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Szőcs Katalin 
    

AAAA fokos és a nyíl fokos és a nyíl fokos és a nyíl fokos és a nyíl    
(I.)(I.)(I.)(I.)    

 

„Ékesít is, üt is, ró is.” 
Arvisura (9.) 

 
 

1. Az ősi fémművesség 
 

Úgy tartjuk, hogy a fokos a népünkre jellemző eszközök egyike. Erdőn, me-
zőn járva magunkkal hordjuk. Valahol mélyen bennünk él. A fokos kultúránk 
gyökereihez tartozik, akárcsak a fémművesség.  

A fémművességnek a szakralitáshoz kötött elemei felfedezhetők nyelvünkben, 
szokásainkban és helyneveinkben is. Az égi eredetű vasat ménnykőnek hívjuk, a vil-
lámot istennyilának, a kovácsot Isten kovácsának. Üst szavunk az est holdsarlójának 
alakját ölti magára, amikor anyagi formát ölt. Nálunk a lelkek összekovácsolódnak, 
amikor két ember kapcsolata jól alakul. Nyíl szavunk a teremtés kinyílásához kap-
csolódik, a nap sugarainak útjához. Szerszámaink közül az eke olyan, mint az ék, 
ugyanakkor ékes. 

A szerszámok a földi élet fenntartásához nagy segítséget jelentettek az ember 
számára. Ugyanakkor a szerszámok hozzátartoztak az ember kultúrájához és hit-
rendszeréhez. Mint védelmező eszközök felségjelekké, valamint szent díszítőele-
mekké is váltak.  

Az ember kultúrájának egyik fokmérője anyagi eszközeinek fejlettsége. Az élet 
fenntartásához nélkülözhetetlen anyagi folyamatok bővülése az emberi ismeretek 
fejlődésével együtt tették meg az utat napjainkig. Az anyagi kultúra egyik fontos 
része a földön való megélhetéshez szükséges szerszámok készítése, és a védelem 
eszközeinek színvonala. 

A fémet termelni képes nép mindig előnyben volt az élelemszerzési lehetősé-
gek és saját védelmének biztosítása terén. Az ókori és a népvándorlás kori zava-
ros időkben az ember élelme és létének biztonsága elsőrendű fontosságú volt. A 
fémek közül e két célra a vasnak nagyobb szerep jutott. Nem véletlen, hogy az 
arabok hadi sikerei a damaszkuszi acélhoz kötődnek, a vikingek győzelmeit a ma 
is svéd acélként emlegetett minőségi vasból készült kardok és hajók segítették 
elő. A hunok győzelmeihez szintén hozzájárult a szerszámaik fejlettsége.  
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A létfenntartáshoz használt szerszámok közül különösen a vasból kalapált 
eszközök készítéséhez bonyolultabb eljárások ismerete volt szükséges. A előállí-
tása sokkal nagyobb hőmérsékletet és bonyolultabb technológiát igényel, mint a 
színes fémek kinyerése érceikből. Vasműves generációk hosszú sora kellett egy-
másnak átadja tudását ahhoz, hogy a lelőhely szerint változatos és ugyanazon le-
lőhelyen időben változó vasércminőség szerint állandóan alakítani tudják gyártási 
módszereiket.  

Az ókori népek a vasat égi eredetűnek tekintették. A vas előállítása sokkal na-
gyobb hőmérsékletet, bonyolultabb technológiát igényel, mint az arany, az ezüst 
vagy a bronz. Az első vasból készült szerszámokat: a fokost, kalapácsot, a sarlót, 
a bárdot, a szigonyt az ember az élet fenntartásához készítette. 

A vasat jelölő szavak is bizonyítják, hogy a nép csillagfémnek vélte. Ménkő 
szavunk ezt az ismeretet őrizte meg. Valószínű, először a meteorvas volt ismert 
és azt alakították át szerszámmá. Az ősi népek a vasat varázserejűnek tartották. 
Ez azért történhetett meg, mert eleinte csak égből hullott formában ismerték, 
ugyanakkor csak a rejtelmes tudást bíró kovácsok készíthették el. A vas elő-
állításához nagyobb tudás és nagyobb energia szükséges. A Kalevala 9. éneke 
alapján őseink a vas felfedezését a farkasnak tulajdonították. Meséinkben vasfejű 
farkas jelenik meg, vagy vasorrú bába meg ércsárkány. A vas a Marsnak a féme, a 
Mars pedig a Skorpiónak a védőbolygója. A skorpió, a sárkány, a kígyózó vonal 
az energia, a tudás terjedési módjának megjelenítési mintázata. 

A mezopotámiai agyagtáblákon talált piktogramok szerint az ókori ember a 
fémmegmunkálási eljárásokat jól ismerte. Az ércet a föld mélyéből ásta ki, akná-
kon keresztül hozta fel a felületre. A bányák földjét hegyes vidéknek írják le. 
Arali volt az ércek országa, délre vagy nyugatra esett a Perzsa-öböltől. Innen ha-
jóval csakis Afrikába szállíthatták el. 

