ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΒΕΛΑΝ ΤΟΝ Γ'
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ

Έν σοβαρωτάτη ανακοινώσει του γενομένη τφ 1928 εν Δέβρετσεν τής
Ουγγαρίας, ό αείμνηστος Αύγουστος Χάϊζεμπεργ έλεγε τά έξης: «Ή ιστορία
» των Ούγγρων ήτο από αιώνων συνδεδεμένη μετά τής τοϋ Βυζαντινού κρά»τους προ τής έν τή νϋν πατρίδι έγκαταστάσεως τοϋ ίπποτικοϋ τοΰτου έθνους.
»Και έκτοτε μένει ή ιστορία αϋτοϋ στενώς συνδεδεμένη με τό Βυζάντιον.
» Ό Ουγγρικός λαός ϋπέστη βαρυνάτας θυσίας, διά νά σώση τό κράτος καί
» μετά την πτώσιν αύτοΰ, ή Ουγγαρία συνέχισεν εΰσεβώς καί ίπποτικώς τον
» διά τον πολιτισμόν αγώνα, έως οΰ έθραϋσθη καί ή ίδική της δϋναμις. Είναι
» αδύνατον νά άσχοληθώμεν με την ιστορίαν τής Ουγγαρίας χωρίς νά συμβι»βάσωμεν ταΰτην μετά τής ιστορίας τοϋ κράτους καί τοϋ πολιτισμοϋ τών
» Βυζαντινών».

Τών τοϋ Μανουήλ Κομνηνοϋ καί τοϋ Βέλα Γ' σχέσεων άποδεικνυουσών μάλιστα τήν αλήθειαν τών προειρημένων, θά προσπαθήσω συντόμως
νά περιγράφω τήν εποχήν ταΰτην. Τότε ό πόλεμος ήτο ή κανονική κατάστασις τών εθνών. Έν ω δμως οί πόλεμοι ήσαν συνήθως συνδεδεμένοι με εθνι
κόν μίσος, οί ολίγοι μεταξύ Ελλήνων καί Ούγγρων τοιοϋτοι έστεροϋντο τοϋ
έξολοθρευτικοΰ χαρακτήρος. Ό κύριος σκοπός τών προ 800 ετών γενομένων
τούτων πολέμων ήτο ή τής χώρας μεγέθυνσις, ουδέποτε δ’ έλειπεν έξ αυτών
γενναία πρόφασις, τουτέστι βοήθεια έν οίκογενειακαΐς ύποθέσεσιν. ’Άλλως τε
οί πόλεμοι οΰτοι κατέληξαν εις διαρκή ειρήνην τιμητικήν δι’ άμφοτέρους
τούς λαούς1. Ή τών αντιπάλων διαγωγή ήτο άλλως τε πάντοτε φιλόψρων καί
ίπποτική. Τώ 1072, ό βασιλεύς τής Ουγγαρίας Σολομών (1063-1074) ύπεχρεώθη νά έκστρατεύση κατά τοϋ στρατηγοΰ τοϋ Βυζαντίου Νικήτα, διά νά
άμυνθή κατά τών έπιδρομών τών Πετσενέγων, εύνοουμένων τοϋ αύτοκράτο-

1 Οί οικογενειακοί δεσμοί, καίπερ δημιουργηθέντες όπως συνδέσωσι τάς δύο δυνα
στείας, τουναντίον προύκάλεσαν συγκρούσεις. Μέλη δυσηρεστημένα τής Ουγγρικής δυνα
στείας ευρον άσυλον παρά τοΐς νέοις έν Κωνσταντινουπόλει συγγενέσιν, καί τάνάπαλιν
οί τοϋ αύτοκράτορος πολέμιοι ύπελόγιζον επί τοϋ Οΰγγρου Βασίλειος... Εις τάς οικο
γενειακός σχέσεις βλέπομεν λοιπόν τήν τών πολέμων αιτίαν. Θάλλοτση, Βέλα Γ' καί
ή Ουγγρική Μοναρχία.
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ρος. Κατανικήσας τούς Πετσενέγους έπολιόρκησε τό Βελιγράδιον to κατεχόμενον υπό τοϋ Νικήτα. Μετά πολιορκίαν μηνών τινων κόρη Ούγγρ'ις
άνάψασα πυρκαϊάν παρέσχεν εις τον Ουγγρικόν

