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ti császárságot alapjában megrendítette. Nemcsak minqeg szükebb és szükebb határok közé szorította a göröto' császárok

kisázsiai birtokait , de egyszersmind mindjárt kezdetben ma

gának a császárságnak létét is kérdésessé tette. Mert hiszen
éppen ott fenyegette a törökség a birodalmat, ahonnan a nép

vándorlás viharai óta magát időről-időre felfriséitette.
Kedvezett a törökök terjeszkedésének a császárok tehetet
lensége és a • szent* birodalomban dúló viszálykodás és elégületlenség. Az egykor hatalmas császárságnak csak külső

alakja

Iá hanyatlott.

A XI. százed második felében a siciliai norm&nnokban
_ ..
-ágyuj, félelmetes ellenséget kapott Byzanc, akik nyugaton,

nevezetesen az ión szigetek felöl támadták meg a birodalmat.
Byzanc ilyen körülmények között két tűz közé szorult: keleten
Kis-Ázsiában a törökség szorította vissza ős támadt reá,mig

hűlt görögséget. Hogy atörökség és normannok ezen együttes fel
lépése nem lett válságos a birodalom létére, azt egyedül a

Komnen dynaatianak lehet tulajdonítani.
A tfomnen^dinastia Szent László idejében a maga erejével
és katonai kiválóságával jut Byzanc trónjára és kiváló tagjai

nak sikerült némáképen a birodalmat fenyegető végromlást egy
időre elhárítani.

Különösen kivált a Komnen dynastia két tagja: János és

fia ránuel.
János császár körültekintő és tetterős uralkodása alatt

a birodalom nemcsak tekintélyben1_de_határozottan_erőben_is__

- 3 gyarapodott. De í^miVj mértékben növekedett a hanyatló császárság

ereje, ép oly arányban fokozódott és érlelődött meg a Komnenek
azon törekvése, hogy a régi római császárságot a maga fényében

és teljességében visszaállítsák. A Komnenek közül a leghatározottabban minden esetre legelőször János császár törekedett

az imperializmus elveinek megvalósítására. /1./ Ez a férfiú
nemcsak

keleten őrt el számba vehető sikereket, de nyugaton

is sikerrel lépett fel. A magyarokat hosszú harc után békére
kényszeritette és a nőmet császárokkal szoros szövetséget lé-

„tegitett. JB. szövetség éle a normannok visszaszorítását célozta, akik rohamosan terjeszkedtek Italiában, amelynek birtokára

pedig a görög császár tartott igényt.
A körülmények ugyan elodázták János terveit, de minden

lehetőt megtett, hogy utódai megvalósíthassák politikáját,»
régi birodalom feltámasztását a maga fényében és nagyságában.
Koránt sem elégedettmwg azzal, hogy temérdek kincset

gyűjtött össze utódja számára, hanem e mellett azon is volt,
f
hogy trónját oly férfiúnak adja át, aki személyes tulajdonaival

elég biztosítékot nyújt politikájának érvényesítésére.
Jánosnak négy fia volt; /: felesőgeiSzent László magyar
király leány» Piroska^ :/ Izsák, Elek, Andrónious és líánuel./2./

Az apa a legkisebb fiút líánuelt szemelte ki utódjának;
és midőn ezt tette, nem a szeszély, hanem az a mély meggyőződős vezette őt, hogy azoknak a nagy terveknek keresztülvitelé-

helyek ekkor a

byzanci császárokra vártak, egyedül a legki-

sebb fiú képes./3./ Hánuel korának legtehetségesebb és lég
t-ett erősebb férfiba volt; é® a történed fényesen iga olta Já
nos császár választását, mert a fiú nemcsak méltó utóda lett

nagyratörő atyjának, de egyúttal a< görög
ka. is.

császárok legkiválóbbi

-‘'■L

/l^/ЪъЪ Herr» Die Abendland. Pol. Kai». Man.9.0.
/2./ Kugler i.m. 127.
/3./ Pauler Gy. A magy. nemz. tört, az Árpádok korában.

Midőn János 25 évi uralkodása után 1143-ban elhunyt,»
trónt tehát a legkisebb fiu;Mánuel foglalta el. A 25 éves duli}l

/ '
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as tssraexü , megnyerő modorú szép ifjú /1./ a legkiválóbb tu
lajdonokat egyesitette magában. Mindenek előtt kitűnő katona
volt; fáradhatatlan a munkában, erélyes a cselekvésben. Szigo

rúsága daczára is jó kedélyű /2./ és minden nagyravágyása mel

lett is nemes lelkű volt. /3./
Gazdag élettapasztalataihoz járult bámulatra méltó a-

karat-ereje és görög természetét jellemző ravaszsága.

Ilyen tulajdonokkal lépe-tt Mánuel apja örökéi?* ée mind
járt trónra léptekor elhatározta magában, hogy atyjának nagyra-

törő politikáját haladéktalanul és bármi áron megvalósítja.
A körülmények azonban mindjárt

kezdetben nagyon is

alkalmatlanok és kedvezőtlenek voltak arra nézve, hogy azonnal

tervei keresztülvitelébez fogjon. Testvéreiddel-különösen Izsák,
épen nem voltak hajlandók Mánuel kiváltságos trónöröklésébe be
lenyugodni. Mindenféle akadályokat gördíthetek tehát útjába,

majd fel is lázadtak ellene.

Mánuel ifjúsága daczára sem riadt vissza az eléje gör
dülő nehézségektől, - akadályoktól. Érett* megfontolással,gyor

san és erélyesen lépett fel és vetett véget az ellene irányuló
mozgalmaknak. A trónkövetelőket és az elégedetleneket erőszak
kal távolította el utjából ée némitotta >1 őket. /4./

Miután ¡biztosította ekképen trónját. atyja nyomdokain haladvu/legelőször is a lázongó Antióchia és Syria ellen fordult,
almire a körülmények is kényszerítőtték. Ugyanis alig foglalta

el a trónt Raimund, Antióchia fejedelme már is fenyegetőiig lé•
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pett fel vele szemben és követség által felszólította az ifjú

Császárt, hogy az atyja által elfoglalt antiochi&i^/^X

1

’r

részeket adja vissza. Ezen nagyhangú és merész követelésre a

/l./Sloetas 69.o.
/2./ Nicetas 114.o.
/3./ Cinnamos 128 . o.
/4./ Cinnamos 32. o.

5 tett erős ifjú természetesen azzal felelt, hogy egyszerűen

visszakövetelte mind ama birtokokat, amelyek valaha a római bí

rodalomhoz tartoztak./1./
Követelésének azonnal érvényt is akart szerezni, és ten

geren s szárazon késedelem nélkül megtámadta Raimundot.Vezérei
Contos-t-ejhanus és Prosuthus, miután Ciliciába megérkeztek,
csakhamar megszalasztották Antiochia fejedelmét és az egykori
római erősségeket egymás után foglalták el. Már egészen Anti

ochia városáig nyomultak előre, ahová Raimund vonta meg magát
serege maradványaival./2./ Antiochia sikertelen ostromával felz?
’■
'
* ' ■"
ihagyott a görög sereg és gazdag zsákmánnyal megterhelve viszszatérőben volt, amidőn Raimund rájuk ütött. De szerencsétle

nül, mert csatát vesztett és hadait a görögség Antiochia falá
ig üldözte./3./

Amig Contostephanus és Prosuchus a szárazföldön szőritóttá vissza az

antiochiaiakat, az alatt Demet^rius hajóhada-

val az egész partvidéket kifosztotta s elpusztította. A fejed©

lem ugyan őt is üldözőbe vette, de vereséget szenvedett.E csatr W
pás ok utén a kimerült Raimund ^énuk látta Bysancba men^áthogy
■j

r

ott személyesen hódoljon meg Manudnak.-/11144.*/ /4./

Az ijfu uralkodó, akinek legfőbb célja a régi birodalom

helyreállítása volt, nem elégedhetett meg csupán Antiochia le

igázásával. Hatalmát egész Kis-Átsiára kívánta kiterjeszteni

és úgy vélte a törököt birodalmától a leghathatós abban távol ti
tani, hogy Kis-Azsiát, mint a régi római birodalom tartományát!
a saját uralma alatt egyesíti. Kis-Ázsia meghódítására ösztö
nözték a törökök félelmetes terjeszkedése mellett ezeknek foly

tonos és nyomasztó beütései is tartományaiba.

Kis-Ázsia birtokáért Mánuelnak természetesen a seldsukokkel, az ő legfélelmetesebb és legközvetlenebb ellenségeivel

kellett

elsősorban megmérkőznie. És az

/l./Kugler; Gesoh.d. Kreuzzlige. 128 o.
/2./ Cinnamus 33 o.
/3./ Cinnamus 34.o.
/4./ Cinnamus 35.o. - Kugler im.129.0.

ifjú császárnak

eltökélt szándéka ss volt, hogy mindenek előtt Kis-Ázsiábán

kezdi meg politikája megvalósítását. A törökök elleni hadjárat

ban akarta kifejteni hadvezér! tehetségét, megedzeni seregét,
hogy azután annál nagyobb reménnyel foghasson Hyugat meghódításá

hoz.
,
O
.'-3
A kitűzött nagy feladat megoldásához nemhiányoztak a
megfjlelő eszközök sem. Atyjától töméntelen sok kínosét örökölt

és magában a császárban a rendkívüli személyes bátorság a csodá
latra méltó hősiességgel és hatalmas hadvezért tehetséggel pá
rosult

Támaszkodva kincseire és bízva akaraterejében vette
Tel tehát a harozot Kis-Ázsiában. Itt első dolga az volt,hogy

Bythiniát megerősítette a törökök betörései ellen./l./ Ezt bevé-

■azve Ikónium ellen sietett és hadai a törökség felett Aorunum
közelében szép győzelmet arattak./2./ A győzelem után Philomelum varát vette ostrom alá, de minthogy másképpen nem boldogult,

&z erősséggel, felgyuj tóttá./3. / Innen elindulva Gaita tartomány

felé tartott és ott támadta, meg és verte széjjel a török sereget.
A császár X Váratlan sikerei után a sz ultán fővárosába Ikónium-

ba vonult hadaival és ott készülődött/hogy nagyobb erőval és si

kerrel álh&sson ellen Mánuélnék./4./
A császár azonban nyomon követte a szultánt és Ikoni-

umban ostrom alá fogta, l’iután -azonban hosszabb ideig sikertele
nül ostromolta^ és belátta, hogy egyhamar nem is veheti be a

jól megerősített és bőven ellátott várost, mindent elpusztított
é* visszavonult. De megígérte a szultániak, hogy legközelebb
újból felkeresi hadaival. /5./

Rövid idő múlva újból megütközött a törökkel és Tzib-

relitzeman mellett oly nagy győzelmet is aratott, hogy a szul
tán kényt el áru volt békét kérni./6./

A béke azonban nem tartott

/1. / Cinnamus 36*o.
/2./ Cinnamus 39 o.
/3./ Cinnamus 41 • o.
/4./ Cinnamus 42.0..- Kugler i.m. 140.o.
/5.7 Cinnamus 4ö.o.
/6/ Cinnamus 59.o.
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sokáig, mert amint a császár nem tudott lemondani Kis-Ázsia
■birtokáról, ép úgy nem tudott a szultán sem belenyugodni vesz

teségeibe.
Ily körülmények között a harczot l?ánuel azzal az elha
tározással újította fel, hogy a szultán székvárosát/Ikoniumot

beveszi. Hadsi már a Rhyndaous folyónál voltak, amidőn megérkez

tek a szultán béke követei és előnyös feltételekkel állottak

elő. A császár aki

minden áron nyugat felé iparkodott fellép

ni, kapott a kedvező alkalmon ée megkötötte a békét. A béke
nagy oh is előnyös volt I'ánuelre nézve, amennyiben a szultán az

elfoglalt részeket mind vissza, adta.A./
-tt"
b^/szakitsa kie-ázsiai terveit és teljes erejét máé felé for

dítsa.

Nyugaton ugyanié ~uj-ra mozgalom indult meg,hogy ismét
keresztes hadjáratot vezessenek a seldsukok ellen, akik Jeru

zsálem elfoglalása, után újabb és ujább hódításokat tettek a
Szentföldön.
¿w fi /A'yí-ti®—“
A mozgalom eredménye^ ea lett, hogy III. Konrád nőmet

császár és

VII. Lajos franczia király felvették a keresztet.

Ily módon j-övtr létre
hadj árat.

k.

1147-ben a második keresztes

'

s£-hadjártv-tnvk,valamint a többieknek is sikere teljesen

attól függött, hogy ezen vállalatban Byzanc egyet őrt-e Nyugat

tal, vagy annak rovására dolgozik. Az egyetértéshez mérten
csökkent a seldsukok ereje és a

szőtvonásnak megfelelően nőtt

hatalmuk.
A várva várt egyetértés ezen keresztes hadjáratnál is

hiányzott, és Így a hadjárat alapjában véve sikertelen maradt
fA nyugati Írók <■ sikertelenséget Keletnek, a keleti irók pedig

Nyugatnak tulaj dón ifjak

Kétségtelenül mindkét felfogás

!•/ Cinnsmus 66.o
/2./ Hodinka Antal : Byzanc történetéből a XII. 8z. -bán
tor.tar 1889.11. f. 209.o.
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tévéé, egyoldalú és elfogult. A valóság megállapításánál ugyan

előtérbe lép a görög császár pe-rfid magaviseleté a keresztesek
kel szemben, de másrészt nem szab&d feledni, hogy a keresztesek
nem-egyszer maguk hívták ki fosztogatásaikkal a göröfök ellenségeskedéséty és hogy az euró p i hatalmasságok bizony nemlosupán vallásos áhítattól vezettetve mentek-Eis-Ázsiába, hanem ve-

-zatt-e. Őket a hódítási vágy* 1«, Több körülmény igazolta, hogy a
keresztesek

V

bizony készek voltík Byzanc elfoglalására is,sőt

egyesek határozottan követelték, /fc./

Az előrelátó császár tehát nem minden ok nélkül tartott
a keresztesektől

és némi tekintetben Jogos is volt rideg maga

tartása és óvatossága, melyet a nyugat "Szent* válalatávalszen
ben tanúsított.

1146-ban Ikonium falai alatt találta Mánuelt az a hír,
hogya nyugatiak újból keresztes hadjáratra készülődnek.A hírre

sietett békét kötni és birodalmába visszatérni, hogy mindun

eshetőségre elkészüljön. Eleinte épen nem idegenkedett a ke
resztes hadjárat gondolatától, sőt mi több maga óhajtott annak

vezére lenni, ügy gondolkozott, hogy a kitüntetés egyedül csak
is Őt illeti meg, mint Európa egyetlen császárát./2./

A vezérszerep elnyerésével nem-annyira nagyravágyáeát
óhajtotta kielégíteni, hanem inkább biztosítani akarta általa
birodalma érdekeit. A vezérszerepyt azonban

nem nyerhette el

és így a hadjárat iránti lelkesedése le csakhamar ©.kiszállott.

Lemondott már arról/ a tervéről is, hogy a ^nyugatiak szövetsé
gében támadja, meg a

seldsukokat és elhatározta, hogy várakozó

és figyelő állásban szemléli az eseményeket.

Nyugat felől azonban nem valami kedvező hírek érkeztek

Byzancba. III. Konrád és VII. Lajos személyes hiúságuk miatt
nem tudtak megegyezni a vezérszer^élyében. így azután mindket

ten külön -külön indultak el kelet felé. Minél inkább közeled/1.7 Wilken: Geechicht. /*. Kreuzzüge. III. k. 147.o. Hodinka
A. Á szerb fejedelemségek állapota és viszonya Magyarorszag és
Bjrzanchoz a XII. sz.-Lan. Tor.tár I.f. 1889. 143.
noo</2./Konrád még ekkor nem volt megkoronázva.!.Tör. tar. 1889.
f.
II.
210.o.
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tsk a keresztesek Byzanc felé, annál több és nagyobb oka volt
’*ánuelnek arra, hogy készülődjék a keresztesek fogadtatására.

A^Hohenstanfok, köztük Konrád is, határozott tervszerűséggei törekedtek méltóságainak megfelelő birodalmat alkotni,

és politikájuk egyik sarkalatos pontja a másik császárság/Eyzanc megtörése volt. Vind ezekről meg volt győződve maga Vánuel is, habár a két császár ez időben szoros szövetségben és

rokonságban is volt- egymással, Amennyiben Mánuel Konrád só-

gornőjét, Sulczbachi Bertát vette nőül /• 1146. januárban: //!•/
á szoros viszony daozára is biztosra vette a görög császár,

hogy vetélytársa nem csupán a törökkel szándékozik megütközni,
KaaW'

de vele is szeretne megmérkőzni, ha az alkalom éppen kedvező

volna.

VII. Lajos francaié királytól, aki Roger giciliai királlyal
a. görögség egyik legnagyobb ellenségével volt jó barátságban»
És hogy tényleg maga VII. Lajos is milyen indulattal viselte

tett a görög császár irányában, legjobban bizonyítja,hogy midőn

nem kevesebbre, mint Bysana elfoglalására gondolt. Erre külön

ben Roger meglehetősen biztatta lg szövetségesét és barátját./2/

Ilyen körülmények között ^ánuel sem Konrádtói,sem pe

dig VII. Lajostól fűm®!-jót sem remélhetettyxL^x^ ?í/.
A keresztesek még Regensburgbun tanácskoztak, amidén a
görög császár követei megjelentek. Ukdk nevében kérték a keresz

teseket, hogy átvonulásukkor óvakodjanak mindenféle erőszakos
kodástól. A császár szívesen látj-a őket birodalmában, de ha

megfeledkeznek az ő jogairól, akkor kénytelen lesz velük szem

ben fegyverhez nyúlni./3./ A keresztesek megnyugtatták J'ánuel
embereit, és megígérték, hogy a görög birodalmat háborgatni
/1./ A császárné Iréné görög nevet fektfel. Cinnamus 36.o.
vreisingi Ottó 339.o.
/2./ Tör.tár 1889. II. f. 211. Wilken.: Gesch.d. Kreuzzüge jll.
k. 106.o.
/3./ Kap.Hcrr. i.m. 15 o. Wilken i.m. 111. o,

nem fogják.
Legelőször Konrád indult el vitézeivel.Midőn a görög
császár értesült arról, hogy Konrád Magyarország határaihoz

közeleg,

követséget küldött hozzá. Köv tői Makrenbolitse Demeter

és Gravina Sándor a Mura völgyében találkoztak r némit császár
rl ée kérték őt, hogy a görög birodalmat útjában lehetőleg
kiméije.

'Egyúttal kijelentették, hogy э.vonulásukkor urok szi-

veeen támognju Ókét élelemmel./1./ Midőn pádig Konrád a görög bi
rodalom határaihoz érkezett, Mánusl díszes és fényes fogadtatás —,

bán részesítette. Előkelő görögök várták, akik gondoskodtak
serege ellátásáról./2./

а ьРлчекСA szép egyetértést azonban csakhamar megzavarták» a- -néme-t-k. Alig érték

Thrákiába, mar is foszto yxtni és rabolni kezd-

' tek/3./Konrád a legjobb «k.tr-ts, mellett sem tudta meg—gátolni

katonái fegyelmezetlenségét, ami uria bírta viszont Manuelt,

hogy Prosuchust egy csapattal a karesztesek szemmel tartusára
küldje. /4./ Természetesen ez nagyban bántotta a keresztesek
önérz-evéu, amely huj hoz azbabán újabb viszályod® is járult»

A görög császár látva a keresztesek puszii„ás--t, meltán tartott attól, hogy ha fővárossá felé vonul», azt sem kímé
lik meg fosztogatásaiktól. Ezt akkép akarta megakadályoz ni, hogy
a keres-tcseket Abydcs felé kivert

terelni. Unokatestvére Andro-

nibus ált el fel is szoléi tót te. a német csiszárt, hogy Abydoe mel

lett menjen át Kis-Ázsiába.

