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Bizánci kapcsolataink a magyar államiság kialakulását megelőző korba nyúlnak 
vissza és a XV. század második feléig megtalálhatók. Történetünk korai adatait bizánci 
források gazdagítják (Bölcs Leó: „Taktika”, Konstantinos Porphyrogennitos: „De 
administrando imperio”) és az államalakulást követő évszázadok kapcsolatait is sok tu
dományosan igazolt tény bizonyítja.

A magyarság vándorlása olyan területen folyt le, amelynek jelentős része Bizánc 
érdekszférájába tartozott. A magyarság jóval a honfoglalás előtt érintkezésbejutott a bi
zánci kereszténységgel. A két szláv hittérítő, Cyril és Metód is találkoztak a magyarok
kal (861 táján és a IX. század nyolcvanas éveiben). Ezek a kapcsolatok még nem vol
tak tartósak. Bizánc határait fenyegető „barbárok” elleni harc során jelentősebb kapcso
latok alakultak ki. Bölcs Leó a bolgárok ellen a magyarok szövetségét használta fel 
(895), majd a bolgárokkal kötött béke után (896) cserben hagyta a magyarokat. A hon
foglalást követő évtizedekben is számolniuk kellett a magyaroknak Bizánc hatalmával. 
A bolgár veszély elmúltával a besenyők ellen is fel kívánta használni Bizánc a magya
rok segítségét. A magyarság ezt a szolgálatot már nem vállalta és hamarosan a birodal
mat támadó tényezőként jelentkezett. Bizánc gazdasága kalandozó hadjáratokra ösztö
nözte a magyar vezéreket (934-943, 948-955, 959). Bizánc követek útján és ajándékok
kal békítette meg a magyarokat. Bíborban született Konstantin ügyes követségei 
(Gabriel-féle követség) értek el rövid nyugalmi viszonyt, majd halála után is megújul
tak a magyar betörések. A harcok folyamán sok magyar bizánci fogságba került, néme
lyek pedig a császári testőrök között is szerepeltek. Konstantin császár idején nagy fe
jedelmi személyiségek (Bulcsu, Termacsu) jártak a bizánci udvarban. Gyula vezér ha
sonló látogatása során (952) Bizáncban vette fel a kereszténységet. A magyar vezérek 
szolgálataikat ajánlhatták fel Bizáncnak más népek elleni harcra. Bizánc gazdag aján
dékokkal szövetségesévé kívánta tenni a magyarokat. Gyula, majd Ajtony megkeresz- 
telkedésével a bizánci befolyás terjeszkedése indult el és ez súlyos harcokhoz vezetett 
I. István király idejében. A tiszántúli magyarság körében később is maradtak nyomai a 
bizánci kereszténységnek, amelyek a nagy egyházszakadás (1054) előtt keletkeztek. A 
görög rítusú egyház hatásától egyébként I. István udvara sem volt mentes. A görög egy
házi kapcsolatok természetesen a magyar fold déli részén érvényesültek erősebben.



I. István külpolitikájában is jelentős helyet nyertek a bizánci kapcsolatok. Ajtony 
és az erdélyi Gyulák ellen bizánci szövetséggel folyt a harc (1002-1004), és magyar csa
patok vettek részt Sámuel bolgár cár leverésében. A szövetségi kapcsolatokat I. István 
utódai is fenntartották. II. Baszileiosz bizánci császár uralma után a hanyatlás jelei mu
tatkoztak. A magyar külpolitika a német befolyás ellen keresett támaszt Bizáncban, és 
a XI. század második felében Magyarország igyekezett beavatkozni is Bizánc belügye- 
ibe. Salamon király és Géza herceg hadjáratot vezettek Nis ellen (1072), miközben a 
bolgárok felkeltek Michaél Dukasz császár ellen (1071-1078). A meggyengült Bizánc 
terhére a magyar királyság terjeszkedni kívánt dél felé, de I. Géza házasságával ismét 
bizánci orientáció jelentkezett. I. Géza, Salamon király német támogatói ellen Bizánc
hoz fordult segítségért és a sikeres kapcsolat jeléül nyerte el a bizánci eredetű koronát, 
amely a magyar királyi korona alsó részét képezte később. A koronát a császár a bizán
ci befolyás jelképeként küldte „Turkia hivő királyáénak. Erre az elismerésre 1. Gézá
nak nagy szüksége volt és ez, az adott körülmények között, a magyar királyság függet
lenségének biztosítékát jelentette. Bizánc is megfontolt érdekeket fűzött ehhez nemcsak 
a bolgárok és a szerbek lázongásai ellen, de a szeldsuk-törökök, besenyők és ózok fe
nyegető támadásainak feltartóztatása érdekében is.

