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(folytatás 18. lapszámunkból)

Harmadik Béla 1148-ban 
vagy 1149-ben született 
Esztergomban. Apja II. Gé-

za király, édesanyja Eufrozi-
na királyné, I. Msztyiszlav kijevi 
nagyfejedelem leánya, bátyja az 
1172-ig uralkodó III. István király. 
A magyar uralkodó és Mánuel bi-
zánci császár között megkötött 
béke eredményeképpen a tizen-
öt esztendős Béla herceg 1163-
ban Bizáncba költözött. A fiatal 
herceget a császári udvarban vi-
szonylag hamar megkedvelték.

A bizánci udvarban

Tehetségének és rátermettségé-
nek köszönhetően igen népsze-
rűvé vált a bizánci udvarban. 
Az idősödő, gyermektelen csá-
szár számára rokonszenves lett 
a magyar herceg. Hamarosan lá-
nya, Mária jegyesévé tette, és ki-
jelölte örökösének, létrehozva az 
Alexiosz névre átkeresztelkedő 
Béla számára a deszpotész tiszt-
séget. Béla volt az első Árpád-há-
zi herceg, aki a korabeli Európa 
egyik kulturális központjában, 
Konstantinápolyban nevelked-
hetett: a legkiválóbb uralkodók 
egyikének, Komnénosz Mánuel 
bizánci császárnak az udvará-
ban. Mivel egy ideig kiszemelt 
örököse lehetett a hatalmas bi-
rodalomnak, kiváló nevelésben 
részesült. A császári trón váro-
mányosaként bepillantást nyer-
hetett a nagyhatalmi politiká-
ba. Megismerkedett az uralko-
dói feladatokkal, a császári dip-
lomácia szövevényeivel, a had-
vezetés fortélyaival, amelyekbe 
a császár legkiválóbb hadvezérei 
avatták be.

Hat évig élt abban a hitben, 
hogy ő lesz a bizánci császár, 
Komnénosz Mánuel örököse. Bé-
lát fegyelmezett reálpolitikai ér-
zéke azonban megóvta az elbi-
zakodottságtól. Tudatában volt 
annak, hogy a császári udvar-
ban neki nehéz lesz helytállnia, s 
azt is tudta, hogy többen nem ro-
konszenveznek vele. A császár-
nak azonban 1169-ben fia szüle-
tett, így Bélát megfosztotta mél-
tóságától, és fölbontotta Máriá-
val kötött jegyességét. Kárpót-
lásként hozzáadta Chatillon Ág-
nes antióchiai hercegnőt. Béla 
látszólag nem keseredett el, ami-
kor trónigényéről Mánuel újszü-
lött fia javára le kellett monda-
nia. Férfias nyugalommal fogadta 
a változás hírét, rangja hanyatlá-
sát s eljegyzése felbontását. Ma-
gyarországra figyelt, hogy a ma-
gyar királyi trónon értékesíthes-
se a császári udvarban szerzett 
tapasztalatait. Ez hamarabb be-
következett, mint gondolta volna.

Leszámolás a belső ellenzékkel

III. István váratlan halálával Bé-
lának esélye nyílt a magyar kirá-
lyi trón megszerzésére. 1172-ben 

hazatért, és bejelentette igényét 
a magyar trónra. A herceg trón-
igényét az ország nagy többsége 
bizalommal és reménységgel fo-
gadta. Mások azonban a bizán-
ci császár kegyencét, a magyar-
ellenes érdekek képviselőjét lát-
ták benne. Az elégedetlenek élén 
Lukács esztergomi érsek állt, aki 
a koronázást is megtagadta tő-
le. Vallási aggályai voltak Bélá-
val szemben. Még pápai parancs-
ra sem volt hajlandó a herceget 
megkoronázni. Attól tartott, hogy 
a görög neveltetésű uralkodóval 
a keleti egyház jut uralomra Ma-
gyarországon. Béla nem erősza-
koskodott a nagytekintélyű esz-
tergomi főpappal szemben, ha-
nem a Szentszékhez fordult. A 
hitéről tanúságot tett, s kérte a 
koronázás elrendelését. A Bélá-
val szembeni aggodalom alapta-
lannak bizonyult, III. Sándor pá-
pa pedig keményen megdorgálta 
az esztergomi érseket, és felszó-
lította a főpapot a koronázásra, 
aki ennek ellenére sem akarta az 
utasítást végrehajtani. III. Bélát 
végül a kalocsai érsek koronázta 
meg. A koronázás után az új ki-
rály nem állt bosszút az érseken, 
hanem oklevélben erősítette meg 
az esztergomi érsek koronázási 
jogát. Hatalma megszilárdítása 
érdekében Béla királynak erélye-
sen fel kellett lépnie ellenzékével, 
amely nem ismerte el a trónhoz 
való jogát. Hogy a trónt megőriz-
hesse, le kellett számolnia a ve-
le szemben fellépő erős ellenzé-
ki nemesi csoporttal, elsősorban 
lázadó öccsével, Gézával, de sa-
ját anyjával is, aki Géza fiát párt-
fogolta. A herceg egy időre bör-
tönbe záratta koronázásával el-
lenszegülő rokonait. Határozott 
intézkedéséivel Béla felszámol-
ta a széthúzást támogató belső 
erőket, és nyugalmat teremtett 
az országban. Ettől kezdve senki 
sem merte felemelni szavát a ki-
rály akarata ellen.

A magyar hivatali írásbeliség kora

III. Béla korának egyik legkivá-
lóbb uralkodójának bizonyult. 
Uralkodása alatt Magyarorszá-
gon kezdett kibontakozni az 
árutermelés, a pénzgazdálko-
dás, s megindult a városiasodás. 