 „A távoli tengeren 
100 beru (távolságra) a vízen 
Arali földje… 
Ahol a kék kövek rontást hoznak, 
Ahol Anu mesterembere 
A fényesen, napként ragyogó 
Ezüst szekercét viszi” (23.) 

 
Az Arali szó sötétvöröset jelent, mind a sumér, mind a kusok nyelvén. (23.)  
A ránk maradt mezopotámiai szövegek gyakran említik a színes fémeket, de a 

vasat is. A táblákon ránkmaradt szövegek után megkérdőjelezhető maga a vaskor 
kezdete is. Az agyagtáblákon található rajzolatok arra utalnak, hogy a fémműves-
ség már a legkorábbi időktől nem volt ismeretlen számukra. Az e korból szárma-
zó egyik pecséthengeren például több jel látható. Rajta van a bányászással meg-
bízott személy, az érc felhozásához szükséges akna, a már szállítható fémdarab is 
mind fellelhetők a pecséthengeren látható istennő körül is. 
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Egy babiloni szöveg szerint az ércbányák az Alanti Világban voltak, Habúr 
országában, ahol Én-lil felügyelte a munkálatokat. Az Angol-Amerikai Társaság 
egy régészekből álló csoportja megvizsgálta az afrikai barlangokban talált faszénma-
radványokat C14-es radiokarbon kormeghatározási eljárással. A leletek korát, il-
letve a barlangban folytatott bányászat idejét i. e. 20000 és i. e. 2600 közé kel-
tezték. Az ásatást tovább folyatva, a kutatóárkokban i. e. 41250-ből származó fa-
szénre is bukkantak. Azóta is kérdésként áll a kutatók előtt, hogy az általunk ed-
dig kőkorszaknak nevezett időben fémércet is feldolgoztak? Elképzelhető, hogy 
más ritka fém után is kutattak: például a Dél-Afrikában bőségesen előforduló 
platináért, vagy radióaktív ásványokat is kerestek az Alanti Világ „rontást hozó 
kék kövei” között. Az agyagtáblákon olyan ábrázolások is maradtak fenn, ahol a 
bányászat istene testéből olyan erős sugárzás tör elő, hogy a körülötte levők vé-
dőpajzsot kell, hogy viseljenek. (23). 

Nemcsak a mezopotámiai agyagtáblák, hanem az óegyiptomi falfestmények is 
arra utalnak, hogy az ember a vasművességet régebb gyakorolta, mint ahogy a 
történetírás elismeri. Egy óegyiptomi falfestmény olyan vaselőállítási módot mu-
tat be, ahol a szélen két munkás fújtatókon áll. A fújtatók felváltva telnek meg 
levegővel a lábuk és a kezükben fogott huzal mozgatásával. A régi vasművessé-
get a régészeti feltárásoknál előkerült kerámiából készült fújtatók léte bizonyítja. 
Más, anyagból készült tárgyak idővel elenyésznek. Kevés fémből készült tárgy 
maradt az egyiptomiaktól ránk, de annál több fali festmény. Az egyiptomi kép-
zőművészet vörösre és kékre festett fémtárgyakat is bemutat. A bronzból készült 
eszközök vörösek, a sötétkék szín pedig a vasra utal. Találunk köztük vasból ké-
szült sisakot, kardot, üstöt. A kemény kőzetekből, gránitból készült kőosz-
lopokat is csak edzett vasszerszámokkal tudták megmunkálni, vagyis a hőkeze-
léshez is kellett értsenek. (27.) 

 
1. 1. A vasgyártás nyomai 

 

A mai hivatalos történetírás szerint a vasat az ember már több mint 4000 éve 
dolgozza fel eszközök készítésére, jóllehet ez régebbi, mint a vaskor kezdete. 
(22.) 

Mindenik nép a helyi vasérc és segédanyagok feldolgozására sajátos módszert 
fejlesztett ki. A vasgyártási módszerek különös fejlődést értek el az ókori Kíná-
ban i. e. a X. században, ahol magas foszfortartalmú (7%) vasoxidot faszénnel 
redukáltak. Ezt a nagy folyékonyságú vasat egész kis falvastagságú darabok, ék-
szerek öntésére is fel tudták használni. 

A mezopotámiai agyagtáblák szövegei egy hajón elérhető földrészre utaltak. 
Egy történészekből álló csoport elindult az afrikai kontinensre a vasgyártás nyomait 
felkeresni. Zairban és Ruandában több ezer éves vasolvasztók maradványaira leltek 
a 80-as években. Egy három kilométer sugarú körben 23 lelőhelyet találtak: kerek 
gödröt fúvókamaradványokkal, salakkal és faszénnel. Ugyanakkor a bantuk ma is 
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ilyenszerű olvasztókban állítják elő a vasat. Az ókori népeknél, akár a mai benn-
szülötteknél kétféle olvasztó használatos: egy magasabb típus a vaskőben találha-
tó meddő anyag elválasztásához és egy alacsony bucakemence vagy pest a ková-
csolható tiszta vas előállítására. A magasabb típusú kohóban hematitból és fa-
szénből szivacsos vasat nyernek ki. A vaskövet és a szént egymást váltó rétegekben 
rakják a kohóba. A kohó külső átmérője másfél méter, a belső átmérő 70 cm. Az 
égéshez szükséges oxigént a levegőből nyerik, üreges csontokon keresztüli befújással 
a kohó aljánál. (33.) 

