
DR. VAHID YOUSEFI – KÓBORI JUDIT

Az iszlám világ pénztörténete és bankrendszere

„Amit a kamatra adtok abból a célból, hogy az emberek vagyonán át növekedjék, 
nem növekszik Allah szemében: amit azonban zakátként adtok, 
hogy Allah kedvében járjatok, többszörösen is megnövekszik”

(Korán, 30:39 , továbbá még 3:130,
2:278, 279,)

A modern gazdaságot és pénzintézeteket az iszlám világban a gyarmatosító európai hatal-
mak hozták létre, amikor a 19. században bankfiókok sorát nyitották meg a már hanyatló 
Törökországban, Egyiptomban, Iránban és más országokban. A függetlenné válás utáni 
években a pénzintézetek legnagyobb részét nacionalizálták, m_ködésük azonban továbbra 
is jórészt a korábbi rendszer és elvek alapján, sok esetben a korábbi (nagyrészt külföldi) sze-
mélyzet megtartásával folyt anélkül, hogy a legcsekélyebb tekintettel is lettek volna az iszlám 
elQírásaira. Az újonnan szervezQdQ, immár helyi (fQként nyugaton tanult) személyzetet alkal-
mazó pénzintézetek is elsQsorban a tQkés országok üzleti gyakorlatának figyelembe vételével 
kezdték meg m_ködésüket. Mindennek ellenreakciójaként sokasodtak meg az iszlám alapo-
kon m_ködQ pénzintézetek, amelyben kifejezésre jut az az ideológiai szempont, hogy a bank-
rendszert is meg kell tisztítani minden nem iszlám – tehát rossz – vonástól, hiszen az iszlám az 
élet minden területére – így a pénzügyekre – vonatkozóan is megfelelQ útmutatással szolgál.1

Majd az 1970-es évek közepétQl az iszlám gazdaságra és pénzügyekre vonatkozó ku-
tatások nagyobb lendületet vettek.

E folyamatnak egyik kiemelkedQ eseménye volt az 1976. februárjában megrendezett 
ElsQ Nemzetközi Iszlám Gazdasági Konferencia. E témával foglalkozó konferenciák 
sorából fontos megemlíteni „A muszlim és a jövendQ gazdasági rend” 1977. júliusában 
Londonban, majd az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) rendezésében 1980. janu-
árjában Genfben megszervezett „Iszlám és az új nemzetközi gazdasági rend: társadalmi 
dimenziók” c. tanácskozását.

Az iszlám gazdasági teória pragmatikus megközelítése a fQ hangsúlyt az iszlám orszá-
gok közötti kooperációra helyezi.2

Már az 1976-os Mekkai Nemzetközi Iszlám Gazdasági Konferencia felvetette az önálló 
iszlám gazdasági és pénzügyi intézményrendszer gondolatát.

E gondolatot megerQsítette az 1973-ban bekövetkezett olajárrobbanás, majd az olaj-
termelQ iszlám országok által bevezetett olajembargó, amely valóságos sokkhatást keltett 
több nyugati államban, és amely által az arab és más iszlám államokba áradó hatalmas 
pénzösszegek, alapját képezték ezen országok gazdasági és pénzügyi pozíciójának meg-
erQsödéséhez.

„Az arab és más iszlám államokban áramló hatalmas pénzösszegek megváltoztatták 
a világ valutáris erQviszonyait. Ezen országok gazdasági és pénzügyi pozíciójának erQ-
södése nem kis szerepet játszott abban, hogy a muszlim országok politikai, eszmei-ide-
ológiai téren is mind önállóságra kezdtek törekedni, és ennek hátterében sajátos módon 
az iszlám erQsödése és az iszlám államok gazdasági és bankrendszerének önállósodása 
húzódik meg.”3
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E folyamat megértéséhez hozzásegíthet az iszlám gazdasági, társadalmi rendszer kiala-
kulásának történeti áttekintése.

(Az iszlám pénzügyi és bankrendszer történelmi áttekintése) Az Ibériai félszigettQl az 
Indonéz szigetvilágig terjedQ hatalmas területet átfogó iszlám világ 14 évszázados pénz-
története elsQrend_ fontosságú forrása az egyetemes történelemtudománynak. A lakott 
világ majd egynegyedét felölelQ hatalmas anyagban számtalan különleges helyi változat 
mellett is kimutatható általános és közös jellemzQ. Mivel az iszlám világban több mint 
1200 éven át nem voltak nemzetek, hiszen mindenki a közösség (umma) egyenjogú tagja 
volt fajra, nemre, vagyoni és társadalmi helyzetre való tekintet nélkül, ezért a fejlQdés a 
keresztény világgazdasági rendszerétQl teljesen eltérQ módon alakult.

Mohamed próféta 622. július 16-án Mekkából Medinába történQ átmenete (hidzsra) 
után tette le a „medinai alkotmány” keretében az iszlám pénzügyi és bankrendszer alap-
jait. Mohamed a kíséretében lévQ társai (muhadzserin) és a Medinában hozzácsatlakozott 
medinai muszlimok (anszár), segítQik, maguk és családjuk anyagi gondjainak megköny-
nyítésére létrehozott egy közösség támogatását szolgáló kincstárt (bejt el-mal), amelynek 
bevételi forrásai a hódítások hadizsákmányából (sarc) keletkeztek.

Mohamed és társai számára a medinai emigrációban a cél a Koreis-törzs megtörése, 
a Mekka feletti ellenQrzés megszerzése volt. Az anszár támogatásával, Medina katonai 
erejének igénybevételével már a hidzsra utáni második esztendQben, 624-ben fegyveres 
akciókat indítottak a muszlimok.

A kezdeti csatározások, rablótámadások több szempontból is hasznosnak bizonyultak. 
Az ellenségtQl szerzett zsákmány Mohamed és harcos társainak legfontosabb jövedelem-
forrásává vált, és egyben a kincstár pénzállományának gyarapodását szolgálta. Mekka 
elfoglalása után rövidesen, a 631-es esztendQben sor került a hitetlenekkel való szakításra.

Bár Mohamed küldetése kezdetekben mindinkább politikai és társadalmi jelleg_ volt, 
de a feladata nem volt teljesen mentes a gazdasági tevékenységtQl sem.

Medina fordulópontot jelentett az iszlám fejlQdésében. Mohamed itt dolgozta ki rész-
leteiben egyfelQl a vallás eszmerendszerének az alapjait, másfelQl hozzálátott az iszlám 
állam megszervezéséhez is. Medinában – Mekkától eltérQen – a földm_velés volt az alap-
vetQ gazdasági tevékenység, a kereskedelem nem játszott jelentQs szerepet. Mohamed 
rendkívül gyorsan Medina urává vált, és hozzáfogott az iszlám közösség politikai, tár-
sadalmi és gazdasági életének megszervezéséhez. Ennek elsQ átmeneti formája volt a 
„testvériesítés” intézménye, amely már meghaladta a törzsiség és vérrokonságon alapuló 
kötelékeit, vallásilag és gazdaságilag próbálta a muszlimokat közösséggé szervezni.

Így a próféta elérkezettnek látta a hívQk létszámának növekedése és anyagi igényük 
kielégítése érdekében a muszlimok adójának bevezetését. Ily módon a hívQktQl begy_jtött 
pénzt a központi kincstárba fizették, amit a szegények és árvák segélyezésére, rabszolgák 
és foglyok kiváltására fordítottak. Így kerülhetett sor arra, hogy a hadizsákmány (sarc) 
ötödét (komsz), a megszállott területeken termelt terméshozam tizedét (usr) kellett be-
szolgáltatni a közös kasszába, azaz a kincstárba a Bejt-el mal javára.

Mohamed 632. június havában az utolsó mekkai zarándoklatot követQen meghalt.
A próféta akkor távozott hívei körébQl, amikor még sem az új muszlim közösség hitel-

vei, sem a beduin Arábia társadalmi–politikai jövQje nem tisztázódott.
„Az iszlám közösséget Mohamed próféta, majd 632-ben bekövetkezett váratlan halála után 

választott vezetQk, ún. kalifák irányították. Sorrendben az elsQ négy, az iszlám világra napjain-
kig kiható hatással lévQ kalifa vagy vér szerint, vagy házasság útján a próféta rokona volt. Pk 
négyen – Abu Bekr, Omár, Oszmán és Ali – az ún. „igaz úton járó” vagy másképpen (Allah 
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által) „jól vezetett” kalifák voltak, és nevük hosszú századokon keresztül szerepelt az iszlám 
pénzeken. Mohamed tanításait összefoglalva és formába öntve (Korán) lerakták az iszlám val-
lás alapjait, kialakították és megszilárdították az iszlám államformát, a kalifátust.

