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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Magyarország a XII. században – III. Béla uralkodása 

(1116-1196) 
 

1. Magyarország a XII. század első felében és közepén 

 

   A XII. század a magyar történelemnek legszegényesebben dokumentált és ezért talán 

legkevésbé ismert időszaka. Korábban szokás volt a bizánci beavatkozás koraként is 

jellemezni, abból kiindulva, hogy 1127-től az 1180-as évekig sűrűn összeütközésbe kerültünk 

déli szomszédunkkal. Most már bizonyos az, hogy ezek a „beavatkozások” inkább magyar 

részről történtek, és részei voltak annak az igen agresszív külpolitikának, amellyel a XII. 

századi Magyarország rendelkezett. 

   Itt van mindjárt Könyves Kálmán fia, II. István (1116-1131), aki minden létező szomszédja 

ellen hadat viselt, de a meggondolatlan uralkodó szinte mindannyiszor vereséggel tért haza. 

Elvesztette már az első időkben Dalmáciát is, amit apja még nem is olyan rég komoly 

áldozatok árán hódított meg. Fiú utódja nem lévén apja testvérének, Álmosnak a megvakított 

fiát, Béla herceget jelölte ki örökösének. II. (Vak) Béla (1131-1141) uralkodása sem 

tartogatott sok jót. Helyette inkább szerb származású felesége kormányzott, aki bosszúra 

szomjazott férje megvakíttatói ellen. Ennek természetesen belső anarchia, és véres leszámolás 

lett az eredménye. A továbbiakban a szerencsétlen uralkodó, ha hinni lehet a korabeli 

forrásoknak az italban keresett vigaszt, és nem sokkal múlhatott 30 éves mikor meghalt. 

Annyi említésre érdemes dolog azért történt II. Béla uralkodása idején, hogy Magyarország 

fennhatósága alá került Bosznia. Béla királyt a trónon legidősebb fia, II. Géza (1141-1162) 

követte. 

   Ekkoriban az ország Bizánc és a Német-Római Birodalom közötti ellentétek kereszttüzébe 

került. A korábban alkotott kép azt mutatta, hogy a kicsiny Magyarország a két nagy 

birodalom szorításában vergődik. Erről természetesen szó sincs, hiszen hazánk továbbra is 

igen aktív és önálló (!) külpolitikát folytatott. Az tény, hogy a Bizánccal való kapcsolatunk 

ekkor volt a „legszorosabb”. Az 1130-as évek belpolitikai viharainak elmúltával a királyi 

hatalom meglepően szilárd lett, az országról az idegen utazók, mint egy gazdag és erős 

államról számoltak be. Ezt az erőt mutatja az is, hogy II. Géza háborút kezdeményezett 

Bizánc ellen, amely több mint 6 évig tartott, különösebb eredmény nélkül. Géza 

uralkodásának vége felé azonban a szilárdnak tűnő belső rend felborult, egy évtizeden át tartó 

trónviszályok következtek, amelyek meggyengítették a királyi hatalmat. A trón 

várományosait hol Bizánc, hol a német császár támogatta. A külpolitikai irányvonalat tekintve 

az egyházi és világi elöljárók is megosztottak voltak, és nem támogatták egymás jelöltjeit. 

Sokszor például az esztergomi érsek nem volt hajlandó megkoronázni a kijelölt királyt. II. 

Géza halála után utóda a trónon fia, III. István (1162-1172) lett, de neki a bizánci támogatást 

élvező nagybátyjai, az ellenkirályok (II. László, IV. István) elől hat hét múlva Ausztriába 

kellett menekülnie.  

   III. István személye azért fontos, mert az ő öccsét, a gyermek Bélát Mánuel, bizánci császár 

saját udvarába vitette, hogy ott neveljék fel, és mint a császár örökösét tartsák számon. 

Később azonban fia született Mánuelnek, így Béla elesett attól, hogy bizánci császár és 

magyar király is legyen egyszemélyben. Nyilván Mánuel szeme előtt az a cél lebegett, hogy 

egyesítse a magyar és a bizánci trónt, illetve megszerezze Béla hercegi birtokait, az igen 

értékes Horvátországot és Dalmáciát. 
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2. A XII. század nagy királya – III. Béla 

 

III. Béla (1172-1196)  

   1172-ben III. István úgy halt meg, hogy nem volt fiú örököse, ezért a trón várományosává 

öccse, a bizánci udvarban nevelkedő Béla herceg lépett elő. Trónra kerülése egyáltalán nem 

ment zökkenőmenetesen, hiszen Mánuel császár minden további nélkül haza engedte, de 

Lukács, esztergomi érsek nem volt hajlandó megkoronázni. Az érsek ugyanis attól félt, hogy 

Bélával a keleti ortodox keresztény egyház jut hatalomra. (Bizánc ugyanis a keleti egyház 

központja volt!) A pápa erélyes közbelépésére kellett várni, hogy végül az érsek kötélnek 

álljon. III. Béla, bár tisztelte mindvégig Mánuelt, Rómához hű és független királyként 

uralkodott. 