A kapott szivacsos vasat másodzsor kis bucakemencékben, pestekben hevítik 
fel, ahogy az egyiptomi falirajzon is látható. A felhevítéssel a vasból kiégnek a 
szennyeződések és kovácsolásra alkalmassá válik. Bucakemencéket nálunk is 
kaptak Somogy megyében. 

Az utóbbi időben feltárt régi vasolvasztók kerámiából készült fúvókái tájain-
kon is kiterjedt vasfeldolgozásra utalnak. 

A gőzgép feltalálása után fellendült gépgyártás csakis a régi vasgyártó anyagi 
kultúrára támaszkodhatott. A közel két évszázada a mi régiónkban kifejlődött 
vasiparnak folytatólagos előzménye kellett legyen. A XIX. században sokrétű vas-
ipari ismeret létezett itt a Kárpát-medencében. Minden lelőhely közelében a helyi 
ércminőségnek megfelelő feldolgozási módot dolgoztak ki. A Kárpátok vonula-
tánál található gazdag altalajkincs lehetővé tette a vasipar kialakulását a régi idők-
től napjainkig. A nagyobb termelést a vasút építése és a gépipar fejlődése kérte. 
A XIX. század közepe táján Erdély volt az osztrák ipar fő nyersanyagszállítója. 

Az ipari történetkutatás adósa maradt népünknek mind az ókori , mind a kora 
középkori szerszámok készítésével kapcsolatos közleményekkel. Ma sem tudjuk, 
hogy földrajzi térségünk mely zónáiban értettek jobban a használati eszközök ké-
szítéséhez, és milyen típusú szerszámok léteztek, kivéve a bronzból készült éke-
ket, kalapácsokat. A színesfémek időtálló volta megőrizte a bronzból készült tár-
gyakat a földdel való kontaktus idején. A vas nedves közegben nem időtálló. A 
régészeti leletek között hiába keressük az ókori vasművességre utaló kemencéket 
és vasból készült tárgyakat. Szinte kizárólag a kerámiából készült fúvókák képe-
zik az ősi vasgyártás nyomait. (27.) 

A magyar szakmai irodalomban az ipari történetkutatás a XIX. században in-
dult el. Kezdetben csak ritkán jelent meg a korabeli lapokban, és azok közül is 
inkább csak Kossuth „Hetilap”-jában található ipari munkával kapcsolatos szűk-
szavú híranyag. A század közepe után Kerpely (28., 29.) és Edvi (30.) koruk vas-
iparának bemutatása mellett már megpróbálkoztak a közelmúltról is képet adni. 
Az ipar és ezen belül a vasművesség múltjára vonatkozólag csak a század vége 
felé jelent meg egy könyv a vasipar történeti visszatekintéséről (31.) Heckenast, 
Nováki, Vastagh és Zoltay tollából, 1891-ben. A szerzők a történeti emlékek 
gyűjtése által a hazai vasgyártás történetét a XIII. század közepéig vezetik vissza. 
Annál régebbi időkben készült vasszerszámok előállítási módjáról, helyéről nem 
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tesznek említést. A XIX. század vaskohászatáról részletesebb leírást Remport 
(32.) készített el. 

Bronzkori szerszámokat, fokosokat, fúvókákat találtak Erdélyben több helyen, 
Csíkmadarason, Ispánfalván és Kézdivásárhelyen. Ferencz István Székelyszáldo-
boson (Kovászna megye) és Gyaláron talált az első évezred elejéről származó 
kohók maradványaiként kerámia fúvókákat. (38.) 

Avar és honfoglalás kori vasművesség maradványaira bukkantak Somogy me-
gyében, ahol vasolvasztók aljai és salakmaradványok kerültek elő Bodrogon és 
Tarjánpusztán. (34., 38.) 

Felépítésében az afrikai olvasztóhoz hasonló a bodvaji és a mennyházai kohó 
is. Az újabb kohók nagyobbrészt magasságukban változtak. 

Sokáig az a hipotézis állt, hogy a vasérc feldolgozásának módját Kis-Ázsia la-
kóitól, a babiloniaktól tanulták el a keleti és nyugati népek. Az újabb kutatások 
ezt a nézetet megdönteni látszanak. Mind fejlődő és változó tudomány, a törté-
nettudomány minden új feltárással gazdagodik és állandó változásban van. Az 
újabb feltárások alapján Dayton történész azt állítja, hogy a Kis-Ázsiából szár-
maztatott vasgyártásnak nincs történeti-leleti alapja. Szerinte a Kárpát-Medence a 
vasművesség bölcsője. (35.)  

  
1. 2. Az ércek mint a Föld-anya kövei 

 
„Ti egyek vagytok a Föld-anyával, 
Ő van bennetek és ti Őbenne. 
Neki születtek, Őbenne éltek, 
És Őhozzá fogtok visszatérni.” (48.) 