„Omár uralkodása alatt indult meg a birodalom államapparátusának, igazgatási rendszeré-
nek kiépítése a teokratikus centralizmus elvei szerint, felhasználva a bizánci és perzsa tapasz-
talatokat. Komoly gondot okozott, hogy a meghódított területek nem arab lakossága is jelen-
tQs részben felvette az iszlámot, azaz az umma egyenjogú tagjává vált, miközben a hódítók 
politikai és gazdasági értelemben is maguknak kívánták fenntartani a vezetQ szerepet. A gyors 
meggazdagodás a hódítók között is fokozta a szociális feszültségeket, s a mértéktelen hará-
csolási vágy az állam katonai és politikai stabilitására is veszélyessé válhatott. Omár politikája 

ezeknek a gondoknak a megoldását célozta: az új gazdasági-társadalmi alapelveket a kalifa 
637-ben kiadott Dzsabíjai Alkotmánya szabályozta. Az elgondolás lényege az volt, hogy a hó-
dítók magántulajdonnal nem rendelkezQ katonai kasztot alkossanak, a birodalom bevételeibQl 
pedig központi elosztási rendszer közvetítésével részesüljenek. Omár rendelkezése értelmében 
magas járadék illette meg a próféta családját, a muhadzsirún és az anszár leszármazottait, míg 
az egyszer_ harcosok katonai erényeiknek megfelelQ juttatásban részesültek.”4

Omár intézkedései többnyire nem érték el a kívánt hatást: az etnikai elkeveredés, a 
magántulajdon megjelenése az arabok között és ezzel együtt a vagyoni differenciáló-
dás, valamint az iszlámra áttérQ nem arabok mozgalma az egyenlQ jogokért hamarosan 
kikezdte a kalifa által kiépített rendszer alapjait és a VII–VIII. század nagy társadalmi 
mozgalmaihoz vagy a társadalmi törekvéseket megszólaltató vallási irányzatok megjele-
néséhez vezetett.

Omárt az agg Oszmán követte, de 656-ban gyilkosság áldozata lett. Utódja Ali meg-
lehetQs elnézéssel kezelte a kalifa gyilkosait – hiszen végsQ soron nekik köszönhette 
kalifaságát – és ez a nagyvonalúság vezetett végül is Szíria kormányzójának, az omajja 
törzsbeli Moávijának fellépéséhez és az Omajjád-dinasztia hatalomra kerüléséhez.

A hetedik század közepére a nomád törzsi-nemzetségi szervezet és egy mind kizáró-
lagosabbá váló gazdasági tevékenység, a közvetítQ kereskedelem közti egyre élezQdQ el-
lentmondás feloldódott és a hagyományos törzsi társadalom meginduló átformálódásával 
létrejött az akkori világ vezetQ hatalma, az arab világbirodalom és vele szinte egyidej_leg 
Mohammed tevékenysége nyomán az iszlám vallás.

A kereskedelmi tevékenység képezte a birodalom gazdaságának alapját. A levantei ke-
reskedelmet az arab kereskedQk bonyolították le, hatalmas területek között játszották az 
összekötQ szerepét, keleten eljutottak Indiáig, Kínáig, behatoltak Afrikába, szállítottak a 
Pireneusi-félszigetre és Dél-Európába is.

Annak ellenére, hogy az arab területek kereskedelmi élete igen élénk volt, több ezer 
tevébQl álló karavánok vonultak az utakon, az iszlám felvétele elQtt az arabok nem vertek 
saját pénzt. A környezQ államok pénzeit használták: a bizánci aranyat, a szasszanida ezüst 
dramokat (amelynek elQlapján a császár portréja, hátlapján két álló alak között t_zoltár 
látható) és mindenféle létezQ, jórészt bizánci rézpénzeket. A választott kalifák sem terem-
tették meg az önálló iszlám pénzt, ám az újonnan meghódított területeken talált pénzver-
déket tovább üzemeltették, rendszerint az eredeti szakképzett személyzettel.

Az iszlám terjeszkedésével ez a kereskedelem mind óriásibb birodalom keretében folyt. 
Kiterjedt Afrika atlanti-tengeri partjaitól az Ibériai-félszigeten keresztül egészen a nagy kínai 
falig, a Volga felsQ folyásától a Szahara déli részéig, sQt egészen Madagaszkár szigetéig is.

Míg a rómaiak megvetették a kereskedQket, az arab világban a kereskedQket hQsök-
ként, az uralkodók barátaiként, okos, világlátott emberekként ábrázolták, akik szívesen 
számoltak be színes elbeszélésekben utazásaikról. Az arab birodalomban egészen a 
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XVI. század közepéig elsQsorban a külkereskedelemmel, az indiai kereskedelemmel fog-
lalkoztak, és ezt a kereskedelmet pénz közvetítésével bonyolították le.

Mivel a mohamedán vallás tiltotta emberi képmás ábrázolását, az arab érméken csak 
feliratok szerepeltek. Az uralkodók nevét és a veretés helyét írták fel az érmére.

Az arab érméket nagy értékállandóság jellemezte. Nemesfémtartalmuk hosszú ideig 
változatlan maradt. Az arab uralkodóknak nem jutott eszükbe, hogy érmerontással jus-
sanak különleges uralkodói bevételekhez. Szükségük sem volt erre, mert számos biztos 
pénzforrás állt rendelkezésre.

Fontos volt, hogy az érme külföldön is megQrizze teljes értékét. Erre annál is inkább 
szükség volt, mert hiszen a kereskedelmi hitel hosszú láncolata kapcsolta egymáshoz a 
bel- és a külföldi kereskedQket, és ilyen körülmények között elengedhetetlen, hogy fize-
tési kötelezettségének mindenki pontosan és teljes értékben eleget tegyen. Aki egyszer 
megszegte adott szavát, az többé nem kaphatott hitelt.

Az arab kereskedQk az egész hatalmas iszlám területen biztonsággal számíthattak arra, 
hogy partnereik vendégszeretQen fogadják és pénzügyileg is támogatják Qket. Ez nemcsak 
a hagyományos vendégszeretet miatt volt így, hanem azért is, mert a kereskedQk a jöven-
dQ üzleti kapcsolatok reményében támogatták bajba jutott társukat.

A pénzreform elQtti arab pénzek az addig használt bizánci és szaszanida pénzek min-
tájára készültek. Bizánci mintára két igen ritka arany dínár típustól eltekintve 40 numiás 
bronz pénzeket vertek 635–695 között, Észak-Mezopotámia, Szíria és Palesztina terü-
letén. ElsQ pillantásra kifogástalan bizánci vereteknek látszanak, de a keresztény szim-
bólumok mellett fokozatosan arab feliratok is felt_nnek rajtuk. Rendszerint a verdehely 
arab írású neve, de késQbb a kalifa neve is. A legfontosabb verdék Alexandria, Antiochia, 
Tiberias, Damaszkusz, Jeruzsálem, Baalbek, Hims, Tartus és Aman voltak. Jeruzsálem ró-
mai nevét Aelia Capitolinat az arabok Iliya-ra torzították, kiegészítve a provincia nevével 
Iliya Filisztin-ként jelenik meg a pénzeken. Az iszlám érmelésben a bronzpénzek speci-
ális szerepet töltöttek be, csak a helyi, piaci forgalom igényeinek kielégítésére készültek. 

A pénzforgalomban elfoglalt különleges szerepük részletes ismertetésére a pénzreform 
kapcsán még visszatérünk.

A szasszanida dramok elQlapján a császár portréja, hátlapjukon két álló alak között 
zoroaszteriánus t_zoltár látható. E pénzek fQ jellegzetessége a széles, 6–10 mm közötti 
sima mezQ az éremképek körül. Az új hatalom ezt az üres helyet, amely szinte kínálja 
magát, használta ki az érem „iszlamizálására”. ElQször Allah nevét, majd a biszmillah-
al kezdQdQ formula egy részét találjuk az éremképen kívül sima mezQben. Az arabok a 
dramok eredeti 3,906 g-os átlagsúlyát változatlanul hagyták Az elsQ arab-szasszanida 
pénzeket III. Yezdegird végsQ veresége, 651 után verték. Nyilvánvaló, hogy sem a bizánci 
sem a szasszanida pénzek ábrázolásai nem feleltek meg az új vallás kívánalmainak, s így 
csak idQ kérdése volt, hogy mikor születik meg az igazi iszlám pénz.

