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Borsod – Abaúj - Zemplén megyében, Szendrő-
től északra a Szár- hegy déli nyúlványánál, a 
Bódva patak partján fekszik Szalonna község. A 
település központjában egy kis dombra épült 
temploma, ami ősműveltségünket bizonyító ha-
talmas építészeti, régészeti, művészettörténeti 
érték. 
 

A terület birtokosai:A terület birtokosai:A terület birtokosai:A terület birtokosai:    
 

 Anonymus 13. századi írása szerint Árpád 
vezér itt nagy földet adott Ócsádnak, Őrsúr 
apjának. 
 E szerint a helység Zolouna, Zolona, Zelen-
na alakban említtetik. A Zelenna ószláv eredetű 
név, az adatok szerint a honfoglalás előtt a 
Felső- Tisza vidékén szláv lakosság élt, akiket a 
bolgár kagán telepített be ide. A templomra uta-
ló első okleveles emlékünk az 1332-es tized-

jegyzékben maradt fenn. 4. Béla király idejében 
emelkedett ispáni rangra Jolsvai Tekus, aki a  
12. században jelentős területeket kapott, és a 
14. századig birtokos volt Szalonnán. Később 
leszármazottai Szalonnai Lóránd és fia István 
lett birtokos a helységben. Szalonnai István Pa-
dovában tanult, művelt, művészetpártoló ember 
volt, az ő nevéhez fűződik a Martonyi pálos 
kolostor alapítása is. A család kihalása után, a 
14. században Gömör megyében az Ákos 
nembéli Bebek család szerez jelentős birtoko-
kat. Miskolcot és kömyékét 1544-ben a török 
végigpusztította. Szalonna később a szendrői 
uradalom része lett, ami 1659-ben Wesselényi 
Ferenc nádoré volt. Bebek György birtokain a 
14. században Kálvin tanai terjedtek el, falva-
ikban református lelkészeket alkalmaztak. Így 
Szalonnán 1589-ben alakult meg a protestáns 
gyülekezet. 
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A templom építéstörténetéről:A templom építéstörténetéről:A templom építéstörténetéről:A templom építéstörténetéről:    
 

 Az eredeti körtemplom a 12. században 
épült, kora középkori román stílusban. Az egy-
hajós keleti irányú középkori templom átalakí-
tott formában maradt ránk. Jelenlegi formája a 
köríves szentéllyel épült körtemplom /rotunda/ 
bővítéséből származik. A körtemplom szentélye 
egészében áll, hajóját a nyugati oldalon a bőví-
tés során elbontották. A körtemplomból kialakí-
tott szentélyt félköríves diadalív választja el a 
kissé deformált négyzet alaprajzú hajótól. A 
körtemplom téglából épült, s tájolása is eltér a 
kőből hozzáépített hajótól. A körtemplom is 
kőalapra épült, majd téglával folytatódik és fölül 
gömbölyű idomtéglával zárul. Az épületen, több 
helyen faragott kő elemeket használtak, így pél-
dául a lábazatindításnál, a párkányfríznél és a 
bejáratnál is. A belső tagozat téglából épült, s a 
későbbi átalakításnál, a mai járószint alatt, a 
rotunda lebontott hajófala is előkerült. A kör-
templomban, a hajó és a szentély találkozási 
pontjánál egy papi ülőfülke is található. Ablakai 
lépcsőzetes bélletűek, amik a lizénák közti 
falmezőben helyezkednek el. Ez az ablaktípus 
Magyarországon ritkán található meg, a 8-9. 
században bolgár, román, macedón területen és 
a bizánci befolyás alatt álló vidékeken viszont 
nyomon követhető a használata. A körtemplom 
bejárata a bővítés áldozatául esett. A bővített 
hajó nyugati bejáratában a rotunda egyes eleme-
it használták fel. 
 

A bejárat csigás kővésete: A Nap útjaA bejárat csigás kővésete: A Nap útjaA bejárat csigás kővésete: A Nap útjaA bejárat csigás kővésete: A Nap útja    
 

 A mai bejárati ajtóba beépítve gyönyörű 
kővéset látható, négy sorban elhelyezkedő cso-
daszép csigamotívummal. Ezek a csigavonalak 
a Nap útját ábrázolják az évkörben. Ez a kővéset 
a Nap útjának mintája, a Nap útjának térképe. A 
Nap útját két tudós vizsgálta és mérte le, Rohs 
professzor Dél-Amerikában és Béli Sándor mér-
nök az 1930-as évek végén. Botok illetve kövek 
segítségével mérték le a Nap reggeli és esti ve-
tületét, és ahol az árnyék találkozott azt a helyet 
megjelölték. Egy éven át rendszeresen végezték 
ezt a műveletet s a végeredmény a lemniszká-
tának a formája lett: egy hatalmas nagy fekvő 
nyolcas. 
 
 
 
 

 

 
 
 A nyári időszakban a csigavonal sűrűbb 
formában rajzolódott ki, a téli időszakban kicsit 
lazább csigaformák jelentek meg. A Nap útja 
tehát tudományosan is bizonyítva, egy sokszo-
ros spirál, azaz egy csigavonal. Ha ez a forma 
kicsi, inkább kezdeményszerű, akkor csírának 
nevezzük, mint tavasszal a föld alól kibújó kis 
növényeket. A kalocsai asszonyok hímzéseiken 
ezt karikónak hívják. A Nap útja tehát a nyári és 
téli napforduló idején csiga-vonalat ír le. 
 

 
 

  12. 21.      06. 21. 
  téli napforduló            nyári napforduló 
 
 Az alacskai templomban van egy ábra, ben-
ne szemmel láthatóan szintén a Nap útja van 
megfestve. A kép közepén a Nap, s két szélén 
egy-egy madár, ami szájában zöld ágat tart. Az 
ábra alakja a fekvőnyolcasnak felel meg, ami a 
végtelen jele a lemniszkátában. A madár a két 
oldalon a megújulást, az új élet hozatalát 
jelképezi. Fontos a két nap-éj egyenlőség kora 
is, ilyesformán az alacskai templomban virág-
csokrot helyezett az alkotó helyére az együt-
tesbe. A Nap útját követik a nagy egyéniségek 
életformái is. A fogantatásuk, a születésük, a 
haláluk minden körülmények között a Nap 
útjának egy-egy fontos fordulópontjára esik. Így 
e kardinális pontokra esik Jézus Krisztus fogan-
tatása, születése, halála és feltámadása. Ezen, 
fontos pontokra az évben nagy ünnepeket iktat-
nak be. Így a Húsvétot a tavaszi nap-éj egyenlő- 
séget követő holdtölte utáni első vasárnap ünne-
peljük. 
 