στρατόν αφορμήν, δπως

έπωφεληθή τής ταραχής καί είσορμήση εις την πόλιν. Ό Νικήτας παρεδόθη
τότε είς τον Γέϊζαν1, οστις περιεποιήθη τούς αιχμαλώτους "Ελληνας. Ό Μιχαήλ
Δούκας Παραπινακης ευγνώμων εστειλεν αύτώ δώρα καί στέμμα.
Δευτέραν φοράν οι "Ελληνες συνεκροΰσθησαν μέ τούς Ούγγρους διά
την εξής αιτίαν: Ό ‘Άλμος, θείος τοΰ Στεφάνου Β', συνομόσας κατά τούτου,
προσέφυγεν εις την Κωνσταντινούπολην ζητών την προστασίαν τής αύτοκρατείρας Ειρήνης2. Ό Στέφανος Β' (1114-1131) ζητεί την παράδοσιν τοϋ
’Άλμου, μη επιτυχών δε αυτήν, κηρύσσει τον πόλεμον κατά τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου Β' Κομνηνοΰ. Ό πόλεμος ούτος ήρχισεν τφ 1128. Οι δύο
στρατοί έπολέμησαν νικώντες καί νικώμενοι εκ διαδοχής έωσοϋ, τοϋ ‘Άλμου
άποθανόντος, συνωμολογήθη ή εΙρήνη.
Σπουδαιότατον πρόσωπον έν τή ιστορία τών δύο λαών διεδραμάτισεν ό
Μανουήλ Κομνηνός, (1143 -1180)3 άναγορευθείς αύτοκράτωρ υπό τοϋ πατρός
αύτοϋ Ίωάννου, αντί τοϋ άδελφοϋ του Ίσαακίου, ένεκα τής δραστηριότητος
καί τοΰ πνεύματός του. Πάντες οί ιστοριογράφοι τον περιγράφουσιν ως
ίκανώτατον καί πολεμικώτατον αύτοκράτορα ε'χοντα μεγάλην σωματικήν ίσχύν
καί επιβλητικόν παράστημα: ήτο μέγας, ήλιοκαμμένος, αρρενωπός, συμπαθη
τικότατος καί πολιτικώτατος.
Ώς ό πατήρ του, οϋτω καί ό Μανουήλ είχε σκοπόν: Movere fines...
ultra Danubium ad occidentem.
Η ΕΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ! KATASTA212

