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A fokoson kívül a többi vasból készült szerszámot is felségjelként lelhetjük 
fel. Legtöbbször ezek is keresztbe téve ékesítik a királyi vagy nemesi címert. 

A különböző népek mondái a szakrális kardot szintén égi eredetűnek tekintet-
ték. A kard, a kés, a szablya vagy a tőr az ősi hagyományokat követve szintén 
kétélű: egymással keresztbe téve ábrázolják. Kettős szerepet tölt be, akár a fokos. 
Égi isteni igazságot oszt és védelmez. Királyi, illetve hatalmi jelvény. Áldozati tőr 
vagy kés formájában szakrális eszköz is. A szkíták kardkultusza állatáldozati szer-
tartáshoz kapcsolódik. A király megválasztásánál, Arthur király legendája szerint, 
nagy szerepe volt a szakrálisnak tekintett kardnak. Ezt a kardot égi eredtűnek tar-
tották. Hasonló felség-felkenéssel járó ceremónia található meg a hun-avaroknál, 
a kvádoknál, alánoknál, görögöknél és germánoknál. Tibetben a megvilágosodott 
„tökletességet szerzettnek” egyik képjele volt a bűvös kard. A japán császárok 
kardját a mennyei villámtól származónak vélték. 

Mind a pásztorfaragás, mind a csángó dobok kettős fokossal való díszítése a 
székely rovásírás két olyan betűjét idézik, amelyeket szakrális díszítőelemekként 
használnak fel ma is: a b betűt (Aba) és a ty betűt (Atya).  A Vatikán címerében a 
kettős kulcs szintén hasonló rajzolatot mutat. A Szent Ágoston-i hagyományokat 
követő nyugati templomok — Canterburry, Antwerpen stb. — díszítőelemeként 
szintén megtalálható a kettős kard. Ugyanakkor több nemzetség címerében is 
megjelenik ez a motívum. 

Kettős kard a jele az afriakai Ogun kovács-istennek. A kaukázusi oszétok úgy 
vélik, hogy istenük kardja olykor villámlás formájában csap ki a Fekete-tenger-
ből. A mohamedánoknak van egy híres, Zulfikár nevű kettős pengéjű kardjuk, 
melyhez erős védelmező erőt társítanak. A germán Odin  Szigurdnak adja a le-
győzhetetlen kardját. A Kalevala mindentudó kovácsa készíti el Väjnemöjnennek 
a kardját. 

Az ókor szent papjainak, az abáknak a jele a rovásírás b betűje. A latin X be-
tűre emlékeztető alakzat a régi templomok díszítőelemeként átöröklődött napja-
inkig. Az abák jele megőrződött az egyiptomi óbirodalom régi szobrainál. Az 
egyiptomi napisten, Ozirisz ábrázolásainál megtalálható az egymást keresztező 
két vonal. Az ő tiszeteletére a szentélyekben faragott oszlopokat emeltek. A fara-
gott oszlopokat nálunk kopjafáknak hívjuk. Az óbirodalomból származó díszíté-
seknél az emberi alakok keresztbe teszik a kezüket a mellükön. A ferences segítő 
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rendek jele szintén a keresztbe tett kéz Krisztus kezével. Ugyancsak a B betűt 
képezi le a Mária családfáját jelképező ún. krisztogram két vonala, akárcsak Szent 
István pecsétjében. 

Az abák jele, illetve rovásírásunk B betűje ma is látható a kolozsvári Szent Mi-
hály templom freskóin, a szebeni evangélikus templom kőfaragásán, a szatmári 
székesegyház főoltárának díszítőelemeként stb.    

A kettős szerszám keresztbe összetéve rovásírásunk B betűjét mintázza le. 
Van, amikor nem két fokosról, hanem két kardról, vagy két tőrről van szó. 
Agaba B betűje az Abák jele, a szent papoké. Ez egy régi szakrális jel. Kopjafáin-
kon szinte nélkülözhetetlen mintázat. Ez a B betű megtalálható régi templomi 
freskókon, faragott tárgyainkon. Szent István momogramjának jelét a B betű 
fogta egybe. Rákóczy tábori pecsétjén szintén ez a mintázat található. 