  

A fémeket a föld kőzeteiből vonják ki. A föld kőzeteinek nagy része kristályos 
formában található. A nem kristályosnak tartott, metamorfózissal átalakult kőze-
teket amorfnak nevezzük. Ezeknek az amorf ásványoknak a szerkezete szintén 
mértani vonalak szerint rendeződik. A fémeket tartalmazó köveket érceknek hív-
juk. Legtöbbjük kristályos formában található. 

Többféle kristály létezik, melyeket hét kristályosodási rendszerbe sorolnak be. 
Vannak közöttük szabályos mértani idomok szerinti kristályok, de elhajlott kris-
tályos rendszerek is. 

A köbös kristályforma a legelterjedtebb a természetben található ásványoknál 
és a fémeknél. A keleti népek bölcseletében és a szakrális geometriában a föld-
elem jele szintén a négyes szerkezetű kocka. A földi élővilág szénalapú kötések-
ből áll. Nem véletlen az sem, hogy a szerves vegyületek is a négyes szerkezetű 
szénen alapulnak. Ugyancsak négyes vegyértéke van a szilíciumnak, mely a földi 
ásványok zömében megtalálható. A szilícium szerves vegyületekkel alkotja a nél-
külözhetetlen szilánokat. Számítógépeink és modern elektromos készülékeink 
folyékony kristálya szintén szilánokból áll. 
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Az ókorban a Föld-anya jele a körbe írható kocka, a hexaéder volt. A platoni 
geometriában a világot alkotó elemi energiák a mértani testekhez kötődnek. A 
szabályos mértani testek mind kockába írhatók.  

A világot és az embert az ókor népe és a ma élő természeti népek is a Föld-
anyától származtatják. A négyes szerkezet az Istennővel van kapcsolatban. 
Ugyanakkor a kör és kerek idomok mind az anyai jelleg mértani megfelelői. A 
kör egy Ősegység, az Egy jele. A KŐ-Úrtól származik minden. Egy tőből ered-
nek kör, kerék, kereszt, korona, Kőrös szavaink.  

A kör és a négyes szerkezet mind az anyai jelleghez tartozik. Nagyon régen és 
ma is az ősi Fa-, illetve Földistennő tiszteletére imahelyeket állítottak fel, melyek-
nek szerkezete négyes, olykor körbe futnak az ablakok és az udvarok. Ma is a ko-
lostorok keringői és udvara négyszög alakú. Az ősanya és a föld fogalma a világ 
népeinek eredetmondáiban összekapcsolódik. Ő volt a Földanya. A föld-elem a 
befogadó jellegével az anyát szimbolizálja. Mi anyaföldnek nevezzük. A mondák-
ban a Föld-anya szűznemzéssel hozza létre a gyermekeit, az embereket. A míto-
szokban Tiámat, Démétér, Szekmeth, Amaterasu, Gojómart mind ősanya-isten-
nőként jelennek meg. A termőtalajt az ősanyával azonosítják. 

 

 
 

Istennő a fémbugákkal 
 
Ugyanakkor a föld-elem jelentése több, mint a termőföld. A föld-elem a te-

remtő őserők egyike. Testünk szilárdságát a föld-elem adja, akárcsak lényünk 
magabiztosságát. Szellemünk egyensúlya és bölcsességünk ugyancsak a földelem 
energiájában leledzik.  

A kövek, mind a föld gyermekei szintén az ősanyához társulnak. A régi kulti-
kus helyeken kőoszlopokat vagy kőkockákat, kőköröket állítottak fel az ősanya 
tiszteletére. 

Az ősanyag, a materia prima fogalma már az ókorban Platón előtt megtalál-
ható. Az ausztrál őslakók és az indiánoknál ma is létezik a mindenható sötét szí-
nű Kristály. Kínában a Tao ötös őslényként ma is élő, mély és sötét. Olyan, mint 
az anyaöl. Táplál, magában hordozza az életet és onnan születik minden újjá. 
Herakleitosznál az őslény Egy maga a Törvény-Logosz, illetve az a materia 
prima, mely áthat mindent és állandóan átalakítja magát. Az állandó változásnak 
nincs vége, hanem önmagába fordul, melyből a kezdetkor kialakult, a nagy Kőbe. 
Minden új jelenség az ősanyai materria prima egy-egy változata.  



200 Élő néphagyományok 
 

A középkor kutatói lelki tisztulás után fogtak a munkához. Fludd (XVII. sz.) 
angol filozófus szintén a Kő energiáinak az egyetemes jellegéről beszél, pedig a 
modern kor előszelét hozza el: „A mikrokozmosz — az emberi test — ismerete 
tárja fel előttünk az univerzum struktúráját és vezet el végül minket a Teremtő-
höz. Minél inkább megismerjük a világot, annál inkább előrejutunk önmagunk 
megismerésében.” Fludd szerint Krisztus a lelki Kő, amely betölti a mindensé-
get. Mind az egyetemes nagy kő részesei vagyunk, mint eleven kövek. 

