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EZELŐTTI HALÁLÁRA

Az évfordulóról megemlékező, alábbi írás 
egyúttal előrejelzése egy bővebb összeállításnak,

amelynek témája Esztergom régi és mai építészete lesz.

1196 április 23-án meghalt III. Béla magyar király, Európa 
egyik legnagyobb országát hagyva az utókorra. Politikai és 
gazdasági döntései csak Szent Istvánéival, a műveltségre és 
a művészetekre gyakorolt hatása pedig csak Zsigmondéval 
vagy Mátyáséval mérhetők össze.

Béla -  II. Géza második fia -  1148-1150 körül szüle
tett. Ebben az időben, a XII. század közepén Európát a két 
császár, valamint a velük szemben állók szövetsége osztotta 
ketté. A magyar király, II. Géza a pápa és a francia uralko
dó mellé állt ebben a küzdelemben. Ezzel távoli barátokat, 
és közeli ellenségeket szerzett magának, hiszen szembeke
rült csaknem minden szomszédjával, Velencével, a német 
és a bizánci császárral is. Géza döntése és a belőle követke
ző fegyveres összecsapások kimerítették az ország gazdasá
gi erejét,és a király népszerűségét is jelentősen csökkentet
ték a fourak köreiben. Haragjukat csak fokozta, hogy Géza 
két, uralkodásra érett korban lévő fivére helyett fia, a kisded 
István számára biztosította a trónt. A két mellőzött testvér, 
hogy trónigényének megfelelő nyomatékot adjon, Bizáncba 
futott segítségért. Mánuél császár szívesen fogadta és fegy
verrel is támogatta őket, mert ekkoriban legfőbb céljának a 
magyar fold megszerzését tekintette. A bizánci uralkodó 
célja az ország hűbéri alávetése volt, s ezt egy házassági 
kapcsolattal is Bizánchoz fűzött vazallus király trónra segí
tésével kívánta megvalósítani. A még Géza király életében 
megkezdődött fegyveres harchoz -  kellő számú és állhata
tosságé belső támogató hiányában -  nem volt elegendő a 
bizánci segítség, és a trónkövetelők előbb hatalmukat, majd 
életüket is elvesztették.

A kudarcból okuló Mánuél császár taktikát változta
tott; kiegyezett az új királlyal, III. Istvánnal, és 1163 őszén 
zálogként m agához vette Géza kisebbik fiát, Bélát. Ezzel 
állandó alkalm at teremtett, hogy a király öccse nevében be
avatkozzon az ország ügyeibe, másrészt megkaparintotta a 
Bélát hercegi jogán megillető Dalmáciát és Szerémséget. 
Bélát, aki ekkor 14-15 éves gyermek volt, érkezését követő
en megtették a császár leánya jegyesének. Mánuél úgy vél
te, ez a dinasztikus kapcsolat -  mely nem előzmény nélküli 
a két ország történetében -  megfelelő biztosíték lesz arra, 
hogy Magyarország a Bizánci Birodalom szövetségeseként 
Közép-Európában a császárság hatalmi érdekeinek védel
mezője legyen. A császár kegyeivel halmozta el Bélát. Még 
Bizáncba érkezésének évében a deszpotész méltósággal ru
házta fel (amely közvetlenül a császár utáni méltóság volt), 
két évvel később pedig a jegyespárt nyilvánította trónja örö
kösévé. A fiatal magyar herceg egy világbirodalom trónörö
köse lett.

Bizáncban Béla eljövendő rangjához méltó nevelésben 
részesült, s néhány év alatt nyelvében és hitében göröggé

lett, s eljövendő rangjához méltó nevelésben részesült. A 
császár oldalán részt vett hadjáratokon — a Magyarország 
ellen indítottakon is -  és zsinatokon is.