László királynak sikerült ismét terjeszkedő politikába kezdeni, elfoglalva Szlavó
niát (1091) és Horvátországot. Bizáncnak nem volt ereje a hódítások megakadályozásá
ra, de sikerült a kunokat Magyarország ellen fordítani. Kálmán király dalmáciai hódítá
sát (1105) bizánci szövetség támogatta, amit az Árpád-házi hercegnő, Piroska, összehá
zasítása előzött meg 1. Alcxiosz Komnénosz bizánci császár fiával. Bizánc a szövetsé
get a keresztes hadjáratok és a dél-itáliai normannok fenyegetései miatt kereste, Kálmán 
ezért hatékony segítséget nyújtott Bizáncnak a bekövetkező normann támadás idején 
(1107). Ilyen körülmények közt Magyarország a XII. században a latin-germán világ 
keleti és Bizánc nyugati törekvéseiben ütközőponttá lett. Bizánci követek sűrűn jártak a 
magyar királyi udvarban. Egyidejűleg Nyugat és Kelet árucseréjének területén is jelen
tős szerep jutott Magyarországnak. Pest és Konstantinápoly között a régi római hadiét 
vonalán a XII. században gyakran tűntek fel magyar kereskedők is. A bizánci pénzek
nek pedig nagy szerepe lett a magyar kereskedelmi életben. Keletről bevándorolt izma
eliták, mohamedán vallású népelemek ebben az időben jelentős szerepet játszottak a ha
zai kereskedelemben.

Elénk államközi kapcsolatok alakultak ki a XII. század első felében is Bizánc és 
Magyarország között. Bizánc a magyar belviszályok menekültjeinek gyakran menedé
ket adott. Ilyen ok is alapja lehetett II. István király 1127. évi hadjáratának. Kálmán 
megvakított öccse, Álmos és a későbbi II. Béla szintén itt kaptak menedéket. Bizánci 
támogatás reményében tartózkodott Kálmán elűzött feleségének Boris nevű fia is Bi
záncban (1128-1130). Láthatóan erősödött Bizánc tevékenysége, hogy a magyar bel- 
ügyekbe beavatkozzék, és ezzel megkezdődött a küzdelem a bizánci befolyás elhárítá
sáért a XII. század második felében.

A bizánci trónra az Árpádházzal rokon Komnénosz dinasztia kiemelkedő alakja 
Mánuel (I. László magyar király unokája) került (1143), aki megkísérelte a római csá
szárság egységének helyreállítását. Céljaihoz először III. Konrád német császár szövet-
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ségével igyekezett, ezért kiváltotta 11. Géza ellenkezését, aki a szembenálló normann- 
francia szövetséget támogatta. I. Frigyes uralkodásától (1152) a német-bizánci szövet
ség felbomlott, de Mánuel világuralmi terveinek célpontja maradt ismét Magyarország, 
amelynek Itália meghódítása mellett a német birodalom elleni felvonulási terület szere
pe lett volna. Mánuel ebben a tervben a diplomácia minden eszközét felhasználta céljai 
elérésére. Támogatta a magyar trónkövetelőket, belviszályokat szított, beavatkozott a 
belső pártküzdelmekbe, stb. Jelentős sikereket ért el a magyar világi nagybirtokosság 
pártfogásával, amely a király és az egyházi nagybirtokosság ellen külföldi támaszt ke
resett. Ezzel a magyar feudális anarchia utat nyitott a bizánci hódító törekvéseknek. 
Mánuel előbb a magyarokkal szövetséges szerbekre igyekezet hatalmát kiterjeszteni. 
Közben védelembe vette II. Béla idejében Borisz, II. Géza és III. István királyok idejé
ben pedig István és László trónkövetelőket. 1151-56-ban folyó nyílt háborúban elhódí
totta a szerb területeket. A háború 1154-ben fegyverszünethez vezetett, majd ismét ki
újult és II. Géza a Mánuelt eláruló Andronikosz-t (Mánuel unokatestvére, Barancs és 
Nis kormányzója) igyekezett Bizánc trónjára juttatni. A sikertelen kísérlet után (1155) 
Mánuel hasonlóan István herceget (II. Géza öccse) igyekezett saját céljaira felhasznál
ni, akit Mária hercegnővel házasított össze (Mánuel unokahúga). Néhány évvel később 
már II. Géza idősebb öccse, László herceg is Bizáncba került (1158). Géza halála után
III. Istvánnal szemben István herceget kívánta Mánuel trónra juttatni. A hazai uralkodó 
pártok végül elejtették III. Istvánt és a Bizáncból hazatért II. Lászlót emelték trónra. II. 
László halála után (1163) Mánuel rokonát, IV. Istvánt ültették a trónra, de pártját az el
lenpárt által visszahívott III. István leverte és IV. István kénytelen volt ismét Bizáncba 
emigrálni. Mánuel ezt követően barátságot színlelve Béla herceget (II. Géza ifjabb fia) 
udvarába vitte, akinek felajánlotta lánya kezét további tervei megvalósítása érdekében. 
Bélát Mánuel a bizánci birodalom trónörökösévé proklamáltatta, aki természetesen át
tért a görög egyházba. Ez a kapcsolat lett volna hivatott a görög-magyar perszonális 
unió megvalósítására. Béla közel tíz évet töltött Bizáncban, miközben Mánuelnek fia 
született és az előbbi tervek meghiúsultak. Ugyanakkor (1172) III. István meghalt és a 
magyar ellenzéki párt követeket küldött Béláért Konstantinápolyba. Béla hazatért, de 
esküvel kellett fogadnia a császár iránti hűséget.