A köveket a Föld-anya gyermekeinek vélték nemcsak a görögök, hanem az 
ausztrálok, a kelták, a szibériai őslakosok. Úgy vélték, hogy a kovácsok az érc 
feldolgozásánál a Föld-anya munkáját folytatják. A kínaiaknál pedig a folyók fe-
nekén lévő kövekből lettek a sárkányok energiái. A kongói mitikus kovácsokat 
bangóknak, az ázsiai népek mágikus kovácsát Keve-nek hívják. A meteoritköveket 
különös tisztelet övezi. A mohamedán zarándoklás egyik központja a fekete Ká-
ba-kő, amit szintén meteoritnak tartanak. A hermetikában a kutatásnál a kiinduló 
fontos anyag, a prima materia, szintén fekete. 

A mezopotámiai eredetmondában Kumarbi a neve az istenfiúnak. A mongolok 
segítő Istenének neve: Kiimori. A kínaiak teremtő istennője Nu-kua. Ugyanakkor 
ismerünk olyan helyneveket, mint Kumara, Komárom, Komárnik stb.  

Az ókor népe a köveket fényköveknek tartotta, melyek visszatükrözik mindazt, 
ami a földön történik. A kő, mint a Föld kristályainak szimbóluma, a kozmikus 
és földi erővonalak természetére utal. Az ausztrál bennszülöttek szerint a menny-
bolt kőkristályokból van, Isten trónusa pedig kvarckőből. 

A mezopotámiai Tiamat földistennő másik neve Ku-bu. Ezt a nevet használ-
ták az alkimisták az ideális keverékből kialakult új embrionális állapotú kőre, az 
istenfiúra, melyből megszülethet a nagy mű. A történészek Ku-bu-t embriónak 
nevezik, melynek nevéből kialakult a bölcsek köve. Az afrikai joruba törzs Istené-
nek neve Kev, az indiánoké Taikomol. Kvarena a perzsák istene.  

Egyiptomi forrásokból tudjuk, hogy az ókor népe a föld üregeit a Föld-anya 
méhéhez hasonlította. Több eredetmondában az ember az Ég-apa és a Föld-anya 
nászából született az alvilág üregében. Innen eredhet a görög Héphaisztosz bar-
langja. A népek rítusainál az üregeket a kezdeti teremtésre szolgáló ideális állapothoz 
való visszatérésre használták. Az ógörögök szerint is az ércek a föld üregeiben, mint 
valami embriók tovább alakulnak maguktól. A Föld-anya szentségét vallók úgy iga-
zolták a kibányászást és az ércolvasztást, hogy ők a természet művét tovább foly-
tatják, csak épp felgyorsítva a folyamatokat. A kő, illetve a kemencében a csíraál-
lapotú fém az élet forrása és élő. Minden, ami élő, tovább teremthet és magasabb 
rendű életet hozhat létre. 

Newton meg volt győződve, hogy a teremtő kezdetben néhány kiváltságosnak 
tárta fel a természet filozófiai titkait. Ezt később megszerezték az emberek és 
mesékbe, mondákba foglalták. Vallotta, hogy: „A testnek fénnyé és a fénynek 
testté válása teljes mértékben összhangban áll a természet törvényeivel, mert a 
természet gyönyörűségét leli az átváltozásban.” (46.) 
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Nemcsak az ókor, hanem a középkor tudományai is az alkímiával állnak kapcsolat-
ban. Bacon (XII. század) kísérletező tudománynak — scientia experimentalis — ne-
vezte a kor alkimista törekvéseit.  

Az alkímia filozófiai meghatározásokat használ, jelképekkel dolgozik. Még a 
fizikai-kémiai folyamatokat sem objektíven nézi, hanem jelképesen kezeli azokat. 
A keleti népek régi könyvei alapján az alkímiai jelképek a szellemi fejlődés, a be-
avatás felé mutatnak. 

Az alkímiai műveletek száma szintén hét, vagy a hét többszöröse. A cél az ellen-
tétek egyesítése. A kiindulás mindig a sötétből kezdődik a fény lassú gerjesztésével. Az 
ellentétek egyesítése lényegében az alkímia központi gondolata.  

Az alkímia szerint szellemi síkon a kísérletező adeptus maga is a prima materia. 
Az alkimisták a különböző természetek egyesítésénél egy sötét színű anyag-

ból, legtöbbször fémből indultak ki. Ők az ellentétek teljes egyesítésére töreked-
tek és hittek minden rossz átváltoztatásában. 

Az élet egész filozofikus tartalmát az alkimisták a gyakorlatban akarták 
megvalósítani. A test és szellem jelképes egyesítését a különböző anyagok kémiai 
mennyegzőjének vélték. A régi mitológiát értelmétől megfosztották, és csak ter-
minológiaként alkalmazták. Azért többen hangsúlyozták, így Dorneus, Paracel-
sus, Fludd, hogy a kísérletezőnek nemcsak természetismerőnek és jó testi adott-
ságúnak kell lennie, hanem kiváló morális képességekkel kell rendelkeznie. Eh-
hez vallásos embernek kell lennie, mert csak a mély hitű emberben található meg 
a mennyei természet szubsztanciája. A hit helyes gyakorlása lényegében önisme-
rethez vezet. Senki sem ismerheti meg önmagát, amíg előbb szorgalmasan nem 
gyakorol belső elmélkedést, meditálást. Így tudhatja meg, hogy ki saját maga, ki-
től függ, kinek tartozik, mi célból született, ki által stb. Az alkimisták mind szer-
zetesek voltak, mind elsajátították a bölcseleti tudományokat.  