   1180-ban meghalt Mánuel császár, ezzel Bizánc fénykora és nagyhatalmi pozíciói is a 

múlté lettek. Magyarország déli előtere teljesen átalakult Bizánc visszaszorulásával: Szerbia 

független állam lett, Bulgária is lerázta a bizánci igát. Bosznia kicsiny területén alakult ki a 

középkor legjelentősebb eretnekmozgalma, a bolgár eredetű bogumilok szektája. 

Franciaországi követőiket katharoknak vagy albigenseknek is szokták nevezni. Elvetették a 

papi hierarchiát, a szentségeket és a házasság intézményét. 

   III. Béla igyekezett kihasználni Bizánc térvesztését, ezért nem sokkal a császár halála után 

birtokba vette Dalmáciát és a Szerémséget. A magyar király próbálkozott a szomszédos szláv 

fejedelemség, Halics megszerzésével is, de vállalkozása nem hozott hosszútávú 

eredményeket. Az Árpádok magyar királysága ekkoriban állt hatalma tetőpontján, a 

következő század már a lassú szétesés és a nagy átalakulások időszaka lesz. 

   A király igyekezett megnyugtatóan rendezni a trónutódlás kérdését is. Már 1182-ben 

királlyá koronáztatta elsőszülött fiát, Imre herceget, akinek tíz évvel később hercegi területi 

hatalmat is adott. A legfontosabb társadalmi folyamat ezekben az időkben az arisztokrácia 

megerősödése volt. Valószínűleg ők kényszeríttették ki a hatalom megosztását is Béla király 

és Imre herceg között. Az arisztokrácia nagyfokú megerősödése elsősorban a XII. század 

utolsó harmadának békés, nyugalmas éveire vezethető vissza. Már ekkor elindulnak azok a 

folyamatok, amelyek a XIII. században fognak tetőzni. Ilyen volt például a királyi vármegyék 

eladományozása is. Sokszor szükség volt erre a lépésre, hiszen a trónörökös is kezdte 

kialakítani a saját táborát. Apa és fia vetélkedéséből pedig az arisztokrácia került ki 

megerősödve. III. Béla király volt az első uralkodónk, aki egy egész királyi vármegyét 

eladományozott. (Ez a tengermelléki Modrus vármegye volt.) Az igazi rivalizálás azonban 

majd III. Béla kisebbik fia, a későbbi II. András és annak gyermeke IV. Béla között zajlik. 

 

 

3. A XII. századi Magyarország képe 

 

   Korábban már szó volt róla, hogy a XII. századi hazai források igen szűkösek, ezért főleg 

külföldi (arab és nyugati) forrásokból lehet rekonstruálni az akkori magyar viszonyokat. A 

korabeli leírások egy igen gazdag, természeti javakban bővelkedő országot tártak elénk. 

Beszélnek a dús legelőkről, a hatalmas állatállományról, a gazdag gabonatermésről, a 

halakban és vadakban gazdag vizekről és erdőkről. 

 A települések, és a népesség 

   A falvak még igen kezdetleges képet mutattak. A félig földbeásott házak, és a főleg nyári 

lakhelyül szolgáló sátrak voltak a meghatározók. A falvak népessége meg sem közelítette a 

hasonló nyugati településekét. Kőből csak a templomok és néhány palota épültek. Nyugati 

értelemben vett városaink nem voltak. Maximum egy-két olyan település ölthetett ilyen 

arculatot, ahol külföldi telepesek laktak. 



 3 

   Az idegen telepesek, azaz hospesek (vendégek) beáramlása a XII. században erősödött fel, 

ugyanis nyugaton már komoly népfelesleg alakult ki, amelyet az ottani kedvezőtlenebb 

földrajzi és éghajlati körülmények miatt, már nem tudott eltartani az adott ország. Elsőként a 

francia és a vallon telepesek érkeztek hozzánk, akiket idehaza olaszoknak neveztek, amely 

ekkoriban bármilyen latin nyelvű népet jelenthetett. Esztergomban és Székesfehérvárott éltek 

nagyobb tömbben, és nagymértékben hozzájárultak a két település városiasodásához. (Olasz, 

Olaszi és Tállya helyneveink az ő jelenlétükre utalnak.) Sokkal jelentősebb volt azonban a 

német etnikum betelepülése. Első nagyobb csoportjukat még II. Géza telepítette le 1150 körül 

Dél-Erdélyben, majd nem sokkal később megjelentek a felvidéki Szepesség területén is (ők 

voltak a szepességi szászok, a cipszerek). A hazai németeket egységesen az itthoni köznyelv 

szászoknak nevezte. Emléküket ma is a Szász, Németi helyneveink őrzik. 