Τώ 1141 άπέθανε Βέλα 6 Β' (Vak Bela, τυφλός Βέλα), άφίνων τρεις
υιούς: Γέϊζαν, Λαδίσλαον καί Στέφανον. Προ τοΰ θανάτου του είχε
διορίσει διάδοχον αΰτοΰ τον Γέϊζαν, ΐνα κυβερνά εν Ουγγαρία, Κροατία καί
Δαλματίφ. Τήν Βοσνίαν, ήν έκληρονόμησε παρά τής συζύγου του Ελένης,
θυγατρός τοϋ Οϋρος, ήγεμόνος τής Σερβίας, ά'φινεν είς τον Λαδίσλαον, τήν
δέ Συρμίαν είς τον Στέφανον.
Ή βασιλική λοιπόν οικογένεια τής Ουγγαρίας ήτο συγγενής μέ τήν
υπό τήν επιδεσποτείαν τής Κωνσταντινουπόλεως ούσαν Σερβικήν. Ό παλατϊνος τής Ουγγαρίας Βέλους, αδελφός τοϋ Βλάχου Τσούδομιλ, ήγεμόνος
1 Ό Γέϊζας, ύστερον Βασιλεύς τής Ουγγαρίας ώς Γέϊζας Α' (1074 · 1077), έξάδελφος
τοΰ Σολομώντος, ήτο γνωστός διά τήν μεγαλοψυχίαν του.
1 Ή Ειρήνη, Ουγγριστί Πίροσκα, ήτο Ουγάτηρ τοΰ Βασιλέως Λαδισλάου Α' 'Αγίου
Λαδισλάου (1077 - 1095).
8 Πάππος τοΰ Μανουήλ ήτο ό 'Αλέξιος Α’ Κομνηνός. Ό υιός του, ’Ιωάννης Α', πατήρ
τοΰ Μανουήλ, ήτο σύζυγος τής Ούγγρίδος Ειρήνης (Πιρόσκας).
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τής Σερβίας, τον παρώτρυνεν, όπως μή αναγνώρισή την Ιπικυριαρχίαν τοΰ
Βυζαντίου, άλλα την τής Ουγγαρίας, ή κατάστασις δμως δεν ηΰνόει τό σχέδιον τοΰτο, λαμβανομένου μάλιστα ΰπ’ όψιν τοΰ τε χαρακτήρος καί τής
ανδρείας τοΰ Μανουήλ, τοΰ οποίου δνειρον ήτο ή άνΰψωσις τής δυνάμεως
τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ή υποταγή τής Ουγγαρίας. Προς Ιφαρμογήν των σκοπών του εχρησίμευσεν αΰτώ ή διαγωγή τής Σερβίας, ήτις
παρέσχε προφάσεις συγκροΰσεως μετά τής Ουγγαρίας. Δεν Ιβράδυνε λοιπόν
ό Μανουήλ νά είσδυση μέ τον στρατόν αυτοΰ εις τήν Σερβίαν κα'ι νικήσας
και συλλαβών αιχμάλωτον τον Βλάχον, νά κυριεΰση τό Σεΰγμινον. Ό Γέϊζας
νικήσας τον Ρώσσον ηγεμόνα Βλαδίμηρον έξεστράτευσε κατά τοΰ Μανουήλ,
άλλ’ οΰτος, άποφεΰγων τήν αποφασιστικήν σύγκρουσιν, ήρκέσθη ν’ άπωδήση
μικρά Ουγγρικά αποσπάσματα καί νά λεηλατήση τό Βανάτον.
Τώ 1153, ό Γέϊζας παρεσκευάζετο προς νέον πόλεμον, αλλά τοΰ Φρει
δερίκου Μπαρμπαρόσσα άπειλοΰντος τήν Ουγγαρίαν, οΰτος ήναγκάσθη νά
συνομολογήση ειρήνην μέ τον Μανουήλ. Ή ειρήνη αυτή δεν διήρκεσε πολύ,
αιτία δε οι τοΰ Γέϊζα αδελφοί Στέφανος καί Λαδίσλαος, οΐτινες άπολέσαντες τάς εδάφη των καί φοβούμενοι καταδιώξεις, προσέφυγον εις τήν αυλήν
τοΰ Μανουήλ, δστις τούς ΰπεδέχθη καλώς, διά νά έ'χη πρόφασιν προελάσεως
εις τήν Ουγγαρίαν.
Κατά τήν εποχήν ταΰτην, ό αδελφός τοΰ Μανουήλ ’Ανδρόνικος, εποφθαλμιών τον θρόνον, έκάλεσε τον Γέϊζαν είς βοήθειαν. Οΰτος έ'σπευσε
προθύμως καί νικήσας τον Βυζαντινόν στρατόν έκυρίευσε τήν Βρανιζόβαν.
Πάντες οϊ Οΰγγροι οί συνοδεΰσαντες τον Στέφανον είς τήν Ρωμανίαν άπέθανον εν τή μάχη ταΰτη. Ό Γέϊζας, ευχαριστημένος, συνωμολόγησε ειρήνην
μέ τον Μανουήλ, δστις ΰπεσχέθη νά μή ΰποστηρίζη πλέον τούς αδελφούς
αυτοΰ' καί έπεκαλέσθη μέν ό Στέφανος τήν βοήθειαν τοΰ αΰτοκράτορος τής
Γερμανίας Φρειδερίκου, άπέτυχεν δμως τοΰ σκοποΰ του,’τοΰ αΰτοκράτορος
φιλικώς έχοντος προς τον Γέϊζαν. Ό Στέφανος έπιστρέψας είς τήν Κωνσταντινοΰπουλιν Ινυμφεΰθη τήν ήγεμονίδα τής ’Αντιόχειας Μαρίαν, συγγενή
τοΰ Μανουήλ, καί έ'μενε καραδοκών ευκαιρίαν δράσεως, άφ’ οΰ μάλιστα εν
τώ μεταξύ έτελευτησεν ό Γέϊζας τώ 1161, άφήσας διάδοχον αυτοΰ τον δεκαπενταετή πρωτότοκον υιόν του Στέφανον Γ'.
Ό τοΰ Γέϊζα Β' θάνατος εφάνη εις τον Μανουήλ ως άρίστη ευκαιρία
προς πραγματοποίησιν τών σκοπών του. ’Άνευ αναβολής λοιπόν είσβαλών
εις τήν Σερβίαν μέ στρατόν κινητοποιηθέντα επειγόντως, έ'πεμψε πρέσβεις
είς τούς Ούγγρους ζητών δπως οΰτοι μή άναγνωρίσωσι Βασιλέα τον Στέφα
νον, υιόν τοΰ Γέϊζα, αλλά τον Στέφανον, αδελφόν αυτοΰ. Ήτιολόγησε δέ τήν
άξίωσιν ταυτην διά τής επικλήσεως τών αρχαίων Ουγγρικών Ιθίμων, καθ’ α
διαδοχή άνήκεν, δ'χι εις τον υιόν, άλλ’ είς τον πρωτότοκον αδελφόν τοΰ
βασιλέως, Τοιοΰτος δμως διαδοχής νόμος ουδέποτε ΰπήρξεν εν Ούγγαρίοί.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
28/09/2021 13:00:42 EEST - 3.236.13.53

