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Tisztelt Konferencia!
Megtisztelő és nagyszerű érzés itt  

lennünk az Országházban, és méltó 
módon megemlékeznünk XV. századi 
őseinkről. Művelődéskutatóként fontos 
hangsúlyoznom, hogy a magyar-bol-
gár barátság értéktárát gyarapítja a mai 
napon megtartott  nemzetközi konfe-
renciánk! A magyarországi bolgárok 
nagyszerű szervezésében valósulha-
tott  meg ez a nemzetközi rendezvény, 
mely már önmagában is felmutatja az 
értékelvű történelmi emlékezet fontosságát. 

A „Respublica christiana” a középkorban a keresz-
ténység egységét kifejező fogalom volt.  Ezen esz-
mény jegyében küzdött ek magyarok, lengyelek és 
bolgárok 575 esztendővel ezelőtt  a várnai csatában. 
Az évforduló jegyében szervezett  nemzetközi kon-
ferenciánk kiemelkedő jelentőségét az adja, hogy 
Európa történelmében a „kereszténység védőpajzsa” 

fogalom a legdicsőségesebb középkori 
eszményörökségünk. A csata értékelé-
sekor a keresztény egység, az európai 
keresztény sorsközösség értékvilágát 
is meg kell látnunk. 

Nem véletlen, hogy a konferencia 
épp ezen a napon zajlik. Pontosan 575 
évvel ezelőtt , az 1444. április 24-e kö-
rül tartott  eskütételen került sor arra a 
rendkívül fontos eseményre Magyar-
országon, amelyen az itáliai Giuliano 
Cesarini bíboros előtt  a király és a ren-

dek a török ellen keresztes háború indításáról dön-
tött ek. Április 24-e ugyanakkor Szent Györgynek, a 
középkori magyar és bolgár nép körében egyaránt 
tisztelt vértanú katonaszentnek az ünnepe is. A bol-
gár történész, Bisztra Cvetkova A várnai csata címet 
viselő könyvében leírja, hogy Várnánál a magyar 
derékhad egyik csapata kétezer lovast számlált, és 
Szent György zászlaját hordozta. Művelődéstör-

Várna, a kereszténység védőpajzsa

A Bolgár Országos Önkormányzat, a Belváros-Lipótváros V. kerület Bolgár Önkormányzat és a bolgár nem-
zetiségi szószóló szervezésében konferenciával emlékeztek meg a várnai csata 575. évfordulójáról. Az Or-
szágház felsőházi üléstermében április 25-én a fenti címmel megtartott  rendezvény fővédnökei dr. Kövér 
László, az országgyűlés elnöke és Mariyana Nikolova, Bulgária miniszterelnök-helyett ese, levezető elnöke 
pedig dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke volt. 

Az eseményt Jakab István, az országgyűlés alelnöke Hunyadi János egyik feljegyzett  – elszánt hősiességét 
bizonyító – mondatával nyitott a meg: „A szökés lehetetlen, a megadás pedig számomra elképzelhetetlen”. Ünnepi 
köszöntőjében Lomnici Zoltán a várnai csata kapcsán felidézte a tizenkét évvel későbbi nándorfehérvári 
diadalt, valamint emlékeztetett  a magyar és bolgár nép történelmi csatái között  meglévő párhuzamokra. 
Mariyana Nikolova kiemelte, hogy a várnai csata volt az első eset, amikor a középkori Európa a szabadság 
megőrzése és a felszabadulás reményében, az oszmán terjeszkedés megállításáért összefogott . Összeurópai 
jelentőségűnek nevezte, hogy az európai civilizációt, a kereszténységet megmentett ék. 

Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár emellett  rámutatott  arra is, mi-
lyen következménye volt a tétlenkedésnek, és annak, hogy Nyugat-Európa államai a kisebb nemzeteket 
magukra hagyták: kilenc évvel később elesett  Konstantinápoly, és azóta is muszlim fennhatóság alatt  áll, a 
balkáni népek számára pedig nem százötven évet, hanem ötszáz évet jelentett  a török uralom. Az 1800-as 
évek végéig tartó idegen fennhatóságból adódó hátrányok állnak szemben tehát a gyarmatosító államok 
előnyével. Buda elfoglalására emlékeztetve párhuzamot vont a múlt és jelen történései között . 