Fényesnek ígérkező pályáját 1169 őszén a császár fiá
nak megszületése törte derékba. Ettől kezdve Béla a bizánci 
politikában fokozatosan háttérbe szorult. Magas méltóságát 
elvesztette, jegyességét felbontották. Mánuél sógornőjét, 
Chatillon Ágnest -  Bizáncban és Magyarországon Annát — 
adták hozzá feleségül. így -  bár elvesztette a császár lányá
nak kezét -  rokoni kapcsolatait a császári házzal megőrizte, 
ugyanakkor Nyugat-Európa nagymúltú családjaival is ösz- 
szeköttetésbe került.

Béla helyzete egyre tarthatatlanabbá vált, kegyvesztett 
ember lett, így szinte kapóra jö tt bátyja, III. István 1172 
márciusában bekövetkezett halála, mely az alig húszéves 
fiatalember előtt utat nyitott a magyar trón felé. Ebben a tö
rekvésben főúri csoportok is támogatták, sőt a bizánci csá
szár is szívesen látta volna Béla trónra kerülését, bízva az 
addig ellenséges magyar-bizánci viszonyt felváltó politikai 
szövetségben.

A bátyja halálával kínálkozó lehetőség megmentette 
Bélát a Bizáncban reá váró bizonytalan jövőtől, de Magyar- 
országon több, nehezen megoldható helyzet elé állította. 
Bár az országban nem kevesen támogatták, trónra kerülésé
hez a római katolikus egyház és személyesen a pápa tám o
gatása és beleegyezése is szükséges volt. Sürgősen meg kel
lett tehát tagadnia görög rítusú keresztény voltát, s biztosíté
kot kellett adnia, hogy a latin egyháznak hűséges fia lesz.

Néhány év alatt céltudatos politikával, az erőszaktól 
sem visszariadó határozottsággal sikerült megerősítenie az 
elmúlt két évtizedben alaposan m eggyengült királyi hatal
mat. A belső stabilizáció érdekében uralkodásának első, 
1180-ig terjedő időszakában politikájának legfőbb jellem ző
je  a Bizánci Birodalommal és a pápasággal való jó  viszony 
egyidejű fenntartása és folyam atos ápolása volt. Később, 
hatalma teljében erőszakossá, terjeszkedővé vált, meghódol- 
tatta Halicsot, hadjáratot vezetett Szerbia, Dalmácia és Bi
zánc ellen, sőt foglalkozott egy keresztes hadjáraton való 
részvétel gondolatával is.

1180-ra Béla megszilárdította helyzetét az országban. 
Arról, hogy ezt hogyan vitte véghez, nagyon kevés adat áll 
rendelkezésünkre, így a folyamatra csupán eredményeiből 
következtethetünk.

Egy 1194-95 között készített jövedelem jegyzék fényes 
gazdagságú királyi udvar képét rajzolja elénk. Ez az utolsó 
időszak az Árpádok életében, amikor a király leghatalma
sabb foldesúrként az ország nagy része, m int magánbirtok 
felett rendelkezik. III. Béla legnagyobb érdeme mégsem e 
mesés gazdagság és hatalom megteremtése, hanem ennek az 
erőnek a művészetekbe és a kultúrába való átirányítása volt.

Ő volt az, aki a királyi oklevelezést függetlenítette az 
esztergomi metropolita fennhatósága alá tartozó udvari ká
polnától, amelynek a királyi oklevelek kibocsátásában m in
dig meghatározó szerepe volt. Ő szervezte meg a királyi 
kancelláriát, ahol írásba foglaltak minden, a király elé kerü
lő üggyel kapcsolatos határozatot. E kancellária munkatár
sai közé tartozott a híres, mesternek mondott P., akit mi 
csupán Anonymus-ként ismerünk. Béla király névtelen jegy
zője Franciaországban -  alighanem Párizsban -  tanult, s a 
magisteri cím felsőfokú végzettségének bizonysága.
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A királyi kancellária mellett III. Béla uralkodása alatt 
indul meg országszerte a hiteles helyek oklevelező tevé
kenysége, s ekkor történt meg a királyi birtokszervezet ud- 
vam oknépeinek összeírása is. Ezek a tények azt jelzik, hogy 
Béla különös gondot fordított a gazdasági kérdésekre.