Konrád azonban nem hajlott szavaira,

hanem uoább folytatta utjai Byzánc falé/ö./. Ugyancsak
ut sivotta vissza

mereven

Mánuel szón kivánsigat is, hogy bizonyos ügy4c

e intézése végett эевйО-JöjоП'Яе személyesen találkozzanak./6./

Hag|pn is értbtő, hogy Konrád ezen rideg és kihívó maga-

1./ Kugler i. m. 139.c. Kap.Herr.i.m.28.o.Wilksm i.m.ll3.o.
/2 . / Ktx P—ííö r r • i • Щ. 2 V • Q •
/3./ Kugler i. m. 14f. o.--Kap-Не rr. i. m. 29.c.
/4./ Klcetas 83. 0.
/5./ K&P-Herr 1. m. 29.0.
/6./ Oinnomcm ?4. 0.
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viseleté után Kánuel minőén rokonszenvét elvesztette a keresete

sek irányában és mindent megtett, hogy eléjük akadályokat görditsen.TJAinden törekvése

hban hiábavalónak bizonyult

A keresztesek pyzánc alá érkeztek és anr. к környékét kifosztott;^

/.1./ A császár minden áron igyekezett a németektől megszabadul
ni. ’fintbgy ellenséges fellépésével , a lakosság felizgatásával

hogy hajókat tudjon sz-.-r.zni az átkelésre.
peréiben mentegette magát A német császár, hogy ő nem te-

hét katonái pusztításairól', őt nem lehet ezért okozni, hanem
a
csupán &-z élolennhiányt és a féld népét, Aki- még pénzért sem
adott eleeéget к Rónáinak./2./ Mánuel látszólag feledte a múltat

8’t még találkozást is sürgetettKonráddal, hogy a régi barátsá

got és szövetséget meg/ erősítsék. Ezen találkozás azonban elmar«!

bún felkeresni.
A táborozó keresztesek ez/ál&tt topább folytatt k puszti

tása.ikat, amire ?, felbőszült ’»ánuel egyik csapatukat me támadta
és széjjel/Verte./3./ Konrádot megrettent^ líánuel ezen erélyes

és nem várt fellépése és most mar azon volt , hegy minél elébb
j t:. pyzáncot. A görög
írt
császár készségei bosájtotta rendelkezésükre h: jó féáfeá/á./cfltki
2
hogy megszabaduljon a németek fosztogatásaitól. Konrád kérésére

kitűzött céljának koczkázt-?-;.¡-.ás a nélkül ul

vezetőket is adott a keresztesek mellé, hogy éket a Szentfölden

kalauzolják. Vánuel jöveteinek ; a,. t a megbizat-¡st is adta, hogy

barminál- dón bírják rá Konrícot a török allén intézendő szövetsé
ges háborúra./5./

rfé't vette, hogy a fr-nczi;.. kerestesek is közelednek.

/1. / Kughar i.m. 141.0.
/&./ Cinnamos 76.о.
З./Cinn mo? 77.'. Vilken i.m. 119.o.
/4/ Vilken i.m. 132.0.
/&./ Cinnamcg 61. o. Kap-Herr. i.m. 119.0.

Hegy e.

12.
^«•£уо///^УК a német khes hasonló átvonulásnak, elsősorban arra
.. ,
törekedett; hogy a Helles pontoson at menjen»>k Kisp-Aasiaba, nem

pedig a Eospóruson. Ámde VII. Lajost meg épen arra bírta rá
Roger sloiliai király, hogy a császár kívánságát mellőzve, Bysa.no
felé haladjon. Noha ily módon a franczia kiral mügtagaájh Vánuel

jogcs kérésének teljártásét, a császár mind-azonáltal a legelőzé
kenvebben és a legezivélyesehl -n fcguuta & franozia kereszto¿7

ugyVII. Laj ost a irodalom határé—

üdvözölte./2./ A király okulva
•
■
a németek esetén, bar-ítságos&n latta a go>
olket és
iparkodott meg-

nyugtatni Őket, hogy nem mint ellenség, hanem mint jóbarat vonul

végig C-ö ög országon./3./ Szavát be is váltotta, mert seregét
a legpeláítabb rendb.r.nvcí cte
Byzáno alá
alá.
te Byzáno
á,
Vitán Lajos a gorc . fővároshoz köze «cnT, követség® iüa

irost-a- э. г s á e ars-k, hogy vele fontos ag. ben bagy lni
óh Jt-rna. ’'ánuel örömmel teljesítette kívánságát és székvarosa
t ud oma

b un a legnagyobb fénynyel , pompavdJ és ritka eziv^y ess ággal lat

ta venügül VII. Lajost./4 •//

A

mint 8.2,
a görög
cí.

ennek fejében megígérte, hogy mind-ama ki<.ál0iai birtokokat/
afmelysk valaha a görög birodalomhoz t rtoztak és amel; eket a

Vánusl meglehetősen ki akarta zsákmányolni a francziagörög barátságot, amely pedig

A körülmények
tát a ős is zár

epenu-séggel nem volo őszinte.

.kénysze./tu hacas

alatt műt : lőtt Lajos jó indusa

, de valóságban eliendöge volt.

(ltjában

13.
állott az őszinte barátságnak a gyűlölet, me^ly Mánuel és Foger

között volt, mar Pedig VII. Lajos király szemébn értékesebb
T€
volt a no-?«r barátsága. Roger 13 jól tudta, hogy menny Uwírj

bizhatik rokonában és nem kis reményt táplált az iránt, h.o-y
-n/
a francziúk valamiképpen Byzáncba beülhetnek. Ez irályban el is

követett minden 1 eh-ét őt: a kereatuseket felizgatta Byzánc mag
támadására, mig maira Közép-Görög—országban támadt a Keleti biro

dalomra./!./
A császár csakhanr-r-meggyözöott, a veszély nagyapáról

és szorultságában cselhez folyamodott^ . A németek csúfos veresé
geit, szenvedéseit a Sz-r.lf öldöii mélyen elhal Igáivá, a fran azia

előtt szakadatlanul azoknak páratlan sákereirbl^ s dissőséges
hurczaiki'81 beszelt. Természet esen. e koholt ás elferdített hirel
iXK.
annyira föllelkesítették és oly fél tékcnylb tették
franciákat,
hogy hal ajaktulo.nul a Szentföldre kívántak menni. Késedelem

nélkül felkészültek és át ig keltek Kis-Ásoiába./2./
Mánuel nem az a férfi ú volt,aki rövid idő alatt el tudta

vuina felemi a r jta és

irodalmán asatr j o," t a 1 a nság 0 vjf üiltylyt

szabadabban lélekzett, azonnal hozzá látott, hogy bosszút álljon

a kérész bégekén. Amellett, hogy a ú ír ékkel titkon agysekadt’k, J
ctrvT^
és al eszik a k.-rusztesek ró vására /3./, emberei folyton tév
útra vezették mind a németeket, mind ¿sédig a francziák.<t« És mi

több

Jficöa közelében csape.uai rá h.B«k <*. ke restes „kid 88 kifoazp-

■-

jl./4./

6

Annyi bizonyos, hogy a görög császár nem valami tiszte»—:

séges módon viselkeddtt-a-keresztesekkel szemben. Eljárását ha
nem is igazolja, menti az a körülmény, .mért attQl félt, hegy ha
netalán a keresztesek vállalata sikerrai-végződik, az esetben

az 5 (Ciss-dzsiai terveit alapjában felforgatják és lehetetlenné
teszik.

'rdekében állott tehát, hogy minőn m-■••engedhető és

1./ HadinkBytanc tört, a XII. sz-h ,n.Tör.Tár. 1889.II.f.211.
/2./ Kugler i.m. 144.Wilken 14b.0.
/3./ Nioetás 89.o.
/4./ Wilken i.m. 168.-170.o.

- 14.meg nem engedhető eszközökkel meghiúsítsa Nyugat -Európa két nagy
hatalmának keresZt«s hadjáratát.
tette erre az elitélendő

Kitűzött célja politikája kész-

magatartásra,umely policika1 egyik al p_

feltétele pedig ez volt, hogy a nőmet csásárral saját jól fel
fogott érdekében totííbbra ig . ennt rts:. a szoros vigzonplszövet

géget.
*

f

v

¿4

'

A német -görög szövetség egyidejű a két vetély császár

imperiálistikug törekvéseivel. Már elődje Jánog csiszár szövetéé —

get kötött Lóthárral és ezt János nem csak megújította Konrád7de meg is erősítette fiának Mánuelnek házasságáv l./l./
hv
Mánuel nem habozott, Konrádcal trónta lépte u-,án azonnal szövet
jó
ségre léptei. A keresztes hadjárat—azonban össz^ómlással fenyeget

te a német-görÖg szövetséget./2./ Érezte ezt mindeket fél, de

talán legjobban mégis a liyzándi császár, aki kétségtelenül a l»g
többet tett

régi.barátság róvásár ,. Pedig ha v laha, akkor

most volt igazán szükség ?. szövetegre, amidőn a normann Roger

elég merésznek s bátornak érezte magát arra, hogy a görög biro—
d Imát mogtám >dja.

Bármennyire is kívánatosnak és szükségesnek 1^ tartotta
T’ánuel a német szövetséget, mő^is úgy gondolkozott, hogy azt
r
egyelőre mellőzheti és ázz-1 összeütköz«she jnhet, amidőn fonto

sabb érdekről van szó.

<

A II. keresztes hadjárat lezajlása iga

zolta a görög császár különös eljárását. '^<=íegtö))/b haszna e vállalatból minden esetre Mánuelnek volt. Eltekint

1, hogy a

nyugati hatalmasságok birodalma ellen irányuló terveit még csira— ,
jukban meghiúsította, eláJ^-a»t7-h©gy’á legnagyobb és lugvesz^^¿¡»rebb ellenségét;a seldgukokdt a nyugatiak egy időre lekötöt
ték és vigzaszoritották.

Mién a görög császár

a kor sztes h-djar tban elér.ni~iatta

kitűzött czélját, legelső dolga volt, hogy mulaaz«ae-i &• es--bábáit-

/1./ freisingi Ottó: 339.o. János utolsó éveiben eljegyezte már
Sulzb chi Bertát fi áztál.
/.2./ Kap-Herr. i.m.15. o.

I
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a német szövetséget ütetöleg mielőbb jóvátegye.

ve a sikertelen küzdelemben/Byzáncba érkezett és ott időzött
>. ü.
a következő év március 7.-t?ig/.l./ mint Mánuel szivesen látott
vengge.

Koa»«dnak allig-ha volt oka panaszkodni a vendéglátás^

'lárbet-jjeg, de viszont Mánuel is meg lehetett elégedve vendégével^
amennyiben a hozzá fűzött remények teljesültek: X meglazult

szövetséget szilárd alapra helyezték.

A két csiszár kölcsönösen feledve a múlt méltatlanság. itz
a legöszintébben kibékült egymással és

a régi szövetséget Jaso-

mirgott Henri^h osztrák heraeg házasságával erősítették meg,

aki "ánuel egyik nő-rokonát vette el. Henriit trónörökös ház .s-

ság

is szóba jött ez

Ikalommul agy görög herczegnevel./2./

A következő eseményekre kétségtelenül fontos kihatással
volt a német-görög szövetség -zen megerősítése és modhatni
I

egyúttal intő—jel volt a többi európai hatalmaknak, hogy a két

császár inperiálistátus törek és© ellen egy táborban egyesülje
nek. A k-leti ésiwgati csiszárig politikája, hitvallása, cso

dálatosan fedte egymást, azonos volt.

Min^d-^cét csás ár a régi

hatalmas romai birodalmat igyekezete saját személye alatt porai

ikájuk tehát^ nem,5s-.k találkozott, de
egymással. Egyik fél a másik hátránya

nélk 1 semmi-esetre se^tudta volna célját megvalósítani,; de
viszont a kéréstül-vitelnél « y-más támogatására volt szükségük.

Miné-két császár politikája első lépcsőjének Itália meg
szerzését tekintette- és mind—kettőn egyenlően tartottak igényt
e fél—szigetre. Konrád már csak azért is Itália földjén akarta

örö terveit, hogy
názáeára. Mánuel ugyancsak erre törekedett és nem kevésbé ipar

kodott miat Konrád ki—eszközölni a pápátol megkoronáztatását./ő./
A szövetségesek kitűzött czélja tehát amennyire meg egye
tértőkben tette lehetetlenné meg-valósitás

X»l/. Frsisingi 0ttó:72. o.
/.2./Hodinka Antal sikké Törv. Tár. 1889.II.f.211.0
/.3./ Kugler i.m. 174. o.

- 16 Amíg tehat Konrád és Mánuel meg nem egyezett a követendő uljá-

rást és osztalékot illetőleg, mindaddig imperialismusök nem
fenyegette vesz föíy.1 ¿uoropa független népéit.
A Bizáncban megújított szövetség éppen azért fontos,

mert elsimította az elleniétuket^ Róma egykori .hatalmára törek

vő. két férfiú úgyszólván megosztozott egymással Bóma örökségen.
Ily módón lehetővé tették, hogy ha nem is a maga teljességében,
de alapjában mégis mindketten érvényesíthessék politikájukat.

Szükséges elÓdázhatatlan volt ez az összetartás a két

császár részéről.

Közös ellenségük volt Róger giciliai ki-

rály és a pápaság. /1./ ST kettő állott akadályként Itália meghódiiása^fl.1
a felé-vezető wjokban. Róger is, meg a pápa is nem meg-

v tendŐ ellenfél volt és egy-könnyen nem lehetett őket megtörni

Pedig érdekében állott mind Mánueln k, mind pedig Konrádnak,^^

megküzdím-i vel^k.
eV
Róger hatalmas és félelmetes ellensége volt mindkét jsa

sivárságnak. Miután Siciliát és Dél-Itália egy részét el/foglaltazII.

Anaclitus pápától királyi áziaw-t kapott. Roger most

./>

f

már ez1méhez méltó hatalomra törekedett. A görögséget mar előbb
ki/'azorx uot &a Afrikából, most pedig Apuliát és Kalabriát vette

al tőlük./2./

A ®iciliai kir ilylyal k ll-tt elsősorban megmérkőzni« annak*
aki A puli ára ás Cal briár.x vagyak02.ott^ Tehát nem. csupán/politikájuk

volta, de még inkább a normannokkal szemben v ló

s'-jatsá'Os es evygzersmind közös érdekük bírta a két császárt
véd-e$daczs-*öv
-re. Közösv érdek veit a normaxinokat meggeiami.bt
site-ei nemcsak Itália elfoglalh tás 1 miatt, hanem főképpen azért,

mert a siciliai királyok minden időben szövetségeit és

támasszal

voltak a kén császárság természetes ellenségeinek./3./ Rajok tá
maszkodtak a pápák a Hóhensiaufok elleni küzdelmeikben; tőlük e-

redta keleti birodalom meghódításának estéje; ők szorítottak ki
a kőt császárságot ijóma törzséből, Itáliából.
/1./ Kap-Herr. l.m. 4. 0.
/2./ Ferélsáingi Ottó 12.o. Kap-Herr. 9. o.
/3./ Hodinku cikke. Tör. Tár, 1889.®!. f. 211.eo

f
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Ily körülmények között a német-görög szövetség nem esik

czélezarü volt, de szükségessé is vált akkor, amikor Róger a
byzanci császárágot saját birodalmában, Középgörög -országban

támadta m^g. Már a II. keresztes h
ger meglehetős veszedelemmel fenyegette az Adriai-tenger túlsó

és keleti partjait./1,/ Folytonos beütéseivel zaklatta Byzáncot
és foglalásaival gyengítette a császár tekintélyét és hatalom

körét.
A görög óe normann ellenségeskedés külömben egyidejű

Sicilia meghódításával. Roger ugyan Mánuel trónra léptekor közoledett Bizánchoz,

küldött ugyanis Byzancba, hogy

fia számára egyik görög hercegnő kezét megnyerje. Uánuel haj

landó Is lett volna erre.ha időközben Róger rá nem szedi./2./
A görög császár követét,Xerust, megvestagatte és oly szerződést
kötött vele a-rtclliat királyiamély szerződés Mánudt vele egyen
rangúnak ismerte el.
A görög császár nagyon is megsértve érezte magát Ró-

ger ezen kijátszást által. Haza-terő követét kivégezi ette, amely
V
körülmény alkalmas ürügyül szolgált Rógernak arra ná*ve-j hogy

4(addal támadja a görög birodaimét.
Bizonyos, hogy a bekövetkezett hosszas háborúnak Zérus
esete csupán csak ürügye volt, de a valódi oka.Mánuel politiká-

jaban és ennek ellensúlyozásában rejlett.

Először Réger- támadott / 1147 / amidőn még a II. keresztes hadjárat küszöbén betört Könépgörögörszagba, azt végig
I

pusz itetía, Corinthust, Estboeát és Thebaet kifoszotta, najdpedig

Corc^ka ellen indult./3./

Csakhamar-be is vette Core^rát, a

görögök egyik legfontosabb erődítményét. Kétségtelen, hogy a

siihLiai király a le.:alkalmasabb időben lépett fel.

¿jkkor, ami-

, d<5n a császár egész figyelmét az átvonuló keresztesek teljesen
lekötötték. így azután Bogár sikert-sikerre akathatott. Sorban

verte le az ellene küldött kiesebb csapatokat, mig végre a ke//1./ Pauler Qy. A magy. n=mzet tört, az Árpád kir. al.I.k.351.0.
/2./ Cinnamos 91.0.92.o.
/3./ Cinnunos, 92. o. Frdssingi Ottó 43.0. Nicetás. 97-99. o.
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resztegektol megszabadult Hánuel elhatározta, hogy személyesen
méri össze fegyvereit a Vlormannoftkel,.
x4r 'el. oáŐleg mihelyt. Konrád Vis-Azsia'ba átokéit, hajó—hadat indí

tott gicilia ellen . A rossz időjárás köy tksztében a hajó had
oe k késő ősszel jutott az Adriai tengerbe. Itt egyesült a velen
cei b jókkal és így vették ostrom zár.alá Cork|frát./1.//:1148:/

A fölszabadító normann h jó—rajt sikeresen vissza verték, mire
n
a normann hajók megmenekült »ősze Byzánc alá evezett és környé
két elpusztította, A vissza—térő normann hajókat azonban görög

sáliitó hajók meglepték és’megsemmisítették./2»/-._
Végre Vánuel szára^/földi seregével is elindulhatott.
Atv a

,

De csak ,3Riili ppoyolieig jutott, mert itt azun hirre, hogy ^fekythák betörtek a Duna mellékére, hirtelen ellenük fordult./ö./ A

skythak azonban, .mielőtt még ■'ánuel.a Dunáoz érkezett volna?
gazdag zsákmánnyal megrakodva át siettek a Dunán. A csás ar ko-

vjtte őket egészen

a.Tauros hegységig, .hol. ahután meg is

verte a sk^hákat./4.//¡1148.nyarán:/
A császár a telet Berrhoeában töltötte

, de azért vezére

Contostephanus erősen ostromolta Corcyxat oly annyira, hogy az
ostrom hevében mega is el esett. /: 1148. telén:/ /5./Ezalatt

a görög partokat pusztító siciliai hajó—haddal Churupos kíséreli»

meg a megmérközést. Miutánsem Céroira ostroma^ sem. Churupos yálla1 Ла nem sikerült, liánuel eltökélte magában, hogy Bogért saját

erre

<b an. fi «illában és dal -Itáliában .támadj, a. meg./.6./ Előbb

Azonban Corc^rát akarta bevenni, amelynek ostroma már három hon pnál tovább húzódott.

