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A földelem kockája 
 
A lét formái az elemi erők kölcsönhatásából alakultak ki. Az ókor bölcselete 

minden elemi erőhöz egy-egy szabályos mértani testet kapcsolt. Úgy tartották, 
hogy mindent a világon mértani idomokkal lehet jellemezni, és még a filozófia 
betűi sem mások, mint kör, háromszög és négyszög. A létnek matematikai, illet-
ve geometriai szerkezete van. 

Püthagorász szerint Isten a geometria nagymestere. Az Ős-gondolat a geo-
metria segítségével felismerhető. Ezzel a módszerrel a valóság fizikai és szellemi 
része felfogható az ember által. 

A tűz, víz, föld, levegő és tér őserői szimbólumok. Ezen elementáris erők lé-
nyegében nem csak a fizikai világ összetevői. Minden, ami fizikai és szellemi vi-
lágban működik, ezen ötféle energiából tevődik össze. 

A természetben található ismerős elemek a fizikai világon túli analógiákat jelen-
tenek. A tűz jelenti a nap életet adó energiáját, testünk melegét, de jelenti érzel-
meink hőjét, az együttérzésünket. A föld elem adja testünk szilárdságát, a csonto-
zatot. Ugyanakkor ennek az elemnek az energiája adja lényünk megalapozottságát, 
magabiztosságunk érzését. A víz elem nemcsak testnedveinket biztosítja, hanem 
érzelmeink egyensúlyát is befolyásolja. Érzelmeik bolygója maga a Föld. A levegő 
elem biztosítja a lelkünk testbe való ágyazását, a lélegzetünket, de ugyanakkor adja 
rugalmasságunkat, nyitottságunkat és fejlődőképességünket. A tér elem adja tes-
tünk-szellemünk tereit, és a tudatosságunkat.  

Az elemek és a nekik megfelelő energiák nincsenek elkülönülve. Minden elem 
tartalmazza a többit is, ugyanakkor együtt működnek. Az együttműködés ered-
ménye lehet egymás felerősítése, de egymás kioltása is. A tüzet segíti a levegő, de 
kiolthatja a víz és a föld. 

Az őserői elemek mind beírhatók a Föld-anya kockájába. Mindenik a Föld-
anya szent hírnökeként jelenik meg az esszénus tanításokban. 

Hexaéderben kristályosodik a szilícium, melynek szilikátjai kőzeteinket alkot-
ják. A modern digitális technika elképzelhetetlen a szén köbös kristálya, a gyé-
mánt nélkül. Akárcsak a folyékony kristályokat képező szilikonok, a lágy vas, il-
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letve a ferritlemezek nélkül lehetetlen lenne a memóriabankok létrehozása, az in-
formáció tárolása. Mindenik hexaéderesen kritályosodik. Ugyancsak köbös kris-
tályrács jellemző az élethez nélkülözhetetlen szénre, konyhasóra. A fémek zöme 
szintén hexaéderes kristályokat alkot. 

A világ szerkezetében őserői elemek és azoknak megfelelő mértani idomok 
vesznek részt. 

Akárcsak a keleti népek ismereteiben, a magyar népi gyógymódok szerint is 
testünk a négy őserőnek megfelelő négy elemből — föld, tűz, víz, levegő — szö-
vődött. Ez a négyes szerkezet más vonatkozásban is megtalálható. A nagy Egy-
ségben létezik két energetikai irány: férfi-női típusú energia és égi (eszmei)-földi 
(anyagi) kettősség. Ez a négyes elosztású energia jellemzi a világ struktúráját. 

Nemcsak a keleti népek, hanem a magyar népi hagyomány is egy-egy angyali 
lényhez kapcsolja az elemi anyagok szellemének energiáját. Mondáinkban, nép-
meséinkben van nekünk Víz Angyala, Szél anyja, Föld—anya, Nap anyja stb.  