(Az igazi arab pénz megteremtése és az új pénz bevezetése) Abd-el Malik Kalifa idején 
négy évig tartó kísérlet eredményeként jött létre a céllal, hogy a bizánci aranyakat az 
iszlám forgalomból kiszorítsa. Abd el-Melik AH 73 (AH=hidzsra naptár szerint)5 kerül 
a Herakliusz féle háromalakos bizánci aranyak mintájára veretett „kereszténytelenített” 
aranyat, az iszlám hitvallást, a kalimát téve a hátlapi körirat helyére.

Az új arab aranypénz a dinár lett, a római denáriusból 4,21 g súlyban. Az elsQ dinárok 
rendkívül ritkák, valószín_leg csak 696 vége felé, a ramadan ünnepek után készülhetett 
(AH 77). Megjelenésük átütQ sikert aratott a hívQk körében tisztán vallási jellegük mi-
att, és ez vezetett nagy tömeg_ verésükhöz AH 78 és AH 79-ben. Az ezekbQl az évekbQl 
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származó dinárok meglehetQsen gyakoriak. AH 79-ben megjelent az iszlám ezüstpénz, a 
dirhem is, neve a görög drachma átvételébQl ered, ámbár a pénzek lényegében a vékony 
lapkára vert, széles perzsa pénzekhez hasonlítanak inkább. A legelsQ dirhemek súlya 
2,60 g volt, de igen rövid idQn belül ezt 2,97 g-ra emelték, és ez a súly maradt a továb-
biakban használatban. Az emelt súlyú dirhembQl 20 drb ért egy arany dinárt. A pénzeken 
csak feliratok vannak, melyek két részre oszthatunk. Az elsQ csoportba a vallási feliratok. 
Korán idézetek tartoznak. A felirat második része tartalmazza a tudomány számára fontos, 
adatokat a verés idejét és helyét. A pénz elQlapjának középsQ mezejében az iszlám hitval-
lást találjuk: Nincs Isten az Istenen kívül, P egyedüli, Nincs társa neki. A körirat a kezdQ 
szaváról Biszmillah néven ismeretes, és a verés helyét és idejét közli.

Forrása: Isten nevében ez a dirhem (v. dinár) …-ben veretett … évben. A hátlap körira-
ta a Korán 9. szúrájának 33. verse, a középsQ mezQben a 112. szúra olvasható. Ez az ún. 
omajjad szimbólum amely minden pénzükön megtalálható, még a Spanyolországiakon is 
egészen 912-ig. III. Abd-el-Rahman uralkodásáig.

A következQ évszázadokban végbement változások ellenére az iszlám pénz jellemzQi 
változatlanok maradtak. Az elQlapon lévQ szöveg az Isten egységét és egyedülvalóságát 
hirdette. A hátlap szövege kezdetben a szentháromság keresztény doktrínájával vitatko-
zott. Ezt i. sz. 750-ben a „Mohamed, Allah küldötte” felirat váltotta fel. E szövegek el-
nevezése saháda vagy kalima. A legtöbb pénzérmén feltüntették a pénzverde nevét és a 
verés dátumát. A következQ változtatást az Abbászida kalifa, al-Mamún (i. sz. 813–833) 
rendelte el, aki egységesítette a késQbb sok száz éven át fennmaradt pénzrendszert. Az 
Abbászida kalifátus területén a világi uralkodók ugyanazt az érmetípust a XI. századig, 
Iránban és Irakban egészen a XIII. század közepéig megtartották, ezzel jelezték h_ségüket 
az Abbászida kalifákhoz, az iszlám vallás vezetQihez. A kalifa jelentQsége, mint „Isten 
földi helytartója”, századokon át megmaradt, annak ellenére, hogy tényleges hatalma 
egyre kisebb lett, a különbözQ iszlám tartományok független dinasztiák uralma alá ke-
rültek. Mégis a kalifa biztosította a legitimitást a muszlim világ uralkodói számára, akik 
formálisan rendszerint tQle kapták uralmuk szentesítését, és ezért nevét a sajátjuk mellett 
feltüntették a pénzeiken.

Az iszlám világban az érmék fizetQeszköz voltuk mellett, felirataik révén, összetett 
üzeneteket hordozó politikai és vallási funkciót is elláttak. A pénteki imákban (hutba) az 
uralkodó nevével együtt említett pénzvetés (szikke) az iszlám szuverenitást jelképezte. 
Az új uralkodók a hatalom átvételét gyakran azzal is hangsúlyozták, hogy saját nevükkel 
bocsátottak ki pénzt. Az új területek meghódítói sem tettek másként, miközben a feliratok 
az uralkodó vallási orientációjának jelzésére is szolgáltak. A szunniták, akik a minden-
kori kalifát tekintik az iszlám fejének, a reformot követQ vallási üzeneteket használták, a 
síiták, például a Fátimidák (i. sz. 909–1170), akik mindig Ali soron következQ leszárma-
zottját tartják vezetQjüknek.

Az iszlám pénzek készítéséhez aranyat, ezüstöt és rezet használtak. Az elsQ iszlám 
uralkodók nem könnyen jutottak aranyhoz. Az Omajjádok korai korszakában az arany 
alapvetQen bizánci érmékbQl és elkobzott vagyonokból került ki. Ismeretes, hogy a VIII. 
században Medinától délkeletre, Hidzsázban, rövid ideig m_ködött aranybánya, de a 
muszlim világ számára a nemesfém igazi forrása Afrika volt. Az afrikai arany a IX. szá-
zadtól kezdve lassan, de biztosan hozzáférhetQvé vált. Az iszlám birodalom keleti vidéke-
in egyre több olyan pénzverdében készült aranydinár, ahol korábban csak ezüstpénzeket 
vertek. Az észak-afrikai Almoravida-dinasztia 1062-es inváziójáig a Szaharában folyta-
tott aranykereskedelmet a ghánai királyság tartotta a kezében. Timbuktuban elQállítottak 
ugyan valamennyi fémöntvényt, az aranyat azonban legfQképpen por alakban szállították 
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Észak-Afrikába, ahol dinárt vertek belQle. Az aranykereskedelem fejlQdésébQl elsQsorban 
az észak-afrikai, valamint a spanyolországi iszlám fennhatóság alatt álló városok húztak 
hasznot. A X. század végén a földrajztudós Ibn Hakal becslése szerint a nyugati útvonalon 
fekvQ Szidzsilmásza városának ura évente 400 000 dinár (1,7 tonna arany) bevételre tett 
szert, melynek javát a kereskedelem adta. Egyiptom a Fátimidák alatt (909–1171) azért 
gazdagodott meg, mert könnyen hozzájutott az afrikai aranyhoz, s így fontos szerepet ját-
szott a nemzetközi kereskedelemben. Az észak-afrikai és egyiptomi pénzverdék szudáni 
aranyból annyi dinárt állítottak elQ, hogy a Földközi-tenger vidékének legelterjedtebb 
fizetQ eszközévé tették.

(A vallás és a pénz hatalma) Az iszlám gondolkodás nem válik szét világi és vallási 
szférára, és fQként nem korlátozódik a hitbéli dolgokra, hanem az élet minden területére 
egyaránt érvényes és kötelezQ magatartási szabályrendszert jelent. Ennek szerves része 
a jogrend is, amelynek meghatározó elveit és szabályait az emeli a muszlimok szemé-
ben az ember alkotta szabályok fölé, hogy hitük szerint kinyilatkoztatásból származnak. 
Törvényei nem kötQdnek földi jogalkotónak a törvényen, hivatalon, hatalmon alapuló 
tekintélyéhez, hanem forrásuk a Próféta tanítása, az Q ítéletei és példamutatása, ezért ab-
szolút érvény_ek és fQként megkérdQjelezhetetlenek. Egyaránt szabályozzák az emberek 
viszonyát Istenükkel, valamint egymással, a követendQ etikai és a társadalmi normákat, 
és úgyszintén azt is, amit a nyugati felfogás polgári, illetve büntetQjogként kezel. Ahol 
pedig a fejlQdés nyomán olyan kérdések, problémák merülnek fel, amelyekre a kinyilat-
koztatott elvek, szabályok közvetlenül nem adnak útmutatást, a muszlim jogtudósok joga 
és feladata, hogy azokat értelmezés segítségével ezekre is kiterjesszék.