286

Φ. Μουράτυ

Κατά τον Ουγγρικόν νόμον διαδοχής δ βασιλεύς έ'πρεπε νά κατάγεται εκ τοΰ
αίματος τών ’Άρπαδ. Γενικώς διάδοχος ήτο δ πρωτότοκος υιός τοΰ βασιλέως. Επειδή δμως εγένετο έξαίρεσις τοΰ εθίμου τούτου, δ Μανουήλ επωφελήθη ταυ της διά νά παραδώση τον θρόνον εις τον προστατευόμενόν του
Στέφανον.
Οί Ούγγροι άπέρριψαν τήν αΐτησιν τοΰ Μανουήλ, δστις με υποσχέσεις
καί άπειλάς έπλησίαζε προς τήν Ουγγαρίαν, έν’ φ δ Στέφανος Γ' έφυγεν
εις τήν Pozsony1 μέ τήν μητέρα του. Τό αποτέλεσμα ήτο δτι οί Ούγγροι
ένέδωκαν, επειδή μέρος αυτών έπηρεάσθη υπό τών απειλών καί οί λοιποί
έδελεάσθησαν ύπό τών υποσχέσεων τοΰ Μανουήλ. Δεν άνεγνώρισαν δμως
τον μισούμενον Στέφανον, αλλά τον αδελφόν αύτοΰ Λαδίσλαον, δευτερότοκον υιόν τοΰ Γέϊζα Α'. Ό Στέφανος έλαβε τό τρίτον τής Ουγγαρίας
καί ωρίσθη διάδοχος.
Τώ 1162 έτελεύτησεν ό Λαδίσλαος ά'ρξας μήνάς τινας, ό δε θεΐός του
Στέφανος έ'χων κόμμα ισχυρόν μεταξύ τών μεγιστάνων άνηγορεύθη βασιλεύς
ως Στέφανος Δ', άλλ’ δ λαός μισών αυτόν, άτε σφετεριστήν, ήτο έ'τοιμος νά
έπαναστατήση. Προ τοιαύτης καταστάσεως ό Στέφανος ήναγκάσθη νά έπικαλεσθή τήν βοήθειαν τοΰ Μανουήλ, δστις έπεμψε στρατόν εις τήν Ουγγα
ρίαν, τοΰθ’ δπερ ηύ'ξησε τό κατά τοΰ Στεφάνου μίσος τών Ούγγρων. Οί τοΰ
Στεφάνου οπαδοί τότε τον συνεβούλευσαν νά άποπέμι|η| τον Ελληνικόν στρα
τόν, διά νά άνακτήση τήν τοΰ έ'θνους εμπιστοσύνην, δπερ καί εγένετο. Ό Στέ
φανος Γ' δμως έπωφεληθείς τούτου και διοργανώσας στρατόν, έξεστράτευσε
κατά τοΰ Στεφάνου Δ' καί τον ένίκησεν, άναγκάσας αυτόν νά προσφύγη εις
τήν αυλήν τοΰ Μανουήλ. Ή βασιλική εξουσία περιήλθεν ούτως εις Στέφανον
τον Γ'. Ό Μανουήλ προστατεύων Στέφανον τον Δ' προήλασεν επί τήν Ουγ
γαρίαν, αλλά καθ’ δδόν σκεφθείς δτι οί Ούγγροι ουδέποτε θά τον άναγνωρίσωσι, έσταμάτησε τον άγώνά του, έγκαταλιπών δέ τον Στέφανον Δ' ήκολούθησε νέαν δδόν. Έπιστρέψας εις Κωνσταντινούπολην, έ'στειλε πρεσβευτήν
εις τούς Ούγγρους τον σεβαστόν Γεώργιον Παλαιολόγον, αρχηγόν τών σωμα
τοφυλάκων του προσφέρων αύτοΐς τήν ειρήνην καί τήν φιλίαν του. Προς άπόδειξιν δέ τής ειλικρίνειας του ύπεσχέθη νά συζεύξη τήν θυγατέρα αύτοΰ
Μαρίαν μετά τοΰ Βέλα, άδελφοΰ τοΰ Στεφάνου Γ' καί νά άναγορεύση τοΰτον
διάδοχον τοΰ Βυζαντινού θρόνου.
Ό περίφημος ιστοριογράφος Λουδοβίκος Θάλλοτση γράφει εν τώ έ'ργφ
του Βέλα δ Γ'. καί ή Ουγγρική Μοναρχία. «Ό Μανουήλ έν τή περιστάσει
»ταύτη έπραξεν ούτω, διότι αυτό άνταπεκρίνετο μάλιστα εις τά αυμφέροντά