A következő év elején/1149/ a csiszár tehát tekintélyes
és jól fölszerelt sereget vezetett a makacsul «llen álló

CoróJ»

ellen/?./ Végre -azután sikerült n ki roppant, hagy küzdelem árán

Со ej

.< elfoglalni egy hónapi ostrom után./1149. uug.//ö./

/1. / Hódink . cikke. Tö r.Tai.1889.11.f.211.о.N1ce tás.^L02<I03. о.
/2./Hodink: i-űz. 212. о.
/. 3./ Cinnsmos 93.0.
/4./cinnamoe 95. o.
/&./ Cinminos 97. o. licecas .103.o.
/б. / Oinn uwei 101. о.
/?./ Nicetás.lOl.0.
/8./ Nicetas.liv.o.
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Rogy ily sok idegig ellen tudott állani e város, annak a védőK*

hősiessége m^llett/1./ a segítő velenceiek is okatvoltak. A görö

gök és velenceiek ugyan—is valami csekély—ség miatt az ostrom
alatt össze kaptak. A viszálykodás vége az lett, hogy a velencei
had nem cs k magár

hagyta a görög sereget, de hajóikat is ki-

foszották és egy részét fe^, égették./2./

Corcira ostroma után a császár előbbi elhatározásához
0
fogott áe a harcz teret Siziliába kívánta át tenni. Haj ^/diódát
tehát/gicilia ellen küldötte. Csakhogy a tengeri viharok és ga
utgiÜHUblumi s?'. ■l-vk meghiúsították az átkelést és így kénytelen

uol4r a- gö-r-ög hajó had. minden eredmény nélkül vissza fordulni.
/:1150://3./
ciru- amegerősítésén fáradozott és
^ánuelt. ki Corcira
.
z
Apuliaba akart betörni, ezáfn eredménytelenség arra bírta, hogy

északra forduljon és

lázongó szerb törzsk ellen induljon. /*/

Itrt -rvmélte jóvátenni--Itáliai hadjáratainak sik^roelönségeit.
Szerbiában aratott is némi sikereket, de a tél beállta vissza

vonulásra kényszeritette./S.//: 1150.:/

A helyzet Itáliában lassanként átalakulóban volt. A páPa és -őger között súrlódás támadt, da másrészt Konrad is magár

hagyta vánuelt a norm nnok elleni harczaiban.
A két császár utoljára 1148. telén Thess&lonikében talál
kozom«. Utána nem sokára Konrád,miután a Szentföldön ágyiJC csa

pás a másik után érte, visszakért Európába. A német csásftár
Durazzón át egyenesen A^quil^ába ment azon szándékkal, hogy
késedelem nélkül hozzá^-fog Felső-Itália meghódításához. Gyengé

nek érezvén aeenban magát fiát,Frigyest

sugédXssap.tokért haza

küldő tte./6./.
Konrád küzdelme az eredményt tekintve még sikertelenebb

/1./ Nlcetás .112. ő.
/2./ Nicetás. 113. o.
/3. / Nicetás. 118. o. Cinnamos .102.o.
/4,/-pauler Gy. II. Géza orosz görög háborúi.Had..Tör.Közi.1890.
III. f. ll.o.
/5./ Wicetás.119.0.
/6./ freissingi Ottó 72. o.
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volt, mint Mánuel itáliai harczai, pedig Konrád sem harczolt

kevesebb erővel mint császár-társa. Csakhogy a felső-itáliai

városok még szivósabban védték a németekkel szemben szabadsagu
kat, mint ahogyan a siciliaiak küzdöttek ByzánoÖl szemben.A
lombard városok elszántságához járult még az K körülmény is,

hogy II. Róger, VI. Welf sváb herczeg révén lángbaboritóttá
Németországot.
A siciliai királyt nagyon is közvetlenül érintette Kon-

rád fellépése Lombardiában, -*mely t a*á=e«éftj|i4k«váasel' ezelőtt
hódított meg. /1./ Minthogy azonban minden erejét Mánuel kötöt

te le, más fegyverekkel igyekezett Konrádot

Itáliától távol

tartani. Szövetkezett Welffel, a Hohenstaufok egyik lugelkeseredetteb ellenségével és általa-lázitásaival egész Németorszá>

,

,

got felzavarta. /2./
■

Konrad kénytelen az ellene irányuló mozgalom leesem esi-

tése végett országába sietni. Bztxtán Németország belugyei anynyira lefoglalták, hogy többé Itáliával nem törődhetett. Ez ter

mészetesen nem volt Mánuelnek inyera, aki minden esetre több si
kert

remélt elérni Itáliában

akkor, ha Konrád is vele együtt

támad. El is követett mindent, hogy szövetségesét újból cselek
vés re bírja. Követséget küldött a német udvarhoz, amely követség

Henrióh trónörökös szóba hozott házasságán kivül, erősen igyekezeit & császárt fellépésre bírni. Konrád levélben mentette

ki tétlenségét. Ebben elmondja, hogy a belső zavarok és hat hó
napég tartó betegség tartották vissza az itáliai hadjárattól./3,

A görög császár SBxonban nem elégedett meg ^onrád mentagutődzesével. Újabb követ séfet- «Mnesztu
hozza as újtól 1*1szolitottJ Konrádot, hogy a szövetség értelmében vezessen ha
dat Itáliába. Eztm-uuóbb-i követségnek is mindössze annyi ered

ménye lett, hogy Konrád Iréné császárnét levélben értesitetvs
arról a veszélyről, amely a görög birodalmat fenyegeti. a->fran/1./ Cinnamus 89. o.
,
__
o
/2./ Treisingi Ottó 77.o. Hcdinka i.c. tör. tar 1889.II.f.21~
/3./ Kap. Kerr. i.m. 39.

I
£
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ciák uj keresztes mozgalmai miatt. /1./ Egyúttal biztosította

a császárnét, hogy <5 ragaszkodik askövetséghez és kész fiát

Henriket? gcrög herczegnovel eljegyezni./2./
A tervezett házasság Henrik váratlan halála miatt aljban
maradt, de Konrád mégis beváltotta szavát és mind végig kitar

tott a görög szövetség mellett, ámbár Róger minden lehetőt megtott arra nézve, hogy Konrádot elvonja a szövetségtől és Mánuelt
teljesen elszigetelje.

Fentebb szó volt már arról, hogy a franciák ismét kerész
tes hadjáratra készülődtek; a mozgalom eién a lelkes Suger

apát állott, akivel a siviliai király összeköttetésben volt.
Henger nem mulasztotta el a kínálkozó alkalmat megragadni, és W

arra felhasználni, hogy a görög császár ellen egy nagy európai

coalitiót létesítsen. Megnyerte ezen tervének a pápát III. Je

nőt és VII. Lajost is, akik különben is rossz szemmel és aggo
dalommal nézték a német-görög barátságot. A franciák segítsé
gére voltak

Hébernek a németek megnyerésében. Ugyanis Claiwauxi

Bernát Sreisingi Ottó utján 1150-ben Komádhoz fordul? és min
denképpen igyekezett elidegwniteni őt a görögöktől, ami, ha
tényleg sikerül, akkor T"ánuelnek múlhatatlanul le kellett volna
mondania hóditó politikájáról. Szerencsére ez elvonás, elidege-

nités nem sikerült és Így nem is tudta Boger a német-görög szö
vetséget szétrobbant Lni./S./^

Ily módon épségben maradt ugyan a szövetség, de mivel a
német császár a körülmények miatt továbbra is tétlenségben ma-

radt,' anuel kezdett a németektől elhidegülni. Egymagában is
folytatta küzdelmét a normannok ellen. Minthogy pedig száraz
földi seregének legnagyobb része Kis-Ázsiában volt^ elfoglalva,
hajóhaddal támadt Siciliára. Belátta eleve, hogy hajóhada/

nyílt csatában nem

mérközhetik meg a normann hajóhaddal, amiért

/1-/ Wilken i.m. 276.
/2./Kap. Herr. i.m. 40. 41.o.
/•'./ Hodinka i.cikke. Tor. Tár 1869. II.f. 217.0.
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is erősen mag parancsolta vezérének, hogy csupán & partok védői

méi e szorítkozzék. A vezér Konstantin Angolos d&czára a hataroHw* •

'

' /

---------------------------------- ---- —■

zott parancsnak, mégis megtámadta 1154-ben az

Egyetemből visz-

szatéro normann h&jo hadat, de Maisától nem messze csúfos veresé
get szenvedett. A vezér maga ie fogságba esett/l./
A normannok királya ekkor már első Vilmos volt, miután

atyja II. Bóger 1154 februárban meghalt /2./ A fiú koranu-sem
örökölte atyja kiváló tulajdonait, de főkópi^en nem annak bámu
latra méltó akarat-erejót. Érezte önmaga is, gyengeségét és tí
zért mindjárt kezdetben azon volt, hogy bármi áron békét kössön

u görögökkel. Követeket küldött a császárhoz és kijelentette,

hogy a foglyokét és ez elfoglalt területet hajlandó vi® gzaadni/3/
Vánuel azonban visszautasította Vilmos király tisztességes aján

latát és tovább folytatta a harcot. Tette ezt annaál inkább,
mert Basavilla pártfogásával pártot tudott magának a normannok

között s erezni.

Basavilla, Róger unokaöccse, vcTbés B-:erite volna a ha
talmat Vilmos kezéből kiragadni. Nagyravágyó Báb.s.n annyira ment,
hogy célja érdekében kész volt a görögökhöz állani és a császár- '
m.k hübórül felajánlani sieiliát. ?'i sem természetesebb, mint«?

hogy ,”ánuel Örömmel vette pártfogasába és Palailogos Mihály
vezetése alatt-egy hadsereget küldött támogatására. /4./
Tettek ugyan egy pár jelentéktelen foglalást, de valami
'¡-X T

/

/

..

r

nagyobb eredményt nem tudtak felmutatni. /5»/ mert Vilmos os<-szeszedte minden erejét és visszás-"zoritotta BasuVillát. Kk or
a császár Basavilla sürgetésére Angelos János alatt újabb sere
get bocsajtott a párV-áitő rendelkezésére./6./ Kisebb csete-paték közepett Vontenópelosust , Gravánát, Monopoliet és m3,s icl’s

városokat foglaltak el /7./
_________________ ___
7Í?/‘HÖdinkrirc?"Töí7"tá7Í889?“Íl?f. 223.0. Cinnamus U9 o.
/2./
/3./
/4./
/5./
/6./
/?./

Cinnumus 118.o.
Cinnumus H9 o.
Nisetas 136.o.
Cinnamus 120.0.
Cinn&mus 141.0.
Cinncinus 148.0.
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Rövid idő alatt azonban megfordult a szerencse. Palailo»guo Mihály halála után ugyan néhány kevésbbé fontos helyet bevet
tek még a görögök Sucas János és Komnen, Elek alatt /1. Z de már in

kább a védelemre szorítkoztak, mint támadásra. Vilmos

szárazon és vizen egyszerre rontott a görög seregre, /2./ ami arr* bírta Mánuelt, hogy ő is, - tengeren és száraz földön kettő

zött erővel táirdjan, Konstantinos Elek azzal a megbízása"! érke

zett Itáliába, hogy az ott lévő görög csapatokát összevonja és
közös erővel álljon ellen Vilmosnak. /: 1156 :/ /3./

Mánuel minden erőfeszítése hiába valónak bizonyult, mert
Brundisium alatt Vilmos teljesen megsemmisítette a görög sereget.

A mérkőzés döntő volt és pedig annyira, hogy utánra a byzanci
császár ügye Itáliában rohamosan aláhanyatlott.

/4./ A császárt

ugyan nem csüggesztette el a "brundisiumi vereség és tovább har-

-tál magára hagyatván, az itáliai városok támogatását igyekezett
magának megnyerni. Velencze már mellette volt, nemkülönben Roger,

Capua ura is. Pisa

szintén hajlott hozzá /5./ Minden reménységét

zonban Anco ába helyezte, amely város már jóval előbb meghódolt

Byzáncznak. Evárosba küldte most Eleket, hogy onnan kísérelje
meg Itálit. meghódítását, ős a siciliai király megtörését. Annyi

ban kétség kívül
ben az

ikalmas kiinduló pont volt ez a város, amennyi

ancÓnaVeliek megígérték a császárnak,hogy a normannok

ellen támogatni fogják /6./.
Anoőna megszerzésével Mánuel már nem csupán Vilmos »ha

nem a pápa érdekét i8 fenyegette. Ezért a pápa a veszély elhárí

tása
szc

végett szövetségre lépett Vilmossal, hogy egyesült erővel

'v ki Mánuelt Ancónából. A véd^és dacszövetségnek- fő-

nyes eredsénye-iott; a göröfc vezérek, Elek

ős Dúca* csatát vesz

tettek, és Duma« Vilmos fogságába került. A görög^rsászár ezzel
/1./ Hácetas 125. o.
/2./' Cinnamus, 151.0.
/3./ Cinnamus 164. o.
4./ Cinnamua 168 o.

2 4.
teljesen elveszítette lábai alól a talajt Itáliában /1./

Belátta végre a császár is, hogy

hiába való minden e-

rölködés®, mert ahelyett, hogy □áljához közelebb jutna, napról-na
ra távolodik attól. BékeAítá« vágyott. Vezérei^kiváltotta és

tisztességes feltételek mellett bőkét kötött Vilmossal. /:1158

szeptember

/ /2./sőtzivnaX síovet^e^et 1» megaerttte.

A békét azonban Mánuel csupán fegyverszünetnek tekintette,

Sehogy sem tudott belenyugodni abba a gondolatba, hogy éveken ke

resztül eredménytelenül küzdött Itáliában és hiába volt minden

pénz -es vér-áldozata. Most kénytelen volt egyelőre felhagyni

itáliai terveivel, de azokról végleg nem mondott le. Várva vár
ta^ a kedvező alkalmat,

amidőn a siker biztos reményével ismét

összemérheti fegyvereit a sioiliui királlyal.
A kínálkozó alkalom soha sem jött el és igy a görög császár

hosszas és költséges Itáliai hadjárataival tfiindösaze annyin, ért

el, hogy a normannokat szövetségeseivé tette és kötelezte óke^ogj
harczaiban

támoga>f&£.

Végleg elesett tehát líánuel Itália meghódításától ős ezzel

politikája legfontosabb része összeomlott, megsemmisült. Hogy ez
igy történt, annak egyik fő okaz a nőmet □sászár tétlensége mel-

letty . Magyarországgal folytatott alább következő évtizedes és
jó részt meddő harcz volt.

i

y~
*

A görög -magyar ellenségeskedés már jóval régibb keletű

több mint

egy fél századra vezethető vissza. laditó oka jórészt

a keleti császároknak a magyar királyokkal szemben táplált hatal
mi fóltőkfnykedése volt.

Byzánczban bizony nem nézhették jo szemmel és tétlenül,
hogy a magyarok miként szerzik meg Szent László alatt Horvátor
szágot, Kálmán alatt pedig Dalmáciát, E tartományok felett a fenhatóságot a keleti c sás zárokéóg’aíáfíj án maguknak tulajdonítottak
/1./ Kicetas 170.O.
/2./ Cinnamus 128.-29 o.
f-
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Tényleg ágyán e^jogot

Velencére ruházták át, de ez szerintük ko-

vwfwd *

jelentett annyit, mintha végleg lemondtak volna a tarto
mány okró 1. /1. /

Az erőtlen osáazártkazónban nem merészeltek nyíltan fel
lépni e nagy királyok alatt. De már a XII. században a Komnenos

dinasztia két kiváló tagja leplezetlenül hozzáfogott abbeli tero-4 -Uc^CiÁa x
veinek k^r«sztül viteléhez. így nem maradhatott el Magy&rors 2ág

megtámadása sem II. István uralkodása alatt.
A magyar királyok szerencsére még idejében felismerték

a Byzanc felöl fenyegető veszMyt. Amint Velencze, Magyarország
legtermészetesebb ellenfele,a tengerparton szövetkezett Görögor

szággal, azonnal megteremtette Kálmán király a szövetséget a

non a rmokkal, Velencze és Byzanc legnagyobb ellenségeivel. Fon
tos politikai lépés volt Kálmán király részéről a normann barát
ság megszerzése, ami nem csekély mértékben szükséges is volt mind

két félre nézve. Magyarország Így gondolta leghathatósabban el
lensúlyozni Velenczét és a siciliai király is altaia. remélte

biztosítani uralmát a Földközi-tengeren. /2./
Nem sokkal későbben a szerbekkel léptek a magyarok szövetségre

amiden II. István Uros szerb fejedelem leányát, Ilonát eljegyaír’"
/
•
utodi , Béla számára. Ugye/ivekkor a bösnyákok fennmart dLa^vk ér
dekében önkényt csatlakoztak a magyar-szerb szövetséghez, /ne=
/
■
-W
‘
/hogy magukra maradva Bulgáriához hasonló sorsra jussanak./S./
A Balkán- félszigeten alakult szövetség természe

tesen a görög császárok hatalmi törekvései ellen irányult. A
szövetség lelke és éltető eleme Magyarország volt. Ez az ország

akadályozta meg leginkább a görög császárokat abban, hogy Szer
biát, Horvátországot és Valmácziát birodalmukhoz csatolják. De
mindennél jobban sértette és bántotta Byzánc^ot az, hogy a szer-

bek, &&-ér egykori alattvalói, elismerték a magyarok fehhatóságát.
/1./ Eodinka i.cz. Tor. tár 1889. II. f. 213 o.
/2./ Hodinka i.c. Tör. tár 1889. II. f. 213 o.
/3./ Klaic Vjekosláv: Bosznia története 54.o.

