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K problematike vzťahov Uhorska a Byzancie v období vlády Ondreja II. 

 

Patrik Derfiňák  

 

 

Abstrakt: To the issue of relations of Hungary and Byzantium during the reign of 

Andrew II. The paper is dealing with the development of relations between Hungary and 

Byzantion in the end of 12th century and in the beginning of 13th century. Hungarian king 

Andrew II. tried to gain Byzantine imperial throne in this period. At the same time it is the 

period in Hungary, when thanks to Andrew´s journeys, worshiping of some saints, which 

have their roots in the area of Byzantion and Asia minor, is strengthened. 

 

 

Meteriálov, ktoré sa venujú problematike v poradí štvrtej krížovej výpravy je veľké 

množstvo. Jedným z menej prezentovaných problémov je však otázka postoja Uhorska 

k tomuto podujatiu, resp. udalostiam, ktoré sa odohrávali v nasledujúcich rokoch. Ako 

mocnosť pre ktorú boli udalosti na Balkáne vždy veľmi citivou záležitosťou bola pritom 

významným faktorom ovplyvňujúcim situáciu v tejto časti Európy.  

V poradí štvrtá krížová výprava sa začala v roku 1202, no bez uhorských bojovníkov. 

Prevažne z Francúzov pozostávajúce jednotky dopravovali Benátčania, no križiaci nemali 

dostatok prostriedkov, aby im zaplatili. Benátčania preto dosiahli, že zo zbraňami sa križiaci 

obrátili proti Zadaru, nachádzajúcemu sa pod uhorskou vládou.
79

 Po krátkom obliehaní, 

v dňoch 13. - 24. novembra roku 1202 padol Zadar. Križiaci po niekoľkých mesiacoch toto 

mesto opustili, pričom následne ho Benátčania celkom zničili. Napriek tomu, že sám pápež, 

stojaci na strane Uhorska proti tomuto útoku spočiatku protestoval, posolstvo, ktoré k nemu 

križiaci pod vedením Nevelona, biskupa zo Soissons  vyslali, získalo nakoniec u pápeža 

odpustenie a požehnanie.
80

 Križiaci len tak mohli plávať ďalej. V roku 1204 dobili aj 

Konštantinopol a následne na troskách Byzancie vybudovali nové Latinské cisárstvo.  

V novom konflikte, ktorý sa začal medzi nemeckým cisárom a pápežom, stál uhorský kráľ 

na strane Inocenta III.. Práve z jeho podnetu v roku 1203 poslal uhorský kráľ vojenské 

jednotky na nemecké územie, aby spoločne s Přemyslom Otakarom I. pomohli 
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predstaviteľom pápežskej strany, najmä nemeckému protikráľovi Ottovi IV., v boji proti 

nemeckému kráľovi Filipovi. Rovnako vojenskú pomoc českému panovníkovi poskytol 

Imrich aj v nasledujúcom roku. Pápežovi sa uhorský panovník usiloval vyhovieť aj vtedy, 

keď ho v roku 1204 požiadal o to, aby v Uhorsku sa nachádzajúce kláštory ortodoxných 

kresťanov buď koncentroval pod správu jedného biskupa a postupne ich podriadil priamo 

pápežovi, alebo aby aspoň na čelo týchto kláštorov sa dostali opáti a prepošti katolíckej 

cirkvi. Tí mali zabezpečiť postupné, ale čo najrýchlejšie reformovanie týchto kláštorov a ich 

prechod ku katolíckemu obradu.
81

  Imrichovi sa síce tento plán nepodarilo uspokojivo 

realizovať, no práve od začiatku 13. storočia počínajúc sa pôvodná ortodoxná cirkev začala 

pomerne rýchlo sťahovať z Uhorska.  

Nepochybne k tomu prispela aj skutočnosť, že pápež nevyhovel staršej požiadavke tohto 

uhorského panovníka. Ten ho požiadal, aby spomedzi vzdelaných ortodoxných kňazov 

niektorého povýšil na biskupa, ktorý by následne dozeral na to, aby ostatní ortodoxní kňazi, 

mnísi a veriaci žili usporiadaným životom.
82

 Pápež nielen že nevyhovel tejto žiadosti, ale zo 

samého záveru 12. a začiatku 13. storočia sú správy o tom, že v pôvodne ortodoxných 

kláštoroch, napríklad v kláštore vo Veszprémvölgy, už mnísi žijú podľa reguly sv. 