»του. Τόσον αχανές κράτος, ως τό ’Ανατολικόν Ρωμαϊκόν, είχε παραπολλά
»ζητήματα, ενεκεν ακριβώς τής έκτάσεως αύτοΰ. Εις τά ανατολικά σύνορα
Πρεσβοϋργον, Ούγγριστΐ Pozsony.
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»τά τής Περσίας και τής Τουρκίας ύπήρχον έκκρεμούντα ζητήματα, πρός
» δυσμάς ήτο άπησχολημένον μέ την ’Ιταλίαν και τον Γερμανόν αύτοκράτορα,
* πρός βορράν το Ουγγρικόν ζήτημα προΰκάλει φροντίδας. Πολλάκις ήσφά» λιζε την επιτυχίαν ενός μέρους, κάμνων παραχωρήσεις εις τό άλλο: ό σκο» πός ήτο πάντοτε ή τήρησις, ενίοτε ή κατάκτησις. Δεν γνωρίζομεν τό πολι» τικόν μέρος καί τα ψυχολογικά αίτια τοΰ ζητήματος τούτου, συμπεραίνομεν
» μόνον, οτι δεν ήγάπα τους ιδικοΰς του συγγενείς, ους ύπωπτεύετο. Τον
» νέον βάρβαρον δεν έφοβεΐτο, δυνάμενος νά τον παιδαγωγή κατά τό παρά
δειγμά του».
Οί Ούγγροι θαμβωθέντες από τάς υποσχέσεις τοΰ Μανουήλ και μη ύποπτεΰοντες τον σκοπόν του, έστειλαν τον Βέλα, δστις εις την Κων/πολιν ώνομάσδη ’Αλέξιος καί άνηγορεύθη δεσπότης1.
Μετά την εις Κων/πολιν άφιξιν τοΰ Βέλα, ό Μανουήλ προσήρτησεν
εις τήν Ουγγαρίαν τήν υπό των Ενετών κατεχομένην Δαλματίαν καί ήξίωσεν
αυτήν ως κληρονομιάν τοΰ Βέλα, τοΰ Ουγγρικού δμως συνταγματικού νόμου
τονίζοντος τό αδιανέμητου τού κράτους, οί Ούγγροι άπέρριψαν τήν άξίωσιν
ταύτην τοΰ Μανουήλ. Ούτος θέλων νά τούς έξαναγκάση νά δεχθώσι τήν
άξίωσίν του έστειλε τον Στέφανον Δ' μέ στρατόν κατά τής Ουγγαρίας, τουτου
δ’ άποτυχόνιος, αυτός δ Μανουήλ έφθασε μέ πολύν στρατόν εις τά σύνορα
τής Ουγγαρίας καί έστειλεν εις τον Στέφανον Γ' επιστολήν δηλών δτι δέν
είχε σκοπόν νά πολεμήση, αλλά νά άσφαλίση τήν κληρονομιάν εις τον Βέλαν.
Τής Ουγγαρίας δμως δεχθείσης βοήθειαν έξωθεν, ό Μανουήλ ύπεχώρησεν εις
τήν Ρωμανίαν μετά τού Στεφάνου Δ', δστις μετ’ου πολύ, Ικστρατεύσας έκ
νέου κατά τού Στεφάνου Γ' μέ Ελληνικόν στρατόν, ένεκλείσθη εις τό Σεύγμινον (Zimony) δπου άπέθανεν. Οί Ούγγροι έκυρίευσαν τότε τό Σεύγμινον
άλλ’ δ Μανουήλ, μισθώσας Ρώσσους επικούρους, είσέβαλεν εις τήν Ουγγαρίαν
μέ ισχυρόν στρατόν καί κυριεύσας τό Σεύγμινον προήλασεν εις τήν Δαλματίαν,
τήν οποίαν καί κατέκτησε σχεδόν χωρίς άντίστασιν. Καί ένίκησε μέν δ Ουγ
γρικός στρατός υπό τον παλατΐνον Διονύσιον τον Ελληνικόν στρατόν επί
τής 6'χθης τού Σαύα, εκδικούμενος δμως ό Μανουήλ έλεηλάτησε τήν Τραν
συλβανίαν. Τφ 1166, δ Στέφανος Γ' δεχθείς βοήθειαν έκ μέρους τοΰ δουκός
τής Αυστρίας, κατέκτησε πάλιν τό μέγιστον μέρος τής Δαλματίας. Τφ 1168,