 
 

Az alacskai templom ábrája 
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 Ezek a csigavonalak a szalonnai templomon 
azt példázzák, hogy ez a templom a Nap háza 
emberi formában, oda tér meg a Nap, és oda 
térnek meg a hősök. A négy csigavonal a négy 
kardinális pontot jelenti az évkörben, a tavaszi 
nap-éj egyenlőséget, a nyári napfordulót, az őszi 
nap-éj egyenlőséget és a téli napfordulót jelzi, 
illetve ennek a négy időegységnek a folyamat-
ábráját mutatja nekünk. 
 

A belső szentély falképei:A belső szentély falképei:A belső szentély falképei:A belső szentély falképei:    
 

 A körtemplom belső szentélyében maradtak 
fenn a legkorábbi falképek, amik az első vako-
latra lettek felfestve. A megmaradt részleten 
bizonyos távolságban ismétlődve 
látjuk a körben az egyenlő szárú 
keresztet, azaz a körkeresztet. A 
földrajztudományban ez a Föld 
jele, a régiek UDU-nak azaz 
időnek, időjelnek mondták. Ahol az idő 
lényeges szerepet játszott az istenség vonat-
kozásában, ott mindenhol szerepelt. Ugyanez a 
jel kíséri végig a gömöri festőiskola minden 
egyes templomát /Martonvásár, Feldebrő/. A 
szalonnai körtemplom szentélyében meghatáro-
zott távolságban helyezték el ezeket a keresz-
teket. Képei messziről nézve nagyon érdekesek: 
kárpithatásúak. A felső vonalvezetésben láthat-
juk a körkereszteket, mintha a kárpitot tartanák. 
Ez a kárpithatású megjelenítés a nagyon régi stí-
lus sajátja. Színei: kék, vörös, okker és barna. 
Az időjel mellett sorba futó, ismétlődő motí-
vum, amihez hasonlót a koronázási jogar filig-
rándísze mintáz.  
 
 

 
 

SZALONNA dísze 
 

 
 

A KORONÁZÁSI JOGAR dísze 
 
 

 

 
 

 A régi körtemplom szentélyének díszítő 
motívumai hasonlóak a koronázási jogar filigrán 
díszéhez. (A kép lovas Zsuzsa: A magyar koro-
názási jelvények MNM kiad. 1986. c. könyvé-
ből való) 
 
 A rotundában, a mai szentélyben papi 
ülőfülke található. Vakolatán rajzos - indás nö-
vényi töredék látható. Ez nem más, mint egy 
növényesedett madárábrázolás, melynek ősibb 
másait megtalálhatjuk egy susai leleten, Maj-
kon, egy Fadd melletti dunántúli kolostorban, 
sőt a jel szerepel a nikolsburgi abc-ben is, mely-
ből kiolvasható a PÁRTUS szó. 

 

   
 

 SUSA MAJK SZALONNA 
 

 
 

A NIKOLSBURGI ABC 
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Antiochiai Szent Margit legendája,Antiochiai Szent Margit legendája,Antiochiai Szent Margit legendája,Antiochiai Szent Margit legendája,    
a réa réa réa régi templom freskója:gi templom freskója:gi templom freskója:gi templom freskója:    

 

 A templom építését követő időkben /a 13. 
század utolsó harmada/ került a falra, névadójá-
nak a szíriai eredetű antiochiai Szent Margitnak 
legendáját bemutató csodálatos freskó. A temp-
lomhoz közel eső területeken lévő - boldvai, 
karcsai, süvétei - körtemplomok is antiochiai 
Szent Margitnak lettek szentelve. A legenda 
szerint az apja egy olyan emberhez akarta adni a 
lányát, aki nem volt keresztény, így Margit el-
hárított minden közeledést és elbujdokolt. Az 
apja, aki patrícius volt a törvény erejével elfo-
gatta a lányát, aki aztán megtetszett a bírónak is. 
Margit ellenállt a bírónak is, így a fejét vették. 
Állítólag szüzességi fogadalmat is tett, amit nem 
akart megszegni. A szentek életének legfon-
tosabb karakterét a népmesék is jellemzik. A 
Grimm- mese és a magyar népmesék is feldol-
gozták a történetet. A mese egy királykis-
asszonyról szól, akinek szintén földig érő arany-
haja volt, mint antiochiai Szent Margitnak. 
Amikor a királykisasszony anyja meghal, a 
király kijelenti, hogy ő csak olyan nőt vesz el 
feleségül, akinek pontosan olyan szép aranyhaja 
van, mint az ő feleségének volt. Olyan azonban 
a világon csak egy van, a lányának. A király-
kisasszony akárcsak Szent Margit ebbe nem 
nyugodott bele. A vadászoktól összegyűjtött 
ezer kis állat bundájából varratott magának egy 
hatalmas bundát, ami a fejét is eltakarta, s ebben 
észrevétlenül elmenekült az udvarból. Elhelyez-
kedett a szomszéd király konyháján mosogató 
cselédnek. A gyűrűjét beletette a király pohará-
ba, s mivel az olyan szép míves gyűrű volt, 
hogy a király rögtön gondolta, ez nem lehet 
akárkié, addig kerestette míg megtalálta a gyűrű 
tulajdonosát és feleségül vette a királykis-
asszonyt. 
 Antiochiai Szent Margit tisztelete nálunk 
ismert már a 11-12. században. Kálmán király 
öccsének Álmosnak kedvelt szentje lehetett, 
mert tiszteletére alapította a meszesi, margitai, 
és dömösi bencés kolostorokat. 3. Béla király 
uralkodása és az azt követő időkben tisztelete 
megmaradt. Ezt erősíti, hogy a király első fele-
sége antiochiai Anna a hazájából hozta magával 
a szent kultuszát. A későbbiekben történeti adat 
bizonyítja hogy 2. Endre magával hozta a mártír 
fej ereklyéit zarándokútjáról. A körtemplom kö-
zepén áll az eredeti korabeli kőből készült úr-

asztal, melynek közepén négyzetes mélyedés ta-
lálható, talán az ereklyetartó helyét biztosította. 
A kő asztallap alá tekintve a nyugati kapuzatba 
beépített csigavonalak párja látható kicsinyített 
formában. 
 A szentélyből induló kép kárpitjellege cso-
dálatosan folytatódik a cselekmény kezdeténél. 
Ennek a kárpitnak van egy jellegzetes szövési 
mintája, technikája. Ez egy rendkívül fontos 
minta, hiszen a turini lepel felnagyított szövet-
mintája ugyanezt a motívumot adja. Különösen 
nagy festményeken, ahol szenteket ábrázolnak, 
vagy jó embereket, azokat ilyen lepel mintával 
jellemeznek. Mint a szentség, a jóság szimbólu-
ma vesz részt ebben a történetben is. Mivel ezt a 
freskót is ezzel a mintával indítják, a jóságnak 
van szerepe e legendában. 
 