A négy fő elemi erő és a négy égtáj szimbolikus tartalmára való utalást találha-
tunk egyes ókori ábrázolásoknál. Így négy fejjel ábrázolták az egyiptomi Amont 
és az óind Brahmát. Ezt a megjelenítési módot az ókor filozófiáján alapuló alkí-
mia a négy őserőre alkalmazta.  

A kereszténység átvette az ókor tudását. A Bibliánkban ez áll: „Láték négy an-
gyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva.” (Jel 7,1)  

E négy elemi erőnek a fizikai világnak megfelelő térszükséglete képezi az ötö-
dik elemet, a teret. Geometriai szempontból a világ fizikai és szellemi összetétele 
egy piramissal ábrázolható. Az alapja a négy elem: föld, tűz, víz, levegő, a csúcsa 
pedig a tér. Minden elemi őserőhöz egy-egy égtáj rendelődik, meghatározott 
színnel és jellemzővel.  

A Földanya mint szimbólum nem csak a teremtéssel és világ szerkezetével 
kapcsolatos. A keletkezett világ anyatermészetű. Anyai jellegű anyagból szövőd-
tünk.  

Egyiptomi és görög forrásokból tudjuk, hogy a föld üregeit a Föld-anya mé-
héhez hasonlították. Az ember az Ég-apa és a Föld-anya nászából született az al-
világ üregében. Innen eredhet a görög Héphaisztosz barlangja. Az indonézek 
szerint az embereket a Föld-anya teremtette a világ négy méhüregében. A népek 
rítusainál az üregeket a kezdeti teremtésre szolgáló ideális állapothoz való vissza-
térésre használták. Az ércek a föld üregeiben, mint valami embriók tovább ala-
kulnak maguktól. A Föld-anya szentségét vallók úgy igazolták a kibányászást és 
az ércolvasztást, hogy ők a természet művét tovább folytatják, csak épp felgyor-
sítva a folyamatokat. A kő, illetve a kemencében a csíraállapotú fém az élet for-
rása és élő. Az embrionális állapotú újonnan keletkezett kőszerű anyag, a Ku-bu, 
maga az istenfiú. Belőle lett az alkimisták által keresett Bölcsek köve. Az embrioná-
lis kő szerintük élő valóság. Minden, ami élő tovább teremthet és magasabb ren-
dű életet hozhat létre. 
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A világ négy méhürege a négy alapőserő: föld, tűz, víz, levegő. A négy őserő a 
térben fejti ki hatását. Így a tér az ötödik őselemet képezi a hun, hindu, kínai böl-
cseletben. 

A hun bölcseletben megtalálható az őserői elemek tisztelete, melyek mind a 
világot létrehozó Boldogasszonyhoz rendelődnek:  

„Boldogok kik engednek, mert beengedtetnek 
Az Ég Ötbálványú Kapuján 
És Boldogasszony simogató tenyerébe lapulhatnak.” (43.)  
 
Elődeink az öt őserői princípiumot öt kapubálványnak nevezték. Rítusaikat 

ezek tiszteletére épített emlékoszlopoknál végezték: 
„Emelj ORU-kat 
Vasból, kőből, fából, 
Állítsd őket magaslatokra, 
Állítsd őket völgyekbe, 
Istenekre, Ördögökre, 
Vizek, mezők, erdők, 
Völgyek, hegyek szellemeire 
Emlékeztetendő... 
Határodban álló minden ORU meg kép előtt 
Gyújts tüzet Ispiláng hetében.” (43.) 
 
A természettudományok és ezen belül a fémgyártás az ókor tudás alapú hitén 

alakult ki. A középkor eleji kutatásokat alkímiának nevezik. Ez a kor nemcsak 
előkészítette a talajt a különböző tudományok művelésére, hanem metafizikai jel-
lege révén alapelvei kihatnak az ember világban való boldogulására is. Tartalmaz-
hat sok idejét múlt és téves utakat, feltevéseket, de alapelvei számos tudományos 
ágazatban eligazításként szolgálnak. Az alkímiában együtt található a filozofikus 
metafizika és a természeti ismeretek bővülő halmaza. Ezért ösztönszerűen hatott 
a vegyészek, fizikusok, orvosok, írók és lélekgyógyászok munkásságára.  

