke elérte a vagyonuk egy- 
harmadát. Ugyanez a szabály vonatkozott az ajándékozá
saikra is.15

Annak ellenére, hogy a waqf speciálisan iszlám jogin
tézmény, ellentétben a zakattal, a muszlimoknak nem volt 
és most sem kötelessége ilyeneket alapítani, sőt nem csak 
muszlimok adományozhattak ebben a formában, hiszen 
az iszlám térhódításának első időszakától kezdve ez még 
a „dhimmi” lakosságnak is jogában állt.

Dhimmi volt a gyűjtőneve azoknak az őshonos zsidó, 
keresztény, illetve más -  nem muszlim -  vallású népek
nek, akik az arab-muszlim hódítóknak megadták magukat 
egy társadalmi szerződés („dhimma”)  alapján.16 Az ilyen 
kirekesztett népcsoportok vallásuk gyakorlása jogának 
megváltásaként egy különleges fejadót, dzsizját („jizya”)  
fizettek. Abú Júszuf ibn Ibráhím al-Kúfi (al-Anszári), Abú 
Hanifának (731-798), a róla elnevezett muszlim jogtudo
mányi iskola tanítványának, a későbbi bagdadi főbírónak 
fennmaradt a Kitáb al-kharádzs (A földadó könyve) 
című műve. A „ kharádzs ” földadó volt, amely a föld ho
zamának 50%-áig terjedhetett, úgy, hogy fizetése mellett 
a föld a muszlim lakosság tulajdonában maradt. Ebben 
történik említés a dzsizjáról, amelyet a nem muszlim 
kinyilatkoztatott vallások híveitől szedtek, sőt itt került 
rögzítésre a keresztények megbélyegző ruhaviseletének 
szabályozása is:

„Közben pedig bélyeget kell sütni a keresztények nya
kára, mikor az adó befejezése folyik, és amíg szemléjük 
be nem fejeződött. [...] És meg kell parancsolni, hogy 
egyikük ruhája, hátasállata vagy külseje se hasonlítson a 
muszlimokéra. Kötelezni kell őket, hogy a durva zsineg
hez hasonlatos övet hordjanak, és mindannyian ilyennel

övezzék fel magukat. Fejrevalójuk keményített vászonból 
készüljön, nyergeikre kápaposztót akasszanak, szandáljuk 
szíjait kétszeresre kössék és ne úgy szabják, mint ahogyan 
a muszlimok szabják; tiltsák meg asszonyaiknak, hogy te
vén járjanak; tiltsák meg nekik, hogy új szentélyeket vagy 
templomokat építsenek a városban, azokon kívül, amelye
ket szerződésben kikötöttek maguknak. [...] A kereszté
nyeknek meg kell engedni, hogy a városokban élhessenek 
és a muszlimok piacain adhassanak és vehessenek, de nem 
szabad sem bort, sem disznót árulniuk, és a városokban 
nem mutogathatják keresztjeiket. ”11

A keresztes hadjáratokról szóló, talán legismertebb ösz- 
szefoglaló mű szerzője, Steven Runciman, a dzsizja jog
intézményét így ismerteti:

„„Mohamedpróféta maga rendelte el, hogy a pogányok 
térjenek meg, máskülönben halál fiai lesznek, de a Biblia 
népei, vagyis a keresztények és a zsidók megtarthatják és 
háborítatlanul használhatják szent helyeiket, azzal a kikö
téssel, hogy újabbakat nem építhetnek, fegyvert nem visel
hetnek és lóra sem szállhatnak, ezeken felül pedigfizetniük 
kell a különleges fejadót, a dzsizját. ”18

A dhimmik a dzsizja befizetése ellenére sem tehettek 
azonban tanúvallomást a bíróságokon muszlim hitűek el
lenében.

Felmerül tehát a kérdés, hogy az a másvallású, aki erre 
tekintettel még tanúvallomást sem tehet, hogyan lehet ala
nya mégis egy speciálisan muszlim hitelvekre épülő jog
ügyletnek. A válasz feltehetően abból a tényből ered, hogy 
a dhimmik kizárólag alapítói lehettek a waqfnak, de ked
vezményezettje nem, ahogyan az alább részletesebben is 
kifejtésre kerül.