 
 

A freskón lévő ruhaviseletek:A freskón lévő ruhaviseletek:A freskón lévő ruhaviseletek:A freskón lévő ruhaviseletek:    
 

 A freskó korára az alakok ruházatából, vise-
letéből is következtethetünk. Az alakokon bő 
selyemköpeny van, ami hol térdig érő, hol föl-
dig érő, vagy térdig érő buggyos selyemnad-
rágot viselnek. Ilyen jellegű ruhaviselettel talál-
kozhatunk a koronázási paláston, és Munkácsy 
Mihály Krisztus Pilátus előtt és az Ecce Homo 
képein. A palást egyik részletén a várfalak kö-
zött ilyen térdnadrágos, selyembugyogós alak 
harcol. Itt ez az ábrázolás már olyan régi, hogy 
már úgy varrták rá, mint régi magyar történeti 
emléket. A régi magyar pásztorok is nagyon 
finom gyolcsból készült gatyát viseltek a bő 
gatyájuk alatt, és tudvalevőleg alsóneműt is a 
magyarok viseltek először. A palást és a freskó 
motívumkincse más ponton is egyezést mutat. A 
palást alsó vonulatán, nyilván más jelentéssel, 
de ugyanolyan formai alakkal madárpárt látha-
tunk. A madár megnevezése: pávafarkú galamb 
/Huszka József: A magyar turáni ornamentika 
története című könyve nyomán/. A paláston a 
galambok között a kereszténység első mártírjait 
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látjuk kerek medalionokban. Ez a szalonnai 
templom diadalívén lévő próféta képekkel ha-
sonló ábrázolást mutat. 
 Visszatérve a Szent Margit freskóhoz, az 
egész freskó folyamatábra, tehát folyamatos 
egymásutániságban ábrázolja a cselekményt. A 
freskón gyönyörű színes ábrázolásokat látha-
tunk. Színei: kék, vörös, okker, barna, fekete. 
Az első kép rendkívül töredékes, az alakokat 
csak ruhájuk színéről azonosíthatjuk. Így megál-
lapítható hogy itt a szent látható másodmagával. 
A történet folytatásában Margit feje körül glória 
látható, előtte a Szentlelket megjelenítő madár, 
és a dingir jel. Bal kezét üdvözlésre emeli, jobb 
keze áldást osztó formában van. Éppen egy fe-
kete hajú, kecskeszakállas, emberfejű állat testű 
ördögi figurát tapos el, vagy lép át. Ez a gonosz 
alak fekete színfoltjával különösen kiemelkedik 
a képen. Az ördögi figura szimbolizálja a go-
noszt, a kísértést, a bűnöket, az ösztönvilágot és 
a testi örömöket. De antiochiai Szent Margit 
átlép ezen a figurán, eltapossa, nem érhet fel 
hozzá. Saját akarata ellenére nem kényszerítheti 
sem, az apja sem a törvény a bűnbe. Margitot 
kék köntösben, aranyszínű földig érő ruhában 
látjuk, hosszú szoknyája is szűziességére utal. 
Övnélkülisége is utal szentségére, hisz ő már át-
lényegült formában van jelen. A történetben 
többször megjelenik egy csillag, mindig Margit 
szentségére jóságára utalva. Ez a csillag a dingir 
jel, tündérjel vagy istenjel. Hiszen ő itt már 
szentként, isten/i/ként, a legfőbb jót jelképezve 
jelenik meg a történetben. Belőle nem a pápák 
csináltak szentet, hanem az ég. Ez a jel rendsze-
resen szerepel régi írásokban bizonyos nevek 
felett. Akinek ez a csillag szerepel a neve felett, 
felveheti még a következő neveket is: dingir- 
tündér, IL-EL, ES- AS. Ezek az istenség nevé-
nek kiejtési módjai. Vagy úgy is nevezhetők, 
ahogy a kórósi templom orgona alatti tábláján 
olvashatjuk: EZ, AZ. Tehát ennek a nőnek vagy 
annak a férfinak a szentségét jelenti a csillag. A 
Labat szótárban ez a 13-as jel. A következő kép 
felső fele elpusztult, ez Margitot ábrázolja, mel-
lette másik alak térdig érő ruhában. A jelenet 
felett korábban hatalmas gótikus ablak állt, mára 
már visszaállították a kis bélletes ablakokat, de 
sajnos a javítás helyén eltűnt a freskó felső 
harmada. A két alak lába alatt szintén egy jel-
képet látunk: egy kígyófarkú vagy hurkos farkú 
sárkány alakjában. A hurkos farkú sárkány a 
bak időszaka, s a Megváltó Jézus születését 

