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III. Béla rézpénzei jász sírokban 
 

Néhány évtizede magasították a Tarna töltését a Jákóhalma melletti szakaszon. A 
folyó mellıl hatalmas földgyaluk martak a meder fövenyébe, majd a gát tetején terítették szét 
a friss földet, minek elsimítása után egy igen réginek látszó rézpénz bukkant a felszínre. (Az 
évek elteltével régészeink egyre több ilyet ástak ki a jász sírokból, s néhány éve egy példány 
megjelent a Jász Múzeum „A vallási szinkretizmustól a katolicizmusig” feliratú vitrinjében 
is.) 

A nem várt különleges „lelet” titka felkeltette az érdeklıdésemet. Azóta is szinte 
minden nap csodálkozással figyeltem, s igyekeztem megismerni a hozzá kapcsolható 
irodalmat, bár eddig közvetlenül vele foglalkozó tanulmányra nem leltem.  
Amint késıbb kiderült, (III.Béla 1172-1196) királyunk rézpénzét tartottam a kezemben. 
Leírása elıtt azonban tekintsük át az uralkodó életének fontosabb állomásait, s kora 
társadalmának epizódjait.  

III. Béla II. Géza (1141-1162) királyunk és Fruzsina (görög nevén Eufrozina) orosz 
hercegnı gyermeke. Apja - I. Manuel bizánci császár tanácsára, a két ország közötti barátság 
zálogaként – a bizánci udvarra bízta neveltetését. Ettıl kezdve az Alexiosz nevet is viselnie 
kellett.  

I. Manuel császár utódjának jelölte, s Mária nevő leányát feleségül szánta az ifjú 
magyar hercegnek. Így 1165-ben ünnepélyesen megtartották az eljegyzést és Béla 
deszpotésszé (trónörökössé) való nyilvánítását.  

A trón öröklését azonban a váratlanul megszületett császárfi meghiúsította. Bélának 
tett igéretét a császár visszavonta, kárpótlásként felesége féltestvérét Chatillon Ágnes (bizánci 
nevén Anna) francia hercegnıt adta hozzá nıül 1170-ben. A magyar trón 1172-ben III. István 
(1162-1172) halálával megüresedett. Béla pártolói hívására a bizánci császár támogatásával 
foglalhatta el a felajánlott magyar trónt. 1173. január 13-án koronázták meg.  

Idehaza – a trónért folytatott versengésben – komoly ellentétbe került Géza öccsével 
és annak támogatóival. Ennek egyik oka a Bizánccal kialakult jó kapcsolata volt.  
Második felesége (1186) Capet Margit, Fülöp Ágost francia király nıtestvére. Házasságukból 
7 gyermek született.  

A fentiekbıl kitőnik, hogy neveltetése és házassági kapcsolatai révén nem csak a 
keleti, de a nyugat-európai kultúrát is jól ismerı, s azt alkalmazni, mővelni tudó király, bölcs 
államférfi került a magyar állam élére, amint késıbb fényesen bizonyított. Elrendelte a királyi 
kancellária megalakítását, az eléje kerülı ügyek írásba foglalását. Javította az államháztartást, 
jelentıs adóbevételei voltak. Több magyar ifjút Párizsban taníttatott (többek között 
Anonymust). 1181-ben visszahódította Bizánctól Dalmáciát, majd 1182-ben Nándorfehérvárt. 
1185-ben II. Angelosz bizánci császár feleségül veszi leányát, Margitot. 1188-ban elfoglalja 
Halicsot, s fiát teszi meg Halics kormányzójává. Jó kapcsolatot épített ki a katolikus 
egyházzal: 1192-ben Váradon szentté avattatja I. László (1077-1095) királyunkat, 
székesegyházakat építtetett, apátságokat alapított, Magyarországra behozta a francia ciszterci 
rendet. Pénzein elıször jelenik meg heraldikai jelként a mai címerünkön is látható kettıs 
kereszt.  

Rézpénze szimbolikájának megértéséhez elıbb meg kell ismerkedünk az ısi magyar 
hitvilág népmővészeti gyakorlatában még ma is elıforduló Világfa ábrázolásával és annak 
jelentéstartamával (1.sz. kép), melyet karcolással rajzolt egy tetétleni pásztor a szaruból 



készült rühzsírtartójára. Más esetben lıportartókon is megfigyelhetı. (Lásd: Blaskovich 
Múzeum, Tápiószele)       
 A Kozmikus Világfa egyetemes Tejút-jelkép. Lecsonkolt oszlopmása a Világtengely, 
mely összeköti az égbolt északi és déli pólusát, s a Világhegyen áll (itt van a világ közepe). 
De összeköti a kozmosz három világát is és a négy égtájat. Gyökerei az Alvilágba nyúlnak, itt 
találhatók a csúszómászók, a férgek és a halak. Törzse a Középsı Világ, a négylábúak helye. 
Koronája a Felsı Világ madarakkal.  