Benedikta.    

Kým Imrich pokračoval vo svojej politike podpory pápeža, vojvoda Ondrej sa okolo roku 

1200, prostredníctvom svojho „meránskeho“ manželstva, zaradil do koalície jeho 

protivníkov. Stalo sa tak vďaka tomu, že za manželku si zobral Gertrúdu, dcéru istrijskeho a 

kranského markgrófa Berchtolda IV., ktorý bol verným spojencom nemeckého kráľa Filipa. 

Vzájomné nepriateľstvo medzi Imrichom a Ondrejom sa aj kvôli tomuto, po krátkom prímerí 

opäť obnovilo. V roku 1203 nechal, neďaleko Varadína, svojho brata Ondreja zajať a 

uväzniť v Ostrihome. Jeho manželku Gertrúdu zasa nechal poslať domov, k otcovi. To na 

nejaký čas oddialilo otvorený vojenský konflikt medzi oboma bratmi. Už po niekoľkých 

mesiacoch sa však s pomocou svojich prívržencov podarilo vojvodovi Ondrejovi z 

ostrihomského väzenia utiecť. Ako reakciu na jeho útek nechal Imrich, s podporou pápeža, v 

auguste roku 1204 korunovať za uhorského kráľa svojho sotva trojročného syna Ladislava, s 

cieľom zabezpečiť pre neho takýmto spôsobom trón na úkor mladšieho brata. Možno cítiac 

blízku smrť, pokúsil sa Imrich usporiadať veci tak, aby jeho syn, už ako Ladislav III. prevzal 

kráľovskú moc. Ochranu dieťaťa a starostlivosť o krajinu však, ako gubernátorovi, zveril 
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práve vojvodovi Ondrejovi. Už 30. novembra 1204 však kráľ Imrich zomrel a pochovali ho 

v priestoroch egerského biskupstva.
83

  

Vojvoda Ondrej okamžite po jeho smrti povolal z vyhnanstva späť svoju manželku 

Gertrúdu. Jeho prívrženci sa začali rýchlo aktivizovať, cítiac dobrú príležitosť prevziať moc 

v krajine. Aspoň prechodne im v tom zabránila podpora, ktorú Ladislav III. získal od pápeža 

Inocenta III. Ten vojvodu Ondreja donútil, aby mladému kráľovi zložil prísahu vernosti a 

aby ho neohrozoval ani na majetku, ani na živote. V liste uhorskému ľudu, predstaviteľom 

cirkvi a šľachty, ich všetkých vyzval, aby bránili mladého kráľa a zakázal im búriť sa proti 

nemu.
84

  

Aj keď vojvoda Ondrej nemohol predbežne prejavovať otvorené nepriateľstvo voči 

Ladislavovi III., nechal napríklad prepadnúť kláštor v Pilisi, kde sa zmocnil značnej sumy 

peňazí, ktorú tu pre svojho syna uložil jeho brat, kráľ Imrich. Opäť musel zasahovať pápež, 

ktorý vojvodu Ondreja vyzval k vráteniu peňazí. V zložitej a nebezpečnej situácii, ktorá 

nastala, sa kráľovná Konštancia rozhodla opustiť Uhorsko. Spolu so svojimi najvernejšími 

prívržencami, mladým kráľom a kráľovskou korunou, sa uchýlila pod ochranu rakúskeho 

vojvodu Leopolda VI. Ondrej, hoci prikázal utečencov prenasledovať, nakoniec ich 

nedokázal na hraniciach zastaviť. Keď však začal na jar roku 1205 pripravovať vojnu proti 

Rakúsku, začiatkom mája zomrel mladý kráľ Ladislav III.. Spolu s jeho telom sa do Uhorska 

vrátila aj kráľovská koruna, ktorou ,keďže stolec ostrihomského arcibiskupa nebol práve 

obsadený, korunoval už 25. mája 1205 kaločský arcibiskup Ján Ondreja II. za uhorského 

kráľa.  