ígéri a legsötétebb, s legkilátástalanabb időszak-
ban, s főhősünknek is megváltást, feloldozást 
ad. A Bibliában is megjelenik a Genezisben a 
bűnbeesés után. 
 A következő képen egy alak kék köntösben, 
bő térdig érő gatyában áll. A későbbiekben, 
mint bíró vagy maga a törvény jelenik meg. A 
további mozzanat antiochiai Szent Margit elfo-
gatását ábrázolja. A ruhájától megfosztott szen-
tet, két katona fogja közre. Jól látható az egyik 
gonosz arckifejezése is. A felső töredékes kép-
mezőben mintha két pap, vagy elöljáró ülne. 
Egyiken szögletes fejfedő, talán zsidó pap lehet. 
A freskón sokhelyütt nevek töredéke látszik. 
Feltételezem, hogy a történet első felén is épp 
úgy szerepeltek névjelzések, mint a második fe-
lén az látszik. Az első megmaradt névtöredék e 
két pap fejénél van. Ez egy... NIA felirat. Ez 
vagy a nevükre, vagy a szerepükre utalhatott. A 
következőkben a bíró királyként ül trónusán, s 
ítélkezik. Feje fölött kiolvashatatlan felirat, előt-
te PERFECT vagy PERTECF-nek olvasható 
írás, ami az ítész teljes, egész, tökéletes hatal-
mára utal. A bíró előtt jól láthatóan MARIJA 
felirattal Szűz Mária jelenik meg, s Margit lelki 
üdvéért, további sorsáért jár közben. Fejénél jól 
olvasható a MAR..JA megnevezés. Fején ül a 
Szentlelket ábrázoló galamb, lehozva azt Margit 
védelmére, megóvására, magasabb minőséggé, 
szentté emelésére. A cselekmény egyre sűrű-
södik. A galamb és Mária fejénél megjelenik az 
egyenlőszárú kereszt, az ősi mágusjel. Jelentései 
még: mag, magur, magar, magyar. Ez a jel 
egyértelműen a magyarok jelenlétére utal. Több 
helyen ábrázolják antiochiai Szent Margit 
mellett, így egyértelműen mutat a mártír lányra. 
Margit térdre rogyva a bíró előtt széttárt kezek-
kel, mellette MARGO felirat, ékírásszerű szög-
letes betűformákkal. Később fentről érkezik, 
hatalmas lesújtó karddal az ítélet végrehajtója. 
Névfelirata: 
 MAL...HU.., azaz MALTHUS ami a WIA 
MÁLA = ROSSZ ÚT kifejezésből rossz embert 
jelent. Mellette pap áll, kezében egy papír, egy 
írás, ami talán egy útlevél antiochiai Szent Mar-
git tetteiről, az ő tisztaságáról, becsületességé-
ről, ártatlan szűziességéről ad bizonyságot. A 
pap névtöredéke: TEO..., ebből lehet TEOFIL 
vagy TEOFILUS. A pap ez után egy felfelé 
intő, mutató kézmozdulattal adja meg az utat a 
mennyország felé. Az alsó részen az ártatlan 
lány testét látjuk, ami a következő pillanatban 
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már dicsfénnyel a fején, arany ruhában emelke-
dik a fény felé, a mennyországba. A dingir jel 
immár nem csak a lány feje mellett, hanem a 
megdicsőült lelken rajta is megjelenik. Antioc-
hiai Szent Margit nem csak az égben, de a föl-
dön is szentté vált, mártírrá lett, megadva az er-
kölcsi magatartás legfelső formáját a templomba 
belépő emberek számára. A freskó alsó része 
igen töredékes, itt két sorban hosszabb szöveg 
található, ami talán Szent Margit mennybeme-
neteléről számol be nekünk. ...GIDÉM... vagy 
PAGI…GIDÉHL... 
 Az itt talált névfeliratok betűtípusai rokonít-
hatók a Szt. Korona felső keresztpántján lévő 
apostol nevek betűtípusaival. Azonos alakúak: 
az M, P, R, C, I, T, és a H betűk. Hasonlóak: az 
A, U , és 0 betűk. 
 A betűk végei mindkét esetben kiszélesed-
nek, bizonyos betűket mindkét helyen nagybetű-
vel írnak, míg másokat mindkét helyen kisbetű-
vel. Így pl. a H-t mindkét helyen kisbetűvel ír-
ják. A Thomas és a Petrus nevekben megtalál-
juk a Margo, és Perfect vagy Pertecf feliratok-
ban szereplő M, A, R, E, P betűk másait. Kitű-
nik hogy az M, P , R, betűk teljesen azonosan 
íródnak, míg az A, és O betűk szögletesebbek. 
 

     
 
 A Malthus és Paulus névben azonos írásúak 
az M és az L, H betűk, és hasonlóak az A és U 
betűk. 
 

   
 
 A Teo felirat betűi megegyeznek a Szt. Ko-
ronán talált Thomas és Petrus nevekben lévők-
kel. De kitűnik az is, hogy egy-egy betűt a fres-
kón is és a koronán is olykor más alakban írnak. 
Így a freskó 0 betűi s a korona T, U, 0 betűi 
különbözőek. A Teo névtöredék után egy 

szögletes írásjel vehető ki , aminek megfe-
lelőjét nem találtam. 
 

 
 
 
 
 
 

 Még egy hasonlóság az arc megformá-
lásában jelentkezik. Az arc karakterét ugyano-
lyan vonalakkal formázták ki, mint a koronázási 
paláston lévőket. E sok hasonlóság a Szt. Ko-
rona és kiegészítői illetve az antiochiai Szent 
Margitot ábrázoló freskó között nem lehet vélet-
len. S talán utalhat azokra a magunkkal hozott 
őskeresztény értékekre, amit képi programjávala 
Szt. Korona is képvisel. 
 A freskó fonatos keretben van ábrázolva, 
hun - avar kori zsinórdíszre emlékeztetvén ez a 
motívum is ősmagyarságunkhoz vezet. A falkép 
készítését az elemzők a 13. század utolsó har-
madára teszik, de ábrázolásmódja, a ruhaviselet, 

a � dingir és a  mágusjelek egy sokkal ré-
gebbi múltról mesélnek. Eredetileg a régi kör-
templomban a falfestés folytatódott a később le-
bontott nyugati falon. 
 

A körtemplom:A körtemplom:A körtemplom:A körtemplom:    
 

 A körtemplom eredete az antik építészetből 
való. A kör a teljességet, a Napot, a mindensé-
get, a körtemplom a Mindenható védő szeretet-
teljes ölét, ölelését szimbolizálja. A leginkább 
alkalmas alakzat szakrális tér létrehozására. Ezt 
az őseink jobban tudták mint manapság. Formá-
ját átvette az ókeresztény építészet és terjesztet-
te tovább a középkorban. A 8-9. században Eu-
rópában és a Bizánci birodalom területén elter-
jedt építési megoldás volt. Szalonnán az Őrsúr 
nemzettség leszármazottjai a 12. században épí-
tették fel saját templomukat. Ennek formája kör-
templom, a magyar kereszténység legősibb em-
lékképe. 
 