   A XII. században jelentek meg Erdélyben a románok első csoportjai is, akik a 

legvalószínűbbnek tűnő feltételezések szerint a Balkánról vándorolhattak északi irányba. A 

román történetírás az ún. dákoromán-kontinuitás elméletéből indul ki, amely tömören annyit 

jelent, hogy a románok nem mások, mint a hajdani Dácia provincia romanizált dák őslakói, 

akik folyamatosan jelen vannak Erdélyben a II. század óta. Ez az elmélet a XVIII. században 

vált közkeletűvé, és azóta igen fontos részét képezi a román történetírásnak. Ezzel szemben 

több momentum amellett szól, hogy a román etnikum a Balkán hegységeiben élő 

pásztornépekből alakult ki a X. század tájékán. 

   III. Béla korára népesül be teljesen a Kárpát-medence, tehát kellett 300 esztendő ahhoz, 

hogy belakjuk az egész térséget. Az ország lakóinak számát kb. 1, 2-1, 5 millió főre tehetjük. 

Az István-kori vármegyék száma 72-re emelkedett, az új területekkel és közigazgatási 

egységekkel. 

 A gazdasági viszonyok 

   A betelepülések és az ország benépesülése folytán komoly mértékben növekedtek a király 

bevételi forrásai is. A királyi bevételek más országok uralkodóinak bevételeivel is 

összehasonlítva igen tetemesek lehettek, tehát pl. III. Béla király tehetős uralkodónak 

számított. 

   A legfontosabb királyi bevételek az ún. regáléjövedelmek voltak. A regáléjog az uralkodói 

felségjogot jelentette. Ilyen volt például a pénzverés. A pénzverés monopóliumával együtt járt 

a nemesérc-lelőhelyek felett gyakorolt monopólium is. A Felvidéken és Erdélyben igen 

gazdag ezüst- és aranybányák voltak. Az egyik legfontosabb regáléjövedelem a kamara 

haszna (lucrum camerae) volt. Ennek lényege: a királyi kamara minden évben új pénzt 

bocsátott ki, amiből minden egyes megye és város köteles volt a rá kirótt mennyiséget 

megvenni. Az új pénz azonban minden évben 50%-kal drágább volt, mint a régi. Az 

árkülönbözet jelentette a kamara hasznát. 

   Hasonló módon királyi monopólium volt a sóbányászat, amelynek ekkoriban Erdélyben 

található a központja. További bevételeket jelentettek a vásárokból és vámokból befolyó 

összegek. Adót fizettek a vármegyék és az ispánok is, továbbá a szászoknak is volt 

különadójuk. 
   Megélénkültek a hazai és külföldi kereskedelmi kapcsolatok is. A pénzgazdálkodás egyre 

nagyobb teret nyert, kezdett kialakulni egy egységes belső piac Magyarországon. 

 Az írásbeliség elterjedése 

   III. Béla korának újításaként szokták emlegetni a királyi kancellária létrehozását, ez 

azonban már minden jel szerint korábban megtörtént. A megelőző időszakban a kevés számú 

oklevelet a királyi kápolna mellett működő papok állították ki, majd a XII. században erre egy 

külön testületet, a kancelláriát hozták létre. 
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   Az írásbeliség jelentette az igazi betagozódásunkat a keresztény Európába. A jogok, 

megállapodások, adományozások írásba foglalása mindenképpen az állami élet, a 

közigazgatás, bíráskodás fejlettségét mutatta. A királyi kancellária az udvar iratkiállító szerve 

volt, vezetője a kancellár, aki általában a főpapok közül került ki. Ő őrizte a király címeres 

pecsétnyomóját, amellyel az iratot hitelesítették. A pecsétet kezdetben zsinóron vagy szalagon 

függesztették rá az okiratra. Amennyiben ez az ún. függőpecsét nem viaszból, hanem fémből 

készült, akkor bulla volt a neve. A legünnepélyesebb okiraton ez a bulla aranyból készült, 

mint az 1222-ben kiadott Aranybullán. Az okiratok szinte kivétel nélkül latin nyelven íródtak. 

A XII. század végén megszaporodtak a világi magánosok (földbirtokosok) egymásközti ügyei 

is, és nagy volt az igény ezen ügyek írásba foglalására. Ezt viszont a kancellária már nem 

bírta el, ezért ún. hiteleshelyeket jelöltek ki. Ezek valamelyik káptalan, apátság, prépostság 

területén voltak. 

   Egyre több pap végezte tanulmányait nyugati egyetemeken, elsősorban Párizsban, és 

próbálta hazaplántálni az újfajta szemléletet. Ilyen párizsi diák volt a titokzatos Anonymus is, 

aki P. mesternek, a megboldogult (III.) Béla király jegyzőjének nevezte magát. 

   III. Béla király maga is megtett mindent a hazai egyház erősítésének érdekében. 

Franciaországból cisztercita szerzeteseket telepített be és számukra számos monostort 

alapított: Egres, Zirc, Pilisszentkereszt, Szentgotthárd. Óriási erőfeszítéseket tett a nagy előd 

I. László király szentté avatása érdekében, ami 1192-ben meg is történt. A szentté avatási 

eljárást László nyughelyén, Váradon végezték el.   

    

 

 

 


