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korában. Eze-
ket az érméket 
még utánozták 
is a Perzsa Biro-
dalom területén. 

Egyes satrapák 
pedig időnként 

a saját portréjukkal 
és a hátlapon az athéni 

bagoly ábrázolásával ve-
rettek pénzérméket. Ugyan-

csak ilyen világpénznek tekint-
hetők Nagy Sándor (ur. Kr. e. 336–323) 

makedón király arany- és ezüstérméi, amelyeket 
még halála után akár századokkal később is válto-

zatlan formában verettek a különböző államok, 
mint stabil, megbízható pénzeket.

Bizonyos érte-
lemben már az 
ókorban is létez-
tek világpénzek, 
természetesen az 
akkor ismert világ 
határain belül . 
A  poliszok korában 
a  görögség számta-
lan kis közösségből állt, 
amelyeknek legtöbbje saját 
pénzeket bocsátott ki. Ezek kö-
zül azonban csak néhány olyan érme 
létezett, melyeket valóban mindenhol – mérés 
nélkül, tehát nem fémértékben – elfogadtak. Ilye-
nek voltak az athéni baglyos tetradrachmák 
a Kr. e. 5. században, az athéni állam fény-
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Amennyiben egy � zető-
eszköz nem csupán regionális szin-

ten tud megfelelni a pénzzel szemben felállí-
tott legfontosabb követelményrendszernek, azaz 

egyszerre forgalmi, � zetési, felhalmozási és értékmérő 
eszköz, hanem ezt a szerepét nemzetközi keretek között 

is be tudja tölteni, akkor az nemzetközi pénznek vagy 
világpénznek nevezhető. A világgazdaság működéséhez 
napjainkban elengedhetetlen a világpénz használata, de 

már az ókortól kezdve ismerünk olyan � zetőeszközöket, 
jellemzően a korszak gazdaságilag és politikailag leg-

erősebb államainak pénzeit, amelyeket országhatá-
rokon átívelve hivatalos vagy a piaci igényeket 

kielégítve elfogadott közös valutaként 
használtak.
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sabb nemesfémtartalmukban 
rejlett. Ahogy I. István magyar 

király (ur. 1000–1038) den-
árjai például rendszeresen 
bukkannak elő skandiná-
viai éremleletekben, úgy 
a  12–14. századi angol 
ezüstpennyk forgalma 

sem korlátozódott csupán 
a szigetország területére, ha-

nem például az észak-német és 
baltikumi kereskedelem kiemelt fi zető-

eszközévé is váltak.

A világpénz felé vezető úton fontos állomást 
jelentettek a 13–14. században megjelenő arany-
pénzek. Annak ellenére, hogy Európában a késő kö-

zépkor folyamán több száz helyen 
vertek aranypénzt, nemzet-

közi viszonylatban csupán 
azok terjedtek el és váltak 
kedvelt fi zetőeszközökké, 
amelyek a  legmagasabb 
minőséget képviselték, 

ennek pedig a folyamatos 
nemesfém-utánpótlás jelen-

tette a  kulcsát. Az 1252-től vert 
fi renzei fi orino d’oro, és a Velencei Köztár-

saság 1284-től kibocsátott, kezdetben dukátnak, ké-
sőbb zecchinónak nevezett aranypénzeihez 1325-öt 
követően csatlakozott a 16. századtól a „körmöci 
dukát” néven ismert magyar aranyforint; ezt a há-

rom, nominálisan színaranynak tartott érmét a nem-
zetközi pénzpiacokon gyakorlatilag 

azonos értékben jegyezték. 
A  nyersanyag-utánpótlást 

A Római Birodalom vere-
tei a határokon túl is kedvelt 
és elfogadott pénzek voltak, 
még Indiába is eljutottak. Nem-
csak az aranyak, amelyek ér ték-
állóságára a  rómaiak mindig 
fokozottan ügyeltek, hanem az 
ezüstérmék is, természetesen csak abban az eset-
ben, amikor valóban stabil értékkel bírtak. Már a római 
köztársaság korának bizonyos ezüstérem-
típusait, így a bigatusokat és quad-
rigatusokat (két- és négylovas 
fogatok képével a hátlapon), 
illetve a  fogazott szélű 
érméket (serratus) is ki-
fejezetten értékelték az 
északi „barbárok”. A  csá-
szárkor első két évszázadá-
nak ezüstdenárjai is keresettek 
voltak a limesen túli területeken. 
A Nagy Konstantin (ur. 306–337) 
által bevezetett aranypénz, a soli-
dus pedig egészen a 11. századig 
az akkori világ egyetemes valutájának számított.