A templom bővítése:A templom bővítése:A templom bővítése:A templom bővítése:    
 

 A kicsinek bizonyuló templomot a 13. szá-
zadban a birtokos család úgy bővítette, hogy a 
rotunda hajójának egyharmadát elbontották és 
nyugati irányban hajót építettek hozzá. Az épít-
kezés jelentősen bővítette a templom befogadó-
képességét, de művészi kvalitásában messze el-
marad a körtemplom igényes építményétől. A 
14-15. században Szalonnai István és fiainak 
birtoklása idején szintén végeztek átalakításokat 
a templomon. Ekkor készült a körtemplom 
szentéjének felmagasítása, a belső gótikus bol-
tozat, és a szentély déli oldalán nagyméretű gó-
tikus mérműves ablakot emeltek s a körtemp-
lomhoz északon sekrestyét építettek. A sekres-



MAGYAR HITELVŰNK, MITOLÓGIA 

 40 

tye 1802-ig működött. Régen a templomkert 
temetőként is szolgált így itt sok csontot talál-
tak. 
 

A diadalív prófétái:A diadalív prófétái:A diadalív prófétái:A diadalív prófétái:    
 

 A 15. század elején a templombelsőt színes 
falképekkel díszítették. Ezek egy részét 1426-
ban Szepesi András készítette, így a diadalív 
bélleteinek képeit is. A diadalíven Isten báránya 
és a próféták vannak megfestve, domináló zöld, 
vörös, okker, fekete színekkel. A feliratok 
alapján sorban következnek: Enoch, Ábrahám, 
Dávid, Isten báránya /a legmagasabb ponton/, 
Jeremiás, Dániel, és Éliás /Illés/. A patriarchák a 
diadalíven kis medalionokban vannak meg-
festve, s ezek mindegyike a kezében tartja a 
nevét. A legfigyelemreméltóbb a középső kép , 
a bárány. Glóriával körbe vett fejjel áll, s zászlót 
visz. Azt is jelentheti: Én vagyok az Isten bá-
rány képében, gyertek utánam, kövessetek 
engem. A bárány feje hátra fordul, teljesen kite-
keredve. Ez a hátra tekintő fej a csodaszarvas 
legendánkban szerepel még. Amikor a mene-
külő szarvas visszatekint, s megkérdi: Miért ül-
dözöl engem? A természetellenes testtartást a 
művész megjelenítésében mégis természetesnek 
találjuk, hisz régen minden nap látták az eget az 
emberek, minden nap látomásuk volt, s láto-
másszerűen belenéztek az égbe , s minden nap 
elmondták az imádságot: 
 

„….Nyitva látom a mennyország kapuját, 
ott látok egy kápolnát.  
Kívülről aranyos, belülről irgalmas  
Ott sír ott sír keservesen Mária.…” 

 
 A szentély belsejében hasonló módon a 
tizenkét apostolt festették meg, de ezek a képek 
elpusztultak, illetve Mykovszky Viktor egyik 
rajzában maradt fenn egy részlete. Ő volt az, aki 
1900-ban először készített felmérést, képeket, és 
rajzokat a templomról, és Pörge Gábor 1906-
ban készült másolatai örökítették meg a szentély 
falképeit, a szószéket /1801/ és az 1777-ből 
származó famennyezetet. Ezt, azóta lebontották, 
létezéséről, hollétéről nem tudni. A török hábo-
rúk idején leromosodott templomot már a refor-
mátus egyházközség építette újjá. A 17. század-
ban színes kazettás famennyezetet kapott a 
templom, amit a 18. században elbontottak, a 
20. században pedig deszkafödémmel váltottak 

fel.  
 A nyugati karzaton 1777-ből megmaradt fa-
karzat áll, népi ihletésű fás, ligetes motívumok-
kal. A ligetes képek színei: okker, zöld, barna, 
vörös. A képek a templomot körülvevő szépsé-
ges tájat, annak fáit, bokrait idézik. A lelkünk-
ben is őrzünk ilyen szép helyeket s valahol a 
paradicsomi állapotokat juttatja eszünkbe. A 
magyar embernek a fa mindig nagyon fontos 
volt. A fa az élet, a gyökér, a kötödés, ami a 
földtől a mennybe visz, s az ágak a rokonságot 
idézik. A képeken a fák düledeznek, hajlanak 
hasonlóképpen a rovásíráshoz. 
 A képek között a falon ikerkígyó ábrázolást 
láthatunk. Ezek az ikerkígyók magyarkígyók. 
Ebből az időből vették a képsort, s utal rá, hogy 
paradicsomi helynek tartották Magyarországot. 
Az összefonódó két kígyót megtaláltam Gudea 
lagasi páteszi korából Kr. e. 2350-ből, sőt ráa-
kadhatunk az Atilla kincsen, és avar leleteken is. 
/Huszka J. könyvéből/ 
 

A szalonnai templom A szalonnai templom A szalonnai templom A szalonnai templom     
további jellegzetességei:további jellegzetességei:további jellegzetességei:további jellegzetességei:    

 

 A templomtól északkeletre emelkedik a fa 
harangtorony, amely 1786-ban épült. Helyreállí-
tásakor a templommal együtt zsindelyfedést ka-
pott. A szószék 1801-ből való gyönyörű népi 
ihletésű alkotás. Színeiben megidézi a diadalív 
szentjeit s a karzat fás ligeteit. 
 Még egy érdekesség, hogy a templom vár-
fallal van körülvéve. A 18. századi romos kőfal 
tatarozásra került, s a belőle másodlagosan elő-
került gótikus kapukeret összeállítva, új pillérbe 
helyezve főbejáratként funkcionál. Erdélyben 
voltak ilyenek régen a vártemplomok, aminek 
védelmi szerepe volt. Néhol úgy építették ki a 
falat, mintha fészkek sorozata volna, így az 
egész család védve lehetett veszély esetén. A 
várfalszerű kőkerítés, s ennek építési technikája 
ősrégi. Már a szkíták is így építkeztek. Ennek 
menete: semmilyen alapot nem készítettek, ha-
nem megcsinálták a zsalut, beleszórták a köve-
ket, majd oltatlan meszet szórtak bele, erre pe-
dig vizet locsoltak. Ebből egy rendkívül ke-
mény, szinte szétbonthatatlan építmény lett, mi-
vel a kövek szinte összeforrtak 
. 