26 Kétségtelenül-áll, hogy Szerbia a kelet-római birodalomhoz

tartozott jog szerint. Ezt bizonyitja az e. körülmény, hogy még

ez időben is voltak Szerbiában egyes helyeken görög helyőrségek

és hogy a zsupánok tartottak a császárt hadjárataiban bizonyos
számú csapattal támogatni. /1./ Ennek daczára, mindkét nagy zeupánságban, Passióban csakúgy, mint Primőrjé enza görög befolyás-

sál egyidejű-vált az a törekvés,, hogy a byzanci uralmat leráz
zák magukról. /2./ Inkább Magyarországhoz vonzódtak, amely a Sze-

rémséget is elfoglalta./3./

z időben a magyarok sem idegenkedtek a szlávoktól,
már csak azért sem, mert a szerbekben a keleti császárság táma

dásai ellen védbáetyát reméltek találni. A magyar királyok rokon

ságba is léptek az ez időtájt legkiv lóbb szerb családdal/a He-

maniae dynagtiával. K rokonság révén jött Magyarországba Bélus,

aki befolyásával a magyar - szerb szövetséget ős barátságot nem
csak hogy megújította és megerősítette, de egyenesen rábeszélte a

szerbeket, hogy a görögök önkénye ellen a magyar fenhatóságban
keressenek oltalmat./4./ Ezen á^pátolás mind a szerbekre, mind
pedig a magyarokra nézve nagyon is ajánlatos volt. A szerbekre
nézve azért, mert a magyar királyoktól sikeresebb védelmet vár

hattuk, mint a hanyatló görög birodalomról, amely -magát is csak
nehezen tudta megvd ení az elcj^mmuló mohumedanismussal szemben.
^entosvoTt iá magyarokra nézve azért,, mert Szerbiában Magyaror
szág Kelet ellen vérfbágtyát nyert. /5./

Mánuel azonban közbe lépett és engedelmességre, azokitotA-^g-zvrbek /«verése után
ta hűtlen alattvalóit, a szerbeket. /6/
-pedig-szövetségeseik, a magyarok ellen fordult.
Mánuölnek több oka vo:ltj Magyarorszagot hat simít köribe vonni.

Nagyratörő tervei között nem •!< utolsó^helyen állt Magyarország
meghódítása, áthatva~«m meggyőződéstől, hogy a keleti császárság
71?7_cinarmnus 123 o. 120.o. Hodinka i.c. Tör. Tár I.f. 1889-144.0.
/2./ Hodinka czikke Tör.Tár 1889. II.f. 215.
/3./ Cintmmu» 227.0.
/4./ Hodinka i.c. Tör. Tár 1889. 144.o.
/5. Horváth M. Ma yarország történelme I. 409. o.
/6./ Cinammus 103. 0.
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visszaállítására a legalkalmaeább talaj Itália után Magyaror
szág. /1./. Tehát nem azért támadt Magyarországra, amit fenh&n-

gon hirdetett, hogy bosszút álljon a szerbek megsegítéséért,
fldf-rt »A
»
hanem azért, hogy hatalmát ezen országra is kiterjessze.
Magyarországot nem lepte meg Máauel támadása. Már előbb

A

meggyözöd-öát-arrél , hogy a görög császár politikai hitvallása

őt sem fogja megkímélni. Géza király tehát előre készült a görö
gök elleni küzdelemre. II. Géza részint személyes nézeteinél,

részint pedig politikai elveinél fogva uralkodása

óta ellensé

ges indulattal viseltetett Byzanc irányában. Ily körülmények
között nem sok nehézségébe került II. Rógernuk, Magyarországot

megnyernie emg.szövet ségnek, amelyet a franczia király IV. Jenő

pápa és VI.

Telf kötött látesitett a német - görög szövetség

veszélyes politikájának meggátlasára. ./2./
Több fontos körülmény ajánlotta, hogy Géza késedelem nél
kül egyesüljön az ellentáborral

azért, mivel mindkét császár

ság egyenlő elhatározottsággal tört Magyarország bekebelezésére,
a legnagyobb következetességgel és céltudatossággal
mégis a görög császár, aki már eleve egyengette a Magyarország

vezető utat. lártfogásába vette a magyar trónköve telét
Boricsot és hogy mennyire kivánt reá támaszkodni és követeléseid
nekérvényt szerezni, eléggé bizonyltja amaz eljárása,hogy

Boricsot egy görög herczegnővel házasította össfce. Ilyen vesze

delmes és kétséges helyzetben a magyar külpolitika főfeladata
egyedül abban állhatott, hogy minden eszközzel és minden alkalom
mal a két császárság érdeke ellen dolgozzék. Nyíltan fellépni

egyelőre nem volt tanácsos, de nem is volt még itt az ideje.
’5in<L-azon_^által Géza titkon megkezdte küzdelmét a német és gö
rög császáiAsllen. Telinek évi segélyt ígért, abban az esetben,

ha Konrádot nyugtalanítja. /3./ Mánuellel szemben pedig a szer/1./ Kapp-herr 51.1.
/2./ Teli eszközölte ki Roger felszólítására a magyarok csatla
kozását a szövetséghez. Cinn&mus 101.o. Hodinka i.c. Tör. tár
1889. II. f. 212.

/3./ Hodinka i.c. Tör. Tár 1889 II. f. 214 o.
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támogatta.És

ogy Bógerrel egyldőben nem lépett fel nyíl-

taa Byzanc ellen, azt az orosz háborúknak lehet tulajdonítani.

Az orosz földön elkeseredett küzdelem folyt a

kievi nagy

fejedelemségért, amely küzdelemben a magyar király Dolgorukij/
/.HosszukezÜ/ György ellenében rokonát, Msztigzlávics Izjászlávot támogatta.

A kievi nagyfejedelemség kérdése szoros összefüggésben ál
lott a Myugat és Kelet között kitört küzdelemmel. Géza rokona
Izjászláv, határozottan Byzanc elleneinek táborába tartozott,

mig Dolgorukij György Vénnel pártfogolt ja, «Öt félig- meddig hü
bére«© volt. /1./

II. Gésa bizonyára nem csupán azért segítette IzjaszlávoV
A/lÁi- ví)
mert rokona volt, hanem mivel támogatása gyengítette Mánuel

hatalmát. Viszont Mánuel

azért pártfogolta Györgyöt, hogy ai

Izjáezlávval szövetséges magyarokat gyengítse. /2./ Kern lehetet

len, hogy épen a görög császár szította ezt a viszálykodást,
nem egyébért, iainthogy a magyarok erejét északon lekösse.

■Ekként "Európa a II. keresztes hadjárat usán két
■
hatalmas íáborra oszlott. /3./Egyik Oldalon* ál lat bak a németek

és görögök, mig a másik oldalon a normannok, a papa a francziák,
magyarok és szövetségeseik tömörültek. A küzdelem eyik részen
a hatalomért, a másik részen pedig a függetlenségért folytv

v

Valamennyi küzdelem között a legfontosabb bs leghosszabb vult
- magyarok függetlenségi harcza a görög császárrá!.
Előkészítette

a magyarok megtámadását a szerbek fellazxvés.;.

Géz,, ugyanis rábeszélte a ; nagy zsupánt, hogy mig Ő Oroszország
bftn harczol, támadja meg a görög birodalmat. Használja, fel azt

az alkalmat, amikor vánuel Korfu! ostroiná5úx_vaa--eifogl.,lva/^. /

A nagyseupán Prvoszláv nem habozott Géza kívánságát teljeslíehi és váratlanul betört a bíródul ómba. Prvoszláv támadása hi-

/1./Hodinka i.c. 'Tör. Tár 1889. II. f. 214. 0.
/2./ Cinnamus 236. °*
i:
...
/3./ Kap. Herr. 37
/4./ Cinnomus 101. o. Hodinka i.c. Tör. Tár 1889. I.k. 145.
147.0.
/5/ Hodinka i.c. T ör. Tár 1889..X/.I.K.
i *. C •
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rőre Mánuel Apulia helyett Pelagoniában ¿ermett és miután ott elfoj

tott a lázadást, feljebb vonult Szerbiába a nagyzsupán megfenyitésér,. Rását, Pvoszláv székhelyét lerombolta, környékét elpusztí

totta./!./ Majd a Mis ava folyó vidékére vonult és ott több jelenték

telen erődöt minden nehézség nélkül elfoglalt./2./ Döntő ütközetre
azonban nem került a sor, mert a szerbek a túlnyomó erő láttára meg

hátráltak; nem mertek csatát koczkáztacni, hanem a hegyek közé mene-

kültek/3./ Mánuel Agy nem tudta őket leverni, mert a tél közeledte
visszavonulásra kényszerítette. Bosszújában a Rigómezőtől a Moravá-

ig, mindent elpusztított.

Géza a hallóéi hadjárat miatt nem avatkozhatott a szerb
háborúba, de a következő évben már tekintélyes sereggel támogatta
< nagy zsupánt / : 1151 :/
’’ar^el a támadásra legalkalmasabb időszaknak az őszt tartot-

ta, amikor a hegyes'Szerbia erdői pusztán állottak és így a szerbek
kevésbbó tudták mozdulataikat elrejteni ős az ellenség elől félrehuzodni. /4./ A császár épen csapatai összevonásán fáradozott Nisszában /5./ amidőn arról értesült, hogy a magyarok Bosznián keresztül

segítségére sietnek a szerbeknek és a kőt sereg egyesülni akar.

Blső sorban tehát

szövetségesek egyesülését kellett megokadályoz-

nigu Ennek k&rae-z-íüévlte-le

már magában felért egy győzelmes ütkö

zettel.

ránuel az ellenség félrevezetése végett kezdetben úgy tett,
mintha a Dunához akarna

leereszkedni; majd hirtelen nyugatra for

dult és a Drina folyó felé vette útját a Moravu völgyén keresztül.
/6./ Itt vélt a magyarokkal találkozni, de csak igen későn akadt
nyomukra, seregének jobb szárnya Össze is csapott a magyar sereg

elővéd csapatával. A görögök azt hitték, hogy a magyar derél^/kaddal
van dolguk, amiért is 'ánuel János protoseb&^os alatt gyorsan
erősítést küldött a görög seregnek. A görögök ilykép^en megerősödve

/l./Hodinka i. c. Tör. Tár 1889. I. K. 147 o.
/2./ Cinnamus 102. c.
/3./ Cinnamus 103. o. Nxcetas 119. 120.o.
/4/ Cinnamus 104.
/5./ Cinnamus 104.o.
/6./ Pauler Hadtört. Közl<TII. k. 15.o.

-3o vlsezanyomták a magyar elővéd seregüt, amely egészön a Brináig

hátrált* Ott újból összecsaptak, de a szerencse ismét a görögök
nek kedvezett /1./ Miután a magyar csapatot a görögök a Tára fo-

lóyig üldözték, visszatértek a fő sereghez.
Ezalatt a magyar derék sereg Bágyon vezetése alatt a
folyónál egyesült a 8 & t? £*13 Q 1C]C& X •

Tára

kí

sehol sem látott ¿s ellenségei mozdulatairól aeak hézagosán érte-

sült /2./jmég mindig nem tudta elhatározni, hogy merre forduljon
és merre vannak a szövetséges haduk. Az ott elfogott szar bek azon

ban felvilágosították őt, hogy a szerbek főereje magának a nagy*
zsupánnak vezetése alatt a Tára folyón^" túl áll a magyar okkal

együtt. Csak most tudta meg a császár azt is, hogy a gcxög job-

gzárny tulajdonképpen csak a magyarok egyik kémlelő csapatával

ütközött meg.
Mánuel erre késedelem nélkül a Tára felé nyomult,

ás tényleg ott is találta a szerb fősereget, amelyet a besenyők;
magyar lovasok és chaliziak /3./ támogattak./4./
A császár az éj sötétjében akarta & szövetségeseket

meglepni, de -e»®» terve meghiúsult, mert előőrsei hirül hoz
ták neki, hogy a szövetségesek felállított csata rendben készén
várjak a görögöket. A szövetségesek tétlensége & császárt arra

birta, hogy ő támadjon. Átvezette a folyón seregét, de & túlsó
oldalon a már hóval borított területen csak nehezen tudott elő-

re hatolni. Heves és erős küzdelem

fejlődött ki, amelyben Mánu-

el fényes tanúbizonyságot tett bámulatra méltó hősiességéből.
Mindenütt elöl járt*, széles utat nyitott n c h' élőt tAkardj a v z.l;

az ellent halomra terítette le, keresve a nagvzsupánt, vagy a
magyar vezért, hogy velük megmérkőzzék. Csakugyan Bágyónnal a

magyar vezérrel találkozóttv^ssze, és párviadalra hívta ki.
/1./ Cinnamus 105. o.
/2./ Pauler cikke. Had.tört. közi. 1890. III. K. 15.
/3./ Valószínűleg székelyek. Pauler c. Hadtört, közi. 1890.3.11.
X D• O •
/4./ Cinnamus 107.o.

/
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Sokáig eradaáaytelunül küzdöttek, míg végre Bagyon -egy hatalma®

ütést mert a császár arczáwsk. L'ánuel életét csak a szemeit vé
dő arczvért mentette meg. Erre a császár vad. érővel kikapta a

vezér kezéből a kardot és foglyul ejtette ellő íjz^e lét./1./
Yánueí tovább akarta üldözni a futó ellenséget, de a fo
goly Bágyon ’ anuel fejére mutatott, jelezve, hogy annyi még az

ellensége, mint a haja szála. Az üldözéssel erre a császár fel
hagyott, de győzelme is teljes volt./2./

A nagyzsupán a császár táborába sietett, meghódolt neki

csakhogy országát visszakpja./S./ Kötelezte magát wgyi ttal,hogy
Európában 200C, 'ÁzsiáVen pedig az eddiginél több, mintegy 500
vitézzel segíti a császárt. Mánuel ezután 1151- .lején diadal
menetben tért vissza fővárosába.
A tárai szerencsétlen ütközet teljesen megsemmisített® A

rásai magyar szev-o se get. Alapjában forgatta fel a magyarok a-

zon tervét, hogy a szerbeket fennhatóságuk alatt biztosítsák.
'’"anuel Szerbia megfenyítése után fclse kötelességének is
mer te, hogy b. magyarokkal minél előbb leszámoljon. Levelet küldött a ma yjrokhoz és ebben megizen^ e. háborút.

minden

akart

bőjelértée nélkül támadni. írdekus ■•ZlevéíA art alma, a-

mennyiben benne nemcsak azzal vádolj., a magyarokat, hogy párt

ütő hűbérese itf a szerbeket
meg támadását, hogy
hübereseit, Vlácímirt és Dolgcxukij Györgyöt megtámadta. /<•/
Iimeretög tény, hogy Géza tényleg mindeddig tekintélyes se

reggel támoga tta a császár hűbéresei ellen Isja zlávot. Legtöb-

szer személyesen vezette Oroszországba a segédcsapi-.tokát, de
mar 1150 - végén meg izcnlf IzjasjLávnckj *

dal yő el lenem, ezért e télen és

gerog császár kard-

tavaszon /1150/ és 1151 év/

/5 ./"clnnamus 112. p. Puuler i.m. 16 o.
/2./ Puuler u.o.
/3./ Cinnamus 113 o.
/4./ Cinnamus 115 o. Nisetas 132.o.
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nem ülhetek lóra segélyül....• A segítséget^körülbelül lo.OOO

embertmInd^zonált • 1

elküldött© rokonának./1./

/ Ily körülmények között Mánueb midőn Magyarországot meg-

támadta, ez ország meghódításán kívül egyszersmind arra törekef

dett, hogy Vladimirkot és Györgyöt megszabadítsa a magyaroktól./

A császár o. leg-ilkalmas.'..hh időben k^adte meg a háborút,
fynidőn Géza Haliéiban*a Szán folyó mellwU hudakozott/llSZ/ Ma-

nyrország meglepetése sikerült és elért« veit ?'anu«l azt is,

hogy as erősen szorong... ио и l Mladlmlrkót'Migmentette. Géza ugya^ —

kis éppen fénye? diadalt ártott Vladimír; ó feléit, amikor a
császár fellépésiről értesült. Jgt&ba sürgette a magyar királyt,

Iz-jfet^á-V, i, győzelem kiaknázására és г. futó ellenség üldözésére;
Géza n_m hallgatott reá, hanem gyors menetekben a déli tartomá
nyok Védelmé fe sietett. /2./

Bz,.^álc ,t Fánuel elpusztította az egész. 8zerémséget,
és Zimohy ostromát Vatafczes Tódorra bízva, ■

feljebb vonult.

A vidéket kifosztotta/г lakosokat öss'zéfogdoetatta azzal a szán

dékkel, &>gy

p-;.lkán-f él sziget egyes////////////// vidékein

letelepítse őket. /3. / Előny ómul vsában ini sem akadályozta a gö-

reg eeiu; >.t, m«rt a fősereg távoliévén/ ja fsupán kisebb csapatok

állottak útját; ezekk.l pedig könnyű ezerrel elbánhatott.Sót
Ó «11érié küldött magyar csapatok egy része át part olt líánuel-

huá1; Xa.'ylá i-’i^hb a vele levő Boricshoz, aki Magyarországon
m- gvopgtemetéspel mar eddig is meglehetős pártot toborzott ősz-

*K

' ';áze. ,*/4./Qp
’A császár egyelőre megelégcdni 1
>

11 azzal, hogy az or-

szúg'déli részét sivatagi változtatta ée visszavonult, hogy

•;3imony elfoglalását siettess«. Zimonyhon a magyar őrség vitéziil cvLlaijzál'lt

reményben, hogy maj^/csak megérkezik a fel-

ir-jntő sereg,* de miután-az késett,- szabad elvonulás mellett meg/1./
/2./
/3./
/4./

Hodinka cikke.Tör. Tár 1889. 685.0.
Niceto.e 122.0.
Cinnamus 114 o.
Hodinka i.c. Tör. Cár 1889. II. f* 221. o.

33 adta magát. /1./ Hajadon fővel, nyakukban kötélül Jelentek meg
a vár védői ekkori szokás szerinti a császár előtt, aki/nem enged

te meg hogyan, hogy közülök katonái bárkit is megöljenek, de a
várat szabad prédára bocsátá./2./
Hánuel már visszufórdulóban volt, amikor hírül hozták'neki,

hogy a magyar király nagy sereggel közeledik. E hir-re lemondott

visszavonulási szándékáról, h^hogy azt gyavasagnak tekintsék,

ellenségei, Boglyáit a Száva jobbpartjára szállíttatta át a zsák
mánnyal és a podgyászszal együtt /3./ maga pedig serege Javával
a szerőmségben maradt. Itt készült megmérkőzni a ma yar király

ival. A hír azonban tévesnek bizonyult, amennyiben a király he
lyett Bélus here eg vezette a magyarokat. A császár a herceg

elé sietett, aki a görögök túl súlyára való tekintettel óvako

dott döntő ütközetbe bocsátkozni. Bélus kitért a görög sereg eÍIBr 8-ivrov aj
lől és n. Duna mentében Boroncs^Telé húzódott, hogy Bulgáriába
törjön és a császár visszavonulását megakadályozza. /4./
A

nádor kitérése arra késztette Mánuelt, hogy a Szerém-

séget elhagyja és a Duna jobb partján Boroncs / Brazinova/vé-

delmőre iparkodott. Míg ő Boroncs alatt táborozott és várta Bé
lust, addig Boricsot egy hadtesttel ¿Tömeg vidékének elpusztí

tására küldötte. Borié a népe® és gazdagságáról híre® területett' elpusztította} az ellene küldött három magyar zászlóaljat
u0JL<>U*l

szét verteps csak akkor tőrt vissza a Dunán és hagyott föl
pusztításaival, amidőn hírét vette, hogy maga II. Géza jön ül

dözésére. /5./ A király azonban mindenütt nyomában volt Borics-

rabló seregének és igen sokat levágott a hátráló görögök közül.
& sereg nagyrésze mincL-azonáltal szerencsésen átjutott

/$♦/

/1./
/2./
/?•/
/4./
/5./
/6./

Cinnamu® 115.o.
Pauler i.c. Hadtört, közi. 1890. 277.0
Cinnímus 115.o.
Cinnomus 117 o..
Cnnamus 117 o.
Pauler i.c. 279. o.

Dunán.