III. Béla király megtartotta a szövetségi kapcsolatokat Bizánccal és fegyveresen is 
segítette Mánuelt a szeldsukok ellen (1176). Újabb házassági kapcsolatok alakultak a 
császári családdal (III. Béla nővérének és öccsének házassága), a trónviszályokba Béla 
ellen beavatkozó anyját (Eufroszina) pedig Görögországba száműzte a király.

A világi nagybirtokosság III. Bélában a bizánci befolyás újjáteremtőjét látta. Bé
la ezt a reményt nem igazolta be és a bizánci udvarban megtanult ügyes diplomáciával 
az úri csoportokat egyensúlyban tudta tartani, majd Mánuel halála (1180) után a bizán
ci behatolást véglegesen visszautasította. III. Béla a Mánuel halála után kitört trónviszá
lyokba beavatkozott a trónkövetelő Andronikosszal (Mánuel unokatestvére) szemben. 
Béla házassági terveket szőtt Mánuel görög-magyar tervének megvalósítására, de az 
események megakasztották és Andronikosz kivégzése után, 1185-ben Iszakiosz Ange- 
loszt emelték a bizánci trónra. Az új uralkodóval Béla szövetségi kapcsolatokat terem
tett és elismertette a Mánuel halála után megszerzett Dalmácia felett a magyar főséget.
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A császár III. Béla leányát (Margit) vette feleségül, erősítve a szövetséget, amelyre Bi
záncnak a szerb-kérdés és a keresztes hadjáratok miatt nagy szüksége volt. A feudális 
anarchiában legyengült Bizánc uralma alól közben a bolgárok ismét felszabadultak 
(1187) és ezzel megszakadt a területi érintkezés Bizánc és Magyarország között. A bi
zánci trón kérdésébe később is történt magyar beavatkozás, de kísérlet maradt 1216-ban 
a francia-magyar koalícióval jelölt Endre (III. Béla fia) trónra juttatása is.

Bizánc a XIII-XV. Században a hanyatlás korát élte és a megváltozott viszonyok 
közt már csak Bizánc várhatott segítséget Magyarországtól. A XIII. században IV. Bé
la, majd V. István nyújtottak segítséget. Az utolsó bizánci dinasztia (Palaiologosz-ház) 
is házassági kapcsolatokba került az Árpád-házzal. A XIV. században a török terjeszke
dés késztette Bizáncot Nagy Lajos támogatásának elnyerésére (1366), amikor a budai 
várban folytak a személyes tárgyalások. Nagy Lajos támogatását a pápa uniós tervei tet
ték lehetetlenné. 1423-ban ismét segítséget kért Bizánc és a császár trónörököse e cél
ból egy évig tartózkodott Budán. A szerencsétlen kimenetelű várnai csata (1444) után 
azonban mind kevesebb reális lehetőség mutatkozott Bizánc megsegítésére. A török tá
madástól sanyargatott bizánci népek Hunyadi János küzdelmeitől vártak segítséget és 
hagyományaikban dicsőítették tetteit. Bizánc ostromának utolsó napjaiban is (1453) 
várták a bizánciak Hunyadi felmentő seregeit.

A magyar-bizánci államkapcsolatokon túl gazdag tárgyi emlék őrzi a kulturális 
kapcsolatokat, a bizánci művelődés magyarországi hatását. Görög nyelvű okmányok, 
bizánci pénzek, bizánci hatás alatt készült képzőművészeti alkotások jelentős számban 
tanúskodnak a bizánci kultúra nyomairól.
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