A fémgyártás és gyógyászat története az emberiség őskorára vezet vissza. A régi 
barlangrajzokon látható, hogy az ősember is ismerte a természetet. A franciaországi 
altamirai bölény i. e. 17000-ből maradt ránk. Az ember megjelenése óta felfedezte az 
természetben található anyagokat. Olyan anyagismeretei voltak, amit még ma is ta-
lálgatunk. Tüzet tudott gyújtani. Ismerte a fémeket a korszaknak megfelelően. Jára-
tosak voltak a fémolvasztás, üvegkészítés, fermentálás, festékkészítés, fazekasság, 
tartósítás körében. Ismereteikről feljegyzéseket is készítettek. Leírták az eljárásokat 
és az azokhoz alkalmazott készülékeket is. A kor legnagyobb tudományos gyűjte-
ménye az alexandriai könyvtárban volt.  

Csak csodálni tudjuk az egyiptomiak mumifikálási művészetét, mely lehetővé 
tette, hogy munkájuk eredménye több ezer évig épségben megmaradjon. A mai 
vegytani és biológiai ismeretekkel ennyi időre nem tudjuk a jótállást vállalni. Az is 
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igaz, hogy lenn a piramis aljában a levegő nedvessége és hőmérséklete állandó. 
Magas kémiai és biológiai ismeretekre utal a növényi kivonatok alkalmazása keze-
lésre, festésre stb. Gyógyításra ismeretlen technikákkal több, mint ötven gyógy-
növényt alkalmaztak (27.). A fennmaradt fali festmények alapján megállapíthatjuk, 
hogy állati, növényi és ásványi anyagokból közszükségleti anyagokat, festékeket, 
gyógyszereket készítettek. A természetben található vörös vasoxid mellett más szí-
neket és színárnyalatokat is készítettek. Több egyiptomi gyűjteményben (Berlini és 
Kairói Múzeum) alabástrom edényben szárított gyökerek, növények találhatók. Az 
állatoktól szerveket és váladékokat használtak ugyancsak gyógyítás céljából. A só, a 
szóda, a rézvegyületek szintén terápiás eszközként szolgáltak Az ilyen összetett 
műveleteket csakis képzett személyek végezhették.  

Az ókor embere a négy őserői elemből állította össze az anyagismereti elgon-
dolásait és gyakorlatait. Ma már tudjuk, hogy a keleti (tibeti, kínai) orvoslási 
módszerek is használják az alapvető elemeket a gyógyításhoz. A magyar népi 
gyógyászati hagyomány szintén előszeretettel használja a tüzet, a levegőt, a vizet, 
a sókat és magát a földet is különböző betegségek elűzésére. 

Még az ókorban az Egyiptomból származó titkos tanokat hermetikus tanoknak 
nevezték. Ezekben benne foglaltattak azon eljárások ismertetése is, ami a mai ké-
miai, fizikai, biológiai, orvostudományi stb. területeket öleli fel. Egyiptom régi 
neve Khem, Khema volt. Így lett kémia a neve az akkori természettudományos 
kísérleteknek. A görög Suidas grammatikus az V. században lexikont írt, amely-
ben Chemea címszó alatt elmondja, hogy az egyiptomiaknak könyveik voltak ar-
ról, hogyan készítették festékeiket, a fémeket, az aranyat. A rómaiak semmisítet-
ték meg a leírásokat, hogy az aranycsinálás technikája ne segíthesse az arabokat a 
rómaiak elleni harcban. Szerinte a Chemeia szó először Maternus IV. századi 
asztrológusnak alkimista műveiben szerepel, és az egyiptomi forrásokra utal 
(27.). 