Szigorú intézkedéseivel érvé-
nyesítette a törvényeket, megfé-
kezte az erőszakoskodókat, s a 
hanyatlásnak indult országot új-
jászervezte. Az állam vezetésé-
ben az egyházi és világi főneme-
sek fokozottabb részvételét III. 
Béla király különböző tisztsé-
gek és méltóságok létrehozásá-
val biztosította. Nevéhez kötődik 
a királyi udvar működőképes 
rendjének kidolgozása, továb-
bá az udvari papságot magába 
foglaló királyi kápolna és a kirá-
lyi kancellária szétválasztása. A 
kancellária jegyzői III. Béla ko-
rától a kancellár irányítása alatt 
végezték munkájukat, s így meg-
szűnt felettük a királyi kápolna 
ispáni felügyelete. A királyi kan-
cellárián a párizsi egyetemen 
tanult jegyzők és írnokok végez-
ték az oklevelek rögzítését. Egy 
1181-ben kelt oklevél szerint III. 
Béla „elrendelte, hogy minden, a 
király előtt tárgyalt ügyet írásba 
foglaljanak”. Ettől az időtől szá-
mítjuk a magyar hivatali írásbe-
liség korát. Az uralkodó intézke-
désének nagy jelentősége volt, 
mert az írásbeliséget behozta a 
törvénykezésbe is, ezzel pedig a 
12. század végén a szóbeliséget 
felváltotta az írásbeliség idősza-
ka. A királyi kancellária vezető-
je a kancellár volt, akit a főpa pok 
közül választottak ki, s aki a ki-
rály címeres pecsétnyomójával 

hitelesítette az iratokat. A pe-
csétet kezdetben szalaggal vagy 
zsinórral függesztették az irat-
ra. IlI. Béla tehát korszerűsítet-
te az államszervezést.

Rendházakat alapított

Intézkedéseivel az egyházat és 
a papságot megerősítette jogai-
ban. Jelentős birtokadományo-
zásaival igazolta, hogy ő a ró-
mai Szentszék, nem pedig a ke-
leti kereszténység híve. Egyház-
politikáját számos rendház ala-
pítása bizonyítja. A magyar ural-
kodónak fontos szerepe volt az 
esztergomi johannita rendház, 
a pilisi, a szentgotthárdi, a zirci 
és a pásztói cisztercita kolosto-
rok létrehozásában. Uralkodása 
alatt a kezdeményezésére, 1192-
ben szentté avatták a magyar lo-
vagkirályt, I. Lászlót. Megkülön-
böztetett figyelmet fordított Ma-
gyarország pénzügyi viszonya-
inak rendezésére. A kereskede-
lem fellendítése céljából pénzt 
veretett. A kettős kereszt III. Bé-
la király pénzein 1190 körül jelent 
meg. Ez a magyar címer legko-
rábbi eleme, amely kisebb meg-
szakítással mintegy 800 éves 
múltra tekint vissza, s az ország 
feletti hatalom szimbólumát áb-
rázolta. A kettős kereszt haszná-
lata később, az Anjouk korában 
rákerült az országalmára is.

Az egyik leggazdagabb 
magyar király

III. Béla körültekintően gazdálko-
dott a terjedelmes királyi birtoko-
kon, amelyek igen nagy jövedel-
met biztosítottak számára. A bir-
tokaiból származó jövedelem ve-
tekedett a korabeli gazdag fran-
cia és angol királyok anyagi lehe-
tőségeivel. A király gazdagságát 
jelezték építkezések is: elsősor-
ban az esztergomi királyi palo-
ta és a Szent Adalbert székesegy-

ház. III. Béla a magyarság műve-
lődési életének fejlesztését is fel-
adatának tekintette. Ezért pártfo-
golta a tanítással foglalkozó szer-
zetesrendeket, s a nyugati művelt-
ség terjesztése céljából betelepí-
tette Franciaországból a ciszter-
cita szerzetesrendet, amelyet tá-
mogatott abban, hogy az ország-
ban iskolákat alapíthasson. Ő ma-
ga is alapított iskolákat, s a jó ké-
pességű tanulókat saját költsé-
gén külföldi egyetemeken tanít-
tatta, hogy azok majd hazatérvén 
a magyar nép nevelői s a művelő-
dés terjesztői legyenek. Béla idejé-
ben mind többen tanulhattak kül-
földi egyetemeken, köztük lehe-
tett Anonymus is. Országlása alatt 
keletkezett, legrégebbi összefüg-
gő magyar nyelvemlékünk, a Ha-
lotti beszéd és könyörgés, továbbá 
a legrégebbi magyar uralkodói jö-
vedelem-összeírás és a legrégeb-
bi magyar történeti mű, a Gesta 
Hungarorum.

(folytatjuk)

DR. GARDA DEZSŐ

Bár a bizánci udvarból történő hazatérése után 

családja ellenérzésekkel fogadta, belső ellen-

zékének felszámolásával III. Bélának nemcsak 

trónját sikerült megőriznie, hanem felvirágoz-

tatta az országot. 

III. Béla (1172-1196) uralkodása mérföldkőnek számított a Magyar Királyság történetében

A hanyatlást megállító király

III. Béla dénárja a kettős kereszttel

III. Béla ábrázolása a Képes Krónikában

Az uralkodó intéz-
kedésének nagy 
jelentősége volt, 
mert az írásbeliséget 
behozta a törvény-
kezésbe is.