Hoci po smrti Ladislava III. už Ondrej II. v samotnom Uhorsku navonok nemal 

významnejších nepriateľov, situácia nebola tak jednoduchá. Popri niektorých významných 

šľachtických rodoch a cirkevných hodnostároch, podporujúcich predtým jeho brata Imricha a 

synovca Ladislava III., existovala voči nemu opozícia aj na území jeho niekdajšieho 

vojvodstva. Práve tu došlo k likvidácii pokusu o vzburu proti nemu v roku 1210. „Niektorí 

významní ľudia v Uhorsku, zlý plán spriadali proti nám, listy a poslov poslali do Grécka k 

synovi Gejzu, aby s nimi do Uhorska prišiel a o ich rady a pomoc sa opierajúc prevzal vládu 
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v našej krajine ..“
85

  Vďaka zrade však bolo toto posolstvo zadržané ešte v Dalmácii a po 

zásahu špána Domalda zajaté v Splite. Tu ich zakovali do želiez a dopravili späť na dvor 

Ondreja II..    

Napriek tomu, že väčšiu pozornosť historikov vzbudzoval viac ako pätnásťročný zápas 

Ondreja II. o haličské vojvodstvo i jeho neúspešná hospodárska politika v samotnom 

Uhorsku, značné aktivity vyvíjal aj voči svojim južným susedom. Jeho politike nemožno v 

tomto smere pripisovať nejakú koncepčnosť či dlhodobý strategický cieľ. Hoci v základných 

rysoch postupoval ešte v ideách načrtnutých svojim otcom, pri riešení konkrétnych otázok 

skôr vychádzal z momentálnej politickej situácie, aká tu panovala. V priestore Balkánu bol 

najvýznamnejšou zmenou, v porovnaní s predošlým obdobím, pád Byzancie, samotného 

Konštantinopolu a vytvorenie Latinského cisárstva v roku 1204. Okrem toho na Balkáne i v 

Malej Ázii vzniklo viacero väčších i menších štátov, ktoré tiež zohrávali svoju úlohu. Pádom 

Byzancie ešte viac vzrástla námorná moc Benátok. Aj samotný Zadar, ktorý jeho obyvatelia 

znovu sčasti obsadili už v priebehu jarných mesiacov roku 1203, sa v roku 1205 opäť dostal 

pod kontrolu Benátok.  

V situácii, keď prvoradou ambíciou Ondreja II. bolo získanie uhorského trónu a upevnenie 

svojho postavenia, nereagoval na tento útok Benátok vojensky. Skôr sa predbežne usiloval 

posilniť svoju pozíciu v ostatných dalmátskych mestách tak, aby sa zlepšila ich 

konkurencieschopnosť voči samotným Benátkam a ďalším, najmä talianskym mestám. Už v 

prvých mesiacoch a rokoch svojej vlády tak poskytol dalmátskym mestám množstvo 

rôznych výhod a privilégií. Napríklad v roku 1205 dostala Nona a v roku 1207 Split 

podstatné vylepšenie svojich mestských práv.
86

 V roku 1207 vzniklo aj osobitné privilégium 

pre práve založené arcibiskupstvo v Splite. Týmto privilégiom bolo tomuto arcibiskupstvu 

podriadené bosenské biskupstvo. Ondrej II. predovšetkým predstaviteľom cirkvi prenechal 

úlohu bojovať proti bosenským heretikom, on sám, na rozdiel od svojho brata Imricha, 

nezasahoval výraznejšie do vnútorných záležitostí Bosny.
87

               

Do zložitej situácie sa začiatkom 13. storočia dostalo Bulharsko. Po smrti energického 

Kalojana jeho nástupca Boril nedokázal nadviazať na predošlú expanziu, dokonca sa 

postupne dostal do značnej defenzívy voči svojim susedom. Latinský cisár Henrich po 
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víťazstve, ktoré v roku 1208 dosiahol nad Bulharmi, začal postupne zaberať ich územia, na 

čom sa rýchlo snažilo podieľať aj Srbsko, ktoré sa okamžite zapojilo do boja proti 

oslabenému susedovi. Cárovi Borilovi sťažovala situáciu aj domáca opozícia, ktorá sa po 

neúspechoch rýchlo vytvorila.
88

 Obrátil sa preto so žiadosťou o pomoc na Ondreja II., ktorý 

mu v roku 1210 poslal na pomoc oddiely Pečenehov, Sikulov, Rumunov a Sasov.
89

 Vďaka 

týmto jednotkám sa podarilo Borilovi získať späť pod svoju kontrolu niektoré predtým 

stratené oblasti. Ešte v roku 1210 pre neho jeho uhorskí spojenci dobili pevnosť Vidin aj s 

celým okolím.  