A hermeszi hagyomány is az elemekkel dolgozik. Az, amit az anyag átalakítá-
sának nevezünk, az alkímia eredete az őskorba nyúlik vissza. Az ősrégi tudás má-
gikus tudás volt, az élet egységéről szólt. Az alkimisták beszélnek elemekről és el-
járásokról. Az elemek és a velük való munka nem vonatkozik ténylegesen és ki-
zárólagosan magukra az elemekre. A kén, az arzén, a só, a higany olyan világ-
elem, mint amilyen a szám a matematikában. Olyan elemek, mint amilyen az 
asztrológiában a Nap, Hold, Mars vagy a Jupiter. A kén először is a sulphur ele-
met jelenti. Jelenti ugyanakkor azt is, amit hozzávetőlegesen az asztrológia Mars-
nak mond, a tevékeny hevességet, feszültséget, vagyis az égést, a szenvedélyes 
aktivitást. Ha tűzhányók törnek ki, ez is sulphuri jelenség, akárcsak a forradalom 
a társadalom életében. A kén az a világelem, amely szenvedélyes tüzet, hirtelen 
kitörést, égést jelent. 

Az arzén, a só, a higany, mint a kén, mindenik világelem. Ezen elemek ősalak-
jukban szellemi valósághoz kapcsolódtak, ahogyan a természet kezdetben idea 
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volt. Minden elem eredeti alakjában égi szubsztancia volt, a teremtésnek alap-
eleme. Utána anyagi burkot vett fel. 

Az alkímia ezeket az elemeket az ősi ideák értelmében használja. Szellemi 
szubsztanciának fogja fel és eljárásaiban így használja fel. Beszélnek sóról, kén-
ről, higanyról, arzénről mint elemekről; beszélnek oldásról, megszilárdításról, fi-
nomításról, halmazállapot-változtatásokról, lágyításról mint tevékenységről, 
aranycsinálásról és a Bölcsesség kövének megtalálásáról.  

 

 
 

Platón-i testek 

 
Az alkimista eljárás: sublimatio, descensio, destillatio, calcinatio, coagulatio, fixatio, ugyan-

úgy, mint az elem: nem anyagi jelenség. A jelenség az anyagban játszódik le, de visz-
szahatása van a lélekre és a szellemre. Hatása eljut az asztrális síkokra, egész a 
legősibb világokig, az elsődleges spirituális szférákig. Az anyagi természetben leját-
szódó folyamattal megindul a folyamat a lélekben és a felsőbb világokban is.  

A tapasztalatok során az anyagról szóló ismeretek bővültek. A római korból a 
legnagyobb összefoglaló mű Plinius 37 kötetes műve, a Historia naturalis volt.  

A kísérleteket végzőket nagy tudású embereknek tartották, rendszerint papok 
voltak. Ők foglalkoztak a gyógyászatban használt növénypárlatokkal, és a léthez 
szükséges szerszámok, edények elkészítéséhez szükséges kísérletekkel. Felfedez-
tek számos új anyagot, eszközt és eljárást. A természettudományok elsősorban a 
textilipari igények alapján a színezékek és sók ismereteivel, illetve a bányászat igé-
nyei alapján a fémekkel és vegyületekkel foglalkoztak. 

Izabella királyné a kolozsvári Cementes Jánost bízza meg a nagybányai arany-
verő felülvizsgálatával 1558-ban. Később őt Báthory István fejedelem Szeben is-
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pánjának nevezi ki. Cementes János naplójában leírja az aranyfinomítás módját, a 
laboratóriumhoz szükséges műszereket, a bölcsek kövének előállítását. Naplójá-
ban többek között ez áll: „Az alkimiának amennyire csak lehet utánoznia kell a 
természetet.” „Istennek segítségével kezd[d] a tudományodat.” (50.) 