A keresztény bölcseletnek megfelelően és az alkimisták szerint ellentéteink egye-
sítéséhez létezik egy mennyei szubsztancia, egy isteni Igazság. A segítő mennyei 
szubsztanciát nevezték elixírnek, quinta essentiának, vinum philosophicának, a böl-
csek kövének. Az alkimisták szerint a bölcsek kövét az emberből kell kinyerni. A 
Kő-nek a gyökere a kísérletező lelkében növő szeretet. 

A Biblia szerint Jézus az „a kő, melyet az építők megvetettek”, mely „a 
szegelet fejére” lett teremtve (Lukács 20,17). Ugyancsak Ő „a lelki kőszikla, 
melyből az élet vize fakad.” (1Kor 10,4) 

Ahogy az ókor embere az Istenanyához, a Földanyához fordult segítségért, a 
korai természettudósok a nagy Anyában, az anyagban ősanyai segítséggel próbál-
tak eligazodni. Ezért nevezték jelképesen quinta essentiának a csodaanyagukat. 
Az ötös szám ugyanis az ősanya száma.  

Az ember és a világ teremtése az eredetmondák szerint egy szent egyesülésből, egy 
szent nászból indul ki. Erről szól az ókor termékenységvallása, és ebből indult ki a 
kísérletező tudományok alapgondolata is. 
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A Földanya 
 

Az ókor több eredetmondája szerint az élet eredője a Fa-istennő vagy a Föld-
istennő. Ő a természeti népek Gajája. Ő a mítoszok jó földje, jó köve, ő az ős 
Kőjó (Gaja, Keó, KÉ, Panku, Pangajo, Gojomart, Nu-Kua, Jakkosz), az ó kő, 
Ukkó Istenanyánk. A hun regékben a világot teremtő Istennő neve szintén a Kő 
szavunkhoz kapcsolódik. Ug-Kő-An vagy Ő-KŐ, illetve UKKO volt a Bódi Fa 
Királynője. 

Kő szavunk található meg a különböző népek teremtőjében, vagy a teremtés a 
sziklához kapcsolódik. A babiloni teremtésmítoszban Ku-bu a teremtő Istenanya 
(Tiamat) egyik neve, vagy Ki a Földanya neve. A kínaiaknál Pan-ku volt a Teremtő. 
Kev a kambodzsai teremtő neve. Az ősi kínaiak szerint a teremtés előtt létezett egy 
ős Pan-Ku, amely átfogja a kozmoszt az alvilágtól a mennyig. A Panku-ban található 
kő-vel rezonáló szavunk a világ mítoszaiban többször előfordul, mint a világot ösz-
szetartó energia, vagy épp a születőfélben levő szellem.  

Az ókor áldozati oltárai is kocka alakú kövekből állottak.  
A hun regékben a világot teremtő Istennő neve szintén a Kő szavunkhoz 

kapcsolódik. Ug-Kő-An vagy Ő-KŐ, illetve UKKO volt a Bódi Fa Királynője. 
Ukko neve rokon a babiloni teremtésmonda Ukkanú Fa-istennőjével és a finn 
Ukkon istennővel. Ez az Ó-kő kapcsolatban lehet a teremtéskori ősdombbal, a 
világtengeren levő kiemelkedő kősziklával. 

Kő szavunkkal kezdődik Észak-Afrikában a dogonok főistenének neve, a 
Khimaira, akit kőszoborként ábrázolnak, mint Kő-Maurt, KŐ-Mah-Úrt, Kő-
Mag-Úrt oroszlán és kos együttesében. Az indiánok védő szelleme a Ku Kulkan 
kígyó. A maják teremtője és égi őre Hunab Ku. 

A sziklát vagy a hegyet a Föld-anyával azonosítják a görögök, a kelták, az in-
diánok és a maorik. A szikla szentsége, a petra genitrix, az ősanyához kapcsolódik. 
Az egyiptomi Khnum és a kínai Nu Gua istennők földből alkották az embert, 
míg a kínai Panku, az indián Manabush és a farkas, valamint a maori Papa (Baba) 
sziklából teremtetett. A mezopotámiai teremtő istennő egyik neve a kő szavunk-
kal rezonál: KU. A görög főisten, Zeusz vagy Papas, megtermékenyít egy 
Agdosz (Égdísz) nevű követ és fia születik. Egyik kánaáni mítoszban Kumarbi 
istenség egyesül a sziklatömbbel és egy kőgyerek születik, Ulikummi. Kumarbit a 
tűz istensége, Tesab győzhette le. Hő kell a kőzetekből kivonni a fémeket. Mitra 
is kősziklából emelkedett ki. A különböző népek eredetmondáiban a kő, illetve a 
szikla szentsége a az Ős-istennőhöz és annak fiához kapcsolódik, akárcsak a filo-
zófusok petra genitrix-e. A kövek égiteste a Szaturnusz. Ez a bolygó a bak jegy 
uralkodó energiáihoz tartozik. Az Istenanya és a az életfa a kecskével együvé tar-
tozik a mezopotámiai pecséthengerek rajzolata szerint is. Ez több mint karácso-
nyi jelkép. A kecske az ókor egyik legtöbb jelentéssel felruházott állatképjele volt. 
Az ókor népének hitében az ősanya mint kecske hozta világra az embereket. Ő 
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táplálta, védte és gyógyította a rászorulókat. A kecske-fi volt a világot létrehozó 
istenanyának a fia, aki időnként lejött a földre segíteni az embereknek.  

