
Издигането на паметника на Светите братя Кирил и Методий край Залавар отговаря на 

традиционното гледище на онова историографско направление, което от 18 век насам се 

старае да докаже доминиращо присъствие на славянско население в Карпатския басейн 

преди края на 9 век, т.е. преди завладяването на тази територия от маджарските племена.  

Идентифицирането на унгарското селище Залавар с местността Моsapurc 

(приблизително: Мосапурк), която е спомената в ръкописа Conversio Bagoariorum et 

Carantanorum („Покръстването на баварите и карантаните“ – латиноезичен текст, 

съставен в Залцбург около 870 година) е дело на словашкия лутерански свещеник Ян 

Колар от Будапеща (1841). Традиционно тази идентификация се приема от историците-

слависти, следователно контактите на Светите братя със славянските управници 

Прибина и Коцел и престоят им в техните земи се свързва с днешния Залавар. Според 

това разбиране мястото е център на местна власт на славянски управител, подвластен на 

Франкската империя.  

                

Знаем от историческите извори, че Кирил и Методий пребивават известно време в 

Мосапурк през 867 година, където са приети от владетеля княз Коцел и обучават около 

50 ученици. Може би това се потвърждава и от направеното откритие при 

археологически разкопки на това място през 2009 година, когато е намерена отломка с 

глаголически знак върху нея (вж снимката и линк към статията 

https://archeologia.hu/zalavar-szentek-korszaka). Тази част от глинен съд се явява най-

ранната находка от периода на пребиваването на Кирил и Методий в Панония. До 

нейното намиране не е имало доказателство, датиращо от 9 век, тъй като най-ранните 

намерени писмени паметници са от 10-11 век. През 869 година Методий е ръкоположен 

от папата – не без съдействието на княз Коцел -  за епископ на Панония и през 

https://archeologia.hu/zalavar-szentek-korszaka


последвалите нелеки години продължава духовно-просветителската си дейност в 

неговото княжество. 

Така дейността на Светите братя се свързва с Мосапурк и затова мястото се превръща в 

символ на старото славянско присъствие в Карпатския басейн. Маджарите завземат 

селището около 900 г., дават му името Залавар и изграждат свой укрепен център. 

Други историци обаче отричат идеята на Колар за идентифициране на Мосапурк със 

Залавар. С не по-малко убедителни аргументи те твърдят, че в гореспоменатия 

латиноезичен извор Мосапурк е всъщност днешният Мосбург в Австрия, близо до 

Клагенфурт. Ференц Шаламон и Корнел Бакаи с подробен анализ на изворите и 

географските имена доказват, че управленският център на славянските вождове през 

третата третина на 9 век не се намира до Балатон, а при днешния град Мосбург 

(Moosburg).  

Заслужава внимание и тезата на видния унгарски археолог Геза Фехер, който живее и 

работи в България от 1921 до 1944 година. След завръщането си в Унгария той започва 

работа като археолог в Националния музей. Като специалист в областта на ранната 

българска история и археология е натоварен да ръководи разкопките край Залавар. 

Резултатите от тях публикува в статии и същността на заключенията му е, че през 9 век 

в Залавар може да бъде доказано значително славянско присъствие, но находките от 

владетелския център недвусмислено сочат за франкско-баварска ръководна прослойка. 

С това (преди 1956 година!) негласно той опровергава панславянската теза, според която 

завземащите Карпатския басейн маджари в началото на 10 век са срещнали в 

Заддунавието една силна славянска държавна формация.  

 

 