Spojenectvo medzi Ondrejom II. a Borilom spečatila aj dohoda, podľa ktorej sa prvorodený 

syn, vojvoda Belo, zasnúbil s dcérou cára Borila. S tým sa spája aj skutočnosť, že v druhej 

polovici roku 1210 sa pod uhorskú vojenskú kontrolu dostali rozsiahle územia okolo 

Belehradu a Braničeva. Vzhľadom na to, že ďalšie zmienky o Borilovej dcére sa už 

neobjavujú, a ani k svadbe nedošlo, nie je možné bezpečne zistiť, či toto územie, podobne 

ako v polovici osemdesiatych rokov 12. Storočia, bolo chápané ako veno, odmena za 

vojenskú pomoc alebo sa ho Ondrej II. zmocnil z pozície sily a bulharský cár túto 

skutočnosť musel akceptovať.
90

  

Súčasťou balkánskej politiky Ondreja II. bol aj záverečný pokus ovládnuť veľkú časť územia 

niekdajšej Byzancie, ktorý bol ešte do istej miery dôsledkom politiky jeho otca Bela III.
91

 S 

touto snahou úzko súviselo aj jeho druhé manželstvo. Po zavraždení jeho prvej manželky, 

Gertrúdy z Meranu, v roku 1213 sa ešte v tom istom roku oženil s Jolantou z 

Konštantinopolu.  

Samotný Ondrej II. sa natoľko sústredil na svoje zahraničné výboje a situácia v Uhorsku 

bola tak zlá, že došlo nielen k zavraždeniu jeho manželky, 28. septembra 1213, ale aj o jeho 

syna a následníka vojvodu Bela sa museli postarať jeho verní. Svedčí o tom napríklad 

dokument z roku 1214, v ktorom ďakuje špánovi Miškovi a konštatuje: „Špán Miška, syn 

majstra Šalamúna, po poľutovania hodnom zavraždení našej milovanej manželky, ktorú 

                                                 
88

 АНДРЕЕВ, Йордан: Българските ханове и царе VII. – XIV. век. София : Издателство Петър Берон, 

1992. s. 127. 
89

 V prípade Rumunov – Valachov, ide o jednu z prvých zmienok o tomto pastierskom etniku, ktoré medzi 

rokmi 1205 - 1209 prenikli na územie Uhorska. Postupne, v priebehu 13. storočia ďalšie vlny týchto pastierov 

prenikali cez Karpaty a usádzali sa najprv v južnom Sedmohradsku a neskôr aj v severnejších, najmä menej 

úrodných oblastiach. Prakticky hneď po svojom príchode vstupovali, ako schopní vojaci, do služieb uhorského 

kráľa. V priestore Slovenska sa objavili na začiatku 13. storočia. Bližšie MAREK, Miloš: Cudzie etniká na 

stredovekom Slovensku. Martin: Matica slovenská, 2006.  s. 237.    
90

 АНДРЕЕВ, Йордан: Българските ханове и царе VII. – XIV. век. София : Издателство Петър Берон, 

1992. s. 132. 
91

 MAKK, Ferenc: Turulmadártól a kettőskeresztig. Magyar – byzánc kapcsolatok. In: Turulmadártól 

a kettőskeresztig. In: Turulmadártól a kettőskeresztig. Szeged, 1998. s. 235.  



 37 

nemilosrdní ľudia nemilosrdne zabili, nášho opusteného syna, Bela, k sebe prijal, a podľa 

nášho želania ho aj vychoval a po dlhom odlúčení do otcovej náruče odovzdal.“
92

  

Nová manželka Ondreja II. však výborne zapadala do jeho mocenský plánov. Pochádzala z 

veľmi dobrej rodiny. Jej otec, Peter Courtenay, pochádzal z francúzskych Capetovcov, 

matka Jolana pochádzala z Flanderska a jej brat Henrich sa stal latinským cisárom. Keď 

cisár Henrich v roku 1216 zomrel, pričom nezanechal priamych dedičov, vďaka svojmu 

manželstvu sa Ondrej II. stal jedným z dvojice vážnych uchádzačov o konštantinopolský 

trón. Druhým bol otec jeho manželky, Peter Courtenay.
93

 Ondrej II., ktorého podporovala 

časť šľachty Latinského cisárstva, sa usiloval posilniť svoje šance na získanie koruny aj tým, 

že sa osobne podieľal na, v poradí už piatej, krížovej výprave. V záujme toho, aby sa priamo 

mohol čo najskôr posadiť na nový trón, rozhodol sa cestovať do Svätej zeme po súši. 