A vagyon vonatkozásában

Az alapítói vagyonra („al-mawqüf, „al-muhabbas”)  
ugyanazok az érvényességi kellékek vonatkoznak, mint 
más szerződések tárgyaira. Ez azt jelenti, hogy a szerző
dés tárgya forgalomképes („ mál mutakawwim ”):

a) felette az alapítónak rendelkezési joga van (tehát pél
dául a tenger halai vagy szökött rabszolgák erre nem 
alkalmasak);19

b) használata nem lehet ellentétes az iszlám joggal (pél
dául tisztátalan dolgok, mint bor és disznó, de nem 
lehet hangszer, sem más vallások kegytárgyai);

c) nem lehet más okból sem forgalomképtelen (például 
az adományozás pillanatában nem lehet köztulaj
donban, tehát az adományozott dolog kizárólag az 
adományozó magántulajdona lehet);

d) az adományozó nem ígérhette oda -  köthette le a 
dolgot -  előzetesen egy harmadik személynek, kizá
rólag bérbe volt adható.20

A fenti négy feltétel egyben igaz valamennyi kötelemre az 
iszlám jogban.21

Az alapítói vagyon általában ingatlan, mint például egy 
földbirtok. Az ingó vagyontárgyak néhány -  iszlám igaz
ságszolgáltatással („fiqh ”)  foglalkozó -  jogbölcseleti is
kola követői szerint nem vehetők számításba. Ilyenek pél-
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dául a „Hanafik”, akik a fentebb már említett Abú Hanifa 
(80-150) követőinek tartják magukat.22

Természetesen ez alól is vannak kivételek:
1. az olyan ingók, amelyek osztoznak az ingatlan jogi 

sorsában, mint például a birtokon dolgozó rabszol
gák, az ott tenyésztett állatok, a földműveléshez 
szükséges szerszámok;

2. az olyan ingók, amelyeket hadíszok megengedhető
nek tartanak ebben az esetben, mint például a dzsi- 
hádhoz adott fegyverek és lovak -  Abú Yúsuf véle
ménye szerint;

3. az olyan ingók, amelyek a waqf szokásos haszná
lati tárgyai, mint például lapátok, csákányok és ra
vatalok a jótékonyságból alapított temetőkben, vagy 
Korán-kötetek, amelyeket a waqf által támogatott 
mecsetekben és iskolákban olvasnak fel, továbbá 
főzéshez használatos edények az ingyen konyhákon 
-  Muhammad al-Shaybání, a Hanafi-iskola egyik ki
váló tudósának véleménye alapján.

Olyan jogbölcselők is akadtak azonban, akik szerint 
arany, ezüst, esetleg valamilyen ország pénze is alkalmas 
lehet arra, hogy waqfot alapítsanak belőle.23 Ők a további 
nagy jogbölcseleti iskolák, a Hanbali, a Maliki, valamint a 
Zahiri követői voltak.24

A kedvezményezettek vonatkozásában

A waqf kedvezményezettjei -  a zakattól eltérően -  nem
csak magánszemélyek, hanem társadalmi szervezetek, kö
zösségi célok is lehetnek. Az alapító választásától függ, 
hogy kinek a javára adományoz: lehetnek az alapító csa
ládtagjai, a teljes közösség, avagy kizárólag a szegények 
vagy az úton lévő vándorok, akik szükséget látnak. A sze
mélyek számára alapított waqf kedvezményezettje lehet 
egy vagy több meghatározott személy (az alapító gyerme
ke vagy férfi leszármazottjai), de meghatározott közösség 
is (utazók, bizonyos város szegényei). A közösség szük
ségleteinek kielégítésére alapított waqfok rendszerint me
cseteket, iskolákat, temetőket, ivókutakat működtetnek.