Magyarok is foglalkoztak a kísérletező alkímiával. Az akkori összeírás szerint 
magyar részről a nagyszebeni Melchior Miklós szerzetespap került Ulászló király 
kegyeibe. Oláh Miklós kortársa volt Melchiornak. Melchior érmére ez volt írva: 
„Melchior Cibiniensis Ungarus”. Melchior alkimista jellegű misét is írt. Egyik mi-
seszövege így hangzik: „Jóságnak forrása, a szent művészetek sugallója, könyö-
rülj Krisztus! Az áldott művészetnek szent Köve, ki a világ üdvéért a tudo-
mánynak fényét lehelted szét a törökök kipusztítására.” Az esti mise szövege így 
szólt: „Üdvözlégy ragyogó égi sugár, amely egybekel a holddal és meg lesz a há-
zassági frígy, hasonlóképp a mercuriusszal.” Melchior feladata volt növelni a 
Ulászló királyi kincstári vagyonát. A kénnel végzett kísérletei nem vezethettek 
eredményre. Őt 1531-ben a sikertelen munkájáért lefejezték.  

 
 

Valóság és mítosz 
 
A hitregék szerint a Földanyától erednek az ércek. A fémek feldolgozása is az 

ő védnöksége alatt történik. Az első szerszám az Istenanya ékességéhez tarto-
zott. A legrégebbi pecséthengereken a Föld-anya a Hold trónusán ül és kezében 
tartja a fokost. A trónus kövek halmazából áll. Az Istennő volt a Jó Kő, a Kőjó, 
a Gaja, a Gojomarti, Pan-Ku. A későbbi időkben a fokos eltűnt az Istennő kezé-
ből, valamint a kőtrón is, de megmaradt a holdsarló vagy a ló. 

Lovak vontatta sátorlappal fedett szekéren utazott a hinduk nagy istennője 
Krisna a Bhagavad Gita tan ábrázolásain, akárcsak a Mahabharatában. A tan sze-
rint Krisnamaga a Teremtő, több mint ember, Parabrahman és azon belül maga 
a szakrális Bhagavan. A fehér ló a különböző népek hitergéi szerint a Nagy Is-
tennőhöz társul, akárcsak a fehér lónak megfelelő Hold, vagy a napkerék, mint a 
kocsi kereke. A fehér lovas hintót maga Krisna vezeti. A hintóban Arjuna herceg 
ül és őt tanítja Krisna. A Bhagavad Gita ezen tanokat tartalmazza. Krisna maga a 
KöRő(I)Snő(a), akárcsak a hunok Kör-Ég-Őse-e, a Jotengrit, illetve a holddal 
ékes Boldogasszony. Krisna kocsija maga a Kurukshetra, a Ke(ö)rék-sátra, mely 
sátorlappal fedett. A hinduk legszebb tanait a Bhagavad Gita foglalja magában. 

A fémekből készült szerszám használata megkönnyítette a megélhetéshez 
szükséges munkák elvégzését. Valószínű, hogy meteorvasat is dolgoztak fel esz-
közök készítésére. Már az ókori kultúrákban kialakult a négy fő fém értéke. Fel-
ségjelként az aranyból és ezüstből készült szerszámokat használták. Az uralkodó 
fémként való elismerése szerint beszélünk arany-, ezüst-, réz- és vaskorról. A 
fémek e rangsorát a világ nagy korszakainak jelölésére is használták. A bibliai Dá-
niel próféta megfejti Nabukodonozor király álmát, amelyben hatalmas szobrot 
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látott: „feje jó aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és csípője rézből, combjai 
vasból s részben agyagból készültek.” (23.) 