1

Ή επίσημος άναγόρευσις έγένετο τφ 1165 ή 1166 τφ δέ 1169 έγένννησε, παρά

πάσαν προδοκίαν, παΐδα ή βασίλισσα (τόν ύστερον τόσον άτυχή ’Αλέξιον), δστις έγένετο
φυσικός διάδοχος καί δεσπότης. Ό Βέλα ύπεβιβάσθη εις τό αξίωμα τοΰ «Καίσαρος»
καί έχωρίσΟη τής μνηστής του Μαρίας. ’Αντί ταύτης ό Μανουήλ τόν συνέζευξε μέ τήν
'Ανναν Chatillon (Agnes d’Antrioche), τοΰθ’δπερ δέν ήλλοίωσε τάς καλάς σχέσεις Βέλα
καί Μανουήλ, δστις διά λαμπράς [έκπαιδεύσεως καί καλλίστου προσωπικοί παραδεί
γματος προσεπάΟει νά καταστήση τόν Βέλαν μέγαν βασιλέα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
28/09/2021 13:00:42 EEST - 3.236.13.53

288

Φ. Μουράτυ

ο Βυζαντινός στρατό:, Ινισχυθείς
βους μισθοφόρους, προήλασεν εκ
κατά τών Ούγγρων διοικουμένων
ενικήθησαν περί τό Σεύγμινον. Ή
νων, τώ δέ 1172 την
κληρονόμον.

μέ Πέρσας, Γερμανούς, ’Ιταλούς και Σέρνέου υπό τον ’Ανδρόνικον Κοντοστέφανον
υπό τοΰ παλατίνου Διονυσίου. Οί Ούγγροι
Δαλματία έκυριεύθη πάλιν υπό τών Ελλή

Μαρτίου, ό Στέφανος Γ' έτελεΰτησε μή άφήσας

ΒΕΛΑ2 γ' (1173-1196)