- 34 A kőt sereg között a Duna volt a választó fal. Az átkelést egyik

fél sem merte megkoczkáztatni; jó ideig tehát farkas szemet néz

tek egyáss 1. Végre Géza belátta, hogy a nagyobb számú görögség
gel sikerrel al\igha ve! éti fel a barczot. Követeket

úldött

tehát Mánuelhez, fagjférszünet érdekében. A császár elfogadta a

felvételeket éa mintán Szerbiát végig pusztította fényes diadal
menetben vonult be Byzánczba./l./
Magyarország elég drágán fizette meg az orosz és szerb
ügyekbe való beavatkozását ...amely beavatkozásnak haszna egyál

talában nem volt, de káros következménye -igen. A görög császárt
épen azáltal zuditosták nyakukra. A s erbek elbuktak; íriszor
szágban Izjaszláv ellenségei győztek. Mánuel özek után teljes

erejével lójfhetct fel a magyarok ellen.
A Byzanoz felől tornyosuló veszélyt

meg., étezerezte a

trónkövetelő Borics jelenléte, amely köülmény minden pillanatban
polgár- háború rémével ijesztgette az őrs ágot. A bajokat betetőz

te Barbarossa Frigyes trónra lépte, aki szintén lep’ej^tlenül

tört Magyarország leigázására./2./

A magyarok igy két császár karmai közé Jutó tak. A vuzély
nagy volt tekintve az ellenfelek erejét ég hatalmát. Géza fel

ismerte az országát fenyegető vészt és még idejében minden le
hetőt elkövetett annak elhárítására. Legtöbbet a normannokban

bízott', azért igyekezett a normann szövetséget szilárd alapokra
fektetni. Ez irányban fáradozott/1153/-' a magyar követ Adalbert/3/

Ív
okát remélt a szerbektől is$azért felelevenítetté^aregi Öszo

szekötterést. Bóger ugyan 1154. ben mcghalt; de azért az/Itáliai
harozok tovább folytak utóda Vilmos alatc.
»

se^ kívül ^z itáliai hadjáratok kedveztek a magyarok

nak, mert ^ánuel erejét megosztották. Géza tehat megragadta a

kínálkozó alkalmat , hogy megbosszulja a görcg császár pusztítása
/1./ Cinnamu® 119.o. Nicetas 132. o.
/2./ 1152.julius 15. a Magdeburg-i gyűlésen Frigyes kijelentette,
hogy magyarország ellen indult. A jelenlévő fejedelmek azonban
ellene mondottak.íréisíngtx Ottó 86.0 .
/3./ Pauler i. m. 368.
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it. Gyorsan lent termett /:1154:/ Belgrádnál,' de mily nagy volt
meglepetése, amidőn a Duna tulgó oldalán meglátta Mánuel hadait.
A császár tehát bámulatos gyorsasággal tudta megakadályozni,hogy

a magyarok birodalmába törjenek. /:1154:/.
Újra a Duna választotta el a két sereget.Csatát kezdeni

egy ideig mindkét fél vonakodott, mig végre Mánual elhatározta
magát- az átkelésre; de azért kopott a békén, melyet a magyarok

felajanltak. Abbanegyeztek ki, hogy a múlt háborúban rabul esett
magyarok közül a császár lO.OOO-et váltságdíjért, a többit pedig

anélkül szabadon bocsájtja. Mánuel ezután / Szófiából/ a szerbek el

lent ment és kényszerítőire őket, hogy neki ismét meghódoljanak.
és - magyaroktól el álljanak. /1./
Ez időtájban esett el Borra®, akinek Kálmán nevű fia már

kevésbbé volt alkalmas arra, hogy Mánuel magyarországi terveit
előmozdítsa. De csakhamar uj párV'ütő trónkövetelő jelent meg Byzáncban, Géza öccsének, Istvánnak személyében.

Géza király herczegi költségeket adott ötöseinek István»

nak és Lászlónak. /2./ A herezegek azonban ezzel nem elégedtek

meg, többre vágytak. Különösön István, aki pártot ütött testvé
re ellen és ezért kénytelen az országot elhagyni. Álmos és Borics
péld íjára kihez fordulhatott volna inkább segítségért, hanem ha
zája ellenségéhez^ a göröghöz. /3./ A múlt meggyőzte

arról,

hogy Byzánc szívesen fogja látni. Számításában nem tévedett.Mánu1 nemcsak szívesen látta udvarában a magyar trónkövetelőt és hí

veit, de Istvánt családjához is kötötte. Kőül adta hozzá Izsák

sebasokrator leányát, Máriát. /4./ Nemsokára Byaánaba jött a má
sik trónkövetelő herczeg is, László.
Géza a trónköviítelők befogadását hasonló módón igyekezett
ellensúlyozni, amikor összeköt vetésbe lépett Andrónicussal./ö. /

/1./
/2./
/3./
/4./
/5./

Kiaetas 132. Cinamus 121.o.
Képes krónika 71.o.
Nicetas 165.0.
Nicetas 165. o. és Cinnamos 203. o.
Megkapóan jellemzi Pauler Had.tört. közi. 282.és 283 o.
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Ez • férfiú Hígnek « Branizovának volt a parancsnoka és tfctkeft

Mánuel megbuktatásán fáradozott. Követeket menesztett Gézához és

kijelentett®, hogy Siet és Branizovát kezébe Jut tatja! ha őt a

Császárságra segíti./1./ Természetesen örömmel tette magáéká a
magyar király Andrónicu® törekvését; eresen hozzáfogott az akna

munka előkészítéséhez.

A viszonyok kedvezően alakultak és Géza elérkezettnek látta
az időt váratlanul fellépni. Időközben azonban meglepő fordulat

állott bex Andrónicus tervét i-Mrrfrőteg. $ ugyani® rövidesen kívánt

•végezni, a császárral. Byzáncba ment

s ott életére tört. Mánuel

annyira kedvelte, hogy ennek daczára sem végeztette ki, csupán fog
ságba vetette./2./ és a fent említett várakba uj parancsnokot he

lyezett.

gében Csehek és bosnyákok is voltak./3./ Csak akkor tudta meg a
csel felfedését, amidőn arról értesült,, hogy maga a császár siet

a vár felmentésére. /; 1155 ;/
A csiszár nem éreztemagát elég erősnek, hog^ nyílt csatát

vívjon '• magyarokkal, és

fontos várat fela;-ubaditsa. Amíg tehát

sereg® összegyülekezett, -addig ő elfoglalta a természet álá'l megarőgitett Smebest, a ’’orva és Kucsaima között. /4./ Innen nyugta

lanított

aaz ostromlókat, mire ezek a Dunán visszavonulni szán

dékoztak. A viharos időjárás miatt az átkelés lehetetlennek bi

zonyult, a magyar ser-g tehát Belgrád felé húzódott./5./ Itt a
bosnyákok elváltak a magyaroktól, és a Száva, Drlna fixákén ha

zafelé tartottak. /6./ Mánuel a bosnyákok üldözésével Taintzllu-

keez Bazil ahartulariugt, /titkárt/bízta meg;aki tévedésből a
magyar sereget támadta meg és

csúfos vereséget szenvedett/1155/Z./

/1./ Cinn&moe 126.o.
/2./ Cinnamo® 130.o.
/3./Klaitz-Vjekoslav i.m. 57.o.
/4./ Cinnamos 131.0. /
/5./ Klcetas 134.
/6./ Klaitz-VJekosláv i.m. 57.o.
/7A. / Cinnamos 132.0.

A görög seregből hírmondó is alig maradt, A csatatéren

maradtak azok a magyarok is, akik István herczeggel Görögországba

menekültek és most testvéreik ellen fogtak fegyvert./1./ A csapás

minden kedvét elvette Mánuelnek a támadástól, csupán Belgrádot
igyekezett megmenteni. Ez pedig nem volt valami könnyű feladat,

mert a város lakói hajlandók voltak a magyarokhoz állani.Kamtaku* azenos Jáoost bizta meg e nehéz fel dattal, akinek erélyes fellé,
pés® a bajtmég idejében megelőzte./2./
A görög császár a vereség megboeszulását a következő

évre /1156/ halasztotta. A te vasa elején már megjelent a Dunánál,

es ott tette meg nagymérvű ős fontos intézkedéseit a meginditftn-

tg

dó hadjáratba*.

Mindíinnen összevonta szárazföldi seregeit és a

hajóhad is megérkezett már, hogy átszállítsa a Dunán. Azonban bármily erősnek is érezte magát. tanácsosatbn-Jí és időszerűbbnek vélte
I év
- magyaroktól ajánlott tisztességes feltételeket elfogadni, mint

kétes kimenetelű harczba boceáj tkozáí.

A hadakozó felek öt évre kötöttek békét, amelynek értelmé
ben a magyarok vissza—adták a múlt évben ejtett hadizsákmányt,
a foglyokkal és a lovakkal együtt.

V-//

A görög császár a béke daczára nem tudott megnyu

godni;, és bár Olaszországban is el volt foglalva, mé^ls már

e

kö

vetkező évben újra hadjáratot tervezett Magyarország ellen.Hogy
ez nem történt meg^agt- főképpen áz*n---kdrülmánynek lehet tulajdo

nítani, hogy szövetségese )Barbaros8a

\mindsn

ösztönzése

daczára sem mutatott h&jlandoságot Magyarországba törni.

Konrád, habár tényleg nem lg támogatta Byz&ncot, tea görög

szövetséghez mind végig hű maradt. Halálos ágyán is szivére kötöt
te fiának, Frigyesnek hogy a görög szövetséghez ragaszkodjék.Fri

gyes ki a Hohenstaufok politikájának megvalósításához teljes erő
vel és elődj női nagyobb tehetséggel és akarattal fogott, kezdet
zz*/ i’auler i.e. Had.tört. közi. 284.0.
/2./ Cinnamu* 133.o.

38 ben igazén híve volt vánvelnek. Fém mintha ezzel atyja végső
óhaját akarta, volna teljesíteni, hanem mert tervei a görög szö

vetségre támaszkodtak, Mánuel mindjárt Frigye« trónmalépsekor
nem mulasztotta el megtenni a£ első lépéseket, hogy a régi szö
vetséget megerősítsék. Frigye« készséggel hajolt a görög saas-ár

kívánságára és hogy a viszoay^még szorosabbá

ü«gye, görög her

cegnőt óhajtott feleségül./1./ Fz-áíánybe. n anémet oeáezár libá
ban

kővetőket küldött Byzancba, hogy létrehozzák a tervezett

házasságot Mária hercegnővel /2 / és Vilmos slciliai király el

len indítandó hadjáratról tárgyaljanak Jflánüelial ./3./
A görög császár Csak örvendhetett a német szövetségnek,

és Frigyes mindkét ajánlatának. A Frigyesbe helyezett remények

azonban csakhamar meghiúsultak és tép sétálni; kellett vánuelnok,
hogy éppen FTlgf^ az,

aki politikája érvényesítésének útjában

áll
A tervezetet házasságból semmi sóm lett, mert frigye«
a burgundi Beátrixot vette el /4 ./A normannok elleni szövetsé

get ugyan megerősítették, de & görög császár annak soha sem vehet
te hasznát. Bármikor szólította is fel szövetségesét a közös fel

lépésre, frigye« mindannyiszor tudott kibúvót találni és mentsé
get felhozni. Hivatkozott az ország zavaros beiáKLí.j»tára?készületlensé gére és egyétiX fontosabb elfoglalás ágára. Később e segít

séget kérő görög követeket fogadni s-m akarta, mint 1156-b.n,
mikor Magyarország megtámadását sürgette vánuil. /5./

Barbarossának több figyelemre méltó oka volt, amiért szö

vetségesét cserben hagyta. Uralkodása elején inkább sajat orszá
gának rendbe hozásával törődött, mint Itália meghódításával.

De meg nem is szándékozott minden megfontolás, terv és készülő

dés nélkül a fontos vállalatba, kapni,

'idén pedig a küzdelemre

határozta el magát, úgy vélekedett, hogy első sorban a saját ér/1./
/2./
/3./
/4./
/5./

Kap.Herr. i.m. 52.o.
Cinnamus 135. o.
Ottó Breising 89.o. KaPP. Herr. 55.o.
freisingi Ottó 127. o.
Kapp. Herr. i.m. 61.
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dákéért

harczol és X saját hatalmának növelésén fáradozik, nem pe

dig a görög császár eraj ének gyarapításán. Már csak azért sem volt
hajlandó Ba iharossá Mánuelt megsegíteni, mert hiszen ennek itáliai
foglalásai az ő terveit keresztezték. Ellenkezőleg arra törekedett,

hogy a görögök útját elvágja Itáliában.

Ily módon Mánuel itáliai küzdelmeiben egyedül állott.Iri

gy« s vezetett ugyan hadat Itáliába, de nem a görög császár érdekében,
hanem ,hogy a Lo bard városokat elfoglalja. Frigyes hosszas küzdel-

mei eredménnyel járták; a felső-itáliai városok sorban hódoltak meg.
A németek rohamos foglalásai minden esetre felkeltették Má-

nuol féltékenységét, de ezt ő a legkisebb jellel sem mutatta, érez

tette. Чет műt tta addig, amíg hittejif, hogy a német császár segítsé
get myujt neki a magyarok megtörésére. Jól tudta Ménnel, hogy ezö-

vétségbe* zúiuL-kevéa-bbé vágyik Magyarországra mint ő

éa ezért biz

tosra vette, hogy adandó alkalommal rábírhatja Frigyest a támadásra.

Minthogy a görög császár eddigi harczai Magyarország ellen

msddŐk maradtak, belátta^ <aa#, hogy csupán a némettel egyesülve való
sithatja meg magyarországi terveit. El is követett mindent ez irány
bán. Szó volt már arról, hogy 1157.('"’görög követek j elentek meg

Mürnbergben és igyekeztek Barbaroesát megnyerni a közös támadás esz-

wéjént-k. A követek minden igyekezete @ fáradozása «azodménytelen mar&dt, ami jórészt a magyar kül-politika^sk"az érdeme.
Géza király előre látta, hogy országa az örvénybe jut,ha

Frigyes kezet fog Mánvellel Magyarország ellen. Bármily erős és ed
zett is volt nemzete, de ily hatalmas ellenségekkel szemben múlhatat

lanul el kellett volna buknia. Legnagyobb áldozatokat sem kímélve,

azon fáradozott, hogy Frigyest lekötelezze. így a többi között Mílánó^ ostroma alatt 600 székely ijjásszal támogatta a német császárt.
'

•/

<

f

Géza ez irányú törekvése tehát meghozta a maga gyümölcsét, mert
■rigyes lemondott Magyarország meghódításáról.
у
----- - -------- —Л
A görög császárt Melet és Itália annyira lekötötték,hogy mig

/1./ íreisingi Ottó 158.0.

1

4V

-40 Géza élt, nem vezetett hadat Magyaror8zág ellen. A békét lejártakor
1561—b&zv újból 5 évre megerősítették. Az ellenségeskedésnek indító

okai jó részt tárgytalant)«¿váltak. A eicilxai szövetséget a béke

után a magyarok felbontották; Szerbia az erőszak előtt meghajolva,
végleg lemondott a magyar fennhatóságról, és az orosz bonyodalmak is
elsimultak

Byzánc hiJte, Bolgorukij György javára. /1./

Magyarország

aránylag olcsó áron szabadult ki jajból

a veszedelmes helyzetből, amelybe Mánuel politikája sodorta. Terüle/an/
■
.
v
téből rrlteem vesztett; hadai a görögökkel szemben nemesük megállot

ták helyüket, de az utolsó években határozott sikereket is arattak.
Mindebben nem csekély része volt Gézának, aki akarat erejével fá

radhatatlan buzgalmával és mér inkább ügye« külpolitikájával siker*
rel védte nemzete Önállóságát./2./ Le e helyen nem szabad figyelmen

kívül hagyni ama fontos tényt sem, hogy Magyarország ezidóben mind
katonailag, mind pénzügyileg kívállpan rendezett ország volt,amely
ben a királyság, a k&tholicizmus és a nyugathoz való tartozás érze-

szilárd alapokon nyugodott./3./
Géza halála után azonban a Byzanc felül fenyegető veszély

nemcsak megújult, de meg is növekedett.
Az elhunyt király testvérei a görög udvarban tartózkodtak,
s így Géza fia III. István, minden ellenrondáa nélkül lépett apja

örökébe.
A gyermek, alig 15

éves király tróakalepese végtől-n za-

varoláaS-ieM élőiddéja. A Byzáncban tartózkodó trónkövetelő her

ezegek végre elérkezettnek látták az időt, a magyar korona megszer
zésére. Ügyük sikerében nem kételkedtek, mért Piszén pártfogójuk a
hatalmas Mánuel volt. A hercegek

készek voltak nagyravágyásuk ki

elégetése fejében ara is, hogy hazájukat á görög uralom alá hajtsak

A testvérek közül a fiatalabbik, László nyugodtak* és tétlenebb
volt.

Merőben ellentétes természetű volt bátyja Is-ván, &.^i minden

követ megmozdított és minden eszközt megragadott, hogy ^magyar____
1./ Hód inka i.C. Tör. Tár 1889. II. 227 o.
292.
/2./Marcali H. Magyarország tört. az Árpádok korában.
/3./ Kapp. Herr. 51.o.

...
trónt megszerezze. Már Géza életében kívánta vágyát kielégíteni és
Borics halala után nagyrésze volt abban, hogy Mánuel az egyik hadat
a másik uián vezette Magyarországba. Törekvését azonban Géza tet-t-

erős kormánya meghiúsította.

Géza halála után mi sem—állott már többé István útjába,és
ő nem habozott rábírni Mánuelt, hogy azonnal hozzáfogjanak a magyar

trón megszerzéséhez és a gyermek király elűzéséhez. A császár kész
ségesen ragadta meg a szerfaléit kedvező alkalmat ,hogy végre valahára megvalósítsa Magyarországi terveit.
Tekintélyes sereggel hozta a trónkövetelőket hazájuk felé,
ő magú ugyan csak gzardicáig jött, /1./ de Istvánt erős sereg ki-

eérgtében az országba küldte, hogy a trónt, ha szépszerével lehe
tetlen. hát erőszakkal fogle-lja el. Hogy némiképpen a maga részé
re megnyerje a magyarok bizalmat, követei által igyekezett bebizo

nyítani, hogy ő nem támad, hanem csak a herczege^segíti a jogos
trón elnyerésében,

ért szerinte az ősi magyar szokás mindig az

volt, hogy az elhunyt király nem fia, hanem annak életben lévő test
vérei követték a árónon. /2./

A trón örökösödést mindeddig szilárd törvény nem sz&bályozta

és az eddigi gyakorlat kétségtelenül a görög császárnak adott iga*-Jí^at. Ámde T’ánuel megfeledkezett ? nemzet egyik legfőbb jogáról, a

szabadkirály választásról, tehát álláspontja a trónörökösödést illetőleg Keleten érvényesülhet, de nem Magyarországon.

A császár csupán ürügyül használta fe-l- a régi szokásra való hi
vatkozást, hogy eltitkolja fellépésének valódi célzatát. Követei

tehát, az ősi szokásokra hivatkozva felszólították s magyarokat,

hogy Istvánt ismerjék el királyuknak. A magyarok nagyon természete

sen kezdetben hallani sem akartak a gyűlölt István herceg királysá
gáról J n«-m—ped-ig azért, mert biztosra vették, hogy vele a görög be
folyás £ legteljesebb mértékben érvényesülni fog Magyarországon.
"

Mánuel hogy a magyarok ellenszegülését megtörje,

/■ 1 • /rCetas lc-'c.c.
/2./ Cinnsmus 203.