Varga Szimeon, bolgár nemzetiségi szószóló köszöntőjében elmondta, hogy bár az ütközet november 10-
én zajlott , ez a dátum közel esik a magyar-bolgár barátság napjához (október 19.), melyet idén Bulgáriában 
ünnepelnek, ezért a konferenciát Sárkányölő Szent György nagyvértanú napjához igazított ák. A köszöntő-
ket követően előadást tartott  Hriszto Matanov professzor, a Szófi ai Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem 
Bizánc és a Balkáni Népek Tanszékének vezetője, dr. Őze Sándor történész és dr. Diószegi György Antal mű-
velődéskutató, s felolvasták Marin Kosztov, a várnai emlékpark igazgatójának értekezését. A záró gondola-
tokat Gaal Gergely, a Mátyás Király Emlékév Tanácsadó Testületének elnöke és Dr. Muszev Dancso, a Bolgár 
Országos Önkormányzat elnöke mondták el.

Dr. Diószegi György Antal előadása

Hunyadi János egyetemes jelentősége a magyar-bolgár barátság 
és a kereszténység egysége fényében
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téneti jelentőséggel bír, hogy a középkori magyar 
vitézeink Szent György zászlaja alatt  vonultak a 
csatákba már első királyunk óta. A Szent Korona 
alsó, görög részén is megtalálható Szent György zo-
máncképe. Magyar Szent Koronánk görög és latin 
feliratos zománcképei egy ezredéve hirdetik a ke-
resztény egység fontosságának egyetemes üzenetét! 
A keresztény egység és sorsközösség alapvetéseinek 
fényében indokolt látni és megérteni a XV. századi 
Európáért Várnában harcoló haderő történelmi sze-
repét is.

A magas eszményt felmutató Várna, a kereszténység 
védőpajzsa cím jegyében emlékezünk meg a várnai 
csata hőseiről, köztük elsőként a legkiemelkedőbb 
magyar hadvezérünkről, Hunyadi Jánosról, aki er-
délyi vajdaként és székely ispánként állt a magyar 
haderő élén a várnai csatában. Hunyadi hadvezéri 
minőségének egyetemes jelentőségét mutatja az is, 
hogy huszonkét csatája végződött  diadallal, és csu-
pán két küzdelme során következett  be vereség. 
Minden magyar tankönyvben szerepelnie kellene, 
hogy a világtörténelem színpadán Hunyadi János 
volt a legdicsőségesebb keresztény hadvezér! 

I. (Jagelló) Ulászló magyar királynak 1444. augusz-
tus 4-én Szegeden kelt oklevele is tanúsítja, hogy 
Várnánál a „kereszténység védőpajzsa” eszményt 
megtestesítő magyar-lengyel-bolgár haderő csapott  
össze a világhatalmi hódítást célul kitűző szultáni 
hadsereg ellen. Cvetkova a következőket rögzített e 
e tárgykörben: Hunyadi Jánosnak a korábbi években 
a törökök felett  aratott  győzelmei a bolgárok töme-
ges csatlakozását eredményezték a hadjárat során. 
A magyar haderő látt án a helyi lakosság Várnában, 
Makropoliszban, Kaliakra, Galata és Kavarna vá-
rakban megnyitott a a kapukat a felszabadítók előtt . 
Ki kell emelni, hogy a magyar királyi haderő felsza-
badító céllal indult a várnai csatába, és ezt a bolgár 
lakosság közvetlenül meg is tapasztalta. Hunyadi 
nagy tiszteletben állt a XV. századi balkáni népek 
körében, a Kárpátoktól a Fekete-tengerig, Konstan-
tinápolytól Albániáig minden nép benne és az általa 
vezetett  haderőben látt a a török uralom alól történő 
felszabadítás reményét.

A várnai emlékhely bemutatja Bulgária történel-
mi szerepét a XIV-XV. századi törökellenes küzdel-
mekben, őrzi a várnai csata hősei és Hunyadi János 
emlékét, egyútt al hangsúlyozza a magyar-bolgár 
barátság évszázadokon átívelő jelentőségét is. Az 
emlékpark Petar Ivanov Dimkov bolgár ezredes te-
vékenységének köszönhetően nyílt meg 1935. au-
gusztus 4-én, és a mai napig folyamatosan felmu-
tatja a sorsközösség eszményét Európa számára. 
Számos nép fi ai küzdött ek Várnánál, ám leginkább 
a magyar-lengyel-bolgár sereg jelentett e a meghatá-
rozó haderőt a törökök elleni küzdelemben. A ma-
gyar-bolgár mellett  a magyar-lengyel nemzetbarát-
ság színhelye is a várnai emlékhely, hiszen itt  esett  
el hősies küzdelemben 1444-ben az akkor húszéves, 
lengyel születésű I. (Jagelló) Ulászló lengyel és ma-
gyar király. A magyar-olasz nemzetbarátságnak 

pedig bizonyítéka, hogy a várnai csatában elesett ek 
között  ott  volt Cesarini bíboros, nagyműveltségű tu-
dós főpap, aki a XV. századi keresztény reneszánsz 
legkiemelkedőbb személyiségei közé tartozott , és 
akit a kereszténység egységének eszménye indított  
erre a hadjáratra.