A föld alatti folyosó:A föld alatti folyosó:A föld alatti folyosó:A föld alatti folyosó:    
 

 Az ősi körtemplom eredeti bejáratától egy 
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föld alatti járat vezetett a Martonyi Pálos 
monostorhoz. A járat üregét megtalálták az 
újkori műút építése közben is. Ez a föld alatti 
folyosó elképzelhető, hogy nem csak menekü-
lési útvonalként szolgálhatott, hanem akár kü-
lönböző szakrális beavatások helyszíne is lehe-
tett. A szerzetesek, a barátok /BAR-ATA-MU = 
fény Atya fia = Atyám fia/ a barlangban végzik 
a munkájukat. Azért vonulnak a sötétségbe, a 
barlangba hogy aztán a szerzetesek a belső 
fénnyel tisztán lássanak. Hiszen a szakralitáshoz 
belső látásra van szükség. Egyiptomban a pira-
misok alatt is barlangok vannak, s a buddhista 
beavatási szertartások is úgy történnek, hogy 
minél mélyebbre jut el a föld alatt a beavatott, 
annál nagyobb szakrális szintre ér el. 
 

A templom állagmegóvása:A templom állagmegóvása:A templom állagmegóvása:A templom állagmegóvása:    
 

 A templomot folyamatosan restaurálják. A 
2002-es évben is történt felújítás. A munkálatok 
főleg a nagyarányú vizesedés megszüntetésére 
irányultak. A templom köré két méter mély-
ségben csöveket fektettek, hogy elvezessék a 
talajból felszivárgó vizet. Más irányú szigetelés 
és zsindelycsere is történt. A beruházás kb. tíz-
millió forintba került. Mindezek ellenére a 
templom vizesedése nem szűnt meg. Ennek 
megoldása viszont rendkívül fontos lenne, hi-
szen a középkori freskóra zöld gombás felület 
rakódott, amihez külön gombaszakértőt hívtak, 

és speciális gombaölővel tisztították meg a felü-
letet. A freskó kőportól való megtisztítása és 
teljes körű restaurálása még várat magára. 
 
 A szalonnai templom egyik legféltettebb 
építészeti kincsünk közé tartozik. Freskóinak 
képei technikái az ősmúltba vezetnek vissza, ős-
magyarságunkat támasztják alá. A Napnak szen-
telt templom ez, ahová az ájtatos ember feltöl-
tődni, energiát gyűjteni, megtisztulni tér, a fá-
radt vándor pedig megpihenhet oltalmat nyújtó 
ölében, a szentélyben. 
 Alázattal vigyázzunk hát értékeinkre. 
 
 Készült: /2002. januárjában, és kibővítve 
2004. júliusában lett/ 
 
 
 

Felhasznált irodalom 
 

Tájak - Korok - Múzeumok Kiskönyvtára 562. sz. /1998/ 
Dr. Gyárfás Ágnes előadásai 
Rostás László előadása 
Huszka József: A magyar turáni ornamentika története 
Bp. 1996. 
 
 
 
A templomról készült színes képek és CD lemezek a 
MBE Nagy Lajos Király Magánegyetemén a szerkesztő-
ségben megtekinthetők.  

 
 
 

 
 

Fotó: Tibold Makk László 
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Oláh Imre 
 

A MAGYAR LÉLEKHIT KELETI ELEMEI 
 

 
A régmúlt „aranyvilág” emlékeit számos 

őskultúra őrzi. De ezzel azt is mondhatnánk, 
hogy saját hagyományainkban megannyi deren-
gő emléke rejlik az emberiség aranykorának, 
amelyhez hasonló ritkán akad másnak a földte-
kén. Mégis alig-alig veszünk tudomást a való 
dolgok felől, inkább hagyjuk, hogy mások elo-
rozzák tőlünk. Pedig úgy tűnik, hogy ezen ős-
kultúra eszmeiségét a saját néphiedelmeink mi-
tológiai eredőjét, nem is emberek, hanem az 
emberi szellem képességeit felettébb túlszárnya-
ló „magasabbrendü" lények alkották.(l) És ami 
elmondhatatlan s örök, azt a formák közegén 
keresztül, közvetítő jelképekben hagyományoz-
ták ránk. Azok a régiek nem a racionális 
gondolkodás módszerével próbálták megközelí-
teni a dolgoknak lényegét, hanem a közvetlen 

átélés révén. Ismervén az embernek a Teljesség 
felé való vágyódását, tudván tudták azt, hogy 
aki híven követi a számára felfogható „Igazság 

jelképes útmutatását”, az előbbre halad a szelle-
mi fejlődésben. Bár a jelképrendszerek úgy-
ahogy fennmaradtak, ám a velejáró „lényegi 

igazságok” magasabbrendű értelmét réges-rég 
elfeledtük, és az istenség eredeti eszméje is ele-
nyészett. 

A kezdetnek kezdete óta már „jelképek er-

dejében” növekedett s eszmélt a világra az em-
ber. (Grandpierre Endre) Máiglan is beszédesek 
ezek a jelképek, képi beszédek, hiszen az isten-
ség ismérvének időtlen titkait, örök igazságot 
rejtenek magukban. S aki annyit-amennyit képes 
felfogni ősi jelképeink igazi értelméből, az eza-
latt közelebb jut egy kis lépéssel a nagy igazság-
hoz. Sőt mi több: a Világegyetem arculatának 
archaikus titkához. 

Kutatóink előtt már régente ismert az a gon-
dolat, hogy az igazi dolgok leghívebb őrzője a 
hagyomány. Azt is sejtették, hogy Mezopotámia 
kultikus, ábrázoló jellegű alkotásainak, vallásos 
eszmeiségének, hiedelemrendszerének nyoma 
maradt hagyományos népművészetünkben, képi 
világunkban. Huszka József a Századok (1892. 
év, 7. sz.) folyóiratban megjelent Adalékok a 

Magyarság őstörténetének ornamentikájához c. 

tanulmányában veti fel először ezt a témát. Két 
évre rá, a nagy erdélyi régésznő, Torma Zsófia, 
intuitív női megérzéssel megint utal arra, hogy 
„.... a sumér-akkád hitelvet feltüntető jelvények 

megvannak most majdnem hatezer év után is 

csodálatosan... népeink etnológiájában, életé-

ben és szokásaiban.” Ám akkor nem gondoltak 
arra, hogy magok a sumér-akkádok csak kései 
örökösei voltak ennek az előttük már réges-rég 
letűnt egyetemes értékű kultúrának, amelynek 
gyökerei az időtlen múltba, az aranykorba nyúl-
nak vissza. 