Igen karakteresek az iszlám gazdasági elvei. Az alap, hogy minden vagyon az Istené, 
az emberek és cégek pedig csak kezelQi annak, és minden gazdasági tevékenységükben, 
ügyleteikben is maradéktalanul be kell tartaniuk a vallás elQírásait. Mindenkinek, aki a 
tevékenysége részén haszonhoz jut, a köz javát kell szolgálnia, az így keletkezQ haszon 
egy meghatározott részét a közjólétre, illetve jótékonyságra kell fordítania. A Korán ki-
mondja, hogy akik elfogadják Isten szavát, ebbQl adódóan közösséget (umma) alkotnak, 
és e közösség tagjai kölcsönösen szociális felelQsséget is viselnek egymásért. Az igaz 
muszlimnak ezért segítenie kell az övénél rosszabb sorú hittestvéreit, jövedelme bizonyos 
részét azok segítésére kell felhasználnia. Nagyon józan és pragmatikus ennek az elvnek 
a „makrogazdasági” megjelenése: az iszlám nem követeli meg az igazságosság és egyen-
lQség nevében a javak egyenlQ elosztását, viszont elQírja, hogy az államnak kötelessége 
biztosítani a polgárai számára, hogy a szegények is képesek legyenek méltósággal és 
megelégedettséggel élni szellemi és anyagi életüket. Mai, nyugati szemléletünkkel ez bi-
zonyos alapellátási kötelezettséget jelent, ami kétségtelenül igen jelentQs stabilizáló erQ, 
ha m_ködik – más kérdés, hogy valóban m_ködik-e.

„Az iszlám egyszerre volt vallás és politikai rendszer. A következQ évszázadok során, 
miközben birodalmak jöttek létre, és hullottak darabokra, az iszlám széles területen ter-
jedt el. Üzenetének lényege – hit az egy Istenben és küldöttében, Mohamedben, a „pró-
féták pecsétjében” – képes volt megQrizni az egységét idQn és téren át. Kezdetben az 
iszlám kalifátusnak össze kellett békítenie az Isten és a világi lét egymással versengQ 
„szükségleteit”.

Ez a feszültség érzQdött az iszlámnak általában a pénz és maguk az érmék iránti vi-
szonylatában is.”6

Már az iszlám korai korszakaiban világosan megnyilvánult bizonyos fenntartás a pénz 
hatalmával kapcsolatosan. A Korán több helyen figyelmeztet: „Jaj minden rágalmazónak, 
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gáncsoskodónak, aki vagyont gy_jt, és újra meg újra megszámolja, és azt gondolja, hogy 
a vagyona halhatatlanná teszi!” (104. Szúra, v. 13). A pénz alattomosan eltéríti a hívQt az 
’igaz útról’: „A vagyon és a fiúgyermekek az evilági lét ékességei, ám amik maradandó-
ak, a jócselekedetek, azoknak nagyobb a jutalma a te Uradnál és jobbak a reményeik.” 
(18. Szúra, v. 46) „A pénz próbatétel elé állítja közösségemet” – mondta a próféta (Ibn 
Hanbal, 4. Könyv, p. 160).

A pénz hatalmával kapcsolatos mélyrQl fakadó ellenérzések következményeként a val-
lás megkísérelte visszaszorítani a pénz befolyását, és elQírt bizonyos feltételeket, melyek 
között a hívQ mohamedán is rendelkezhet pénzzel, ugyanakkor erkölcsileg mégis megma-
radhat a helyes úton. Az egyik alapfeltétel, a kialakuló vagyoni különbségek csökkenésére 
szolgál a zakat, a szegények számára fizetendQ járandóság.

A zakatot Mohammed zsidó és keresztény szokás alapján vezette be a közösség 
(umma) fenntartása céljából. Mekkában még csak a rászorulók, a szegények javára tör-
ténQ önkéntes adakozás volt, mely késQbb, Medinában is az adózás alapjául szolgál. A 
„zakat szolidaritási adót” jelent, igaz csak azok részérQl, akiknek van mibQl adniuk, tehát 
a gazdagok, a vagyonnal rendelkezQk részérQl. Azzal a céllal hozták létre, hogy a tehe-
tQsek javaik egy részét átadva segítsenek azokon, akik arra ráutaltak, s így tüntessék el a 
társadalmi egyenlQtlenséget. Meg kell említeni, hogy itt nem a vagyon felosztásáról van 
szó, hanem a tulajdonos vagyonának csupán 2,5%-áról. A járandósági adó jellegét jól 
mutatják a követkQ számsorok: 4 tevéig nincs adó, 5–24 teve után 1 juhot, 25–35-ig egy 
kétéves nQsténytevét, 36–45-ig egy hároméves nQstényt, 46–60-ig egy négyéves, 61–75-
ig egy ötéves, 76–90-ig két fejQs tevét kellett zakatként leadni.

„Meg kell jegyezni, hogy az iszlám gazdaságban a fogyasztás határozza meg a terme-
lést, mindkettQ alapvetQen az emberi szükségletek szerint alakul. Az iszlám az utóbbinak 
három fQ csoportját különbözteti meg: alapvetQ szükségletek, komfort, luxus. Az elsQ ket-
tQt szükségesnek tartja, harmadikat elveti. Az elméletek ebbQl a megfontolásból helyez-
kednek szembe a nyugati fogyasztói társadalmakkal is, mivel az iszlám gazdaságban a 
fogyasztást is elsQdlegesen morális megfontolások befolyásolják, csakúgy, mint az egész 
gazdasági tevékenységet. A termelés alapvetQ célja az iszlám gazdasági elmélet szerint is 
a „gazdasági jólét” biztosítása. A jólét a kapitalizmusban és a szocializmusban alapvetQen 
anyagi kategória, az iszlámban ugyanakkor az általános jólét része, különös tekintettel a 
morális tényezQre.7

„A muszlim számára nem származik baj abból, ha gazdagodni óhajt, az iszlám nem 
mondja azt, amit a kereszténység: „könnyebb a tevének átmennie a t_ fokán, mint a gaz-
dagnak bejutnia a mennyországba.”

EllenkezQleg, a Koránban Allah dicséretesnek, áldásnak tekinti azt, ha valaki meggaz-
dagodik. Ugyanakkor tudni kell, hogy a vagyon (a gonoszságra) félelmetesen nagy csábí-
tó erQvel bír, és emellett nem minden az anyagi gazdagság.

A gazdagságra való törekedés, ha türelmetlenséggel jár együtt, nagyon veszélyes lehet, 
hiszen könnyelm_sködéshez vezethet a sariával szemben.

(Uzsora (riba), illetve kamat) Az „isteni igazságosságnak” mindig is részét képezte a 
kamat és különösen az uzsora eltiltása. A Próféta fellépése elQtt több mint félezer évvel 
Lukács evangéliuma (6,35) ezt írja: „adjatok kölcsönt és semmi viszonzást ne várjatok” 
(igaz, ez „Az ellenség szeretete” cím_ részben van, amelyben az alázatnak szinte képte-
lenségig fokozott megnyilvánulásai vannak). A kérdéssel az Ószövetség is foglalkozik. 
A Lukács-evangélium elQtt negyed évezreddel keletkezett, a Zsinagóga által nem, az 
Egyház által viszont elfogadott „Jézusnak, Sirák fiának a könyve” (29. fejezet) nemcsak 
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a kölcsönnel („Aki másnak kölcsönt ad, irgalmat gyakorol… Adj kölcsönt… és fizesd 
vissza idejében”) foglalkozik, hanem az alamizsnával („karold fel a szegényt, ne menjen 
el tQled soha üres kézzel”) is. Ezek a megjegyzések legalább újabb félezer évvel korábbi 
parancsokra mennek vissza. „A kivonulás könyve” kifejezetten a kamatmentes kölcsönrQl 
beszél (22,24): „Ha a … szegénynek… pénzt kölcsönzöl… Ne követelj tQle kamatot. A le-
viták könyve (25,36), Mózes könyve, a Második Törvénykönyv – más, ismertebb néven: 
a Deuteronomium – (15,8–11) stb. is foglalkozik a kamat és az alamizsna kérdésével. 
Ez utóbbi mondja ki a máig érvényes igazságot: „Mindig lesznek szegények a földön” 
(15,11), ezért parancsolja meg az Úr, hogy „nyisd meg a kezed… a sz_kölködQ és szegény 
elQtt”. Egyébként a Talmud rendkívül szigorúan veszi a kamat tilalmát még az idegennel 
szemben is: az uzsorást sehol sem ítélik meg szigorúbban, mint a rabbinikus irodalomban, 
amely azt tanítja, hogy az uzsorás a tolvajjal egyenlQ. A kereskedelem általában cseppet 
sem kevésbé elítélendQ b_n volt, mint a pénzzel való kereskedelem: homo mercator vix 
aut nunquam potest Deo placere – a kalmár sohasem tehet Isten kedvére –, ami azonban 
egyáltalán nem gátolja meg a korabeli országokat, hogy kereskedjenek (amire a IX. száza-
di velencei dózsék és a XI. századi Brugge nagy patríciusai egyaránt jó példát mutatnak). 
Bár a papok számára az uzsora mindig is tiltott volt (sQt, az egyház a XI. századtól világi 
személyeknek is megtiltotta), a vásárok idQtartamára az egyház nemcsak a kamat, hanem 
még az uzsora tilalmát is felfüggesztette.