Contosoteph&nue Elek vezetése mellett tekintélyes sereget küldött

az országba. A sereg &. Dunánál állapodott meg; itt varta ura intéz-

k-dését, hogy mikor törjön az országra. /1./
Magyarországot meglepte és készületlenül találta Mánuel e¿fran—f enyeget o magatartaga. A készületienség és a meglepetés mellett
nem csekély mértékben fokozta a bajt azím körülmény, hogy a trónkö

vetelőknek meglehetős pártjuk volt, főképpen a délvidéken.A helyJlz/í'Vt £4 W'v
zeí veszélyeaségö és a körülmények arra bírták tehát még a gyermek

klrályh&zShü híveit is, hogy látszólag belenyugodjanak a császár
kívánságába.

Ez utóbbiak úgy gondolkoztak, hogy az ország független
gége minős oly nagy veszélyben egy nemzeti király alatt, mégha azt
<a/

'

'

idegen is ültette a trónra, mintha készületlenül és hossza® harczok-

bán kimerülve, újabb súlyos és kőtea kimenetelű küzdelembe bocsát
koznának. /2. / Végre is ez a felfogás győzött és a nemzet engedett
1 tuJcsseulya láttára? de csak részben, mert István helyett a

szalidebb Lászlót választotta. meg királyának. István "Ur* czim mel

lett az ország egy részét kapta ős biztosították László halala ese

tén a trónörökségről./3./

A császár tehát elérte célját: pártfogoltja a magyar
trónon ült; de László nemsokára?mintegy fél év múlva meghalt.Öccse
riek halála után István hatalmas seregére támaszkodva elfoglalta a
trónt. A trónbitorló nagyon is rövid ideig élvezhette nagyravágyá-

sának beteljesülését, mert a magyar nemzet bitorlókat soha sem tűrt

meg maga felett.
Az egész országot áthatotta az a tudat, hogylV.

István királysága nem kevesebbe1^ mint a nemzet fuggevlensöget^ te“
C
•e^^'
kíA..
A nemzet pedig a legféltőkenyebbeo függetlenségét

őrizte és érte kész volt utolsó csepp véréig is küzdeni. A magyar
ságban nem is hiányzott sem az erkölcsi, sem a fizikai erő,hogy a
?A,
■
görög befolyást meghiúsítsa. l’i»4ehh««-hov.fcájárulj-az európai hsly/1./ Nicetas 167.c.
/2./ Horváth M.i.m. 421.
/3./ Cinnrmus 203. -üTicetas 167.0.

45 tét átalakulása is Byzanc rovás ár

A pápának, mint a nyugati egyház fejének érdekében ál•
< -J!
lőtt, hogy Byze.nacal szemben Magyarország mellett foglalj ftnjállágt.
Ugyancsak Frigyesnek, a német császárnak érdeke is azt kivonta,

hogy a görög császárt távol tartsa e magyaroktól. B.xbaroeeát
különben sikerült a magyaroknak 5.000 márkával a. maguk részére

megnyerni.-

Elsimulván a nyugatról tornyosuló veszély^a nemzet
összes erejével Kelet ellen fordulhatott. A törvényes király£lll.

István Pozsonyba huzcdott vissza /l.Z ág ae-m-mulasztotta el -&■ kel10 előkészületeket, megtenni. IH. István igyekezetét nagyban elő
segítette az a mérhetetlen gyűlölet, amelylyel a. nemzet

IV. Ist

ván irányában viselkedett. A gyűlölet, az elkeseredés csakhamar
oly nagy fokra hágó t, hogy IV. Is tván Jón=.k lávta Mánuelhez for

dulni segítségért. A császár késedelem nélkül küldte be unoka~-Ö3s-

csét Köntös te phanlís El két, /2./\mire a lázongás késsé elcsendeí r
*
•
sült, mert a nemzet még mindág nem érezte magát elég eresnek a tá.4 .
madáera.
a

szenvedélyek azonban csak látszólag csillapodtak le,

mert az elkeseredést csak fokoztaja görög sereg megjelenése; és 'afc

elXemi erővel tört/ki, amidőn a semmitől sem tartó IV. István a
görög segítséget elbocsátotta maga melló . /3./

,

A nemzet nem tűrhette, hogy fii xálya?megségit^Mjjl fejében
Zémonyt és a Szerémséget átengedte a görög császárnak. Fegyvert

fogott hűtlen királyé, ellen; töiaörült III. István zászlója

és akkor csapott

köré

a. trónbitorlóra., amikor azt a görögök teljesen

magára hagyták.

A csata 1163. junius 19. Fejérvár köz elében» foljrt
le, ahol IV. István csúfos vereséget szenvedett és 5 hónapi gyülö1/^te^ uralkodása után kénytelen volt a ma yar koronáról lemondani.
/l./Chron . Posonieusis 37.o.
.................. -----------...........
//•/. Cinnamus 211. o.
/3./ Cinn&anis 212,o.
/^./ Chron. Poson. 57.o. Kőzai Gest.Hung. 119.o.

A trónbitorló «lőgscr Diósra, menekült, de itt elfogták ás csak ak

kor bocsátották szabadon, amikor megígérte, hogy Magyarországot

Magától értetődik, hogy

birodalom felé Vette. az útját. A csáezártíiesábaiw találta,ahol
ez idő tajban Szerbia ügyének rendezésével foglalkozott. Mánuel
megtudva védence elüzotését, eltökélte azt, bármi erőfeszítéssel
■
is 9visszahelyezi Magyarország trónjára. Ily Jcönnyen nem nyugodhatott
bele, hogy elveszítsen minden s-eret Magyarországon

és letegyen

az ország meghódításáról.

A császár tehát gyorsan összeszedte hadait, hog^ váratlan

támadásával meglepj® a magyarokat. A magyarok jól tudták,hog> az
elűzött IV. István érdekében T-ánuel hadat fog vezetni ellenük,

Ezért követeket küldöttek a császárhoz) felvilágosítottá^útzárról,

ogosan cselekedtek IV.

elűzésénél, amiért

is hagyjon fel az ország megtámadásával.

a trón visszaszerzésére Magyarországba bocsátotta. /8./ A császár

maga tartózkodótc az orgzagba

a Duna mellett Belgrádnal

megállapodott«/!./ és innen kísérje éber figyelemmel az ország ügyeit. Az országban uralkodó

görög-el lenes hangulat csakhamar m-g

győzte'^X arról, hogy pártfogoltja egyáltaáábac nem romélheti a

koron

vissza szerzését. A kedélyek annyira felzudulba* ellene

¿===2^ és a nemzet oly erővel várta a görögöket a délvidéken,

/1./ Pa.uler í.m. 382.0
/2./ Clnnamue 212.c.
/3. / Cinnamve 214.o.
/4./Cinnamus u o.
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nettel menesztette a magyarokhoz, hogy az ellenkezés láttára vőg1-g lemondott 3,

-beavatkozásról. A nemzet válasza, királyának azt?

akit Jónak lát. 0 nem ■uT&r többé az országi ellensége, bonni;—<ellcn-

jffíyrol-eg barátja, szövetségesed Barátságát . jóindulatát kész tet
tel is bebizonyítani^ nincs neki fiú utóda, ezért elhatározta,
hogy III./////// István király öccsét, Bélát teszi meg örökösévé./L./

A magyarok engedtek’^sy'csábitó ajánlatnak ős készséggel

beleegyeztek, hogy Béla herceg öröksége fejében Horvátországot és
e. Dalmát partot kapja, Éppenséggel nem lehet kétségbe vonni,hogy
a császár őszintén gondolt arra, hogy Bélát teszi meg utódjává.

Az ifjú herczeg fogadása, neveltetése,- méltósága a görög udvarban
ci
’
és eljegyzése mind arra mutat, hogy/Mánuel eltökélt szándéka-vel-t
t-rénjnt valóban Bélára/hagyni.

A Béla nevet mindenei előtt a görögös Elekkel cserélte fel.
/2./ ’Tyilván azért, mert egy jóslat szerint- a Komnentfcsalád addig

fog uralkodni, mig férfi tagjai "alma* /vér/ szóbetüi szerint nevez

tetnek. /3./ Azután Bdé8Pota" címmel ruházta fel a magyar herceget.
Majd eljegyezte leányával/'’áriával és hiveit megeskettette,
hogy halála után lc.áoyáfc// és ennek jegyesét fogják uroknak elis

merni. /4./

Béla i-tíetől-e-g Elek trónörökösödósének önző háttere is
volt, •=saaáSsg=g==Si>,^l ii'lT'/ mert inig életében a császár ezzel állan
dósította Magyarország ügyeibe való beavatkozását, biztosra vette
másrészt,hogy halála után utóda Magyarországot egyesíteni fogja

a görög birodalommal.
Ea -tHióbbá számítását csalhatnia .0 ti ¿«»zC V cX X* Ú O 1» t*

Amint sgy

évvel ezelőtt a geniorátue jogán követelte IV. Is ¿van megválasz

tását, úgy III. István után a magyar koxona egyedül Bélát illeti
Ct^waz esetben is, hő. bátyjának esetleg fiú utod&S^j? lenne.
Magyarország megszerzésére nézve tehát nagyon tapintatos
és fontoe lépés veit Béla herceg trónörökösödése, tekintve -sartT,
1./ Cinnam06 215.0.
/2./ Cxnnamus 115 o.
f
/3./ A család uralkodó tagjai eddig megfeleltek e joslatnak:4Lriexiosjl-onnes, M-anuel és moat A-loxios /Elek/
/4./ Bicetas 179.o.
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hogy nem megvetendő volt az árterület, amelyet Mánuél a herceg ö-

röksége gyanánt kikötött magának. A magerők mincL-azonáltal öröm
mel teljesítették a. császár’ kívánságát, mart e.zt hitték, hogy ezzel

vége széked annak ez állandó vesz£renek

amely örököe rettegdohah tartotté őket

és áldatlan küzdelemnsk,

Byzanc felöl. Ebbéli rémé-

nyűket azonban még idő előtt meghiúsította Iv. István nyughatat-

l&nsága.
István eliizetésa után sem tudott sorsába belenyugodni
mér mindig áltatta magát azzal

a csábu reménnyel, hogy a görög tá

mogatás mellett újra a magyar trónra ülhet. Makacs és erőszakos

kJ. pénzt és kellő számú sereget bocsásson rendelkezésére.
1164-ben igy törhetett be István az országba és megveszte-

getéssel meglehetős pártot szerzett töreswésének.III. István nem
bízott eléggé saját erejében; külföldi segítség után nézett.A né

met császár sziveden fogadta tőle s.z 5.000 ezüst marka ajándékot.
•
z
dögegyúttal sajnálatát fejezte ki, a ftíltftt, hogy Itáliai háborúi
miatt segítséget nem adhat, sikeresebben járt Vladisláv / Ulászló/
cseh királynál, aki már a rokonságnál fogva, is megígérte a segít
séget. Ugyanis a cseh király ifjabb fiát Svatoplukot eljegyezte
III. István legifjabb nővérével Odoláv ti, vagy Hűl i dhá v al./1. /
A magyar király készülődéséi nem kerülhették öl Mánuel éber

figyelmét. Elhatározta, hogy a támadásban megelőzi elleneit.Andrónicust, Contoetephange fiát

apja erősítésére Magyarországba kül

dötte, maga pedig Titelnél ütött tábort. /2./ A görög sereg elől

: magyur király az ország belsejébe vonult vissza, hogy ott bevárítirO / /
¿:. szövetségesé^ Vlsdislávot. A császár -wWhirre, hogy a csehek

erős s-reggel igyekeznek a magyarok megsegítésér®, sietett tudomás«

ra hozni III» Istvánnak, hogy ő háborút ép^en nem &kar.l-.indess
ft, Rzerémséget kívánja, mint veje^Béla jogos örökségét. Csupán akkor

fog

fegyverhez folyamodni, ha más módon nem érvényesítheti köve-

/1. / Horváti M. i. m. 424. o.

-47 telesét. /1./

A magyarok nem-igen bíztak a ravasz császár szavaiban

és minden áron megütközni szándékoztak. Összegyűlt csakhanar a ma
gyar sereg, amelyben a csehekén kívül német és orosz csapatok is

voltak./2./ Ezeket Tarosláv halic-gi fejedelem küldötte, akinek le

ánya III

István jegyese volt. Az egjrsült sereg asá&án Pétervárad-

nál át kelt a Dunán.
A császár a ha^Lamas sereg láttára ki akarta kerülni
a csatát. Szorult helyzetében cselhez folyamodott. Egy Bogotá nevű
morva ember által figyelmeztette Wladislávét, hogy ő nem akar egye,

bet, mint a Bélát megillető örökséget, a Szerémséget./3./ ^ladisláv
nem hallgatott reá, hanem harczra készült ama kijelentéssel,hogy

Ő nem a császár e len küzd, hanem a törvényes király jogainak meg£

«

védéséért. /4./

A kelepcébe jutott llánuel ekkor békét ajánlott

és a cseh, királyt kérte fel a béke kieszközlésőre a magyaroknál.

Vladisláv fáradozása eredménnyel járt é s a béke látrejotv. Mánuel

megkapta Szerémséget, de megfogadta, hogy IV. István érdekében töb
bé lépéseket nem tesz. /5./ A görög császárt a végső szükség kény-

szeritett« a béke kötésre, épp azért nem is gondolt annak megtartá'

sára. Sőt kudarcza arra ösztönözte, hogy minél előbb megtorolja a
- * - -------------.x-x.- _
magyarok támadását. Hogy Magyarország háttérbe szorította
a görög
sereget, azt jórészt \ szövetségeseinek

^ladíslávnak és Jarosláv-

nak köszönhette. Ép ezért Mánuel legfőbb feladatának ismerte,hogy
e két/ szövetségest a magyaroktól elvonja. Legelőször Jaroslávot

nyerte meg házasságkötéssel, /6/ ami viszont arra bírta III. Ist
vánt, hogy az orosz hercegnőről lemondjon és Henrik osztrák herceg
leányátjÁgnese jegyezze el. /7./
A béke kötés különben egyik félt sem elégítette ki.Külö,

/L./
/2./
/3./
/4./
/5./
/6./
/7./

, (kJ

* teXJteÁ-

a maSyar°k fájlalták Szerómség elvesztését. Saerémság-'ej.veszCinnamos 217.o.
Kapp. Herr. i.m. 80 . o.
Cinnamus 222.0.
Cinnamos 223. o
Cinnamos 224.o
Cinnamos 236.0
Cinnamos 262.0
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téeáhcz járult még Mánuel azon békeszegő eljárása is, hogy Ígérete
daczára IV. Istvánt Kaiufesz Nikéfor támogatása mellett Magyaror
szágban hagyta./1./ A magyarok tehát a béke szegésre hasonlóval fe

leltek . A Szerőmsőgbe törtek ős Zimonyt erősen ostromolni kezdték.
/2./
A Oíáezár gzéle^körü előkészülettel és körültekintő tapin
T

II

séget, de legalább semlegességre bírta; egyességre lépett Henrik
osztrák herceggel is, akinek

Theodora görög nő

kívül számtalan törököt és kunt fogadott zsoldjába, mig Velencze
hajókat adott./5./
Ezek után Zimony felmentésére sietett. Későn érkezett

■Rajó^hada ugyan győzelmet aratott a magyar dere

,/o./ de a

fontos erődítményt felmenteni a görög sereg nem tudta, mert IV.
István állítólagos megmérgezése után /?•/ 116F« április 10-őn az
őrség kegyelemre megadta magát a magyaroknak. /8.//1165/
Zimony elestéről értesülve,Fánuel hirtelen a város alatt

termett

ős saját vezérlete alatt ostromoltatta. /9./ Csodáit mű

velte a vitézségnek^ de a magyar őrség is derekasan megállotta

félnek a császár bizonyult

ős az őrség a nagy

küzdelem után* kimerülve feladta a várat. Kötéllel nyakukon vonul

tak el a császár előtt, aki életüknek csakis a jelenlevő Béla kérésére kegyelmezett meg./10./

/1./ Cinnamus 226.0.
/2./ Cinnamus 231.o.
/3./ Cinnamus 236.o.
/4./ Cinnaraos fc.o.
/5./ Cinnamus u.o.
/6./ Cinnamos 239.0.
/7./ Nisetas 167.0.
/8./ Cinnamos 239.0.
/9./ Kivet as 168 0
10./ Cinnamos 245.0.-Nivetas 177.0.
/11./ Nicetas 173 o.

,
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eszközöljön ki a császártól. A béke fejében felajánlta neki nem
csak'' Szerénységet, de Dalmáciát is. /1./ A sikereiben elbizakodott

férféujó gúnyosan fogadta kezdetben a magyarok feltételeit, de rá
látta azok alapján békét kötni

tán Dukasz János sereggel Dalmáciába vonult, hogy azt meghódítsa,
Bövid idő alatt ötvenhat város hódolt meg Byzancnak. /:1165:/ 3./

I

tinus Angelosra bizta, visszavonult fővárosába, ahol

és pompával difidalmenetet tart ott./4.,
Vánuel Bélát amellett, hogy örökösének nevelte, felkel

tette benne a vágyat a magyar korona után is« S mi több/Magyarország
bán ez iránt veszedelmesen izgatott, úgy annyira, hogy egyesek

császárt, hogy jöjjön az országba és tegye meg Bélát királynak/ö./
Ezen lazításra a magyar király támadással felelt. Dénes ispán ve-

nemcsak a sereget semmisítették meg, de a Szerémséget is visszahódí

tották./?./ A császár ugyan Akszukhogz Elek alatt küldött vezéreinek
segítséget a Dunához, de Elek nem mert csatába bocsáj tkozni/1166/.