A mezopotámi kapcsolatokat már azóta 
több jeles kutató vizsgálta. Újabban pl. Gyárfás 
Ágnes a református templomokban látható fes-
tészetről szólván jut arra a meggyőződésre, 
hogy voltaképp azokból népünk őshitének arc-
haikus elemei tárulnak elénk. Sőt, ennél is to-
vább ment, mivel úgy érzi, hogy ezek az ősi 
szimbólumok, képek, velejükben „dokumentatív 

értékűek. Olvasatuk fényt áraszt a magyarság 

világképére, hitéletére, nemzeti karakterére. 

Talán még a kozmikus eredet titkába is beavat”. 
Ez valóban így van! De mondjuk ki bátran - 

hisz itt van az ideje -, hogy azok képszerű mó-
don egy kozmikus léptékű tudásba, ősi és, alap-
vető titkokba, a világ igazán nagy dolgaiba avat-
nak be bennünket. Mert hát még abból az idők-
ből származnak, mikor az ember még egynek 
tudta és érezte magát- a Világegyetemmel, és 
emberi rendeltetésében, céljában azonosította 
magát a kozmikus valósággal; Minden mítosz, 
eredetmonda, hagyomány, mese szintén erre a 
teljes valóságképre épült! Mikor is ősünk az 
istenek társaságában, egy valószerű kozmikus 
élményben élt, s az istenes ősökkel egy nyelvet 
beszélt. 

Ez az ősi nyelv a nagy természet iskolájá-
ban született. Így hát amint a megfelelőség álta-
lános törvényéből következik, az a kezdeti nyelv 
a lehetőségek legvégső határáig olyan kottára 
szedődött, ami összhangban van a hangokra 

felépült Világegyetem életével. Hogy az a titok-
zatos világépítő, teremtő energia végsőleg vala-
miképpen csakugyan a hanghoz vezet, azt nem 
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éppen csak a hagyománynak leginkább a Bibliá-
ból ismert nagy törvénye mondja (kimondott 
szó, Fiat, ige), hanem újabban már vallja a 
tudomány is. Nem volna tehát következetes a 
magyar szavak fényének, szikrájának kutatása 
sem, nyelvünk ősi szavait nem vetnék egybe 
azzal, ami a világból hozzáillik? 

 
Mert ahogy Fűst Milán találóan írja: 
 

„Szent ez a nyelv! S több kincsed nincs neked! 
Oly csodás nyelv a magyar. Révület fog el, ha 
rágondolok is....... 
Halld meg szavam! 
Én prófétáktól származom.” 
 

(vö A magyarokhoz, 1934) 
 

Milyen igaza van Platónnak: a költők 
olykor mondanak nagy és isteni dolgokat, anél-
kül hogy tudnák, valójában mit is beszélnek. De 
ez persze csak arra az igazi poéta sacerre áll, aki 
Móra szerint: próféta, rabszód, vátesz. Akinek 
Longfellow szerint: lépteit örökké visszhan-
gozza az idő csarnoka. Ilyen volt Babits Mihály 
is, aki gondolom, hajlandó lett volna esküt is 
tenni arra, hogy „a magyar nyelv a világiro-

dalom minden zenéjének leghívebb letéteménye-

se, legméltóbb edénye lehet.” 
S hogy nyelvünk nem egy akármilyen sze-

dett-vedett mozaiknyelv, arról maga a híres 
angol költő Sir John Boring tanúskodik leg-
szebben: „...Aki megfejti, az az isteni titkot fogja 

boncolni, annak is az első tételét: Kezdetben 

vala az Ige, és az Ige vala az istennél és az Isten 

vala az Ige.” (vö The Poetry of the Magyars.) 
Ennek az „Ige” szónak, (nem nyelvtani fo-

galmak, hanem belső tartalom szerint) többféle 
értelme van. Egyfelől a Genezis szerint, pl. a 
hangra (a kínai Nagy Hang a Kung megszóla-
lására) indult meg a teremtés a Nagy mélység 
vizében. 

Egy másik jóval ősibb keletű - hindusztáni - 
bölcsészeti rendszer értelmezése alapján: az Ige 
a Szentháromság egyike. De vizsgálatunk kiin-
dulópontjaként szolgáljon itt prof. Badiny Fe-
renc mérvadó észrevétele: A nagy szarv között 

látható gömb/csillag, (����) jelentése Áz, ..amely 

azonos a hindu bölcselet Barahmá gondola-

tával. Mármost, ha az istenség eszméjét, a 
Teremtő-elv: Brahmá lényegének legkezdettebb 
értelméhez kapcsolódó ősfogalmat elemezzük, 
akkor a Szentháromság hittitok alapgondolatá-

hoz jutunk. Ugyanis a Szatapatha Bráhmana ezt 
írja: „Brahmá, egy szarvas képében (hímnemű 
princípium), Vakhal a szarvasünővel (női prin-
cípium), egybekelvén teremté meg a Kozmoszt.” 

A kommentár szerint: A Nőnemű-logosz, 
az „Ige”, a „verbum”; maga az isteni hang. 

Tehát az isteni hang, amely rokon értelmű az 
Igével vagy szóval, a hindu bölcseletben az első 

indíték ereje, úgy is mondhatni: Brahmán női 
fele. Eszerint a hindu Vach az ,,ős női” eszme, 
az Ige fogalma, és a „szférák zenéje” voltakép-
pen egy és ugyanaz. (2) 

Egy másik felfogás alapján: Az Atya-Anya, 
kevésbé allegorikus szempontból, a Szellem és 
az Állag, amelynek eredője, úgymond, maga a 
Világegyetem: a Fiú. Egy további keleti elkép-
zelésben: a „sötétség” az Atya-Anya, a Világos-
ság a fiuk. Ez persze vehető úgy is, hogy ez a 
Világosság az - amely Szent János szerint - a 
sötétségben fénylik. Esetleg lehet Horatius 
„Sötét tüze” is. (3) De bár hogyan vesszük, a 
szarvaspár szülötte a „csodafiú-szarvas”, úgy 
mint irányító fogalom, lehet Nap-világosság, sőt 
Világegyetem is! 