A hindu bölcselet négy történeti kort különböztet meg: aranykor, ezüstkor, 
rézkor, vaskor. A négy kor a négy évszaknak is megfeleltethető: az aranykor a ta-
vasz, a kezdet, a virágzás — az ezüstkor a nyár, a kibontakozás, az érlelés — a 
rézkor az ősz, a szüret, a betakarítás, a kihűlés a vaskor, a tél, a megmerevedés, a 
sötétség, az alvás. Ez a felosztás hasonló az ember korához: gyermekkor, ifjúkor, 
érett kor és az öregkor. A hindu hagyomány azt tanítja, hogy az aranykorban az 
istenek az emberek között tartózkodnak. Az emberek között egyenlőség van, a 
tulajdont és az Ént nem ismerik, állandóan bőségben és derűben élnek. Az élőlé-
nyek testvérek. Az élet alapérzése az öröm. Az emberi lények az istenekhez ha-
sonlóan szépek, erőteljesek, egészségesek. A második kor az ezüstkor, amikor 
megjelenik a szenvedés, a betegség és a bűn. Szertartásokkal, az isteni tudásba 
való elmerüléssel még meg tudnak tisztulni. Az egyenlőség és testvériség meg-
szűnik, az élőlények szétválnak. Az ember a többi lény nagy közösségéből kilép. 
Az igazság ereje csökken, és megjelenik a hazugság. Az istenek még a földön 
laknak, de már távoli hegységeket, helyeket keresnek. A harmadik korban, a 
bronzkorban a Véda egyes emberek számára tilossá válik. Az istenek a földről el-
távoznak. A szükség, az éhség és a szegénység egyre nő. Megjelenik a pénz, a 
jogtalanság, a tudatos kegyetlenség. A negyedik kor a Kali-juga, a sötét kor, a 
vaskor. Az emberek átlagos élettartama egyre csökken. A műveltség aláhanyatlik. 
A negyedik kornak megfelelő Kali-juga végén azonban az emberek elkezdenek 
tudatosulni. Az, amit az ember belső világosságban elér, a külsőben is jelentkezni 
kezd: az élettartam meghosszabbodik, barátságok keletkeznek. A vaskornak 
megfelelő tél ismét átlép a tavaszba, az öregség megifjodik, a sötétség kiderül, a 
föld bővebben ontja kincseit, a vaskorból aranykor lesz (52.). 

A későbbi korban Ovidiusz foglalkozott a teremtéssel és a történeti korokkal. 
Ő a hindu bölcseletből ihletődött. Az első kort aranykornak nevezi, amikor a hit 
ereje biztosította a rendet és a jogokat: 

„Első ízben aranykor lett, mely bírálatlanul önkényt 
S törvények nélkül tartott hitet és jogokat.”  
A rézkorban uralkodik ugyan a fegyver, de nem egészen romlott kort teremt: 
„Rézkor követé az arany- s az ezüstkort, 
Mely érzésre vadabb s iszonyú fegyvere serényebb, 
Mégsem egész romlott.” 
Az utolsó kort, a vaskort durvának és romlottnak látja: 
„Befészkelte magát minden bűn e feslett korba. 
Szemérem, jog, hűség, erény elenyészett.” 
„Vad vasból vésve a végső, 
Mert e silányabb érc idejébe betört a gonoszság.” 

(Metamorfózis, I, 117-119.) 
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Dániel próféta jövendöléseiben az emberiség negyedik, utolsó királysága erős 
és kemény, mint a vas, mégis elsöpri a menny Istenének királysága (Dán. 2, 31-
45.). 

Az Ószövetségben kapcsolatot találunk a vas és az érzékfölötti világ között. A 
vas a keménység, a hajlíthatatlanság jele (Iz. 48,4), valamint az erőé és a hatalomé 
(Jer. 1,18).  

Féken kell tudni tartani mind a belső, mind a külső tüzet. Csak aki ismeri ön-
magát és elfogadta korlátjait tudja féken tartani a szenvedélyek belső tüzét (14.). 
Keresztelő Szent Jánosnál a tűz a tisztulás eszköze: „Tűzzel és Szentlélekkel fog 
keresztelni” (Mt. 3,11). A Bibliában Isten gyakran tűz képében nyilatkoztatja ki 
magát. Jézus mondja: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön; mennyire sze-
retném, ha már fellobbanna!” (Lk. 12,49) 

Bensőnk sötétjében van elrejtve isteni szikránk. A Hold az éjjeli Nap. Az 
ókorban a sötétséget fekete Napnak, hollónak nevezték. A Hold valami hasonló-
sági alapon volt az éjjeli Nap. A kezdetet is feketeségnek nevezték. Az első a Föld 
volt, az is a sötéthez tartozott, amely az ősvízből kiemelkedett. Innen ered a 
Föld-anya neve is. Az atlantiszi Smaragdtáblák szerint az ember „fényszülte szel-
lem”, fizikai anyagba ágyazott szellemi energia. 