A középkori kísérletező tudomány, akárcsak az ókori tudás az őserői elemekből 
indult ki. A föld-elem jele a négyes szerkezetű kocka. Ugyancsak a kocka a jele az 
ember gyökérközpontjának. A gyökérközpontunk és az ásványok kristályvonalai a 
csírában levő új élet rezgési mintáinak felel meg. Elsősorban testünk szilárd váza van 
hozzárendelve: gerincoszlop, csontok, fogak, körmök, végbél, vastagbél, prosztata. 
Ide tartozik a sejtek felépítése és a vérképzés is. Hozzárendelt mirigy a mellékvese. 
Érzékelésünkből a szaglás felel meg a gyökérközpont energiájának, illetve a föld-
elemnek. A gyökérközpontunk szimbolikus jele a körbeírt négyzet, akár a Föld-anya 
ókori ábrázolási mintázata.  

A föld-elem energiái a csontjainkban nyernek kifejeződést. Az esszénus tanítás-
ban áll: 

 „Tudd meg, hogy csontjaid keménysége 
A Föld-anya csontjaiból, 
A sziklákból és kövekből született.” (48.) 

 
Csontjaink a teremtő szent Kő energiáit tartalmazzák. Népies nevén csontja-

ink a koncok. A régitől való farsangi búcsúzáskor Konc királynak hívjuk. A gyö-
kérközpontunkban, a csontjainkban, a vérünkben vannak elrejtve az új tudatos-
ság, az újrakezdés energiáinak csírái. 

Népünk hitvilágában a halott csontjai szentek. Szibériai rokonaink, akár az in-
diánok, úgy tartják, hogy az embernek a három lelke közül a csontokhoz fűződik 
az egyik. Ez a lélekrész a csontokban marad örökre. Az esszénus tanítás szerint 
csontjaink a Föld-anya köveiből állnak össze. 

Az ókor szemléletében a kövek, az ércek a Föld-anya csontjai. Az ókor em-
bere élőnek tartotta a föld méhét, ahol az ásványok állandó érésen mennek át. 
Az ókor embere a köveket a Föld-anya gyermekeként tartotta számon. A kovács 
vagy a kísérletező alkimista úgy vélte: ezt a természetes átalakulási folyamatot 
gyorsíthatja fel az üstjében, vagy a kohójában. Mindkettőnek az istene a Föld-
anya, illetve a királynő. 

Minden a Kő-úR-ból származik, és az ő erői tartják fenn világunkat is. Az élet 
lényegében egy kör, ahol a múlt a jelennel és a jövővel körbeér. Valamit mindig 
útjára indítunk és utána meglátjuk, mi és hogyan ér vissza hozzánk. Az ok és 
okozat törvénye egyszerűen egy körrel szemléltethető. Minden elindult folyamat 
csatlakozik az előzőkhöz és körbeérve visszatér. Tettel, illetve érzelemmel ha-
tunk vagy hatásokat kapunk és mindent, amit kiadunk magunkból, visszatér. A 
visszatért hatás a mi ható és fogadó erőnk következménye. A kiindulás és az 
eredmény is mi vagyunk. Nem a külvilág behatásától függ, hogy hogyan fogadjuk 
azt a hatást. A minket ért hatás attól függ, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. 
Nem a külvilág határozza meg jelenünk minőségét, hanem a mi belső hozzáállá-
sunk a minket ért hatásokhoz. 
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A kocka minden szabályos mértani testet magába tud zárni. A földelem színe 
a piros, vagy piros-barna. Ég és föld vonatkozásában pedig fekete. 

A PiRos PaRázs VaRázsa alatt egyesül minden a PoRral. A magyar nyelv el-
raktározta a régi tudást. Az ásványok égiteste a Szaturnusz. A föld elemű bak je-
gyet a Szaturnusz uralja. Az ember gyökérközpontja a föld-elem energiáihoz 
rendelődik. A földelemhez és a gyökérközpontunkhoz rendelődő szín a vörös, 
akárcsak a vérünk színe. Ebből a PiRos PoRból lettünk teremtve. A Föld-anya 
teremtő napja áPRilis 22, a föld napja. A hitregék teremtéskori éjjeli fekete ma-
dara nem más, mint a sötét színű PoR és a fény szellemének, PiRjának a keve-
réke. A hun bölcselet szerint ez a „tenger végtelen szitáló ködnél finomabb szel-
lemanyag”. Jele a sötét színű madár: holló, varjú, kárókatona, kacsa, bagyoly, ke-
recsensólyom stb. A Föld-anyához így két szín rendelődik: a piros és a fekete. 
Imádatának helyére Vörös (PiR) tornyot vagy épületet emeltek, vagy épp fekete 
kőkockával (PoR) jelölték. Az óindeknél a teremtő szellemi erő Brahma, a földi 
része megtalálható PuRusa néven. Áthangzás révén a P hang B hanggá alakulhat. 
A kelták nyelvén a holló neve Bran. Ez a neve a mi vöröstoronyi várunknak is. 
Az ókor bölcseletéből merítő alkimisták a kutatott anyaghoz PiRos BoRt töltöt-
tek az átalakulás sikere édekében. Az átalakuláskor az égi BiRodalom ereje leszáll 
az anyagba.  