Ebben a korban kerültek először nagy számban magyar 
diákok külföldi egyetemekre, elsősorban Párizsba, s haza
térve rendre királyi vagy egyházi hivatalokban kamatoztat
ták a megszerzett ismereteket,

Anonymus Gestája m ellett szintén III, Béla uralkodá
sának idejéből maradt fenn az 1195 körül lejegyzett Halotti 
Beszéd, a magyar nyelvű írásbeliség első összefüggő szöve
get tartalm azó emléke.

Kulturális és politikai szempontból egyaránt jelentős 
esemény volt L László magyar király szentté avatása 1192 
július 27-én. A III. Béla által kieszközölt eljárás az ország a 
keresztény Európába való beépülésének és a korabeli udvari 
kultúra színvonalának elismerése volt, de jó l példázza Béla 
politikai szándékait is. Ő ugyanis a két szent király -  István 
és László -  hasonmásának tekintette magát, s hozzájuk fog
ható tettek végrehajtását tűzte ki célul maga elé. E szándék 
képzőművészeti megfogalmazása Szent László hermája, 
melyen több kutató III. Béla arcvonásait véli felfedezni.

Magyarország az államalapítás óta III. Béla korában 
kerül ismét szembe a kereszténység két európai ága közötti 
választás kérdésével. Béla döntése talán az elődökénél is 
nehezebb volt, hiszen az állam alapítás óta a keleti és nyu
gati kereszténység végleg kettévált, s a király neveltetésénél 
fogva közel állt Bizánchoz. Nagyságát mutatja, hogy ennek 
ellenére képes volt dönteni.

Az atyja által 1161-ben a pápával megkötött konkordá
tum szellemében támogatta a latin egyházat. A ciszterci 
rend első monostorát Cikádoron ugyan még II. Géza alapí
totta 1162-ben, a rend elterjedése ennek ellenére III. Béla 
nevéhez köthető, aki engedélyezte a szerzetesrendnek az 
összes otthoni jog  gyakorlását. Ez döntő lépés volt a rend 
életében. Béla szám os monostor -  Eger, Pásztó, Zirc, Pilis 
és Szentgotthárd -  alapításával is segítette őket.

A francia kapcsolatokat szintén II. Béla koráig vezet
hetjük vissza, aki a korábban említett küzdelemben a fran
cia király szövetségese volt. VII. Lajos személyesen is meg
fordult Esztergomban a második keresztes hadjárat idején, s 
a későbbi III, István keresztapaságát is vállalta.

Bizáncban a keresztes hadjáratok révén erős francia 
hatás érvényesült, ami a császár és a francia eredetű antio- 
chiai fejedelm i család házassági kapcsolatával csak erősö
dött, és felesége révén Béla is részesült belőle. Béla máso
dik felesége, az 118ó-ban elvett Capet Margit szintén fran
cia volt, így a Magyarországon ekkor felerősödött francia 
hatásnak több forrása és közvetítője is lehetett.

Az 1100-as évek végén már javában folytak az eszter
gomi építkezések, ahol ez a gazdag kapcsolat jó l kimutatha
tó. Az első, antiochiai kapcsolat a palotamag első építési pe
riódusában figyelhető meg. A dél-francia kőfaragók inkább 
a palota és a székesegyház kapuin dolgoztak, míg az új fele
séggel érkező észak-francia hatás elsősorban a székesegy
ház díszkapujának, a Porta Speciosának témaválasztásában 
jelenik meg.

Persze Bizánc hatása sem múlt el nyomtalanul. Bár 
Béla fogadalmat tett a latin egyház kizárólagos elismerésé

re, megkísérelte egy bizánci szent, Rilai Szent Iván kultu
szának meghonosítását. Próbálkozása nem sok sikerrel járt, 
így tervéről hamarosan lemodott.