Μετά τον θάνατον τοΰ Στεφάνου Γ' έγιναν κομματικαί διχοστασίαι εν
Ουγγαρία. Έν φ 6 Βέλας ήτο ακόμη έν Κωνσταντινουπόλει, οί οπαδοί του
έ'στειλαν πρεσβευτάς προς αυτόν προσκαλοΰντας αυτόν εις την Ουγγαρίαν,
ως πρεσβύτερον τοΰ γένους τών ’Άρπαδ. Ό Βέλας, έ'χων δικαιώματα επί τοΰ
θρόνου, προήλασεν εις την Ουγγαρίαν επί κεφαλής Βυζαντινού στρατού.
Μέχρι τής Σαρδικής συνώδευσεν αυτόν ό Μανουήλ, ό'στις προ τοΰ αποχαιρε
τισμού ώρκισεν αυτόν, ό'πως αείποτε περιφρουρή τά συμφέροντα τής Βυζαν
τινής Αυτοκρατορίας.
Κατ’ άρχάς, ό Βέλας είχεν αντιπάλους, τών οποίων ηγέτης ήτο ό δευτε
ρότοκος αδελφός του Γέϊζας, ό έπιθυμών τον θρόνον. ’Άλλην άντιπολίτευσιν άπετέλει τό κόμμα τής χήρας βασιλίσσης, ήτις ήθελε νά άσφαλίση τον
θρόνον εις τον γεννηθησόμενον υιόν της. Ό Βέλας ήτο ήναγκασμένος νά
άρχίση την κυβέρνησίν του καταστέλλων τά εναντία κόμματα. Ό αρχιεπίσκο
πος τοΰ Στριγονίου Λουκάς Βάνφυ, αρχηγός ών τοΰ κόμματος τής βασιλίσ
σης, ήρνήθη την στέψιν. Ό Βέλας παρεκάλεσε τότε τον πάπαν τής Ρώμης
’Αλέξανδρον νά έπιτρέψη, όπως ή στέψις τελεσθή υπό τοΰ αρχιεπισκόπου τοΰ
Κάλοτσα. Ό πάπας τό έπέτρεψεν επί τώ δρω δπως ό Βέλας διατηρή την
δόξαν καί τό μεγαλεΐον τής δυτικής Λατινικής εκκλησίας. Ή στέψις εγένετο
τώ 1178.
“Αμα τή άναρρήσει του ό Βέλας άπεδείχθη ένεργητικώτατος έν τή ρυθμί
σει τών τοΰ κράτους. ’Ήρχισε μέ αναδιοργανώσεις· ως προς την πολιτικήν του
ήρκέσθη, ini τοΰ παρόντος, νά συμμορφωθή προς τάς περιστάσεις. Ή αποχή
από διαχυτικήν πολιτικήν ήτο λογική. Πράττων ούτως, Ικράτησε τον λόγον
του έ'ναντι τοΰ Μανουήλ καί ενήργησε μέ σκοπιμότητα. Ή Δαλματία, ύποτεταγμένη εις τό Βυζάντιον δεν ήτο επικίνδυνος καί ή προς τον Μανουήλ φιλία,
άσφαλίζουσα τά νότια σύνορα τής Ουγγαρίας, έδωκεν εις τήν Ουγγρικήν
πολιτικήν μεγαλυτέραν ροπήν προς δυσμάς. Τά τότε πράγματα ύπεχρέωσαν
Βέλαν τον Γ' νά στραφή προς τήν δύσιν. Καίπερ τιμών ούτος τον ισχυρόν
Γερμανόν αύτοκράτορα Φρειδερίκον Α', δέν τον άνεγνώριζεν ως αύθέντην,
διότι, ως καλώς εγνώριζε, μόνον αί μέ τήν ’Ιταλίαν διαφωνίαι του τον ήμπόδισαν νά βάλη εις πράξιν τάς περί τής Ουγγαρίας αξιώσεις του, τάς οποίας
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έματαίωσε ή πρός τόν Μανουήλ φιλία και ή μέ τόν πάπαν τής Ρώμης ομό
νοια τοϋ Βέλα. ’Αγαθή πολιτική λοιπόν ήτο νά θέση τφ 1176 εις τάς διαταγάς τοΰ Μανουήλ χιλιάδας τινάς Ούγγρων στρατιαηών διά τήν εις Μικράν
’Ασίαν Ικστρατείαν.
Μετ’ ου πολύ ό Βέλας ήτο σεβαστός παρά τοΐς Ούγγροις και έν τώ
εξωτερικφ, τοϋ δέ υίοϋ τής βασιλίσσης άποθανόντος νεογέννητου, τό κόμμα
αύτοΰ ένισχΰθη. Ό Γέϊζας, βλέπων τήν δραστηριότητα τοϋ Βέλα, έφυγεν εις
τήν Αυστρίαν, έπειτα εις τήν Βοημίαν. Μή γενόμενος δεκτός εκεί, έπεκαλέσθη