Vážnym dôvodom však bolo aj to, že jeho vzťahy s Benátčanmi, ktorí mali dostatočnú 

flotilu, aby ho mohli dopraviť do cieľa po mori neboli najlepšie. Nemal im navyše ani z čoho 

zaplatiť za prípadnú prepravu.  

Keď však jeho nádeje na získanie cisárskej koruny skončili po korunovácii Petra Courtenaya 

pápežom Inocentom III. na jar roku 1217,
94

 zmenil svoje pôvodné rozhodnutie. Pri ceste do 

Svätej zeme radšej zvolil podstatne rýchlejšiu cestu po mori.
95

 Keďže však stále trpel 

chronickým nedostatkom peňazí, musel si ich na krížovú výpravu požičať doslova z každej 

strany a za akýchkoľvek, aj veľmi nevýhodných podmienok. Za dopravu, ktorú 

zabezpečovali predsa len benátske lode zaplatil tak, že Benátčanom oficiálne prepustil do ich 

vlastníctva mesto Zadar aj s okolím, čím vlastne legalizoval ich nezákonný útok na vlastné 

územie.
96

        

Na krížovej výprave sa okrem samotného Ondreja II. zúčastnil, popri veľkom množstve 

popredných cirkevných i svetských feudálov z územia nemeckého cisárstva, aj rakúsky 

vojvoda Leopold VI. Napriek tomu sa však celé podujatie nakoniec skončilo bez 

akéhokoľvek významnejšieho výsledku. Niekoľkokrát sa aj kresťanské oddiely odhodlali 
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stretnúť sa s nepriateľom v otvorenom boji. Nemali však príležitosť prejaviť svoje bojové 

umenie, najmä v jedinej rozhodujúcej bitke, ktorá by rozhodla o konečnom úspechu celej 

výpravy. Nakoniec neúspešne skončilo aj obliehanie niekoľkých väčších hradov ovládaných 

moslimskými bojovníkmi. Samotný Ondrej II. rýchlo stratil záujem  o priamu účasť na 

vojenských operáciách. Cestoval po jednotlivých oblastiach Blízkeho východu i Malej Ázie, 

nakupoval relikviáre s ostatkami svätých a rôzne zaujímavosti a cennosti, no keďže ako 

mnohokrát predtým i potom nemal peniaze, svoje uhorské majetky a príjmy z ciel či predaja 

soli, dával do zálohy predovšetkým johanitom.
97

 Putovanie to nebolo vždy jednoduché a 

príjemné. Svedčí o tom aj viacero listín, v ktorých vyzdvihuje vernosť a oddanosť svojich 

sprievodcov. Jedným z nich bol aj župan Tomáš, ktorému v roku 1230 vydal o jeho činoch aj 

osobitnú listinu. V nej vyzdvihol predovšetkým jeho vernosť a odvahu, keď zostal pri 

kráľovi, aj keď ostatní pred nepriateľom ušli alebo výpravu jednoducho opustili.
98

 V 

nepríjemnej situácii sa Ondrej II. ocitol najmä v Nikájskom cisárstve. Tu žil syn brata Bela 

III. Gejzu – Ioanesa, Alexios, ktorý na svojho bratranca pri jeho návrate domov zaútočil.
99

     

Popri svojich cestách, predovšetkým po územiach bývalej Byzantskej ríše, Ondrej II. celkom 

nerezignoval ani na prípadné uhorské záujmy v tejto oblasti niekedy v budúcnosti. V 

priestore maloázijskej, tzv. Malej Arménie, nadviazal s jej panovníkom Levom dobré 

kontakty. Výsledkom ich vzájomných jednaní mala byť svadba medzi  tretím synom Ondreja 

II., vojvodom Ondrejom, a dcérou kráľa Malej Arménie. Tá bola pre uhorského panovníka 

zaujímavá aj preto, lebo kráľ Lev nemal priamych mužských potomkov a vojvoda Ondrej 

mal tak reálnu nádej získať jeho trón.  