A magyar világfák típusai napot és holdat, madarat ill. keresztet tartanak csúcsaikon. 
A napos-holdas képzet keleti hagyomány és örökség, az altáji-uráli és a paleoázsiai népek 
sajátossága, része a sámánisztikus világképnek. E hagyományok tehát még bennünk, tudatunk 
alatt, mélyen bevésıdve élnek, s amint láttuk évszázadok folyamán sem vesztek el.  
A Világfa csúcsán lévı nap (pályája legmagasabb fokán) a Tejút egyik állatövi 
keresztezıdésében található nyári napforduló helyére, míg a gyökerek egy másik állatövi 
keresztezıdésben a téli napforduló helyére utalnak.  

A kozmikus világfának hét ága van. A 7-es szám az Isten száma, mert az isteni három 
és a négy földi tökéletesség összegét adja. (Isteni erények: Krisztus király, pap és próféta egy 
személyben. Földi erények: mértékletesség, okosság, igazságosság, erısség.) Az ember az 
erények egyesítésével Isten földi képmása. A Világfa törzsét egy vízszintes vonal szeli ketté, 
ami a kétértelmő ciklikus és irreverzibilis (visszafordíthatatlan) idıt jelzi. 

Az Életfa pedig az ısi istenség növényi alakja. Ebbıl „sarjadnak” a különféle családok 
nemzetségek. A hagyomány az Árpádok dinasztiáját aranyfához hasonlítja. III. Béla minden 
bizonnyal I. László szentté avatásának emlékére verette a tárgyalandó rézpénzt, melynek 
elılapjáról két király néz felénk a látóhatár napkelte felé. (Így szemben a jobb oldalán RE X 
ScS felirattal a szent király) I. László, míg bal oldalán REX BÉLA (III. Béla) látható. (1. sz. 
kép) A két trónján ülı királyt a Világfa választja el egymástól. A szétválasztásuk azonban 
csak jelképes, mert ez a két uralkodót lélekben egyesíti, hiszen az új király az ıs(ök) 
tiszteletét, annak hagyományait, erényeit, jó és tiszta erkölcsét megtartva uralkodik, folytatja 
megkezdett állam és egyházépítı munkáját, mindig bölcsen cselekszik, s az elıd hite szerint 
él. (2.sz. kép) 

Árpádházi királyainknál az ısök tisztelete királyi erény volt, amit az utód királynak 
kötelessége volt ápolni. Jelen esetben tehát III. Béla ezen erényét gyakorolta amikor az elsı 
Szent Királyt maga mellé a pénzére verette. Hasonlóan cselekedtek az ıt követı 
lovagkirályok is: Nagy Lajos (1342-1382), Zsigmond (1387-1437) és III. Ulászló (1490-
1516).  

Ebbıl következik, hogy itt Szent László nem társuralkodó, hanem példakép. Ezért a 
szemlélınek figyelembe kell vennie, hogy a két király egy személyben, Bélában, a jelenlegi 
uralkodóban testesül meg, mert benne egyesül a múlt, a jelen és a jövı, s létrejön az égi és a 
földi világgal való kapcsolat.  

Az elsı Árpád-házi szent királyunk I. István (1001-1038), akit I. László avattatott 
szentté 1083-ban. Ennek emlékére pénzt is veretett, melynek egyik oldalán I. István teljes 
uralkodói díszben trónol.  

A katolikus egyház korabeli gyakorlatában azok válhattak szentté, akiket a pápa 
haláluk után legalább 50 évvel – vértanúságuk, vallásos erényeik és közbenjárásukra történt 
legalább négy isteni csoda miatt – a pápa szentté avat. István esetében ez halála után 45 (?) 
évvel, László esetében pedig 97 évvel történt. A kettı között 109 év telt el.  

Így mi, magyarok, két Szent Királyt tisztelhetünk. Nevük, személyük és csodálatos 
tetteik történelmünkben, imádságainkban, nemzeti legendáriumunkban, helységneveinkben, 
az egyház szentjei között és mővészi ábrázolásokban maradtak fenn. Regionális 
vonatkozásban a jákóhalmi Szent Jakab Plébániatemplom látható egy ismeretlen mővész által 
készített festményen, amint Szent István a Napban trónoló Boldogasszonynak - karján az 



isteni gyermekkel - felajánlja a magyar Szent Koronát. Jászszentandráson Szent László 
magyar leányt szabadító legendáját falfreskón ábrázolja Chiovíni Ferenc. Számos egyéb 
példát is említhetnék.  

Mi utal még arra, hogy a rézpénz Szent Lászlót ábrázolja, s nem Szent Istvánt? Ha 
megnézzük a magyar Szent Korona szentjeinek zomácképét, azt látjuk, hogy a szentek 
megjelölése írásban a korabeli rövidítéssel, az ScS betőkkel történik. Tehát nem Stephanust, 
hanem Sanctust kell olvasnom.  