τήν επικουρίαν τοΰ Γερμανοϋ αύτοκράτορος, επίσης δμως χωρίς επιτυχίαν.
Έν τφ μεταξύ ό Βέλας έτιμώρησεν αύστηρώς τούς οπαδούς τοϋ Γέϊζα καί
έξώρισεν εις τήν Ρωμανίαν τήν μητέρα αύτοΰ, τήν συνταχθεΐσαν πρός τήν
μερίδα τοϋ Γέϊζα.
Ό Γέϊζας, εκδοθείς εις τόν Βέλα υπό τοϋ δουκός τής Βοημίας, κατεκλείσθη εν φυλακή, οπού έμεινεν επί 15 έτη. Έκτοτε ή εσωτερική καί εξωτερική
ειρήνη εν Ουγγαρία ήτο σταθερά.
Ό Βέλας έμεινε πιστός είς τόν Μανουήλ. Τούτου πολεμοϋντος έν τή
Μικρά Άσίοι, ό Βέλας δεν ανησύχησε τήν Βυζαντινήν Αύτοκρατορίαν τούναντίον έστειλεν είς τόν Μανουήλ επικουρικόν στρατόν υπό τόν Βάνον
’Όμπουδιν καί τόν Βοϊβόδαν Λέουσταν.
Ο ΒΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Έξ αρχής ό Βέλας άπεδείχθη δραστήριος καί μέ πολιτικήν πείραν αρχη
γός κράτους. ’Ήρχισε μέ τήν έξολόθρευσιν τής ληστείας είς τό κράτος του'
εις τόν Μανουήλ ήτο υποχρεωμένος διά τάς πολιτικάς καί οικονομικός γνώ
σεις, άς έπραγματοποίησε πρός όφελος τής Βασιλείας. Τέως ή διεξαγωγή
των δημοσίων καί ιδιωτικών δικών έγίνετο διά ζώσης φωνής, τών άντιδίκων
παρισταμένων προσωπικώς ενώπιον τοϋ βασιλέως. Έκτοτε διωργανώθησαν
ύπηρεσίαι, όπου αί δικαζόμενοι υποθέσεις έξετίθεντο έγγράφως. Ό Βέλας
κατέστησεν υπηρεσίας καί αξιώματα δημοσίων καί αύλικών αρχόντων. Ή
τάξις καί ό πολιτισμός προώδευσαν, κυρίως είς τά χωρία. Οί χωρικοί, κατοικοϋντες τέως υπό σκηνάς, έκτισαν οικίας.
’Ολίγον μετά τήν Μικρασιατικήν εκστρατείαν, άπέθανεν ό Μανουήλ τή
24 Σεπτεμβρίου 1180, βασιλεύσας επί 38 έτη καί 3 μήνας.
Μετά τόν θάνατον αύτοΰ ή Δαλματία έκήρυξε πίστιν καί υποταγήν είς
τό Ουγγρικόν στέμμα. Ό Λουδοβίκος Θάλλοτση γράφει περί τούτου επί
λέξει: «Ή νέα κατοχή τής Δαλματίας γενομένη χωρίς διαμαρτυρίας εκ
» μέρους τοϋ Βυζαντίου άποδεικνύει, ότι προηγήθη αμοιβαίος συμβιβασμός,
»δ Μανουήλ έθεώρει πρόσκαιρον τήν κατοχήν τής Δαλματίας. Μετά τόν
» θάνατον τοϋ Μανουήλ ό Βέλας αμέσως είσήλασε via facti καί πάντες εχά»ρησαν διά τήν ειρήνην».
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών,

έτος ΙΑ'.
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Μετά τόν θάνατον τοΰ Μανουήλ έπήλθον ανακτορικοί άνατροπαί έν
Κων/πόλει. Ό ’Ανδρόνικος κατέλαβε την αρχήν. Ό Βέλας έδραμεν εις βοή
θειαν τής αΰτοκρατείρας και τοΰ υίοϋ της ’Αλεξίου, άλλ’ άμφότεροι έδολοφονήθησαν προ τής άφίξεώς του.
Μετ’ ου πολύ άπέθανεν ή σΰζυγος τοΰ Βέλα 'Αγνή ή εξ ’Αντιόχειας.
Τό έπιόν έτος οΰτος ένυμφεΰθη τήν Μαργαρίταν αδελφήν τοΰ Φιλίππου ΣΤ'
καί χήραν τοΰ Ερρίκου βασιλέως τής ’Αγγλίας. Των ακολουθών συμβάντων
έξερχομένων τοΰ πλαισίου τής παρούσης μελέτης, αναβάλλω τήν έξιστόρησιν
αυτών εις ά'λλοτε.
Φ. ΜΟΥΡΑΤΥ
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