A waqf kezdetben kifejezetten jótékonysági céllal tett 
alapítványt jelentett. Mivel azonban az alapítványi va
gyon hasznai legtöbbször beláthatatlanul hosszú távú fi
nanszírozást tesznek lehetővé, hamar kiderült, hogy ez 
a jogintézmény kifejezetten alkalmas a családi vagyon 
megőrzésére is. Ezért alakult ki és különült el egymástól 
az idők során a jótékonysági célra alapított „ waqf khayri ” 
és a családi vagyon megőrzését, kezelését szolgáló „ waqf 
dhurri”, mely utóbbi esetén az alapító családtagjai a ked
vezményezettek. Természetesen a waqf lehet többcélú is, 
amikor az alapító a haszon egy részét a családjára, másik 
részét pedig a szegények, rászorulók megsegítésére ren
deli fordítani. A waqf ezen két különböző formájáról a 
klasszikus iszlám jogirodalomban nem találunk feljegyzé
seket. Ennek az az oka, hogy -  bár a családi és a jótékony 
célra tett alapítványok már a 10. század óta elkülöníthe
tőek voltak egymástól -  a két jogintézmény tudományos 
elhatárolása a 19. század vívmánya.25

4

A családi alapítvány mindezeken felül arra is alkal
mas volt, hogy kikerülje a Koránnak azt a rendelkezését, 
amely szerint a nőknek nem volt joguk a vagyonukról ha
láluk esetére rendelkezni, kizárólag férfiak tehettek érvé
nyesen végrendeletet.26

Ahhoz, hogy a waqf érvényes legyen, a kedvezménye
zettnek meg kell felelnie az alábbi kellékeknek:

a) A közvetlen kedvezményezetteknek pontosan meg
határozott vagy meghatározható személyeknek kell 
lenniük, továbbá élniük kell az alapítás időpontjá
ban. Éppen ezért érvénytelen a még meg nem szü
letett gyermek kedvezményezettként történő meg
nevezése. A Maliki jogi iskola követői azonban 
érvényesnek tekintették a meg nem született gyer
mek javára tett alapítványt is, azzal a kikötéssel, 
hogy amennyiben a gyermek mégsem születik meg 
élve, akkor a vagyon visszaszáll az alapítóra, avagy 
annak örököseire.

b) A kedvezményezetteknek képeseknek kell lenniük a 
tulajdonszerzésre. Ez a rendelkezés a rabszolgákat 
kizárja a kedvezményezettek köréből, azonban a rá
szoruló dhimmiket nem.

c) A waqf célja nem lehet ellentétes az iszlámmal. Eb
ből következően a dhimmik által alapított kolosto
rok, zsinagógák építésére és fenntartására létreho
zott waqfok érvénytelenek, ezért semmisek. Vannak 
azonban olyan jogbölcselők, akik érvényesnek te
kintik a dhimmik által alapított egyházi waqfokat is 
abban az esetben, ha céljuk nem a hit gyakorlása, ha
nem a jótékonyság, például az egyházi intézmény
ben rászorulókat, betegeket ápolnak, gyógyítanak, 
vagy utazókat fogadnak be.

Számos vita tárgya, hogy az alapító lehet-e a saját ala
pítványának a kedvezményezettje, avagy később visz- 
szaveheti-e az alapítói vagyont. A legtöbb tudós azonban 
egyetért abban, hogy egyik sem lehetséges. A Hanafik 
álláspontja ezzel kapcsolatosan az, hogy az alapító az ala
pítás pillanatában a vagyont és a hasznok szedésének a jo
gát a kedvezményezettekre ruházza át, ez pedig az ő jogát 
a vagyonnal történő további rendelkezés vonatkozásában 
végérvényesen kizárja.27

Az alapító okirat vonatkozásában

Az alapító okirat rendszerint írásbeli, amelyet szóbeli nyi
latkozat egészít ki. Vannak azonban jogbölcselők, akik 
szerint nem szükséges sem egyik, sem másik formaság, 
elegendő ráutaló magatartással („kináya”)  kétségtelenné 
tenni azt, hogy az alapító szándéka waqf alapítása. Ha pél
dául valaki mecsetet épít, és lehetővé teszi ott az imád
kozást mások számára is, vagy köztemetőt létesít, ahol 
harmadik személyek is eltemethetik a halottjaikat, ezek a 
magatartásai egyenértékűnek tekinthetők egy -  waqf ala
pításáról szóló -  jognyilatkozattal.28