Az uzsora tehát a Próféta fellépése elQtt legalább egy évezreden át gy_lölet és megvetés 
tárgya volt. Ez a tilalom az iszlám egyik legtöbb vitára és félreértésre alapot szolgáltató 
része. Elvileg kölcsön esetén minden olyan pénzbevétel (uzsora, kamat) tilalmát jelenti, 
amely a kölcsön nettó összegét növeli, a késQbbiekben ezt a tiltást az uzsorán kívül a ka-
matra is vonatkoztatták. Tiltása a Koránban több helyen is megtalálható. „Amit a kamatra 
adtok abból a célból, hogy az emberek vagyonán át növekedjék, nem növekszik Allah 
szemében; amit azonban zakátként adtok, hogy Allah kedvében járjatok, többszörösen is 
megnövekszik.” (Korán, 30:39, továbbá még 3:130, 2:278, 279).

A kamat vallási tiltásán alapuló iszlám bankrendszer – a tiltást betartva az utóbbi évek 
látványos fellendülésének köszönhetQen – ma már becslések szerint világszerte több száz 
milliárd dollárra tehetQ piacot jelent.

Ennek okaként vissza kell térni az iszlám vallás keletkezésének kezdeti idQszakára, 
hogy megvilágítjuk, miért is tiltja az iszlám a kamatot, szemben más régi vallási-jogi 
rendszerekkel, hiszen létrejöttekor mint a római, mind a zsidó, mint a perzsa jog ismerte 
és alkalmazta a kamatfizetést.

Mohamed próféta, miután Mekkából Medinába menekült, több alkalommal vívott 
önvédelmi háborút a mekkaiakkal. Az egyik mekkai támadás elQtt, 624-ben seregének 
felállításához pénzt kért attól a medinai zsidó közösségtQl, amelyik befogadta, és amellyel 
szövetségi viszonyban élt. A zsidók kamat felszámításával adtak volna pénzt, ami felhábo-
rította a prófétát, aki ezért meg is szakította velük a közösségi kapcsolatot. Csak érdekes-
ségként: nemcsak a kamatszámítás tilalma datálódik ettQl az idQponttól, de az igazhívQk 
számára kötelezQ ima iránya, a qibla is megváltozott, JeruzsálemrQl Mekkára.

Muhammad Szaleh Al-Munaddzsed, az iszlám vallás egyik ismert tudósa szerint: 
„Allah a Koránban senki más ellen nem hirdetett háborút, csak az uzsorakamat szereplQi 
ellen. Allah azt monda: „Ó, ti, akik hívQk lettetek! Óvakodjatok Allahtól (haragjától és 
büntetésétQl), és engedjétek el a (számotokra) fönnmaradt uzsorakamatot (mostantól fog-
va), ha valóban hívQk vagytok. Ha nem teszitek meg, akkor vegyétek tudomásul, hogy 
Allah és küldötte háborút indít ellenetek.” (2. szúra, 278–279. ája)

A Próféta ügyelt arra, hogy világossá tegye a fQb_nt Allah elQtt. „Az uzsorakamatnak 
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hetvenhárom kapuja van, a legkisebb olyan, mintha édesanyját venné feleségül a férfi, a 
legnagyobb kamat pedig a muszlim hírnevét, családját stb. érQ rágalmazás.”

Abdullah Ibn Hanzala, Mohamed kortársa írta: „Egy dirhamnyi (ezüst pénzérem) uzso-
rakamat, amelyet beszed az ember, miközben tudja (hogy ez tilos), több, mint harminchat-
szori paráználkodás.” A hívQnek idegenkednie kell ettQl a fQb_ntQl, és el kell utasítania.

Dzsábír, a Próféta másik kortársa mondta: „Megátkozta Allah küldötte az uzsorakamat 
beszedQjét, kiadóját, lejegyzQjét és két tanúját, Qk egyenlQk (az átokban).” Mindenki meg 
van átkozva, aki részt vesz az uzsorakamattal való kereskedésben – a felek, a közvetítQk 
és a segítségadók is.

A leírtakból egyértelm_, hogy mindenki, aki kamattal kapcsolatos ügyletben m_ködik 
közre, az iszlám egyik fQb_nét követi el a hét közül. Vagyis tilos a kamat meghatározása, 
lejegyzése, rendezése, átvétele, átadása, letétbe helyezése, megQrzése, s általánosságban 
tilos abban bárminem_ részvétel és segítségadás.

Magától értetQdik, hogy miután a saria is élQ, a mindennapi élet valamennyi területén 
alkalmazandó jog, ezért az európai jogokhoz hasonlóan ismer és alkalmaz kivételeket, a 
fQ szabálytól való eltérési lehetQséget. Allah kinyilvánította, hogy b_nbánatot lehet gya-
korolni, és világossá tette ennek módját. Azt mondta az uzsorakamat tulajdonosainak:

„És ha megbánást tesztek, akkor megillet benneteket a tQkétek, nem jártok el igazság-
talanul (azzal, hogy nem kértek tQkéteknél nagyobb összeget), és veletek szemben sem 
történik igazságtalanság (azzal, hogy nem kaptok a tQkéteknél kisebb összeget)” (2. szúra, 
279. ája).

„Akik pedig kamatot szedQ bankokba helyezik el a vagyonukat rászorultságból, vagy 
attól való félelembQl, hogy elvész, elrabolják, azok is érezzék kényszerítve magukat, hogy 
bocsánatot kérjenek Allahtól, és találjanak az iszlám elQírásainak megfelelQ megoldást. 
Ha az elQbb leírt okok miatt kamatot fizetQ bankban helyezik el a pénzüket, akkor az 
iszlám által megengedett módon meg kell szabadulniuk a kamattól. Mondjuk úgy, hogy 
a szegényekre költik, de nem adományozási szándékkal, mert az adomány, azaz a zakát 
az iszlám harmadik pillére, ami a gazdagokat kötelezi arra, hogy adományt adjanak a 
szegények javára. Nem megengedett a kamat hasznosítása úgy, hogy a kamatot kapó azt 
például a családjára költi, adót vagy kártérítést fizet, kötelezQ tartást vagy eltartást egyen-
lít ki belQle.”8

Az uzsorával és kamattilalommal kapcsolatos elmondottak vonatkoznak a földtulaj-
donra is: a muszlim jog szerint a föld nem lehet kizsákmányolás forrása. Mindez a Korán 
szerint azt szolgálja, hogy „a javak ne koncentrálódjanak a gazdagok kezében” (59. szú-
ra 7. vers). Azok a javak, amelyeknek nincs társadalmi funkciójuk, nem törvényesek: 
„Mindaz, ami az egekben van és mindaz, ami a földön található, Istené” (2. szúra 284. 
vers), azaz: az egész muzulmán közösségé (az ummáé).