Mánuel a vereség megbosszulására erősen készülődött és Ma

gyarországra három oldalról rontott. Eleket a Dunához küldte;Batatz^ás Leó a Fekete-tenger felél a törcsvári szoroson keresztül

támadott és pfcsztitott el mindent útjában. A harmadik sereg Dukász
János vezetése mellett a borgói szoroson jött be./8./ A két utóbbi

sereg hallatlan pusztítást vitt véghez; ölt, rabolt, égetett és
megszámlálhatatlan magyart fűzött rabszijjra. A fő sereg azonban

csak Szófiáig jutott, mert ekkor Frigyes megbízásából Henrik oszt
rák herceg, ki Byzáncban járt, fegyver szünetet eszközölt ki a ma

gyarok részére/1167/ /9./
/1./
/2./
/3./
/4./

Cinnamus 247. o.
Clnnamug 248.o.
Cinnamus 249.0.
Paul er G. Had.Tört. Közi. 279.0.

bO A fe§yer"-szünet letöltővel a magyarok Dalmácia visszahoditását kísérelték meg, amely tartományban a viszonyok újabban ked

vezően alakultak Magyarország javára. A görögök Dalmáciában 8em vol

tak kedvbe vendégek, pedig a császár mindent elkövetett megnyerésük
re, csakhogy megkedveltesse velük fennhatóságát.
A dalmaták még most is vonzódtak a magyarokhoz és Pé

ter spalatói érs^k 1166-ban megjelent a magyar udvarnál és segít
ségét kérte az görög uralom ellen. Az érftek ugyan rövid idd múlva

aróg Magyarországban elhunyt, de törekvése óéira vezetett, mert a
magyarok meg azon évben tényleg visszahódították Dalmáciát.
A magyar sereg váratlanul jelent meg a tengerparton és

Így a készületien görögöket könnyű szerrel verte le jS’palató mel
lett. A győzelem teljes volt és a görög vezér Kalufész Nikefor

a magyarok fogságába került. Erre az egész tartomány ellenállás nél
kül meghódolt, amikor azután a Velencétől elpártolt Zára is átal

lott a magyarokhoz. Mindössze Traá, Szebenicó és Spalátó maradtak

meg a görög uralom alatt.
líánuel 1167-ben indult el Dalmácia visszafoglalására.
Először a magyarokkal óhajtott leszámolni. A magyarok hiába kértek

fegyver-szünetet;a császár hajthatatlan maradt és tovább veze tte
seregét Magyarország ellen./1./ Tktkös//ben sízonban oly szerencsét-

lenül esett le lováról, hogy veszélyesen megsebesült és így csak

nyáron folytatta a megkezdett háborút.
Személyesen ekkor sem merte hadait vezetni, mert egy bal

jóslatú jel ettől visszatart^ a babonás császárt.Már S^ardiaában

voltak, amidőn arról értesült, hogy a Somát jelképező női éro^azobor összeomlott. Ez a szobor Constantin-forumán&k nyugati diadalka

puján volt a Magyar országot jelképező szoborral együtt, amely cso
dálatos módon épségben maradt. A bosszús és babonás császár ugyan/

ez utóbbit is ledöntötte,de aggodalma visszutartotta_ot_8^egu_sze/1./ Cinnamus 265.o.
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mélyéé vezetésétől. /l./Mánuel tehát Sardieában visszamaradt,
hadai vezetésével pedig húga fiát,Conto»te pthanos Andrónicust bízta
meg. /2./ Mielőtt seregét útnak bocsáttatta volna, katonáihoz lel

kes beszédet intézett

és a vezért kioktatta, mit és hogyan csele

kedjék./3./

Andrónicu* a Száván átkelve , tábort ütött. Szemben vol
tak vele a magyarok, akiket a király apósa Henrik herczeg táme&atott. A magyar sereg nagyságáról a görög vezér egy elfogott magyar

tól már jó előre tudomást szerzett /4./ és arról értesült, hogy

az ellenség táborában mily vidám hangulat uralkodik.

A múlt évi győzelem nagyon elbizakodottá ős merésszé tette Dénesi, aki oly biztosra vette a győzelmet, hogy ¡aég a legsziik*

ségesebb óvj-intézkedéseket sem tette meg. Ahelyett a biztos győze
lem reményében áldomást tartott a görögök egészségére. /5./

Andrónicus a császár határozott parancsa ellenére gzentProkop napján 1167. julius 3-án ütközött meg az elbizakodott magyar
sere egei és a csata, a. görögök javára dőlt el. /6./ A magyarok kö

zül igen sokan oda vesztek és maga Dénes hehezen tudta életét megmenteni./?./ A magyar sereg nagyrésze fogságba esett »/gazdag zsák

mányt ejtettek a görögök, miután

a magyarok táborát

kifosztot

ták. /8./ A győzelem daczára a görögség nem üldözte a futó ellenséget, hanem átkelt a Száván ée he ftem várta azt a^seíeget, mely Dé

nes segítségére sietett
A győzelem nagy volt ős/örömőre a császár a fővárosban

egyik ünnepélyt a másik után tartotta. /9./ A görögök ezután le
bontották Zimonyt és köveivel Belgrádot eróeitették meg. A Szeré®*

séget magyar kézen hagyták és e Duna-Száva felül

többé nem hábor

gatták az országot. A görög háború azonban még egyre

folyt Dal

máciában s 1168-ban a császár sorban visszahódította a városokat,
csupán az ezektől északra és keletre eső szárazföld maradt a ma—

/1./ Hicetaa 196.o.
/2./ Bficetae 197.0.
/3./ Cinammus 270.0.-JTicetas
/4./ Cinammus 270.o.
/5./ Cinamuus 272. o.
/6./Hicetas 200-204.o.
/7./ Cinammus 273.0.

197.0.

/8./ Cinammus 273.-274.O
9./.íi»»tas 205.0.

52 - gyarok-birtokában. /1./

.

•

_

?

A hosszas és eredménytelen küzdelemben mind a két fél ki

merült es ezenkívül Mánuelt..Kelet kötötte le , tu-1 je^en,. amiért min
den békekötés nélkül felhagyott magyarországi .terveivel.

A magyar nemzet erejet Manuel közel egy negyed századon ke
resztül fagyasztotta, de meg. nem törhette. Csatát veszített ugyan

a magyar,, területe Is kisebbedett, de függőt lene egén a görög im®e-

rialie törekvés osorbát ejteni nem tudott. Erkölcsi értékét a ma-

gyar- görög küzdői

főképpen az adja meg, hogy ezt a há

borút Magyarország nem csupán a saját nemzeti létéért folytatta,
_

de védelmezte vele Nyugat vallási és politikai rendszerét. Mánuel

törekvése alapjában megegyezett III. Henrikével; a történet fényes
tanúságot tett, hogy a magyar haza egy másfél század alatt 1^. meny-

nyire megizmosodott, megerősödött.......................... ..

Miután Mánuel mind Itáliában, mind pedig Magyar országban
.

-- .a legnagyobb sikertelenséggel harczolt, Keletre irányította figyel• ‘
‘
¿t
. .
mét. Régi . ellenségei, a seldsukok elleti fordult. E-harsaiban még
■ /' —j, •
annyit e-redmé-nytjsem ért el, mint Itália és Magyarország ellen,mert

, küzdelem végén
a török szultán
határzottan
felülkerekedett.
W
•. »> A - ■ i X .
< .
pr
* , \
Amigí Itáliával harczolt Mánuel, addig Kelettel nem-igen törödbetett. Csak aj&oi' fordított nagyobb gondot és figyelmet keleti cl-

lenségeire, amidőn a normann királlyal kibékült. Remélte,hogy .ele'

“ ’

' ■' •>»

'■ ' ;
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.

,

■ «. 1

f v

,

> )

tan kárpótolhatja magát.
1159-ben egyenesen a Szentföldre vezette hadait, nemugyar

és a törökkel megmér-

azért. hogy a-keresztesek ügyét előmozdítsa

közzék. hanem hogy hatalmát a palaesztinai kereszténységre is kiterjessze. Vállalata 'eredménnyel végződött, amennyiben a nyilr csa

tától tartózkodó Halebemir előnyös egyezségre lépett. Az egyesseg
következtében több ezer keresztény fogoly nyerte vissza szeabadsá

gát. A császár ugylátszik egyelőre nem is akart többet, mert ha.'.»»< .* *•
rr
“ • , ?■
1
ladék nélkül ott hagyta $yTiát./2./
Tj'

/1./ Fauler i.m. 412.o.
/2. / Kuglor
KUíjlor i.m.
/2./
i.m 165.0.
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ttlŐBŐ évben 1158 decemberben meggyűlt a baja Armtni-

ával. Armfcnia fejedelme, Torogus

felhasználta Mánuel elfoglaltsá

gát és majdnem egész Ciliciát meghódította. /1./ 1158. decemberében
indult ellene a-^esés-zár és Phrjrgiába érkezve az ellenálló török se

reget megsemmisítette. Az egész vidéket elpusztította útjában és
igy ér$Zkezátt meg Clliciába. / 2./ Torcsus a túlnyomó erő elől

meghátrált, ¡^ninek következtében Mánuel könnyű szerrel foglalhatott

Ciliciában. A többi között elfoglalta Társáét is. /3./ A görögök
nagyjaé^VŰ foglalásai arra kényszeritetiék Torosáét, hogy meghódol
jon ’’amiéinek. A159/ /4./

A császár nem elégedett- meg Toroeus megtörésével. Szeretett
volna Húrodon szultánnal is megmérkőzni, aki a béke daozára is foly-

tón háborgatta tartományait. E hírre & készületien Jíureddin minden
keresztény foglyot szabadon boösájtott, hogy -ezzel visszatérésre

bírja ’’ánuelt. A tervezett hadjárat el is maradt, de még ez évben
megtámadta

ITureddint

akinek emberei egy vadászat alkal

mával orvul meglepték a görögöket./L164./ /5./
Szén hadjárat alkalmával líánuel egész Dcrylaéúmíg hatolt
és ott győzelmet aratott a török seregen. /6./ A hadjárat eredménye
az lett, hogy s szultán a foglyokat visszás-zel^áltat-ta, minden elő
ző foglalásairól lemondott és megigérte, hogy a görög birodalmat

többé nem fogja nyugtalanítani./7./

Rövid időre ezzel meg is szűnt a török-görög viszálykodás
ée helyét a jó viszony kezdte felváltani. Kilüis -Arslán szultán

1161 májusban meglátogatja a csiszárt Byzáncban, /8./ hogy vele szö
vetségre lépjen és a régi barátságot megerősítsék. Mánuel páratlan
fénnyel és előzekény's-exvéTyessésí?*-! fogadta keleti vendégét./9./

Ez alkalommal a szultán kijelentette, hogy a görögök barátai egyút
tal az ő barátai, de viszont ellenségeit ő is ellenségeinek tekinti.

/1./
/2./
/3./
/4./
/5./
/6./
/7. /
/8./
/9./

Cinnamus 176.0.
Cinnamus 179.0.
Cinno.mus I8.0.
Cinn&mug 182.o.
Cí nn&mus 188•o.
Cinníi.mu8 191.ó.
Cin ne nus 201.o.
Bicét« s 154. o.
Cinnamus 204.-7 o.
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Alig hagyta el azonban.

Kilids-Arslán/,

Byzáncot .máris a görög birodalom érdeke ellen" dolgozott. Ahol csak
tehette, gyengítette a birodalmat, bár nyíltan fellépti! nem mer'é•J

’'a''/'/

’

s&elt. /1./, A szultán ezen kétszínű magatartására és alattomossá5
.■ *
i v fc. V &
7,7
11*no,x
fi &.X c^
a.'t'oít
6» ■
gara '■ a 1bwi1
u császár, hogy mihelyt alkalom kínálkozik és
'
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elfoglaltsaga engedi, megmérkőzik vele. Elhatározásában a magya

rokkal folytatott háborúi egyidőre meggátoltak* 1'indiaiméi lett nem

*

hanyagolta el teljesen Keletet.

KömnekAndroniágét Ciliiába küldte, hogy az elfoglalt ée
lázongó városokat szorítsa engedelmességre. /2./ Andronicus azon
ban vereséget sz«svédétt./3./ Mánüel Andronicust veresége és ki*

csapongó élete miatt elmozdította tisztségéből és helyébe Konstantinus Augustust küldte. Konstantihue szín tán'képtelen volt megbí
zatását teljesíteni, /4./
A császár addig is, míg erélyesebben felléphet^- becsapó

török ellen, vég-'Trá.ralt sorban megerősítette, hogy némiképl^n
megakadályozza a rabló kalandozás Ókat. Igy:;erÓ6Í'tütte meg Pergamu

t

mot, és AMTamytiUmot./5./

Egyiptom sem maradhatott nyugton Máriáéi tél. Ez ügyben már 1159ben tárgyalt Balduin jeruzsálami királlyal"és megegyeztek,hogy kö-

zös erővel megtörik Egy pt ómban a mohamedánizmust. Egyiptomot a
legalkalmasabb táíajdak gondolták, ahonnan kiindulva Eis-Ázsiá-

ból, de főképpen Palaesztinából legkönyebbén kiszoríthatják a tö
rököket.
Balduin halála után

császár őgyptomi tervét, /ó./

biztosítani

Amalrich király is magáévá tette a
Hánuel igyekezett is minden áron

Wkint^tWn' Amalrich’közreműködőéi. Öss^bázasitót

tá egy görög herczégnővel és'követeket-'í^-küldött, hozzá,
letesen megbeszéljék vele a hadjárat tervét. /7./
>

9

'

kz egy ptömi hadjárat, amely elé

>/Í. / Kugler i.m. 178.0.
/2. / Nioetas 180.
/3./ Kicetas 180.-l.o.
/4./ «
.138.0.
/5./ *
.194.0.
/6./Wilken i.m. IV. 115.0.
/7./ U.o.

rész
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szebb reményekkel nézett, végre 1169-ben megvalósult, Mánuel mi
előtt hajóhadát elindította volna, követei által felszólította az

egyiptomiakat, hogy miután Bgjfatom egykor a várnai "birodalomhoz tartozott, neki,mint a birodalom örökösének hódoljanak meg. Természe
tesen, az egyptomiak nem is gondoltak \ merész és alaptalan követe

ié^, teljesítésére. Ekkor a császár' erőssakhoz^'^olyamedo-tt

és ha

talmas hajóhadát Andrónlcus SontosteSianue vezetése mellett útnak
/Vh
bocs áoet ta. /1. /

A görög sereg útközben Pal^estinában még mutatott fel
almi eredményt, /2. / de ■fy'ptomba érkezve, tehetetlennek bizonyult.
Mindjárt kezdetben már Támláthűm ostromával sem boldogultak; és

kénytelenek volVak üres kézzel visszatérni./3./.Vissz-;térésükkor
/
fiz'
a. vihar utolérte -4k*V és? legnagyobb részek odj^veeze-t.így végzőX
ő,c •
" görögök egyiptomi hadjárata.

Az 1170 évben Mánuelt váratlan meglepetés és öröm érte.
Második nejétől, /4./ Intlochial Máriától fia született./ö./ Ez

örvendetes esemény természetesen lehetetlenné tette Béla örökösödé
sét. A császár most már nem sokat törődött a magyar herczeggel, aki

nek még leányát sem adta oda. /6./ ée akinek • despota" méltóságát
"oaeir11 czimmel váltotta fel. /7./ "'’incL-az ónál tál ^agánál tartotta^

hogy alkalom-adtán általa érvényesítse befolyását Magyarországra.
Ez az idő csakhamar be is következett

III. István halálával, ami

dőn a nemzet nagyrésze Bélát óhajtotta királynak

abban a reményben,

hogy királyságává! az elveszett tartományok visszakerülnek* Hánuel

az ország határáig elkísérte Bélát

és mielőtt országába bocsátotta

volna.megeskatte, hogy birodalma érdekeit szivén fogju vieelni./8./
férfiú
,
z
A ravasz,fia azonban egy szóval gém említette, hogy Béla örökségét,
Cü Szerőmséget és Dalmáciát visszaadja.
Béla sokkal «szegesebb volt és nagyobb hálát érzett a byzánci

udvar iránt, hcg^/éem^Szerémeégért és Dalmáciáért nemzetét újabb zaЛ./
/2./
/3./
/4./
/5./
/6./
/7./
/8./

Cinnamus 278-60.O. - Nicetas 208.o.
Micetas 211.
Niceras 2Ц. 215.о.
Iréné 1160.Ъсд meghalt.
Mivcetae 220.
Monfferrati örgróg neje lett később.
Micetae 221.
Cinncunus 286.

56 varokba sodorja. Nemcsak szava, de érdeke is gátolta abban,hogy

Kelet felé Mánuel életében aktív politikát folytasson. Dalmácia g ö- &
rög kézben nem volt veszedelme«, a déli határt-meg biztosította a

görög barátság, Mindennél jobban érdekelte őt a pápaság és a nyugat

római császár harcza.
A valódi ok, amiért Béla lépéseket nem tett Öröksége vissza

szerzése végett/ amaz erős meggyőződése volt, hogy a ¿«¿szar halala után

f

minden fáradság nélkül megszerezheti azok t.

Már most látható volt, hogy líánuel hatalma, erge és te
kintélye meredek lejtőre jutott. A hanyatlás, amely az egyetemi hadrí
járattal kezdődött, betetőzte szomorú kimenetelű kis-ázsiai harcza,

az iconiumi szultánnal.
A görög császárnak igen sok leszámolnivalója volt &z iko-

niumi szultánnal, aki nem mulasztott el egyetlen kínálkozó alkal

mát sem, hogy a görög birodalmat háborgassa. De

Kilids-Arelánon

kivül egyébig veszély is késztette Mánuelt arrs^ hogy Keléten tisz
tázza a helyzetet. Itt ugyanis több fej delem valóságos szövetséget
Wa
,
T
aiketott a görög császár ellen. B fcje4nlx-x./köz'crtt volt JTureddin,

Lycaonia szultána, Meliás, Armenia ura és mások, akik éppen ,.kkor

támadtak egyesült erővel a birodalomra, /1./ mikor Nyugaton a néme
tek és velenceiek Anconát vettek ostrom alá. Az ostrom ugyan célra
nem vezetett, de azért meglehetős aggodalommal töltötté el 'tanúéit,
hogy egyetlen erősségét is elveszti Itáliában.

riután elmúlt az Itália felől fenyegető veszély, a Császár a

keleti lázadók ellen indult és őket egymás után csakhamar angedelmessőgre szorította./2./y^áaadi4^-Kilids-Arslán megfenyitését a
következő évre halasztotta.

Az indítandó hadjárat fő célja Dbrylaeum helyre állítása

volx./3./ A szultán, midőn értesült Mánuel közeledtélől, kezdetben

meghódolást színlelt és követei kijelentették a császárnak,hogy
urWc kész visszaadni az elfoglalt részeket'^ /Csuk küldjön a Császár
1./. Cinnamus. 283.0.
/2 Z Cinnsmus 290.o.
/3./ Kistas 227.0.
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Csapatokat, amelyek & varakat átveszik, Mánuel johiszemüleg el is
küldötte csapatait, de a szultán az illető varosok lakóit ellen

állásra buzdította

/1173./ /1./

Erre kitört a háború,. Amelyben a görögök vlsstaazorito.vák

a seldsukokat úgy, hogy Vánuel nyugodtan térhetett vissza fővárosán

ha./2./ Le a szultán nyugtalansága miatt a következő évben ismét
megújult a háború. A császár roppant nagy előkészületeket tett

és oly sereget vont össze, mintha az egész török nemzetet ki akar
ná irtani. /3./ Segítő csapatok érkeztek Szerbiából, Macedóniá

ból; a magyar király is küldött segítséget Leu®ták erdélyi vajda
és 0 napúdén horvát bán vezetése alatt. /4./ ’íinthogy az idő nagyon
előre haladott, Vánuel nem várhatta be & magyar és szerb sagít-

ség megérkezését^ hanem elindult azok nélkül. Thrygián, Laodice-

án és Celaenán keresztül vezette seregét. /1175./ Útközben a törö

kök folyton háborgatták hadait, amelyeket különben a betegség is
igen megfogyasztott. /5./

A szultán, aki Mezopotámiában gyűjtögette még hadait, megijed
ve békét ajánlott ugyan olyan feltételekkel ,¿minőket a császár
z
kivan.’-ánuel azonban minden kérését visszautasította', vég^ág. le

akart számolni Kilids- Arelánnál, /6./ A görög sereg nem ismerve
a vidéket, alkalmatlan helyre,

a.zubricai szorosba vonta meg magát
Pi
A
Myriókephalon mellett, ahol azután (teljesen bekerítették,.okot a •

■^wrékek, A görög seregnek csak csekély töredéke tudta magat koresz-

tül/^ágni az ellenségen magának a császárnak hősies vezetése melV?./
lett. A görögök legnagyobb része odaveszett- at császári család
több kivál\o tagjával együtt /8/. Mánuel veszt essége meg—mérhetet

len volt/

ugyannyira, hogy magát a szultánt is megindította a szőr

nyii csapás és békét ajánlott a császárnak. /9./Mánuel sietett
megtagadni a kedvező alkalmat, hogy veszedelmes helyzetéből vala
hogy megszabaduljon, ás hogy serege maradványát megtarthassa^/10/

/1./ Cinnamuo 292.o.-Ficetas 228.-29.0.
/2./ Uicctae 229.0.
. /v./Nicetas 236.o.
/3./líicetas 230,0.
/8./Hicetas 232.-240.o.
/4./ Cinnaaos 299.0.
, /*•/ Nicstas 245.
/ö./Kicetas 231.0.
/10*/ u. az.