Bármilyen formában teszi azonban az alapító a nyilat
kozatot, abban a legtöbb tudós (a Hanafik és a Hanbalik) 
egyetért abban, hogy a nyilatkozat kötőereje akkor áll
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csak be, tehát akkor válik visszavonhatatlanná, amikor az 
valójában megérkezik a kedvezményezettekhez, avagy 
ténylegesen a használatukba kerül. Ekkor nyeri el a waqf 
a jogi személyiségét.29

A  w a q f m űködése

Az alapító az alapításkor előre kijelöli a waqf kurátorát 
(„mutawalli”, „názir” vagy „fiayyim ”), továbbá megha
tározza a későbbi kurátorok kinevezésének a szabályait. 
Az alapítónak élete során jogában áll a kurátor kinevezé
se. Vannak azonban 
olyan adományok, 
amelyek esetén a 
kedvezményezettek 
köre rendkívül kor
látozott. Ezekben 
az esetekben termé
szetesen nincs szük
ség kurátorra, és a 
kedvezményezettek 
maguk működtetik 
a waqfot. Ez azért 
lehetséges, mivel a 
kedvezményezette
ket virtuális tulaj
donosnak tekinti az 
iszlám jog. A „mu
tawalli” -  ahogyan 
az iszlám jogban 
minden szerződés 
alanya -  rendelke
zik ügyleti képességgel. Mindezen túlmenően termé
szetesen feddhetetlen és adminisztrációban járatos sze
mélynek is kell lennie. Az iszlám vallásos célú waqf 
kurátorának ezenfelül muszlim hitűnek is kell lennie. 
Érdekes módon azonban a konzervatív Hanafik elve
tik ezt a szigorú követelményt.30 Az iszlám jog mind
azonáltal egészen a 14. századig egységes volt abban 
a kérdésben, hogy a „mutawalli” kizárólag az alapító 
családjából kerülhet ki.31

A „mutawalli” az alapítványi vagyont ezután kellő 
gondossággal köteles kezelni. A vagyont nem zálogosít
hatja el, kizárólag a kádi engedélyével, hacsak az alapító 
okirat ettől eltérően nem rendelkezik. A dolgot egy évnél 
hosszabb időre nem adhatja bérbe. A dologban beállott 
veszteségért még szándékos hanyagság esetén is felel. 
A „mutawalli” nem csak az alapító okiratban foglaltak 
megsértése vagy a hanyagsága miatt beállott kár miatt 
menthető fel, hanem leváltható erkölcstelen, esetleg italo
zó életvitele miatt is.32

A  w a q f időtartam a

A waqfot határozatlan időtartamra, örökre alapítják. En
nek ellenére az iszlám jog bizonyos feltételek teljesülése 
esetén megszüntethetőnek tartja a jogviszonyt:

a) A waqf javainak megsemmisülése, megrongálódá
sa esetén, amennyiben ennek következtében már 
nem lehetséges az alapító szándékának megfelelően 
használni azokat, tehát lehetetlenülés folytán (ebben 
az esetben a fennmaradt vagyontárgyakat vissza kell 
szolgáltatni az alapítónak).

Itt szükséges megjegyeznünk, hogy természetesen a 
földtulajdon soha nem semmisülhet meg.

b) A waqfot semmisnek nyilváníthatja a kádi33 vagy az 
egyházi bíróság, amennyiben célja az iszlám jog
gal ellentétes, vagy más okból érvénytelen, továbbá 
akkor is, ha nem felel meg a jótékonyság követel

ményének. Mivel a 
waqf speciálisan isz
lám jogintézmény, 
akkor is érvénytelen
né válik, ha alapítója 
az alapítást követően 
áttér egy másik hitre.
c) A Maliki isko
la követői szerint 
a waqf alapító ok
iratában kiköthető 
megszüntető felté
tel, amelynek be
következése esetén 
(például a legutolsó 
kedvezményezett is 
meghal) a waqf meg
szűnik. A vagyon 
ebben az esetben is 
visszaszáll az alapí
tóra vagy örököseire.