(Az iszlám bankrendszer m_ködésének elvei) Az iszlám világgazdasági és kereskedelmi 
gyakorlata mindig is rendkívül fejlett volt. Sokak szerint a térségben sokáig a kereskede-
lem volt a meghatározó gazdasági tevékenység. (Erre utal például az európai nyelvekben 
elterjedt csekk szó is, ami a perzsa nyelvbQl származik.) Már a korai idQszakban széles-
kör_en alkalmazták a szuftadzsát is, ami körülbelül a váltónak felel meg, bár különbözik 
attól. A szuftadzsa három fél közötti tranzakciót közvetített:

„Ez az eljárás abból áll, hogy A személy egy olyan váltót ad át felhasználásra B-nek, 
amelyben egy másutt élQ harmadiktól, C-tQl azt kéri, hogy elQlegezzen B-nek egy bizonyos 
összeget amelyet neki A legközelebbi alkalommal ugyanilyen módon visszafizet. Tehát B 
az adott helyen való tartózkodása idején rendelkezhetett a neki szükséges pénzösszeggel 
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anélkül, hogy készpénzt magával kellett volna vinnie. Ez a módszer kétségtelenül elQnyös 
volt, jelentQségét azonban nem szabad eltúloznunk, hiszen kizárólag olyan felek között 
alkalmazhatták, akik személyesen vagy legalábbis levelezés útján ismerték egymást, kö-
vetkezésképp bizonyos területeken belül, korlátozott számú kombinációkról lehetett csak 
szó. Ezen felül mindez együtt járt egy állandó levelezéssel is, amelynek segítségével az 
érdekeltek nyomon követhették a követeléseiket.”9

Az egyes ortodox iszlám iskolák – éppen a hosszú kapcsolódó kamatfizetés miatt – el-
térQen ítélték meg a szuftadzsát. A kamat ugyanis nem uzsora célú volt, hanem csupán a 
szállítással járó kockázat elkerülésébQl származó elQnyért járt. A málikita iskola10 általá-
ban kategorikusan elutasította, a hanafita11 és a sáfiita12 is csupán néhány esetben, bizo-
nyos körülmények között fogadta el.

A mai iszlám gazdasági gyakorlat egyik központi kérdése a kamatfizetés. Az ortodox 
jogi iskolák maguk is eltérQen viszonyulnak e kérdéshez. A két legelterjedtebb, az iszlám 
világ mintegy 85%-ában elfogadott hanafita és sáfiita meglehetQsen liberális álláspontot 
foglal el. A málikita és a hanbalita13 sokkal szigorúbb, bár manapság ezek is mind gyak-
rabban tesznek engedményeket. Szemben a legmerevebb nézetekkel, amelyek a kamat 
bármilyen formáját tilosnak ítélik a kamatot megengedQk is csak bizonyos esetekben 
tartják a kamatot elfogadhatónak, így például ha a kormány használja a megtakarítások 
ösztönzésére, a kereskedelem finanszírozásánál, a produktív beruházásokhoz adandó köl-
csönöknél vagy egy lehetséges büntetésként.

Így a kamattilalom miatt jelentQs pénzeszközök halmozódtak fel a bankrendszeren 
kívül, különbözQ, például a telekspekulációval foglalkozó vállalatokban. Az új, valóban 
„iszlám” pénzintézetek azonban megkísérlik figyelembe venni az iszlám elQírásait. Van 
azonban egy komolyabb oka is annál, hogy az iszlám államok a sajátos bankrendszer 
létrehozásával biztosítani akarják pénzvagyonukat, hogy ez által kiküszöbölhetQ legyen 
a világ pénzügyei felett rendelkezQ nyugati és tengerentúli pénzintézetek által okozott 
bizonytalansági tényezQ, pl.: embargó; pénzkészletek visszatartása. Ezért visszanyúlnak 
egy sor olyan eszközhöz, amelyek még az iszlám elQtti karavánkereskedelemben gyöke-
reznek, melyek a következQk:

•	 A mudáraba
Az iszlám nem tiltja, sQt dicséretes dolognak tekinti a gazdagodást. De mibQl él a bank, 
a hitelezQ, ha más által hasznosított pénze után nem számít fel kamatot? Az iszlám erre a 
kamatszámítástól merQben eltérQ megoldást talált, ami látszólagos bonyolultsága ellenére 
egyszer_, m_ködQ és hasznot hozó. Ez pedig a mudáraba. A mudáraba a kereskedelmi 
ügyletek olyan formája, amelyet az iszlám vallás megenged, és már Mohamed próféta 
idején is ismert volt. Jelentése a sariában: meghatározott vagyon átadása egy személy-
nek (vagy egy iszlám banknak) azért, hogy az kereskedjen vele. A felek közötti viszony 
ebben az esetben nagyjából a Ptk.-ban meghatározott megbízási viszonynak felel meg, a 
kismértékben keveredik a bizományosi jogviszonnyal. A mudáraba-ügyletben a megbízó 
átadja a vagyont, pénzeszközt a megbízottnak azért, hogy azon valamit vásároljon, és azt 
értékesítse. Helyettesítheti a vásárlást valamilyen üzletben, vállalkozásban való részvétel 
is, befektetés formájában. A szerzQdQ felek szerzQdéskötéskor meghatározzák a nyereség 
felosztásának mértékét és a mudáraba idQtartamát. Alapesetben a szerzQdés lejárta elQtt 
nem lehet felosztani a nyereséget, kivéve, ha ettQl eltérQen állapodtak meg. Természetesen 
az elQbb leírtak vonatkoznak a veszteségre is.

A mudáraba általában kockázatosabb, de nagyobb hasznot eredményezhet, mint a betéti 
kamat, mert míg betételhelyezés esetében csak a bank esetleges tönkremenetelével kell szá-
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molni, addig a mudáraba nagymértékben függ a piaci viszonyok változásától. Ez a módszer 
adott esetben kiküszöbölheti a betétnek, mint holt tQkének a gazdaságon kívüli szerepét, mivel 
a mudáraba esetében a pénz forog, m_ködik, és nyereséget, igaz, veszteséget is termelhet.

A mudáraba – magáról a sariáról nem is beszélve – sokkal szerteágazóbb és színesebb 
annál, mint ahogyan a tanulmány terjedelme lehetQvé teszi a bemutatását.

•	 A sirka
A kereskedQk számára a szükséges tQke beszerzése komoly problémát jelentett, a tQkés számá-
ra pedig az, hogy hogyan tudná tQkéjét jól befektetni. Csak elvétve fordulhat elQ olyan eset, 
hogy a kereskedQ kizárólag saját áruival kereskedik, általában mások számára is köt üzleteket. 
A tQke és a munka fQképp két módon kerülhetett kapcsolatba egymással. Az egyik a sirka 
(musáraka) a tulajdonképpeni tQketársaságot jelenti: a tQke és a kereskedelmi javak több sze-
mély tulajdonát képezik és a hasznot elQre megállapított arányban osztják szét egymás között.

•	 A „murábéhe” 
megbízást jelent valaminek a megvásárlására az eredeti költségeknél magasabb, profitot 
is tartalmazó áron. Az importQr rendszerint felkér egy iszlám pénzintézetet, hogy vá-
sároljon meg valamilyen árut külföldrQl, majd Q ezt az árut magasabb áron megveszi a 
pénzintézettQl.

A kamat helyett általánosan bevezetni kívánt rendszer a „profit- és veszteségrésze-
sedés”, hiszen az iszlám a kamatot (legalábbis annak bizonyos fajtáit) elutasítja, ám a 
profitot elfogadja. Ez a rendszer azért is megfelel az iszlám szellemének, mert a partneri 
viszonyt, a kooperációt erQsíti. Teljes bevezetésére eddig még sehol sem került sor, min-
denütt a hagyományos rendszerrel párhuzamosan m_ködik. Egy sor ezzel kapcsolatos 
kérdés és probléma még megoldásra vár. „EgyelQre még nem tisztázottak a rendszer szé-
les kör_ gazdasági kihatásai, hiszen például aki korábban megtakarított, azt ez a rendszer 
a beruházásokra, a befektetQ üzletében való részvételre ösztönzi. Nem világosak ennek az 
inflációra gyakorolt hatásai sem. Megoldatlan a fogyasztói hitelek vagy a rövid lejáratú 
kölcsönök kérdése, továbbá az iszlám bankok külföldi, nem iszlám alapokon álló pénz-
intézetekkel bonyolított ügyletei. Az Iszlám Fejlesztési Bank például az utóbbi esetben 
rögzített kamatlábat alkalmaz, az így befolyt összeget azonban külön számlán tartja.”14

(Iszlám pénzintézetek) A modern „iszlám bankolás” az iszlám világon kívüli régiókban 
ma még nagyon fiatal szakmának számít – mindössze 30 éve „jegyzik”. Tudományos 
alapjait Muassam Ali fektette le, aki szinte misszionáriusi elhivatottsággal fogott hozzá 
1985-ben az elsQ iszlám pénzügy konglomerátum, a DMI (Dar Al-Maal Al-Islami, azaz 
Muszlim Pénzügyi Hivatal) szakmai tekintélyének megalapozásához. E szervezetnek Q 
egyben alelnöke is volt. Az elsQ „kísérleti” modern iszlám rendszer_ bankot Egyiptomban 
alapították. Létrejötte Ahmad El-Najjar nevéhez f_zQdik, és valójában takarékpénztár 
jelleggel m_ködött – m_ködése a Mit Ghamr egyiptomi várossal szoros kooperációban 
kidolgozott nyereségmegosztáson alapult. 1963–1967 közöttre tehetQ e tevékenysége, 
ezalatt 9 hasonló bank m_ködött az országban.