Gabraet küldötte a szultán táborába., akivel azután II. Kilids-

és Subleumot a császár lerombolja /1./Mánuel/^ésedelmezett Doryla-

eumotés Szubleumov lerombol»!, mire a felbőszült szultán a ten
gerpartom, a^aeímdrxai váxosokut, Hirjrgiát és Antiochiát kegyet

lenül elpusztította. A császár ugyan küldött csapatokat a betörök

ellen, de ezek

vereséget szenvedtek,/2./

*

A Zubricui vereség annyira megtörte Mánuelt, hogy bar ké
sőbb győzelmet is aratott a törökön, még sem tudott többé a régi
lenni!/ Önmagának csak imbolygó árnyéke, lett. Megtörve, csalódot

ton, minden siker nélkül

huliytel 1180. szeptember 24-én a görögök

egjrk legnagyobb és legjelesebb császára.
Midőn imperialietikus tervét megvalósítani igyekezett,

egész Nyugatot

szemben találta magával. Egyedüli szövetségese a

német császár nemhogy támogatta volna, hanem ellenkezőleg folyjon
gyengítette.Peltünő mindeji esetre a görög^német szövetség ezen

gyors bomladozása

és -emi még külö/sebb^ azouavolt, hogy külsőleg 1

a szövetség mindvégig fennállott, habár a valóságban a két csá

szár egymás ellensége volt. Fánuelt elidegenít ette a Hohenstaufok

tói ezeknek részváilens^re-Magyarországi küzdelmeiben és még in

kább Frigyes nagymérvű foglalása

felső-Itáliában. Viszont Fri

gyest elhidegítette á szövetségtől a császár -eras» alattomos munka.

Ja, ^mellyel a fels$/ltáliai varosokat ellene izgatta

és ellené

vel^ Vilmos szicíliai királlyal szövetségre lépett. • ánuel ugyan
nem bontotta f-1 a szövetséget, sőt évről-évre meneszt<követeit

a nemet udvarba a szövetség megerősítése végett. /3./

nem 8zű

-nlk meg akadályokat gördíteni Frigyes elé Itáliában. Több ?*180“
itáliai várossal szoros összeköttetésbe lépett,

mint Ggnjöával,

^pkxKXKk Piáéval, Anconívales más tengerparti váró sokkal./4./

Esa kiméit sem fáradságot, sem pénzt, csakhogy Jáyaros okát _elle*
1./ Nicetas 246. o.

,

|
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állásra buzdítsa, alnémet császár ellen.,$r-tárt nem ismerő áldozatá
nak | még -4^~l<tfc * maga, fontos .«rodménye, r.sxt jó-xászt ennék tulaj

donítható hogy az itáliai városok olyan makacs és hőstis kü..del-

met fejtettek ki ^Frigyessel szemben./1./
'Und ezt azonban jól

tudta Prigyes éa nem mulasztotta

el, hogy levelében szedre ne vesse Mánuelnek ezen s.kn&X-'*m*nkajat
/2./
'
A szövetség rovására ily-Képijén mindkét fél meglehetős
X'
sokat tett, aminek a végeredménye az lett, hogy 1173. Anoona

í

ostrománál a szövetségesek mint ellenségek állottak egymással
szemben./3./

Elvitázhatatlan, tény*» hogy a szövetség szilárdságától
és őszinteségé tol függött nagyrészt a görög császár politikája.////

Ha összetartott volna a két császár és egymás útját nem keresztez

te volna, kétségtelen, hogy Mánuel mind Itáliában, mind pedig Ma

I

gyarországban, ha nem is a maga egészében, de részben minden esetre

r

megvalósíthatta volna tervet. Endennek az ellenkezője történt,
amiben ezek után nemjcsekély része volt a Hohenstaufoknek.

A német császárok csak akkor vették észre a görög politika
mvUM?

veszéTy<Hiségét, amikor szövetségesük Itáliában már meglehetősen
hóditgatott. Természetesen a szövetség latiéhozáeánal nem gondoltak
arra, hogy

imperialismusokat Manuel alapjában fogj., megtámad

ni. ’’időd ezt észrevették, múlhatatlan kötelsségüknek t> rtoiták/w
nemcsak Európában, de Ázsiában ig ellensúlyoznia görög császár tö

rekvésoit.
Ismeretes az előbbiek alapján, hogy minő eszközökkel
f &
hiusiták meg vánuei terveit Nyugaton. Nem 'fceo felesleges talán

.7 ■

röviden érinteni mindazon lépéseket, amelyekkel a Hohunstaufok

Keleten is megtörni igyekeztek szövetségesüket.

tekintetben ma

7

ga az'Ikóniumi szultán volt a kezdeményező, amidőn 1173-ban kö-

vwtek áltaí felkereste a német császárt. Emberei tudomásár* fogyták,

/,!•/ Nioetaa 261. -65 o.
/¿./ Ka'pp Herr. 106. o.
/3./ Kapp. Herf . 101-102. o.

r
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Frigyesnek, hogy urfck kész fiát a c0áezár leányával eljegyezni

és egész népével a kereszténységet felvenni. A szultán a nyugit

boa való közeledésével és összeköttetésével remélte leginkább
visszaszorítani a görög csiszárokat.Követei mintegy félévig

időztek Németországban és ez idő alatt tanulmányozták a keresz

tény vallást,

a

szultán 1179-ben megújította ajánlatát. Frigye»

hajlandó is volv elfogadni, de leánya h^lala megakadályozta a

tervezett házasságot./!./ A szultánnal való összekötcetés ezzel
még csirájában megsemmisült, de a német császárok elértek vele

annyit, hogy J’ánuel egész figyelmét Keletre irányították.

Hasonló összeköttetésekkel igyekezett vánuel is előmozdítani
érdekeit. Hágában Németországban érintkezésbe lépett ^rigye» ve-

télytárs iv?l és halálos el1 őrsérével, Oroszlán Henrikkel./2./
"
f
Henriket astttán tárnom tt?
hogy minél töbT^Hív^rnw^.l^össe

-1-tK Frigyes erejét. Nyugaton a németek természetéé ellenségei vo]

tak a f^rancziák, pjkikkel Nánuel szintén szoros viszonyba, ketld
rokonságra, lépett. £ maga másodszor a franczia uralkodó csalad
eryik tagját vette el és fiának »zintén franczia nő volt a fele
sége. Ahol pedig másképpen nem é-a?v^y«-siilh.tu,.•><,„, a megveestege-

íxW
téshez és egyenetlenség támasztásához furduit.T'ánuel valóban

ez utóbbira, az európai hatdm.k

torzsalkodására alapította politikáját. Hagyurország és Oroszor
szág között viszályt támaszt; a lázadó Oroszlán Henrikét és t mi

gyár trónkövetelőket támogatja; Itália egyes város;it ellenállái
ra serkenti De a legtöbb eredményt mégis a pápaság és a német
császárság küzdelmétől várta, számltásán-k ezön-al pját is -lv..j

tette, \midőn a pápa és Frigyes a Legna.no melletti ütközet után
V 1 nczében kibékült egymás eal./3./

Mánuel csakhogy célját elérhesse, kész volt vallási tekinte1
ben is Nyugathoz csatlakozni. Ez irányban többször tárgyalt IIL
Jenő és Adorján pápákkal. Különösen 1166-ban erősen

/1./ Kapp. Herr. i.m. 107.o.
/2./ Kapp. Herr. 108. o.
/3./ Kapp. Herr. i.m. 104. o.
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tárgyalások a Szentszék és Byzánc között. A beneventumi érsek

ez évbe ment Byzáncba, mint a pápa követe. Hogy valóban komolyan

foglalkozott vánuel az áttérés, illetőleg egyesülés gondolatával,
az általa rendezett hit'viták. Ezekben mindig oda hatott,
hogy a keleti és római egyház közötti külömbségeket elsimítsa«7i./
®Az egyesülés leghevesebb ellenzője Anphíalis Mihály byzanci pat

ri arcba, aki ózonban még sem tudta meggátolni, hogy császára

1170-ben újra tárgyalásba ne bocsájtkozzék Sándor papával.Az egyesülés a császár minden erőfeszítése daczára megtört a főpap
pá
y
eág és a nép ereiyea ellenállásán* / 3./
Egyeb'K téren is megmutatta hajlandóságát és közeledését

1

a római egyházhoz; például mig a görög szerzeteseket korlátoz
ni
ta, addig a latinokat bő javadalmakkal látta el.
Ezek voltak ama módok és eszközök, melye' kel líánuel

megkísérelte az imperialismug eszméjét diadalra juttatni

és egy-

zoK akadályok, amelyekaz eszmének útjában állottak. Végig
j,
tekintve Vánuel külpolitikáján, nagyon is szembeötlő
ar-edmény-

uttal

/

/

telenség, amely a férfiú vas—akaratú munkáját, határt nem ismerő

vér-e pénz áldozatát követte. Уind—azónáltál

mély nyomokat ha

gyott hátra üínuel birodalma belső életében.
Л

gorög birodalom igen sokat köszönhet e*nagy császárnét , de

még többet székvárosa Byzanc. Hem volt ez időben nyugat Európá"bán

olyan város, knely gazdagságban, és szépségben a görög varos-

sál kiállta volna a versenyt. Mánuel virágoztatta fel ; ő tette

gazdaggá; ő díszítette fel nyilvános és vallási éfületekkel.Byzánezb-n köszpontosittatta nemcs&lc a féls ziget, de Kis-Ázsia keréskódúimét is.

Jöttek ide kereskedök Mezopotámiából, Perzsiából,

Egypt umbó1, Pál ae st i nábó 1, Orosz és Magyarországból is. /3./
I
V

A külkereskedelem emelése végett összeköttetésbe lépett
8,2 itáliai tengerparti városokkal. Különösen a velenczeieket vetbe pártfogásába. S-zámukra fővárosában külön váro^negyedet^lé-ta-

/1./ Карр, ner . i.m. 85-89.0
/2./ C tnnamus 252.
/3./ Kugler 175.0.
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rlrtrstt ég mindenxféle kiváltságokkal halmozta el őket.Meg ís lett
ennak .z eredménye. A veleceiek nagy segítségére voltak Korfu
o trománál ős más hadjárataiban is készséggel támogatták hajóhada

ikkal.
A velenceiekhez hasonlóan karolta föl a többi itáliai keres

kedőket is, úgy, hogy uralkodása alatt közel 60.000 itáliai tar
tózkodott a görög birodalomban./1./ A kereskedelem ily körülmé
nyek között nagy mértékben fellendült.
A velenozeiek a kiváltságos helyzetben rövid idő alatt

meggazdagodtak és gazdEj^guk arányában

többi görög alattvalók

felé kerekedtek. Elbizakodottságukban azután nem egyszer jogtalan

ságra is vetemedtek a görögökkel szemben. Miután Mánuel minden
óvintézkedése hiába valónak bizonyult, a birodalmában tartózkodó
velenczeisket egyszerűen elzáratta és javaiktól megfosztotta./2./

/ 1171-ben/

Az anya város, amely Dalmácia elfoglalása miatt már
1167. óta hadilábon állott a görög császárral, /3./ ez eseinénjjre

megtámadte^a birodalmat. A szigeteket sorra pusztította. A császár
tehetetlen volt velük szemben és úgy békitette ki Velenczét,hogy

a velenceieket szabadon bocsajtotta > Javaikat és kiváltságaikat
X7?
------ - -^xadta.
kötelezte
•őket ^zonban^ hogy kereskedelmük után bizovissz

nyoa adót fizessenek./4./
Az ipar ős kereskedelem mellett nem feledkezett meg as egy

házról és tudományokról sem. Számtalan kolostort és templomot épittetett. Az egyházakat gazdag ajándékokkal halmozta е1./б./&Ч5У•
szerű magánépüléteket emelt ée birodalma biztositáaa/^gyik erőssé-

g t e. másik utón építtette./6./

Nem tagadható, hogy az örökös háborúk kimerítették a birodalmat. z
Alattvalói elégedetlenkedtek

a nagy adók miatt /7./ és midőn

a nagy császár barát csuhában kiterítve feküdt,/8./ Byzánc és a
/1./
/2./
/3./
/4./
/5./

Kugler i.m. 176.0.
Nicetas 223.0.
Kapp. Herr i.m.96.o.
Nicetas 224-226.0.
Nicetas 266.0.

/6./ Ficetas 269.0.
/7 .V. Niceras 265.0.
/8./ Nicetas 288.0.

63 ■birodalom önkényeelenül is fellélegzett. Ekkor még nem tudta,
hogy ''ánuclben legnagyobb császárát vesztette el és benne örökre

kialudt a keleti birodalom utolsó fellobbanó fénye.

Hcgszünt a nagy szellem anélkül, hogy élete egyetlen
célját, - a régi római birodalom feltámasztását csak részben is

megvalósíthatta volna. Mindent feláldozott pedig 6 politikai hit

vallásáért és mégis mindenütt sikertelenség követte gigászi küz-

dulmét. Kudarczot vallott Itáliában, eredménytelenül harczolt
*L,gya.rorgzág ellen es a keleti sikereket egy csapásra megsemmisí

tette a zubriczai rém^napj Kétségtelenül voltak sikerei, de ezek
oly mulékonyak

és jelentéktelenek voltéi, hogy kitűzött céljához

egy lépéssel se ve' ették közelebb.
Az utolsó hat lmas keleti császárnak egész politikája és

minden küzdelme az egész vonalon terméketlen mar dt. Hogy pedig
a nagy férfiú politikája zátonyra jutott, -az-nem rajta múlt,
hanem a kialakult európai helyzeten és ellenségei szívósságán.

volt. Nem egyszer vezette bámulatra méltó taktikájával diadalra
zsoldos Bcr.gci,, A csatában első volt

c megvívott vár fokán. Kitűnő lovas, páratlan bajvívó

nál első

volt

a támadók élén; az ostrom

nemcsak a tornában, de a harezmezón is. Seggét fr nczia

mintára

valóságos lovag-sereggé tette, amely, bár idegen zsoldosok

tömkelegé volt, mégis rajongott vezéréért. Imádta vezérét,mert

leereszkedett hozzá, mert együtt tűrt , szenvedett és mulatott
katonáival.

Határozott és

szívós

természet volt. Egyetlen kedvező

alkalmat 8em mulasztott; gyorsan cselekedett, de megfontoltan.

Lélekjelenlétét soha sem vesztette el, és a csapások nem tudták
tha

crt rimi.
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ás irányította. Éber figyelme mindenre ás mindeneivé kiterjedt.
máskép nem boldogult

\ ravaszsággal

furfanggal igyekezett

a bonyodalmat megoldani. Az eszközökben, melyek céljához vezet

ték, nem volt válogatós.

Amint megállotta a helyét a politika szövevényében,
és.j^K//// a harczmezon, ép olyan készültsége és jártassága volt
a tudományokban. Müveit,tudós férfid volt, \tki szabad idejében/

mulatozása közben nem feledkezett meg szelleme csiszolásáról
sem. Éles elméjével ős ékes—■szólásával nem egyszer ragadta bámu

latra Byzánc tudósait./1./ Theologiai vitatkozásaiban nem egyszer
szorította sakkba a görög hittudosokac. Ép oly
gatta <-

könnyűséggel for

tollat, mint &. harcztőren a kardot. /2./ Kétseg/iivül

sok oldalú és ritka műveltségű férfiú volt.
Annál meglepőbb, hogy £ kivál\ó és nem közönséges tehetségek

kel felruházott férfiú küzdelme, törekvése és politikája meddő

marrdt. Ennek az-a

I

okát első sorban magában a

birodalomban kell keresni és másodsorban azokban az akadályokban,
amelyekkel meg kellett küzdenie.

1

Hiába való volt minden erőfeszítése, mert hiányzott a görög

birodalom.belső ereje, szívóssága és kitartása, Amit elért, azt
is saját erejével küzdötte ki. Nemzetébe azonban nem tudott ele-

¿’•«ndő erélyt és készséget önteni tervei keresztül viteláxe/3./
/
'
/
E* férfiú a tehetetlen birodalomban úgy tűnik fel, mint Kelet
zsoldoe vezére, ki három világrészben harczol földért, hatalomért,
de csak saját érdekében, mert a római eszmét fenntartó állam már

nem ezolgál vállalatainak alapjául. Erejot mindig megosztotta,

ahelyett, hogy egy irányban Összpontosította volna.
Ily körülmények között^ bár sokszor fényeseikért

aratott,

-CK- lel kellett buknia akkor, mihelyt életi8r«S^FB nemze L állott ut-

/1./ Cinnamus 252.0.
/2,/ Uicetas 266.0.

65 -

jában. Ellenségei függetlenségükért, sze.be Óságukért küzdöttek,
mig/ az ő katonái s®mmi egyébért, mint zsoldért és zsákmányért.
Addig szolgálták ügyét/míg jól fizette őket', ha^am , ellene is
fordultak. Hadserege tarka volt; különféle nemzetekből toborozta.

amelyhes/ a legyőzött fejedelmek segédosapatál járul

ö?szc

Ilyen 8®reggel bizony egy egységes és szabadságát sze

tak.

rető nemzettel eredményesen nem tudott megmérkőzni.
A birodalom erőtlenségéhez és serege tarkaságához járult po-

litikájának kivihetujtkeb rég-e és az az ellenállás, amellyel annak
megvalósításánál minden téren találkozott.
Mékuel neve véres betűkkel van beírva a magyar nemzet
történelmébe. - Magyarországi politikáj átíárli etdl-sg megoszlanak

a vélemények; egyes írók tagadják aist-, hogy
gar . alá hajtani

akarta volna, míg

Magyarországot jo

mások ezt határozottun állít

ják. Ez utdjf’bi felfogta legerősebb támasza azon körülmény,hogy
nagyhatalmi törekvései k-7 re s-z-tülv italé érdekében az Kálijával

való öggzekötttítések miatt feltétlenül szüksége volt Dalmátiá
ra, már pedig ez akkor Magyarország birtokát, ké-psoatöjhróf. ,—

—------- Vem hagyhatott tehát háta mögött egy ellensé ö$, be

nem hódolt

országot akkor, mikor nagyon is tisztában volt szövet

séges ▼etőlytársa: a német ¿sászár magyarországi terveivel.

Az alig másféJXszáz éves, fiatal keresztény királyság
ez alkalomm? 1 állt először szemben egy százados múltú nagyhatalom
teljes haderejével s a nyers életerőtől duzzadó magyar nemzeti
hadsereg ugyancsak fényes leckét adott Jcelet zsoldos vitézeinek
a független haza szent fogalmáról.-
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