A királyok fejükön gombos-keresztes abroncsos koronát viselnek fülük melletti egy-
egy csüngıvel. A koronák keresztjeibıl csak hármat-hármat látunk, a leghátsókat (egyet-
egyet) nem, mert a fejük ezt takarja.  
          A koronák homlok feletti keresztje a királyokkal együtt a látóhatár keletje felé, míga 
többiek egy-egy világtáj felé néznek.  
Jobbjukban hatalmuk jelképét, a liliomos jogart látjuk, mely itt világtartó oszlop, a rend 
szimbóluma. Baljukban latin típusú gombos kereszttel az országalmát tartják, a 
Világmindenség jelképét. A Világmindenséget gömb alakúnak hitték, s ezért lett gömb a 
jelkép. A rajta lévı kereszt magát Krisztust és a kereszténység életfáját kívánja felidézni, az 
isteni és a földi hatalom elválaszthatatlanságát.  
A figyelmes szemlélı mindkét király jobb ill. bal füle mellett egy-egy pontot láthat, ami nem 
más mint a királyok attribitumait tartalmazó jelek helye, hasonlóképpen mint a Szent Koronán 
lévı Krisztusé. 

E pénzen – kicsiny méretei miatt – ezek a jelek nem láthatók. Példaként azonban 
bemutatom II. András (1205-1235) trónján ülı magyar király attribitumait. (Dombormő a 
király oklevelének aranypecsétjén, 1222. jobbján világkerék-jel, balján holdsarló csillaggal, 
mintegy jelezvén, hogy hatalmuk Istentıl való.) 
A Világfa törzsén egy-egy felsı ág felé ívelten, a királyok feje fölé hajlik. Az ágak fölött a 
csúcson bizánci tipusú kereszt diadalmasan hirdeti a Teremtı Atyaisten mindenek fölötti égi 
és földi hatalmát (Felsı Világ). 

A királyok közötti Világfa törzse a Világ közepén, a Világhegy csúcsán áll jelezve azt, 
hogy mindkettı király (mult és jelen) a Világfával eggyé válva gyakorolja a földi hatalmat. 
(Középsı Világ). Gyermekdalunk ezt így mondja:  
     Gyertek lányok ligetre, ligetre, 
     Itt a világ közepe, közepe.  
Vagyis ott a világ közepe, ahol éppen vagyunk.  
A Világhegy alatt a csúszómászók és a férgek találhatók (Alsó Világ). 
A rézpénz (emlékérem) értékérıl nincs tudomásom. A hátoldalán SANCTA MARIA felirattal 
Szent Máriát, a magyarok Nagyasszonyát, Boldogasszonyát, védıszentjét, Magyarország 
patrónáját látjuk két (?) pólyás csecsemıvel, az egyiket a bal karján, a másikat az ölében. 
Jobbján liliomos lándzsát tart mely hatalmának, a Föld feletti uralmának szüzi tisztaságának, 
ártatlanságának, szeplıtelen fogantatásának a jelképe. Fejét egyszerő dicsfény, szőzi glória 
csíkokkal övezi. Fejének jobbján ill. balján egy-egy görög típusú kereszt van.  

A fentiek ismeretében feltételezhetjük, hogy III. Béla idejében a latin kereszténység 
mellett még erısen éltek az ısi vallási hitrıl, világról, emberrıl és istenrıl alkotott tanításai, s 
erısen keveredve, de egymást elfogadva mutatkoznak meg a rézpénz ábrázolásain. Továbbá a 
bizánci keresztény hagyományok is maradandóak lehettek. De következtethetünk III.Béla 
államfilozófiájára is.  

A Jász Múzeum vitrinjének rézpénzén a királyok felıli oldalról lyukasztva, három-
három lyukat figyelhetünk meg. Ha díszként varrták volna fel pl. egy kendıre, akkor az érmét 
közel a széléhez lyukasztották volna ki, s nem beljebb. Bizonyos, hogy a lyukaknak rontás és 
bajelhárító szerepük volt, annak függvényében, hogy melyik királyon az érme mely figurális 



részén ejtették azokat. A zoroasztrianizmust követı jászok talán nehezebben tudták elfogadni 
a keresztény magyar királyok vallásuk gyakorlását tiltó törvényeit.  

A figurák vonalvezetése pontozással, kétoldals nyomóformákkal készülhetett. 
Átmérıje: 25,5 mm. Anyaga vörösréz. Többet összehasonlítva megállapítható, hogy nem 
azonos nyomóformákkal készült valamennyi, ezért kisebb eltérések észlelhetık közöttük. A 
körformát az érme szélén keretként futó, pontozással készített díszítés követi.  
Bizánci típusú részpénzzel állunk szemben.  
 
 
 
 
Irodalom 
 
Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György: Jelképtár. Helikon K. 
Bp. 1995.  
 
Magyar néprajzi lexikon I-V.köt. Akad.K. Bp. 1978.  
Magyarország képes története. Magyar Könyvklub. Bp. 2001.  
Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelvények. Nemzeti Múzeum. Bp. 1986.  
Herbert Haag: Bibliai lexikon. Apostoli Szentszék Könyvkiadó. Bp. 1989. ő 
Magyar Nemzet. Hétvégi Magazin. 2003.jan.25.  
Magyarország története. I.Gondolat K. Bp. 1971.  
Kiszely István: A magyarság ıstörténete I-II. Püski, Bp. 1966.  
A rajzokat a 6.sz.kivételével – a szerzı készítette. 