Egy másik bölcseleti magyarázat alapján az 
Atya-Anya jelképesen azonos a legelőlegesebb 
elemmel, azzal az ős éterrel, Asztrális Fénnyel, 
amely a teremtés pillanatában életre villanyozta 
a mindenséget betöltő ősanyagot. Ez az Ős-
éther, vagy Asztrális fény az, amelynek eredője 
a négy főelem: a levegő, föld, tűz és a víz, s 
amelynek hangjában - Pithagorasz szerint - az 
Isten beszél. Voltaképpen ezt a mélytudatban 
ívódott mágikus felfogást érzékelteti, varázsolja 
jelképekben elénk, egyfelől a perzsa Sáhnámeh 
hőseposz, másfelől a Tarih-i Üngürüsz csoda-
szarvasa, midőn zumorfikus voltánál fogva, s a 
főelemek közegén keresztül, a Kozmosz kép-
zetének látomásszerű vetületét kelti. (4) 

Az alapgondolatot prof. Badiny így sum-
mázza: „...az Iz-Ten… név valóban egy olyan 
együttest mutat, amely semmi esetre sem egy 
„magányos férfiistenként” képzelhető el, hanem 
magába hordja az Atya-Anya-Fiú öröklét-
háromságát.... a tökéletességet.” A szimbóluma 
tehát: � Úgymond: három a magyar igazság. 
Ez az a Három Tűz: a láthatatlan Egyből ki-
bontakozó, szintén rejtett háromság. Máskép-
pen az a Szentháromság, melyen keresztül nyíl-
vánul meg a látható, és egyebekben is érzékel-
hető világ: a Fiú, a Nap világa. Így fest tehát a 
„Szentháromság” eszméjének archaikus képe. A 
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későbbi keletű „szentlélek gondolat, csak idő-
vel, a Tertulliánusz egyházatya által kreált fo-
galmi rendszer révén, s a női-princípium rová-
sára, ékelődött bele.(5) 
 
 
 

Jegyzetek: 
 
(1) Kalu Rimposhe: The Dharma: A tibeti 
bölcseleti rendszer alapján: Az emberi léten túl 

még számos magasabb rendű létállapot van: az 
asurák és a dévák, a földi félistenek világa. Az e 

fölött való tizenhét szinten, a Formák régió-

jában, a nagy istenek vannak. Ezen túlnan pedig 

a négy legfelsőbb Formanélküli régió helyez-

kedik el. A Formák régiójában lévő istenek egy 

elragadtatott, „legmagasabb, tudatfeletti létál-

lapotban”, szamádhiban élnek. Különben „az 

örök, Szent lakóhelyről”, s a földre szállt istenek 
állapotáról és viselt dolgairól, az apokrif He-

nóch könyve számol be, Ugyanúgy Péter apostol 
mennyei jelenésekről való könyve. (Vö. Az Eti-
óp biblia, B. 15-20.) 
 

(2) Patandzsali: Az Ő (Brahma) megnyil-

vánulása az ős-ige (az ős hang: Aum.) A mai 
emberiség számára a kung-gong helyébe ez az 
AUM lépett „a Nagy malom örök zúgásával”. 
Tehát, ha azt vesszük, a világ alapja az éter-
rezgés, melynek eredője, esszoterikus értelem-
ben véve: a kongó-bongó H A N G. 

Baktay Ervin: Az AUM elmélyedő ismétlé-

se a mindenség létesítő áramát remegteti végig 

bennünk. Az AUM az isteni eredetű létáramba 

kapcsolja be a szellemet, s ez meggyorsítja a ki-

bontakozást, az egyesítettség elérését. 
Hasonló gondolatot fejez ki a Védák 

„éneklő tehene/szarvasa”, és Boetius Musica 
mundanja, aki szimbólumként értelmezte a ze-
nei kozmológiát. Ugyanúgy a zenei kozmoló-
giához csatlakozott Kepler is, mikor a bolygópá-
lyákra vonatkozóan keresett zenei analógiát. 
(Vö, Harmonices mundi. Libri v.) Liszt Ferenc 
szerint: A zene a mennyország előcsarnoka.” 
Érdekes, ma már a kutatás is a fentiek mellett 
szól. Ugyanis a B.B.C. híradása most közölte, 
hogy a csillagászok lehallgatták a Kozmosz mo-
raját, a kozmikus szimfóniát. 
 

(3) A Kabalában is szó esik a „Fekete 
Tűzről." Horatiusnak ezeket a szavait: nigro-
rumque memor, dum licet ignum, Vas István így 

fordította le: Emlékezz a sötét tűzre.. 
 

(4) Az elemek rendje alulról felfele: föld, 
víz, tűz, levegő és az un. Kvinteszencia az Éter. 
A Rig Véda írja: Mert égi a Szellem. (...) Belőle 

támad az élő lélek, az értelem minden érzékével, 

belőle támad az éter, szél (levegő), tűz, a víz és 

a mindent hordozó föld. 
 

(5) Kulcsár József A Napot mindig fiúnak 

mondták. Persze a szón „szülöttet” értenek, és 
csakugyan így helyes. A Fiút a szentháromság-

ban a második helyen szokták emlegetni, de ez 

csak úgy helyes, ha előtte van az Atya-Anya (az 

Anya mint Szentlélek), és csak utána jön a gyer-

mekük. Az így felfogott atyai-anyai egység azért 

válik az Atya-Anya kettősségévé, hogy a belőlük 

levő harmadik: a Fiúnak nevezett isteni bölcses-

ség és szeretet/ tudás, valami kifelé táruló for-

mában megnyilatkozhasson. (Vö. Tanulmányok) 
Az arámi nyelvű Biblia. (Gen. I. 1.) szerint: 

„Kezdetben az Isten fia teremté az eget és föl-

det.
” 
Torma Zsófia: Ez a háromság díszíti ma a 

székelyfalvak házgerendáinak oromzatát (Sumér 
nyomok Erdélyben. Buenos Aires, 1972.) 

A Szentháromság képét a napsugaras orom-
dísz értelmezésében láthatjuk. Bálint Sándor 
írja: „A szentháromságot jelképező, bajelhárító-
nak érzett háromszög, középen a mindeneket 
látó isten szemével átkerült a szegedi házak ut-
cára nyíló oromzatára.” (Szegedi napsugaras 
házak. Művészet, 1973. aug. 1) A csíksomlyói-
ak pl. pünkösd napján még ma is a felkelő Nap-
ban köszöntik a Szentháromságot. 
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