Ismeretes, hogy Jézus a kereszten az Atyát Abbának szólította. Ez a megszólí-
tás Pálnál is megtalálható a rómaiakhoz írt levelében: „Hiszen nem a szolgaság 
lelkét kaptátok, hogy ismét csak félelemben éljetek. Hanem a gyermekké fogadás 
lelkét, amelyben azt kiáltjuk: Abba, Atyám!” (Róm 8,15) 

A rovásos írásunk Ty (Atya) betűje hasonló mitázatú a B (Aba) betűjével. Az 
Atyát jelölő betűnk a kínai írásban is megtalálható, mint a teremtő neve. 

A mítoszok szerint az első ék és eszköz volt a fokos, mint a földi élethez nél-
külözhetetlen szerszám. Ugyanakkor vagy később készülhettek az olyan vasból 
készült tárgyak, mint a kard, a tőr, a szigony, melyeket vadak elejtésére és vé-
delmi célokra is használtak. Ezek egyben felségjelek lehettek. Az idők során a 
vasból készült eszközök megőrizték védelmező és szakrális jellegüket. Így kiala-
kult a botból a jogar, kard, szigony, tőr.  

Gyakran megjelenik az egymást keresztező kettős bárd vagy kettős harci esz-
köz több angol és németalföldi templom díszítőelemeként, valamint Európa és a 
Kárpát-medence egyes nemzetségének vagy városának címerében. Kettős kard 
vagy szurony található Szeben, Torockó, Késmárk címerében. 

A gyermekmondókákban a kovács vaspálcával gyógyít és kergeti el a gonoszt. 
Ahogy a Bibliában  „A Messiás vasvesszővel veri meg a pogányokat” (Zsolt 2,9) 
és a napba öltözött asszony égi gyermeke vaspálcával kormányoz (Jel 12,5). Az 
emberfia szájából előtörő kétélű kard az Ige kettős hatalmát szimbolizálja. (Jel 1, 
16). A második pecsét feltörésénél a vörös lovon ülő lény kap kardot, hogy meg-
bontsa a békét a földön. (Jel 6, 4) Az Úr kerubjai tüzes karddal űzték ki Ádámot 
és Évát a paradicsomból. (Ter 3, 24) Máté evangélista a kardot az ember belső 
békéjének elérésénél említi. Szerinte a kard a belső háború szent eszköze, mely 
harcot az ember saját üdvözüléséért vív meg. (Mt 10, 34) 

A kard is királyi hatalmi jelvény lett, akár a fokos. 
A vasművesség mezopotámiai kultúrkörből származhat, a Nap — Hold — 

Csillag hármasa jelenik meg Ilmarinnen kardján. A Kalevalában Ilmarinnen olyan 
kardot készít Väjnemöjnennek, melynek: „hegyén ég holdnak fénye, / lapján ég a 
napnak fénye, / markolatán csillag csillog”. (Kalevala, 1975, 244) 
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A kard, akár a fokos, összekapcsolódik a tűzelemmel, a Nappal és testi-lelki gyógyító 
ereje van. Tibetben a lelki tökéletességet szerzettek egyik velejárója volt a bűvös kard. (10.) 

A kard is kettősséget hordoz magában: a teremtésben és a halálban megnyil-
vánuló erőket képviseli. A kard kettősségét, a védelmező és támadó erejét jól ki-
fejezi a két élű tőr. Damoklész hajszálon függő kardja ugyancsak elválasztja az 
életet a haláltól. A görög Nagy Sándor a gordiuszi csomó elvágásával az erő ha-
talmát az érzékfeletti világ hatalma fölé helyezi.  

Jó értelemben a kard az isteni igazság és törvény képviselőjét jelöli. A király-
választás ceremóniájában az égi eredetű kardnak kiemelkedő szerepe volt. A ja-
pánok úgy tartják, hogy a japán császárok kardja a tűzzel egylényegű villámtól 
származik, akárcsak Attila királyunk kardja. A bizánci Priszkosz azt írja Attila 
kardjáról: „Azonban hatalma nem kis mértékben növekedett meg annak követ-
keztében, hogy megtalálta Mars kardját. Egykor a szkíta királyok szentként tisz-
telték, mivel e hadistennek volt szentelve.” (11.) 

Hérodotosz is megemlíti, hogy a szkíták „Arésszel” kapcsolatos szertartásaik-
kor a tűz fölé szúrt „régi vaskardnak” mutattak be lóáldozatot. (2.) 