1972-ben a Mit Ghamr Takarékpénztár a Nasr Társadalmi Bank részévé vált, majd 
1975-ben megalakult az Iszlám Fejlesztési Bank. 1975-ben megnyitotta kapuit az elsQ 
kereskedelemi bank, a Dubai Iszlám Bank.

„Két évig tartó elQkészítQ tárgyalások után, 2007 Qszén nyithatta meg kapuit az el-
sQ önálló, iszlám elvek szerint m_ködQ bank az európai pénzvilág egyik központjában, 
Londonban. A bank felügyelQ tanácsa papokból áll, és – a brit bankjog keretein belül – 
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kizárólag a saria, vagyis az iszlám törvénykezés szerint irányítják az üzletpolitikáját. A 
The Islamic Bank of Britain (IBB) csakis az „etikus” befektetések, azaz a Korán, illetve a 
szunna ide vonatkozó passzusaival összhangban álló üzleti célkit_zések mellett kötelez-
heti el magát. Az IBB a kamatszedés és kamatfizetés elhagyásán túl a felszámolt ügyleti 
díjakat is elQzetes megállapodás tárgyává teszi. Ezen kívül nem finanszíroz dohány-, 
szesz- vagy pornóiparral kapcsolatban álló vállalkozásokat. Mindez némileg meghosz-
szabbítja a befektetések elbírálásának átfutási idejét, hiszen a bizottság tagjainak minden 
egyes ügyletet külön-külön meg kell vizsgálnia.”15, 16

A fentieket megelQzQen a hetvenes években a nyugati világban is gomba módra szapo-
rodtak a különbözQ pénzintézetek, bankok és alapok.

Így a svájci UBS bank – követve néhány nyugati riválisát – kiterjesztette tevékenységét 
egy úgy piaci szegmensre: az iszlám jogrend, a saria elQírásainak megfelelQ iszlám banki 
tevékenységre. Ennek érdekében létrehozta a százszázalékos tulajdonában lévQ Noriba 
Bankot, amely Bahreinben, az iszlám bankok legjelentQsebb Perzsa-öböl menti központ-
jában nyílt meg. Svájc elsQ számú bankjának – és a világ egyik legnagyobb vagyonke-
zelQjének – számító UBS lépése is jelzi, hogy a nyugati bankóriások nem akarnak kívül 
maradni az egyes becslések szerint 250 milliárd dolláros piacon.

Évi 10-15 százalékkal bQvült az iszlám banki piac az utóbbi egy évtizedben – állapítja 
meg a Londonban megjelenQ The Middle East havi szaklap –, és a növekedés különösen 
1999 óta gyorsult fel: három évvel ezelQtt még csak 100 milliárd dollárra taksálták az isz-
lám pénzügyi termékekbe befektetett összeget. SzakértQk úgy vélik, hogy az iszlám banki 
szektor a következQ években is 12-15 százalékkal nQhet. Az amerikai Merrill Lynch befek-
tetési bank és tanácsadó cég egyik vizsgálata szerint ugyanis a Közel-Keleten 220 ezer be-
fektetQ 1300 milliárd dollárnyi, hagyományos módon – részben az Egyesült Államokban és 
Európában – befektetett vagyonnal rendelkezik. Egyes elQrejelzések azt feltételezik, hogy 
a világ népességének ötödét adó muszlimok egy évtizeden belül megtakarításaik 40-50 
százalékát iszlám befektetési formákba helyezik – amennyiben találnak olyan iszlám banki 
szolgáltatásokat, amelyek versenyképesek a nyugati hagyományos termékekkel.

Nemcsak iszlám területeken alakultak ki ilyen pénzintézetek: 1978-ban Luxemburgban 
kísérletképpen létrehozták az iszlám Pénzügyi Házat, amely azóta is kiválóan m_ködik. 
Siker koronázta a hasonló próbálkozásokat Svájcban, Dániában, Nagy-Britanniában, 
Ausztráliában és az Egyesült Államokban. Míg a nyugati pénzintézetek egy része nem 
bajlódik az iszlám pénzügyi szolgáltatásokkal – a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás 
óta pedig még inkább ódzkodik a muszlim világgal való kapcsolatoktól –, a legnagyobbak 
közül az amerikai Citibank, a JP Morgan/Chase és a Goldman Sachs, a HSBC, a holland 
ABN Amro, a francia BNP Paribas és Socitét Générale, a német Commerzbank és Deutsche 
Bank, valamint a japán Nomura igen aktív az iszlám banki szektorban. Ma mintegy ötven 
országban több mint 200 iszlám bank, illetve nem bank jellej_ pénzintézet m_ködik.

Jelenleg 55 fejlQdQ és feltörekvQ országban találkozhatunk az iszlám bank- és pénz-
ügyi rendszerrel. Ezen túlmenQen 13 egyéb országban is m_ködnek iszlám pénzin-
tézetek, úgymint Ausztráliában, a Bahamákon, Dániában, az Egyesült Államokban, 
Guernsey-n, Jersey-n, Írországban, a Kajmán-szigeteken, Kanadában, Luxemburgban, 
Nagy-Britanniában, Svájcban és a Virgin-szigeteken”17 Az iszlám bankok egyes iszlám 
országokban kizárólagosan (Irán, Pakisztán és Szudán), más iszlám országokban a ha-
gyományos bankok mellett m_ködnek, míg a nyugati országokban számuk nem jelentQs, 
illetve hagyományos kereskedelmi bankok iszlám részlegeket, iszlám fiókokat hoznak 
létre. Utóbbira példa a Barclays Bank közeljövQben létesítendQ fiókja.18
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(A bankrendszer m_ködése a gyakorlatban) A vallási és erkölcsi alapon történQ befektetések 
új pénzügyi termékeket hívtak életre. Olyan befektetési alapokat, portfoliókat és teljesítmé-
nyük méréséhez szükséges indexeket, amelyek megfeleltek a vallás elvárásainak.

Az iszlám bank m_ködésének elQfeltétele az Iszlám Tanácsadó Testület létrehozása. 
Ezek Qrködnek az iszlám elvek betartása felett, funkciójukat, feladatköreiket tekintve 
alapvetQen ugyanúgy m_ködnek, mint az egyéb bankok, azzal a különbséggel, hogy a 
saria, azaz az iszlám törvénykezés hatálya alá esik tevékenységük. A lényeges eltérés 
ugyanakkor abban rejlik, hogy a bankok megosztják a nyereséget és a veszteséget is a be-
tétesekkel. Az iszlám bankrendszer központi gondolata a pénz utáni jövedelem, vagyis a 
kamat szedésére vonatkozó korlátozás. Ezt az eredetileg vallási és mára az iszlámon kívül 
már egyetlen világvallásban sem részletesen és egyértelm_en tiltott tevékenységet a világi 
vezetQk által hozott törvények oldották fel az évszázadok során, és korszakonként változó 
módon különböztették meg, mértéke alapján, a tisztességes kamatot az uzsorától.19

Az iszlám bankok négyfajta számlát vezetnek.
Folyószámla. E számlával kapcsolatban a bankok lebonyolítják a fizetéseket, a 

kliringforgalmat, váltó- és utazásicsekk-szolgáltatást nyújtanak, de nem foglalkoznak 
hitelkártyákkal, bankkártyákkal. E szolgáltatásokért a bankok általában nem számítanak 
fel díjat. Nem fizetnek kamatot, mivel az e számlán elhelyezett betéteket a bankok nem 
helyezhetik ki profit- és veszteségmegosztási ügyletek keretében.