A vörös és a bíBoR szintén a piros színhez tartozik. A hajnal pirosan pirkad. 
A tűz pirít, illetve aki nagyon szereti, az piromániás. A vér szintén piros, illetve 
veres, amihez hozzáér, az véres lesz. A vérerektől veres a bőr színe, vérmes lesz, 
ha ütés éri. 

A BORica tánc, itt Erdélyben, a karácsonyi-farsangi népi hagyományokban 
maradt fenn. A körbetáncolók, kezükben tárgyakkal, köszöntik a családokat, jó-
kívánságokat mondnak az emberkenek. A kezükben tartott tárgyak között van a 
fokos, valamint falapkák. A falapkák díszítésén körmintázatok, négyes szerkezetű 
faragások, az életmag rajzolatai találhatók, festett vagy faragott formában. 

A mítoszok szerint a Földanya BaRlangba rejtette el gyermekeit védelem cél-
jából. 

A sötét piroshoz hasonló a BaNna szín. A barnamedve a bronzkor szent ál-
lata volt. Az első lények baromnak néztek ki. A hunok medvetoros éveket szá-
moltak. A medvét a hun őseink égi eredetűnek tartották, akárcsak az indiánok és 
a szibériai népek. Szerintük az Ég Atya megtiltotta a medvék vadászatát. Kemi 
istennő első fia volt a medveszerű fiú. A medve és társai az életfa melletti bar-
langban éltek a hetedik égben. Egy medvét bírául küldtek le a földre, hogy igaz-
ságot tegyen a hozzá forduló emberek között. Ezzel a megbízatással azonban a 
medve visszaélt, mert a panaszosokat széttépte. Az atya azzal büntette meg a 
medvéket, hogy az emberek leüthetik őket. Télen pedig ünnepet rendeznek szá-
mára és a medvék a közös toron fejezik be életüket. A medvetorokat januárban, 
a medvetor havában kellett tartani. A közös lakoma, a tor mindig ünnepi jelleget 
ölt. A medveevéseknek évente egyszeri alkalmát az évek számolásához használ-
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ták fel. A Hunok Törzsszövetsége a medvetoros éveket i. e. 4040-től kezdte szá-
molni. A medveevések közti időtartam elnevezése lerövidült medve évre, majd 
csak évre. Innen is eredhet az evés és az év szavunk hasonló gyökere. 

A medvetor ma is ismertes Szibéria és Észak-Amerika őslakosainál. Ők a 
medvét bűvös erejű lénynek tartják. Szerintük a medve a táltoshoz hasonló tulaj-
donságokkal rendelkezik. Rítusaikkal hívogatják a medvét az erdőben és az elé-
jük jövő medvét feláldozzák. Úgy vélik, hogy a sült medvehús evésével mindenki 
részesül a medve bűvös erejéből. Az élő medvét értelmes lénynek tartják. Sze-
rintük, ha szeretettel közeledik az ember feléje, akkor a medve nem bántja. Úgy 
tartják, hogy csak a rosszindulatú vagy félelemmel teli embert támadják meg a 
medvék. 

A kovácsitenségek BARlangban laknak és dolgoznak. A bányászó járatok 
szintén a föld felszíne alatt találhatók.  

A kelta kovácsistennő neve Brigid vagy Bride. Nálunk a bányászok védő-
szentje nem véletlenül Szent BoRbála, és bányászhimnuszban egy kislány szere-
pel.  

Az istennői érzelmek legnemesebbike a szeretet. A szeretet átalakító ereje a 
karácsonyhoz kötődik. A karácsonyi sötétségből kibontakozó újrateremtéskor 
vízbe csíráztatjuk ki a BoRbála ágakat. 

Archaikus imáinkban Szent Barbar szerepel, aki az istennő székében ül: 
„Szent Barbar a székben, 
Szakrament a kezében. (51.) 

 
Az anyai oldal, illetve az érezelmek árán lehet a szent közép harmoniájába el-

jutni, illetve teremteni. Ez a feláldozási eszme található meg burkolt formában a 
dévai várhoz kapcsolódó Tizenkét kőműves balladában. Ugyanez a tudatosság 
szerepel szimbolikusan archaikus imáinkban is: 

„Szent Barbar az égben, 
Térdig érő vérben, 
Arany haja leeresztve...” (51.) 

 
A Földanya, illetve a föld-elem mindent magába fogadó jellege egyben szim-

bólum is. Pir, por, bor, bar, pár, bír szavaink mind hozzákapcsolódnak. A földe-
lem jele a kocka, mely mindent elbír. Minden szabályos mértani test kockába, il-
letve hexaéderbe írható. 

 
(Folytatjuk) 