V samotnom Nikajskom cisárstve, ktoré sa stalo pokračovateľom tradície pôvodnej 

Byzancie, získal dcéru cisára Theodorosa Laskarisa Máriu za manželku pre svojho 

najstaršieho syna Bela. Nevestu mu aj doviezol do Uhorska, kde sa mladý pár aj zosobášil. 

Rovnako v Bulharsku, kde po Borilovi nastúpil na trón Ivan II. Asen, zasnúbil mu svoju 

najstaršiu, v tom čase pätnásť ročnú dcéru Máriu.
100

 V rámci udržania si vplyvu na ďalšie 

udalosti na Balkáne a súčasne motivovaný snahou predsa len získať niektoré z niekdajších 

byzantských území, Ondrejovi II. veľmi záležalo na dobrých vzťahoch s Bulharmi. So 

súhlasom pápeža Honória III. preto mohlo dôjsť v roku 1221 k uzavretiu manželstva, pričom 
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nevesta ako veno Ivanovi II. Asenovi priniesla sporné oblasti okolo Belehradu a Braničeva, 

ktoré predtým Boril prenechal uhorskému panovníkovi.
101

  

Ondrej II. napriek neúspešnému pokusu obsadiť cisársky trón v Konštantinopole, 

nerezignoval celkom na ambície rozširovať vplyv Uhorska na územiach, kedysi patriacich 

Byzancii, ani na kontakty s Nikajským cisárstvom, ako jej pokračovateľom. Svedčí o tom 

rozhodnutie oženiť svojho prvorodeného syna  a následníka trónu vojvodu Bela s dcérou 

Theodorosa Laskarisa Máriou. Sobáš sa uskutočnil niekedy na prelome rokov 1220/1221. 

Rýchlo sa však ukázalo, že politické plány, ktoré boli spájané s týmto zväzkom nie sú reálne. 

Byzantský cisár nedokázal zabezpečiť pre Ondreja II. a jeho syna vojvodu Ondreja ani 

sľúbené nástupníctvo v kráľovstve Malej Arménie, po smrti kráľa Leva, ani iné výhody. Aj 

to bol pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo sa vojvoda Belo obrátil v prvej polovici roku 

1222 na pápeža Honória III., aby zrušil jeho manželstvo uzavreté s Máriou. Súčasťou 

žiadosti bolo aj vysvetlenie, podľa ktorého: „.. aby si mohol nejakú inú vziať za ženu, ktorá 

by uhorskému kráľovstvu bola viac na osoh.“
102

 Dodáva aj to, že ešte ako nedospelý vstúpil 

do tohto zväzku, ktorý teraz, už ako plnoletý, žiadal zrušiť. Pápež ešte v júni roku 1222 

poveril troch biskupov, egerského, veľkovaradínskeho a biskupa z Vácu, aby celú záležitosť 

vyšetrili. Svoje stanovisko sa rozhodol vyniesť až po ich hodnotení.
103

 Vzhľadom na to, že 

stanoviská biskupov zastupujúcich rôzne vzájomne súperiace strany na kráľovskom dvore 

neboli jednotné, a sám vojvoda Belo sa dostal do sporov so svojim otcom, stanovisko pápeža 

týkajúce sa zrušenia manželstva bolo zamietavé.
104

    

Ako najsilnejšie, a stále dostatočne intenzívne, sa ukazovalo pokračovanie vo vzájomných 

kontaktoch medzi Uhorskom a byzantskými územiami predovšetkým prostredníctvom 

duchovnej kultúry. V tomto smere byzantský vplyv stále, napriek ústupu z mocenských 

pozícií, zohrával dôležitú úlohu nielen na územiach obývaných Srbmi či Bulharmi, ale aj 

v priestore nachádzajúcom sa pod kontrolou uhorských panovníkov. Svedčí o tom nielen 

potreba nových, postupne zriaďovaných tzv. misijných biskupstiev, ktoré na prelome 12. 

a 13. storočia vznikali na uhorskom území, a ktorých úlohou bolo posilňovať vplyv 

katolíckej cirkvi medzi prevažujúcimi ortodoxnými kresťanmi, ale aj preberanie uctievania 
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viacerých svätcov a svätíc.
105

 So spomínanou výpravou kráľa Ondreja II. do Svätej zeme, 

uskutočnenou v rámci piatej krížovej výpravy, sa napríklad dlhodobo spájalo prenesenie 

kultu sv. Margity Antiochejskej do Uhorska. Ako sa však prostredníctvom neskorších 

výskumov ukázalo, celý proces a prevzatie uctievania tejto svätice má podstatne starší 

základ a siaha minimálne do obdobia vlády Bela III.
106

  

Samotná manželka Bela III., Anna, ktorá sa stala uhorskou kráľovnou roku 1172, pochádzala 

z Antiochei. Práve tu sa nachádzalo jedno z dôležitých centier uctievania sv. Margity. 