Takarékszámla. E számlák hasonlítanak a hagyományos kereskedelmi bankok takarék-
számláihoz. A különbség az, hogy a bank nem fizet a betét után elQre meghatározott kama-
tot. Az ügyfél számára a következQ lehetQségeket nyújtják. 1. Az ügyfél beleegyezését ké-
rik, hogy a bank saját kockázatára befektethesse az összeget, és az ügyfél részesedik a pro-
fitból. 2. Ingyenes hitelként helyezik ki, az ügyfél vagy pénzbeni, vagy nem pénzbeni ked-
vezményben részesül. 3. A takarékszámlát integrálják a befektetési számlával, és az ügyfél 
a mudaraba szabályai szerint részesedik a profitból, illetve viseli az esetleges veszteséget.

Befektetési számla. E számla tulajdonosai részesednek a profitból a mudaraba szabályai sze-
rint. A takarékszámlától annyiban különbözik, hogy magasabb a befektetett összeg minimuma, 
hosszabb a betét lejárata, a befektetQ elveszti befektetése egészét vagy egy részét a bank veszte-
séges m_ködése esetén. A befektetQ adja a tQkét, és a bankot tekintik a vállalkozónak.

Különleges befektetési számla. Szintén a mudaraba szabályai szerint m_ködik. 
SzereplQi nagybefektetQk és a nagy pénzintézetek. ErrQl a számláról meghatározott pro-
jekteket finanszíroznak. A befektetQ választhat a bank által finanszírozott projektek közül. 
Minden egyes különleges befektetési számlánál külön állapodnak meg a profitból való 
részesedésbQl. A profit nagysága a beruházás sikerességétQl függ.

Az iszlám bankok igen fontos felelQsséggel tartoznak a társadalomnak. Az iszlám 
bankrendszer szerint a tQke felhasználása vallási cselekedet, amely kizárólag az Isten által 
elfogadható célokat szolgál. Az iszlám jog tiltja a szerencsejáték minden formáját is, és e 
tilalom alá sorolja az olyan ügyleteket, befektetéseket is, amelyek hozamának alakulása 
túlnyomó részt a véletlentQl függ. A spekulációs célú tQzsdei befektetést, és még inkább 
a határidQs ügyleteket, hazárdjátékoknak tekinti, és tiltja.

Hosszan lehetne még sorolni az iszlám bank m_ködési elveit, mechanizmusát. Itt is je-
len van a biztosításnak egy bizonyos formája, a vagyontárgyak megQrzését szolgáló banki 
funkció, a speciális vegyes vállalatok létesítése, egyfajta részvény-kibocsátási tevékenység. 
Minden egyes ügyletfajtának a lényege azonban, hogy ugyan elvbe a bankok nem számít-
hatnak fel kamatokat, de számos kibúvó létezik, ami kamatnagyságú hasznot hoz a bankok-
nak, csak éppen más név alatt számolják el. A lényegi különbség a nem iszlám bankokhoz 
képest, hogy az ügyfelek részesülnek a bank hasznában, de veszteségeiben is osztoznak.
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A másik nagyon lényeges különbség, hogy az iszlám bankok elsQsorban a kisvállalko-
zásokat finanszírozzák, úgy is lehetne mondani, a „szegények” bankja, és ezzel valójában 
szociális funkciókat is betölt.

(Az iszlám bankok problémái) Az iszlám bankok gyakorlatában jelentkezQ fQ problémákat 
a következQkben foglalhatjuk össze.20 Nem alakult ki az iszlám bankügyeket átfogó szabá-
lyozó- és jogi rendszer. A kamat tiltása miatt nem alakulhat ki egy olyan fedezeti (hedging) 
rendszer, mint a konvencionális bankrendszer_ országokban, amely csökkenti a kockázatot. 
A bankközi piac hiányos, illetve korlátozott volta nehezíti az iszlám bankok m_ködését. Az 
iszlám elveknek megfelelQ számviteli szabályok hiánya a nyugati számviteli szabványok 
átvételéhez vezet, amelyek nem követik megfelelQen az iszlám bankok gyakorlatát. Ez, va-
lamint a képzett számviteli elemzQk hiánya nehezíti az áttekintést, az információk megszer-
zését, a monitoringtevékenységet. A különbözQ iszlám országokban nem egységesen értel-
mezik a bankok gyakorlatát érintQ vallási elveket. Mivel nincs általánosan elfogadott vallási 
hatóság, az egyes iszlám bankok vallási jogi bizottságokat alkalmaznak. ElQfordulhat, hogy 
azonos termékeket, illetve tevékenységeket e bizottságok eltérQen értékelnek, így nem be-
szélhetünk az iszlám banki termékek, illetve az iszlám banktevékenység egységes definíci-
ójáról. Az iszlám bankrendszer hátránya, hogy kevés kivételtQl eltekintve, nem érvényesül a 
központi bank „végsQ hitelezQ” (lender of last resort) funkciója. Tovább nehezíti a helyzetet 
az iszlám banktermékek másodlagos piacának hiánya.

Problémát jelenthet az iszlám bankok gyakorlatában, hogy a profit- és veszteség-meg-
osztási rendszer keretében a hozamszámítás nehézkessége miatt nehezen oldható meg 
a rövid lejáratú ügyletek finanszírozása, de olyan véleménnyel is találkozhatunk, hogy 
hosszú lejáratú finanszírozás valójában nincs.21 Továbbá probléma az állami költségvetés 
finanszírozása. A nyugati országokban az állam jelentQs hitelfelvevQ, a kamat tilalma az 
iszlám országokban megnehezíti a költségvetés finanszírozását.

Az iszlám bankrendszer elQnyeinek felsorolása mellett éles politikai és ideológiai kri-
tikával is találkozunk: „…az iszlám bankok, amelyeket muzulmán tQkések alapítottak, 
középkorból származó vallási pénzügyi megoldások, mint jogi eszközök segítségével 
kizsákmányolják a kis megtakarítással rendelkezQket. Az iszlám bankok részvényesei 
kockázatos vállalkozásokba fektetik be a kisbetétesek pénzét, azzal a céllal, hogy magas 
profitra tegyenek szert anélkül, hogy saját vagyonukat kockáztatnák.”22

(Összegzés) Az utóbbi idQben rohamosan nQtt az iszlám bankok száma. A bankok nö-
vekvQ száma és az iszlám bankrendszer sajátosságai ráirányították a figyelmet e témára. 
Néhány országban az iszlám bankok kizárólagos szerepet játszanak, más országokban 
párhuzamosan m_ködnek a konvencionális bankokkal. Nyugati országokban, az ott élQ 
muzulmán lakosság ügyfélként való megnyerésére a konvencionális bankok, köztük mul-
tinacionális bankok is iszlám fiókokat, „iszlám ablakokat” nyitottak.

Az iszlám bankok tevékenységének vallási alapját a kamat fizetésének és szedésének 
tilalma jelenti. A vallási elQírások ösztönzik a kereskedelmet és a vállalkozást, és nem 
tiltják a hasznot, illetve a haszonból való részesedést. Így a bankok a profit- és veszteség 
megosztási m_veleteket és egyéb vallási normákkal megegyezQ finanszírozási formákat 
alkalmaznak. Itt már megoszlanak a vélemények, hogy egyes finanszírozási formák, a 
költség plusz (mark up), a lízing stb. nem jelentenek-e burkolt kamatfizetést. Konzervatív 
muzulmán tudósok ezt nem tartják kívánatosnak, modernebb felfogásúak elfogadhatónak 
tartják. Ez azért is fontos, mert a tanulmányokból kiderül, hogy a profit- és veszteség 
megosztási formák részaránya csökken, és nQ az egyéb finanszírozási formák jelentQsége. 
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A tanulmányunk fontosnak tartja az iszlám bankok nemzetközi terjeszkedését, egy 
Londonhoz hasonló iszlám nemzetközi pénzügyi központ kifejlQdését. Ezt megnehezíti, 
hogy nem egységes a vallási elQírások pénzügyi értelmezése, az egyes országokban, il-
letve az egyes bankokban m_ködQ vallási jogi bizottságok különbözQképpen ítélnek meg 
egyes m_veleteket. KülönbözQ az egyes muzulmán országokban a központi bankok és a 
bankfelügyeleti hatóságok szerepe is.

Bár az utóbbi idQben az iszlám bankok számának gyors növekedése és tevékenységi 
körük b_völése bebizonyította, hogy életképesek, mind az elQttük álló megoldatlan elmé-
leti kérdések, mind a gyakorlatban jelentkezQ problémák azt jelzik, hogy tevékenységü-
ket, fejlQdési irányaikat a továbbiakban is elemezni kell.
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