A középkor első évszázadaiban Eu-
rópa pénzkibocsátó hatóságai 
kizárólag az apró ezüstpénzt, 
a denárt verték, ami legfel-
jebb korlátozott mennyi-
ségben lépte át a szűkebb 
pénzforgalmi régiója ha-
tárait, bár már ekkor létez-
tek nemzetközileg „kedvel-
tebb” fi zetőeszközök is, de ez 
az előnyük leginkább a  maga-
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tetradrachma
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tinus solidus
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� orino d’oro
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gek voltak, így nem mindegyik forgalma terjedt túl 
a közvetlen régió határain. Kifejezetten 

kereskedelmi pénznek szánták 
például a holland oroszlános 

tallért (leeuwendaalder), 
amelynek forgalma több 
ezer kilométerre is kiter-
jedt.

Az újkor egyik leg-
ismertebb kereskedel-

mi pénzének Mária Terézia 
1780-as, a halálának évszámával 

megjelenő tallérutánverete számított, amely Tobias 
Schöbel és Josef Faby verőmesterek monogramja 
után SF tallérként is ismert. A Habsburg Birodalmon 
kívül, főleg a levantei kereskedelem országaiban 

(például Törökországban, Szíriában, Liba-
nonban) fogadták bizalommal, 

majd Ázsiában és Afrika több 
országában is, így Szudán-

ban, Kenyában, Etiópiá-
ban, Szomáliában, Tanzá-
niában vált nem hivatalos 
fi zetőeszközzé. Etiópiában 

csak 1945-ben vonták ki 
a  forgalomból. Bécsen kívül 

verték Velencében, Günzburgban, 
Rómában, Londonban, Párizsban, Brüsszel-

ben, Birminghamben és Bombayben (Mumbai) is.

A sokféle típusú, változó értékű pénz nehe-
zítette a nemzetközi kereskedelmet a 19. század 

második felében, miközben az országok 
ragaszkodtak saját valutájukhoz. 

Franciaország 1865-ben é rem-
egyezményt kötött Belgi-

persze eltérő módon ol-
dották meg: míg Firenze és 
Velence az aranyat kiterjedt 
kereskedelmi kapcsolatai 
útján szerezte be, a Magyar 
Királyság a  kontinensen 
egyedülálló nemesfémbá-
nyászatára támaszkodhatott.

Amerika felfedezésével, majd ennek következ-
tében a gazdasági súlypontok eltolódásá-
val a gyarmati kereskedelem ha-
szonélvezői, Spanyolország, 
majd Németalföld és Anglia 
is megkezdte felzárkózását 
az aranypénzverés terén. 
Jelzés értékű, hogy a hol-
land tartományok arany-
pénzverése – legalábbis 
éremkép tekintetében – a ma-
gyar dukátok mintájára indult 
meg a 16. században.

A 16–19. századot pénztörténeti 
szempontból tallérperiódusnak nevezzük, mégpe-
dig a korszak legkedveltebb valutájáról, az ekkor már 
nem csupán európai viszonylatban, hanem nemzet-
közi szinten is legáltalánosabban 
használt nehéz ezüstpénzről, 
a  tallérról. Persze tallért 
bárki verhetett, sőt vert 
is, amennyiben rendel-
kezett elegendő ezüsttel, 
de a különböző országok 
által kibocsátott érmék kö-
zött nemesfémtartalom te-
kintetében hatalmas különbsé-

Mária Terézia 
SF tallér, 1780

Velencei du-
kát, más néven zecchino

Belgium, II. Lipót 20 
frankos aranypénze, 1874
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től a második világháborúig a világ 
első számú tartalékvalutájának 

számított, napjainkban az 
amerikai dollár és az euró 
mögött a harmadik hely-
re szorult vissza. A  brit 
fémpénzek jellegzetessé-
ge, hogy előlapjukon az 

uralkodó portréja szerepel, 
az ország neve azonban nem. 

Nagy-Britannia csak 1971-ben tért át 
a decimális rendszerre. Az euró bevezetése óta a font 

a legrégebben használt törvényes fi zetőeszköz.

A második világháború végétől a font rovására 
az amerikai dollár nyert teret nemzetközi pénzként. 
A dollár 1785 óta az Amerikai Egyesült Államok 

törvényes fizetőeszköze. Azóta 
számos országban használják 

szintén törvényes fizető-
eszközként és még több 
területen nem hivatalos 
valutaként. Napjainkban 
becslések szerint a kibo-

csátott dollármennyiség 
több mint fele-kétharmada 

az USA területén kívül forog. 
A dollárokra használt zöldhasú elneve-

zés a 19. század közepéről származik és eredetileg 
negatív jelentést hordozott: a pénzjegyek hátára 
a korábbi szürke helyett zöld festékkel nyomtatott 
képre utalt. Mivel kibocsátójának nem volt felha-

talmazása fedezett pénzkibocsátásra, 
a  bankok vonakodtak teljes né-

vértéken elfogadni azokat.