A bolgár történelmi hagyomány és történetírás 
mindig is értékén mérte Hunyadi János hadvezéri 
képességét. A bolgár történetírásban a XV. századi 
magyar haderő jelentőségét rendre a reményt jelentő 
vitézség jegyében fogalmazták meg. Ez azt jelenti, 
hogy a bolgár történett udatnak folyamatosan része 
volt Hunyadi János egyetemes értékvilága. Ez a bol-
gár emlékezetműveltség adta meg a méltó alapot az 
emlékhely létrehozására. 

A várnai emlékhely különleges jelentőségű a ma-
gyar-bolgár kapcsolatokban. Olyan emlékhely va-
lósult meg ugyanis ott , mely a mai napig ugyanazt 
az értékrendet üzeni, mint a létrejött ekor. Európai 
értékeink megóvása, a kereszténység védelme jegyé-
ben került sor 1444-ben a várnai csatára, melynek 
magyar, lengyel és bolgár hősei közös örökségeink 
tárházába tartoznak. A várnai emlékhely a XXI. szá-
zadban is egyetemes üzenetet mutat föl: az egymást 
megbecsülő nemzetek tiszteletet érdemelnek és ez a 
megbecsülés a múlt, a jelen s a jövő tekintetében is 
kiemelkedő jelentőségű. Fontos, hogy ez az üzenet 
napjainkban is méltó követőkre találjon. 

Bisztra Cvetkova könyvében nagyon komoly tör-
ténelmi elemzést adott  a Hunyadi János vezett e had-
járat lényegi voltáról, melyben nagy teret kapott  a 
magyar könnyűlovasság szerepének a bemutatása. 
A Buda-Várna között  légvonalban 840 km-es távol-
ság a valóságban megtett  hadjárati útvonalon 1200 
km-es volt, melynek nagy részét a balkáni terüle-
teken kellett  végrehajtani. Hatalmas távolsági had-
műveletről volt tehát szó. Ez volt Szent István király 
kora óta az első, keleti irányba indított , nagy távol-
ságra vezetett  magyar lovas hadjárat. (Emlékezzünk 
persze arra is, hogy 1217-ben a II. András magyar 
király által a Szentföldre indított  magyar zarándok-
haderő az odautat ugyan hajóval tett e meg; de az 
1218-ban haza vezető út lovas teljesítménye is kima-
gasló volt.) A XV. századi magyar könnyűlovasság, 
azaz a magyar huszárság hadtörténelmi jelentősége, 
Hunyadi János magyar huszársága kapcsán fontos 
látnunk, hogy e haderő valójában lovas íjász jellegű 
volt. Ez a korabeli magyar huszárság által képviselt 
ősi magyar lovasíjász harcmodor jelentett e a XV. 
század keresztény reneszánsz világában Európa vé-
delmét! Kelett ől nyugatig sok csodálatot vívott  ki a 
magyar könnyűlovasság.  

A haderő vezére, Hunyadi János erdélyi vajda és 
székely ispán minőségében irányított a a hadmoz-
dulatokat. Fontos ezt ismét kiemelnünk, mert az 
erdélyi és székely haderő csatatéri értéke kimagasló 
volt a hadjárat során, és minden magyar hadtörté-
nész számára közismert a székelység évezredeken 
átívelő hadászati jelentősége. A várnai csata hősi 
halott ai kapcsán név szerint meg kell emlékeznünk 
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Dengelegi Pongrác erdélyi alvajdáról és Betleni Ger-
gely székely alispánról, a keresztény vértanúk közé 
tartoztak még továbbá Bátori István országbíró, kirá-
lyi zászlótartó, Dominis János váradi püspök, Perényi 
Miklós asztalnokmester, Rozgonyi Simon egri püs-
pök, főkancellár, Tamási Henrik somogyi és verőcei 
ispán, volt udvarmester, Ilyésházy Mihály, Nábrády 
János, Szénási István és a Chapy család három tagja.