Následná intenzívna podpora jej kultu v Uhorsku predstavovala významné spojenie medzi 

touto krajinou, Svätou zemou a Byzanciou. Aj prvá dcéra Bela III. a Anny z Antiochei 

dostala meno Margita. Až pri neskoršom uzavretí manželstva s Izákom II. v roku 1185 

prijala meno Mária.
107

 Zdá sa dokonca, že impulz prichádzajúci koncom 12. storočia na 

podporu kultu sv. Margity Antiochejskej z priestoru Byzancie, tu našiel dobré základy v ešte 

staršej tradícii, keďže ako patrónka kostolov a súčasne obľúbené ženské meno sa tu Margita 

objavuje už od polovice 12. storočia.
108

 Ďalšou významnou podporou tohto kultu sa stalo 

vyhlásenie uhorského kráľa Ladislava I. za svätého, v roku 1192 a tiež prinesenie viacerých 

relikvií,  v prvom rade hlavy sv. Margity Antiochejskej zo Svätej zeme v roku 1218. Túto 

relikviu, ktorú po príchode do Uhorska uložil do spišského prepošstva
109

, kráľ v roku 1217 

nekupoval preto, aby takýmto spôsobom položil základy jej uctievania vo svojej krajine. 

Kúpil ju práve preto, lebo uctievanie sv. Margity Antiochejskej  malo v jeho rodine i celej 

krajine podstatne staršiu tradíciu.
110
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Napriek tomu, že práve v období vlády uhorského kráľa Ondreja II. sa končí posledná 

intenzívnejšia fáza vzájomných politických a mocenských kontaktov medzi Uhorskom 

a Byzanciou ako rovnocenných partnerov, aj v neskorších obdobiach dochádza 

k obnovovaniu vzájomnej komunikácie. Viaceré mimoriadne udalosti spôsobili, že nemohla 

dosiahnuť výraznejšie rozmery. Keď Byzancia prechádzala v nasledujúcich desaťročiach 

obdobím aspoň čiastočnej konsolidácie za vlády Palailogovcov, Uhorsko sa dostalo do 

zložitej situácie, keď okrem vpádov Tatárov či hospodárskeho úpadku sa muselo vyrovnávať 

s dôsledkami občianskej vojny. Od polovice 14. storočia, v súvislosti s nástupom 

osmanských Turkov, zasa Byzancia stráca definitívne svoje mocenské postavenie. Dôvodom 

bola, okrem zhoršujúcej sa medzinárodnej situácie, predovšetkým neschopnosť odstrániť 

stále sa prehlbujúce vnútorné problémy byzantskej spoločnosti. Tie veľmi zreteľne vo 

svojom diele sformuloval napríklad Geórgios Gemistos Pléthón. V texte Slovo imperátorovi 

Manuelovi o situácii na Peloponéze sa okrem problematiky vysokých daní, ktoré navrhuje 

upraviť, venuje aj potrebe reorganizácie armády, vedúcej k zlepšeniu jej celkovej 

bojaschopnosti. Vystupuje aj proti kláštorom a ich majetkom, rovnako ako proti nevýhodne 

usporiadanému zahraničnému obchodu či znehodnotenej mene.
111

 Všetky tieto dôvody viedli 

už aj v predošlých obdobiach, a predovšetkým v druhej polovici 12. storočia, k vážnym 

problémom byzantskej spoločnosti a ríše, ktoré sa vo svoj prospech pokúšali využiť nielen 

moslimovia, ale aj kresťanské krajiny vrátane Uhorska. .        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111

 BELEJKANIČ, Imrich: Geórgios Gemistos Pléthón. Slovo imperátorovi Manuelovi o situácii na 

Peloponéze. In. Annales historici Pressovienses. Vol. 6/2006. Zost. Pekár, M. - Derfiňák, P. Prešov : 

Universum, 2006. s. 301 – 308.   