A keresztény hagyományban a kard inkább az igazságtétel eszköze. A Bibliá-
ban az Úr kerubjai tüzes karddal űzték ki Ádámot és Évát a paradicsomból. (Ter 
3, 24) A szó hatalmát és erejét fejezi ki Izajás a könyvében. Ezért tekintették őt 
Jézus előképének: „Számat éles kardhoz tette hasonlóvá.” (Iz 49, 2) 

„Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, be-
hatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítélve a szív gondolatait és 
érzéseit. (Zsid 4,12) 

Amikor a kardból ekevasat kovácsolnak, elérkezett a béke ideje. (Iz. 2,4; 4,3) 
Máté evangélista a kardot az emberi benső, a lélek tisztulásáért vívott szent 

háború szimbólumaként említi. (Mt 10,34) János Jelenéseiben a Megváltó szájá-
ból előtörő kétélű kard  a Törvényt jelképezi és annak kettős hatalmát. (Jel 1,16) 

A keresztény ikonográfiában az arkangyalok kezében található kard, különös-
képpen Szent Mihály arkangyalnak, az igazság harcosainak kezében. A közép-
kortól az igazság nőalakjait ábrázoló szobrok kezében is kard található.  

A barokk képzőművészetben a hét kard a Szűzanya hét fájdalmára utal. A kar-
dot tőr is szokta helyettesíteni. 

A kardos, fokosos igazságkép a magyar középkorban is létezett a pallosjog 
formájában, mellyel a királyon kívül csak a legnagyobb főurak élhettek. 

A magyar hagyomány szerint Attila kardját, az „Isten kardját” egy pásztorfiú 
találta meg. Attila ezt jelnek tekintette, mely által Mars (Arész) hadisten őt az 
egész világ urának rendelte. Attila kardját a hun hagyomány égi eredtűnek vélte. 
Talán egy későbbi szakrális kardról is tudunk. Ez Árpád fejedelemé volt. Ez a 
kard jelenleg Bécsben található. (7.) A hagyomány szerint I. András király özve-
gye ajándékozta egy bajor lovagnak. 

A keresztény ábrázolásoknál Mihály arkangyal és Szent György kezében lát-
ható kard vagy tőr. A középkori igazságtételt szolgáló Justitia kelléke a kard. Az 
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Igazság istennőjének jobb kezében található kard. Az égi kard igazságot osztó 
erejének motívuma vezette Goethét a Faustban. 

A magyar királyok hatalmi jelvényei közé tartozik a Szent Istvánnak tulajdonított 
kard és jogar, melyet a koronázási szertartás alkalmával e szavakkal nyújtott át a ko-
ronázási érsek: „Övezd fel kardodat oldaladra, leghatalmasabb, hogy ezáltal az iga-
zságosság hatalmát gyakorold…” (2.) Ezzel a karddal suhintottak a magyar királyok 
a koronázási dombról a négy égtáj felé, hogy ezzel kinyilvánítsák azt az akaratukat, 
hogy az országot mind a négy égtáj fele megvédik. A székelyek ősi szokás szerint vé-
res kardot hordoztak körbe, amikor hadba szólították a népet. 

A magyar népmesékben a kard védelmi eszköz. A Síró-nevető szemű király 
című mese olyan csodás kardról beszél, mely testőrként járja körbe és vigyázza az 
alvó hőst, magától levágja az ellenséget. 

A magyar líra a kardot a szabadságért vívott küzdelem eszközének tekinti. 
Janus Pannonius Ének Itália békéjéért III. Frigyes Császárhoz című versében a kard a 
háború szelét hozza el: „Hogy kapa, ásó és ekevas, vasvilla, gereblye / gyilkos 
karddá változik át: okozója gonosz Mars.” 

Petőfi Jőjj el végre valahára, a Nemzeti dal, valamint a Kard és lánc című versében a 
kard a szabadságért való bátor kiállás eszköze. 

Arany János Buda halála című művében a kard a hadvezéré, Attiláé, a pálca az 
uralkodó Budáé: „Légy te, öcsém a kard; én leszek a pálca.” Bot a bölcs sámán 
kezében volt, akit Bot-Úrnak is neveztek. 
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