A várnai csata során a magyar-lengyel-bolgár 
haderő vesztesége nagyjából 10-12 ezer fő lehetett . 
Hatalmas veszteség volt ez az Európa védelmét fel-
vállaló keresztény haderő tekintetében. Fontos ada-
lék azonban, hogy – miként azt Bisztra Cvetkova ki-
mutatt a – a török haderő vesztesége 30 ezer főre volt 
tehető, és a csata után a török szultán így értékelte 
győzelmét: „Jaj nekem, ha gyakran adódik ilyen áron 
diadalmaskodnom!”. A szultán által vezetett  haderő 
vesztesége tehát rendkívül súlyos volt. Évek kellet-
tek a török haderő újjászervezéséhez. Annál inkább 
kiemelendő jelentőségű – és Hunyadi hadvezéri eré-
nyeit igazolja –, hogy a magyar haderő újjászervezé-
se már 1445-re megvalósult. A tágabb összefüggé-
sek keretében azt indokolt látnunk, hogy Európának 
1445-től egészen 1453-ig volt lehetősége arra, hogy 
közös haderő révén vegye fel a küzdelmet a világ-
hódítást célul tűző török hatalom ellen, a keresztény 
Európa védelmében. Ezt azonban a kor Európája 
nem tett e meg. Évszázadokra ható mulasztás volt ez. 
A várnai csata után kizárólag Magyarország lépett  
föl teljes katonai erővel a törökökkel szemben Eu-
rópa védelmében. Így volt ez Hunyadi János 1456. 
évi nándorfehérvári diadaláig, majd Mátyás király 
korában is. A várnai csata a hősies helytállás dicső-
ségét mutatja: 1444-től kezdve egészen Buda 1541-es 
elestéig minden balkáni nép továbbra is a magyar 
haderőtől várta felszabadítását.

A várnai csata keresztény vitézeinek hősies küz-
delme kapcsán még három fontos művelődéstörté-
neti értéket kell megemlíteni. Elsőként azt, hogy a 
várnai emlékhely jelentősége 
a Trianon utáni magyar-bol-
gár műveltségi diplomácia 
világában is nagyra értéke-
lendő. Számos korabeli ma-
gyar és bolgár híradás jelent 
meg az emlékhely kapcsán, 
melyek napjainkban is fon-
tos források a művelődés-
történeti kapcsolataink tár-
házában. Jó példa erre egy 
1935. július 30-án közzétett  
híradás: a várnai emlékhely 
révén Bulgária „a történelem 
meggyőző erejével mutat rá, 
hogy mit tett  Magyarország a 
keresztény Európa védelmezése 
terén”. A korszak bolgár saj-
tója igen magas színvonalon 
írt az emlékünnepségekről. 
1935. augusztus 5-én a Ma-

gyar Távirati Iroda arról is tájékoztatást adott , hogy 
a bolgár lapok mindegyike „…kiemeli a magyar csa-
patok szerepét, továbbá Hunyadi János fővezér stratégi-
ai ügyességét és hősiességét”. Rögzített ék azt is, hogy 
„Hunyadi János milyen helyet foglal el a bolgár folklór-
ban és a bolgár népdalokban”. Másodszor fontos azt is 
megjegyezni, hogy a várnai csata után Hunyadi Já-
nos lovagi és hadvezéri példája formálta Nyugat-Eu-
rópa, elsősorban Franciaország és Itália XV. századi 
lovageszményét. Ő volt a „fehér lovag”, a keresztény 
lovagok alapmintája, akit Isten az egész keresztény-
ségnek küldött , aki képes Európát megvédeni a tö-
rök veszedelemtől. Európa XV. századi keresztény 
reneszánsz világában Hunyadi János lett  a legmél-
tóbb lovageszmény megtestesítője, soha más lovag 
nem emelkedett  ilyen emlékezetműveltségi magas-
latokba. Végül meg kell említeni azt a tényt is, hogy 
nem csupán Nyugat-Európában létezett  ez a Hunya-
di-lovageszmény, ugyanis görög eposz is született  a 
magyar-lengyel-bolgár haderő várnai csatájáról, és 
leginkább Hunyadi János magyar hadvezéri és lo-
vagi minőségéről. A görög pap és fi lozófus, Parasz-
pondülosz Zótikosz, az eposz szerzője ott  volt a csata 
színhelyén, és 465 soros eposzban örökített e meg a 
keresztény haderő és legfőképp Hunyadi János di-
csőségét! E műben található a következő üzenet, 
amely ma is időszerű: „…a keleti és a nyugati keresz-
tények összes nemzetsége / tiszteletre méltó emlékezetet 
merítsen a jelenből!”.

Zárógondolatként fontos kiemelten hangsúlyoz-
nom, hogy tisztelet és köszönet illeti Bulgáriát azért, 
hogy 1935-ben megteremtett e a várnai emlékhe-
lyet. Ezzel Európa számára máig igazi értékmintát 
teremt, példát mutat európaiságból, méltó emlék-
őrzésből, keresztény értékrendből, valamint művelt-
ségi látásmódból. Nemzeti hagyományaink körében 
olyan történelmi örökség ez, ami a mai napig áthatja 
a magyar-bolgár barátság értékvilágát.

Köszönöm, hogy meghallgatt ak! 