ummal, Svájccal, valamint 
Olaszországgal az arany- és 
a nagyobb értékű ezüstpén-
zeik egységesítésére. Egymás 
országaiban elfogadták a rögzí-
tett paraméterű, de különböző 
érmeképű pénzeket, s megosz-
tották egymással pénzverési adataikat is. Később 
csak Görögország csatlakozott hivatalosan a Latin 
Éremunióhoz, de számos országban 
az egyezmény szerinti pénzláb 
alapján verték a  pénzeket. 
Az Osztrák–Magyar Mo-
narchia formálisan nem 
csatlakozott, de 20 frank 
= 8, illetve 10 frank = 4 fo-
rint címletű aranypénzeket 
bocsátott ki.

1872-ben kötötte meg 
Dánia és Svédország azt 
a pénzügyi egyezményt, 
amelyhez 1875 -ben 
Norvégia is csatlakozott: 
a szerződő felek valutáikat az aranyhoz igazították, 
továbbá egymással egyenértékűnek fogadták el. Az így 
létrejött Skandináv Monetáris Unió 
az 1900-as évek elején érte el 
csúcspontját, működésének 
az első világháború kitörése 
vetett véget.

Az aranyvaluta zász-
lóshajójává az újkorban 
Nagy-Britannia vált. Az 
angol font, más néven font 
sterling az 1700-as évek elejé-

Dánia, IX. Keresz-
tély 20 koronás 
aranypénze, 1873

Osztrák–Magyar 
Monarchia, I. Ferenc 
József 20 frank = 8 forint 
értékű aranypénze, 1873

Osztrák–Magyar Mo-
narchia, I. Ferenc József 
10 frank = 4 forint ér-
tékű aranypénze, 1872
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Európában az 1950-es évek vé-
gétől gazdasági és monetáris 

együttműködések igénye 
figyelhető meg. Az egyes 
országok azonban külön-
böző mértékben voltak 
érdekeltek. Az Európai 

Unióról, ezen belül a mo-
netáris unióról 1991-ben 

Maastrichtban döntött az Eu-
rópai Tanács. 1999-ben indult útjára 

az euró, kezdetben számlapénzként és elektronikus 
fi zetőeszközként, 2002-ben azonban már tizenkét or-
szágban vezették be az euró bankjegyeket és érméket. 
2021-ben 19 ország alkotja az euróövezetet, s hajtot-
ta végre korábban a történelem eddigi legnagyobb 
pénzcseréjét.

C C C

A dollár  194 4 -ben 
a Bretton Woods-i világgaz-
dasági rendszer megalkotá-
sával emelkedett a világ 
első számú tartalékva-
lutájává, amikor is a ha-
gyományosan erős euró-
pai gazdaságok a második világháború okozta károk 
és terhek miatt valutáik leértékelésére kényszerültek. 
Ez az egyezmény szabályozta a nagyhatalmak kereske-
delmi és pénzügyi kapcsolatait. Hosszas tárgyalások 
útján hoztak létre egy monetáris rendszert. A valuták 
átváltási arányát az aranyhoz mérték, ekkoriban a világ 
aranytartalékának 80%-a fölött az Amerikai Egyesült 
Államok rendelkezett. Az USA – és így a dollár – ve-
zető szerepe a rendszerben vitathatatlan volt. Bár az 
1944-ben létrehozott rendszer csak néhány évtizedig 
tartotta magát, a dollár kiemelkedő szerepe napjaink-
ban is tovább él.

Nagy-Britannia, Viktória 
arany sovereign, 1887

Amerikai Egyesült 
Államok, 100 dollá-
ros bankjegy, 2006

A transzferábilis rubel a Kölcsö-
nös Gazdasági Segítség Tanácsa 

(KGST) időszakában 1964 és 1991 
között a tagországok nemzetközi el-

számolási egysége volt. A felek ebben 
tartották nyilván bevételeiket, tartozá-

saikat. Nevével ellentétben nem volt köze 
a szovjet rubelhez, árfolyama is eltért. Elszá-

molását a moszkvai székhelyű Nemzetközi Gaz-
dasági és Együttműködési Bank végezte. 

A KGST-tagországokon kívül nem 
fogadták el fizetőesz-

közként.

Az ecu 1979-től az euró 
1999-es bevezetéséig az 

Európai Közösség, majd az 
Európai Unió valutája volt. Nevét 

egy régi francia ezüstpénzről kap-
ta. Célja a tagállamok valutái közötti 

értékingadozás mérséklése és a közös 
pénzegységben történő elszámolás volt. 

A valutaegység sosem létezett kész-
pénz, azaz bankjegy vagy 

érme formában.
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