A  w a q f sze repe  a m odern oktatásban

A 21. századra a waqf a közoktatásban megjelenő egyik 
leggyakoribb jogintézmény. Az iszlám országokban több
féle tényező is motiválja az oktatás javára létrehozott ala
pítványokat. A legjellemzőbben négy cél vezéreli a waq- 
fokat létrehozó adományozókat:

1. Allah áldásának elnyerése
Az iszlám hit szerint azok, akik adakoznak, mind a földi 
létben, mind pedig az ítélet napja után a túlvilágon, el
nyerik méltó jutalmukat. A Korán így ír erről: „Azoknak 
a példája, akik Allah útján költik el a vagyonukat, olyan, 
mint a gabonaszem, amelyik hét kalászt hajt, és minden 
kalászban száz szem van. Mert a jótetteikért, az adakozá
sért hétszázszoros jutalmatfognak kapni, vagy akár többet 
is, ha a Mindenható Allah úgy akarja. És Allah sokszoro
san jutalmazza meg azt, akit akar. És Allah mindent be
foglal kegyelmébe, és mindent tud. ”34

2. Az iszlám hit terjesztése
Az iszlám egyház egyik legfőbb célja a szociális egyenlőt
lenségek kiküszöbölése, a társadalmi szolidaritás. Minél 
nagyobb területen terjed a hit, annál több ember részesül
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A Korán legkorábbi ismert kéziratának két oldala 
(7. század, University of Birmingham)



ebben a gondoskodásban. Az oktatás a hit terjesztésének 
hatékony eszköze, azonban alkalmas arra is, hogy a felnö
vekvő generációk a társadalom hasznos tagjaivá váljanak.

3. A nemzeti oktatás ügye
Vannak olyan alapítók, akik azért hoznak létre alapítványo
kat, mert nincs saj át örökösük, akikre a vagyonukat hagyhat
nák. Az oktatás céljára tett alapítvány által így virtuálisan az 
egész nemzet az örökösük lesz, és minden -  oktatásban részt 
vevő -  gyermek a saját gyermekük. Ez a szándék vezette a 
maláj Che Wok Bin Che Sut is, amikor hatalmas földterüle
tet adományozott oktatási intézmény létrehozása céljából.35

4. A gazdaság fejlesztése
Számos olyan, oktatási célra létrehozott waqf működik, 
amelyek közvetetten a környék gazdaságát is fejlesztik.

Jog________
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Ilyenek például az elmaradott mezőgazdasági vidékeken 
működő mezőgazdasági szakiskolák, vagy az ipari szak
munkásképző intézmények olyan vidékeken, ahol eddig 
kizárólag a helyi szakképzett munkaerő hiánya akadá
lyozta meg az ipari üzemek megtelepedését.36
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Die islamische fromme Stiftung -  die Waqf
(Zusammenfassung)

Der Islam ist nicht nur eine Religion im westlichen Sin- 
ne. Er kann eher als eine Lebensweise betrachtet wer- 
den, mit ausgefeilten Kode- und Beziehungssystemen, 
sozialen und wirtschaftlichen Institutionen, die alle dem 
gemeinsamen Ziel, dem Gemeinwohl in der Gesellschaft 
(„ummah“) dienen. Da auf der Welt alles Gott gehört, 
kann der Mensch im irdischen Dasein nicht Eigentümer 
von Gütern sein, ausschlieblich ihr „Verwalter“, der am 
Tag des Jüngsten Gerichts über die ihm anvertrauten Gü- 
ter vor dem Schöpfer abzurechnen hat. Die Waqf bedeu- 
tet im Islam im Kontext mit „sadaqah“ (Spenden) eine 
unverauberliche Stiftung. In der Regel bedeutet sie das 
Spenden von Immobilien oder Geldbetragen, und zwar 
zu muslimischen religiösen oder sonstigen frommen 
Zwecken. Die wichtigste Eigenschaft der Waqf besteht 
darin, dass gespendetes Vermögen / Sachen erhalten 
bleiben müssen, ausschlieblich ihre Ertrage dürfen zu 
wohltatigen Zwecken verwendet werden. In der Regel 
werden auf diese Weise Moscheen, kirchliche Schulen