A II. Géza által alapított Szent István ispotályos rend 
jeruzsálemi anyaegyházát, valamint az ugyancsak itt lévő 
Szent Theodosius kolostort is számos adománnyal gazdagí
totta. Feltételezhető, hogy az 1192-95 között a Pray-kódex 
pirosbetűs ünnepei között szereplő Gyümölcsoltó Boldog- 
asszony és Mária Bemutatása ünnepét is III. Béla hozta ma
gával Bizáncból. Hasonlóan keleti eredetű a Szeplőtelen Fo
gantatás ünnepe is.

Bár az ekkori francia hatások között megtaláljuk a Má- 
ria-tisztelet elemeit, nem tévedünk nagyot, ha kimondjuk; a 
Mária-kultusz erejénél fogva legalább annyira érkezhetett 
Bizáncból, mint Nyugat-Európából, s magyarországi nép
szerűségét annak köszönhette, hogy gyökerei visszanyúlnak 
a pogány magyarok hitvilágába. Mária segítségével -  köz
vetítésével -  az ősi istenanya lényegül át a magyarok nagy
asszonyává, akinek -  a Porta Speciosa képm ezejének ábrá
zolása szerint -  Szent István az országot és az egyházat fel
ajánlotta, s mely felajánlást -  ugyancsak ezen ábrázolás sze
rint -  III. Béla megismételt. Az ábrázolás tematikája kap
csolatba hozható a Notre Dame-nak nagyjából a Szent Adal
bert székesegyházzal egyidőben elkészült Szent Anna-kapu- 
jával, de az alakok testtartása, a képmező szerkezete és a ki
vitelezés technikája bizánci eredetű.

Béla a politikai kapcsolatot sem szakította meg Bi
zánccal. Példa erre, hogy első felesége halála után ismét if
júkora színhelyén keresett új párt magának, és ha a zsinat 
másképpen dönt a kiszemelt, és éppen kolostorban élő öz
vegyasszony sorsáról, talán a magyar-francia kapcsolatok is 
másképpen alakulnak.

A rendkívül feszült magyar-német viszony Rőtszakállú 
Frigyes 1189 évi látogatása alkalmával vesztett ridegségé
ből. Ez a változás tette lehetővé, hogy a harmadik keresztes 
hadjáratban résztvevő német seregek nagyobb fegyveres 
összecsapás nélkül vonulhattak át az országon. Egyébként 
elképzelhető, hogy éppen a ném et szerepvállalás tartotta 
vissza Bélát a keresztesekhez való csatlakozástól.

III. Béla huszonegy évig uralkodott. Az általa létreho
zott gazdagság és erősen központosított királyi hatalom tette 
lehetővé a műveltség addig nem látott felvirágzását, melyet 
részben a különböző irányokból érkező hatások ötvöződése 
alapozott meg.

Ennek az udvari kultúrának köszönhető Anonymus 
Gestá-ja és a Halotti Beszéd ; ekkor avatják szentté László 
királyt, s hozzák létre a királyi kancelláriát. Az építészetet 
ciszterci tanultságú építőmesterek újítják meg, és részben 
ők építik az esztergomi várhegy épületeit: a palotát és a szé
kesegyházat. Béla az, aki Géza és István után immár végér
vényesen választ a keleti és nyugati kereszténység között, 
biztosítva a nemzet és a kultúra fennmaradását.

Idén egy olyan király halálának nyolcszázadik évfor
dulóját ünnepeljük, akinek nemcsak életében adatott külön
leges sors, hanem halála után is, hiszen -  ha elfogadjuk, 
hogy valóban királysírt találtak a m últ század közepén Fe
hérváron -  akkor ő az egyetlen magyar király, akinek csont
ja i a  nevével jelölt sírban nyugszanak. A Mátyás templom 
kriptájában tehát nemcsak képzeletben hajthatunk előtte 
fejet.
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