oder Waisenhauser aufrechterhalten, aber nicht selten 
werden auch Stipendien für Studenten und Forscher, 
Bestattungskosten für Bedürftige, sogar islamische 
Missionstatigkeiten durch Waqf-Stiftungen finanziert. 
Der Koran enthalt kein konkretes Gebot bezüglich der 
Waqf. Diesbezügliche Regeln sind aus den Hadithen 
abzuleiten. Das islamische Recht knüpft die Gründung 
von frommen Stiftungen (Waqf) an mehrere rechtliche 
Bedingungen, die für alle Parteien des Rechtsgeschafts 
konkrete Vorschriften enthalten: für Stifter, für Begüns- 
tigte und auch für das Stiftungsgut. Die Gründung er- 
folgt in der Regel schriftlich durch eine Gründungsur- 
kunde, die durch eine mündliche Erklarung erganzt wird. 
In welcher Form auch immer die Stiftungserklarung ab- 
gegeben wird, erlangt sie die Bindungswirkung erst nach 
tatsachlichem Eingang der Spende bei den Begünstigten, 
oder nach Übergabe des Vermögensgegenstands zur tat- 
sachlichen Nutzung. Eine Waqf erlangt erst dadurch ihre 
juristische Persönlichkeit.
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I. A  horvát terü le tek  helyzete  
a 11. század  után

A  horvát, a szlavón és a dalmát területek a 11. szá
zad óta -  különféle módon bár, de -  csatlakoz
tak a Magyar Koronához.1 E területek eleinte 

perszonáluniót alkottak Magyarországgal, azaz közös 
uralkodó mellett megőrizték saját közigazgatásukat 
és jogrendszerüket is. Emellett jelentős szempont volt 
számukra, hogy kereskedelmi kiváltságaikat mindvé
gig megtarthatták, azt a magyar uralkodók soha nem 
kívánták elvonni tőlük.2 Ha a 15. század elején más 
útra kényszerülő tengerparti területrészre, Dalmáciára 
mindez kevésbé volt is igaz,3 a másik két -  jelentősebb 
-  területi egység kapcsán elmondhatjuk, 
hogy egyrészt Horvátországban mind
végig a sajátos zsupánságok alkották a 
közigazgatást, a Sabor hozta a területre 
vonatkozó szabályokat, a területet pe
dig a horvát bán irányíthatta, Szlavónia 
pedig királyi magánbirtok lett, ahol a 
rex junior (például Imre [1184-1196],
Béla [1221-1226] vagy Kálmán [1226
1241]) nyerhetett értékes igazgatási és 
irányítási tapasztalatokat.

A 15. századra a két terület közöt
ti kapcsolatok erősödtek, és kialakult a 
horvát-szlavón bán pozíciója, aki a ma
gyar országos méltóságok egyikeként a 
magyar királynak volt felelős. Ezen or
szágok így egységes területként váltak a 
magyar állam kapcsolt részeivé (Regna 
Tripartita Dalmatiae, Croatiae et Slavo- 
niae). Főrendjei személyes meghívottjai 
lettek a magyar Országgyűlés Felsőtáb
lájának, míg az Alsótáblába három kö-
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vetet delegálhattak, akik a szabad királyi városokat és 
a köznemességet képviselték.4 A magyar Országgyűlés 
által hozott törvények természetesen e területeken is ér

vényesek voltak, de a Sabomak saját jog
alkotási hatásköre is volt. Kiemelendő 
ugyanakkor, hogy a horvát Sabor által ho
zott törvények nem mondhattak ellent a 
magyar törvényeknek, így a modern jog
forrási hierarchiában leginkább a törvény 
és rendelet kapcsolatával írhatnánk le a 
korabeli jogi helyzetet. Mindez azonban 
csak a korabeli és a modern gondolkodás 
közötti különbséget támasztja alá, hiszen 
a korszakban az autonómia egyik fontos 
pillére volt a saját jogalkotási jogosultság. 
Ezt támaszthatja alá, hogy az igazság
szolgáltatási rendszer nem tagozódott be 
szorosan véve a magyar bírósági struktú
rába, annak autonómiáját megőrizhették.
A 19. században fellendülő horvát nacio
nalizmus „Háromegy Királyság” néven 
is hivatkozza ezen államalakulatot, ami 
azonban a területek és a magyar állam 
között fennálló jogi kapcsolat miatt nem 
tekinthető alkotmányjogilag pontosnak.
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