Fizikai anyagból vétettünk. A talpunk alatti szilárd talajnak ezért mondjuk, 
hogy Földanya. Világunkat anya-világegyetemnek hívjuk. Nem véletlen, hogy 
anyag szavunk gyökere az anya. 

Ég és föld vonatkozásában a Hold képjelezi a földet, a Nap az eget. Az ókor 
népe az ősanyát, az Istenanyát, a Földanyát a Holdhoz társította. A régi ünnepek, 
rítusok mind a nagy Istennőhöz kötődtek.  

A Hold mint az idő mérője határozta meg a nagy ünnepeket is. 
A Hold befolyásolja a Föld tengereinek mozgását, a víz ár-apály rendszerét. 

Nagy hatást gyakorol az időjárásra. Befolyásolja az élőlények megtermékenyítési 
és születési mintáit. Hat az ember érzelmeire is.  

Míg a Napnak saját fénye van, a Hold a fényt csak visszaverni képes. Mivel 
alakját állandóan változtatja, a változás szimbóluma a Hold lett. Egyes nyelvek a 
Hold alárendelt viszonyát a Hold szó nemével fejezik ki. A Holdat gyakran nő-
ként ábrázolják. A latin „luna” — hold nőnemű, míg a nap — „sol” hímnemű. 
Változó és alárendelt viszonyából adódóan az ókortól a szüzesség istennői mint 
Inanna, Anahita, Artemis, Izisz, mind a Holdhoz kötődnek. A görög Szelénét és 
a kelta Rhiannont is a Holddal társították, valamint a fehér lóval. 

Az alkimisták hitében a Hold az anyag lelke, maga a Királynő. Az ő fennható-
sága alatt végezték kísérleteiket, és az ő kegyeit keresték a műveletek sikeréhez. 

A rábaközi tudók hagyatékában a világot létrehozó istennő a „homlokán 
Holddal ékes, aki a Boldogasszonyban testesült” (43.). 

A Hold sarló alakját idézi a fokos. A régi mezopotámiai Istennő egyik jelképe 
éppen a fokos. 
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A Hold-istennőnek szentelt templomok, ahol a Hold ünnepeit ülték, félkör 
alakúak voltak. Mai templomaink szentélye gyakorta félkör alakú. 

A mezopotámiai pecséthengereken az Istennő mellett gyakran megjelenik a 
holdsarló. 

A hun teremtéstörténetben a Földanya párja volt a mindentudó kovács és a 
tűz mestere. 

A tűz birtoklása és használata az emberiség fejlődéséhez elengedhetetlenül 
szükséges. Az embernek a tűz hatalmat jelentett és jelent ma is. Az ókorban a tűz 
csiholása szakrális cselekedet volt, nagyfokú felelősséget jelentett. A tűzmester 
kivételes személynek számított. Még akkor is, ha az első tűz az istenektől jutott le 
a földre. Eredetileg a tűz az istenek tulajdona volt. A görög mitológiában 
Prométeusz rabolta el az istenek tüzét, hogy az embereknek adja. A hunok ere-
detével foglalkozó régi rovás szerint a tüzet az ember az istenanyától kapta esz-
közök készítésére i. e. 13500 körül augusztus hónapban. Azóta az emberiség 
szentként őrizte a tüzet. A tűzszerzés emlékére minden augusztus hónapban em-
lékünnepet tartottak, leányvásárral egybekötve (46.). Ma is augusztusban van 
Nagyboldogasszony napja. Napjainkban a templomok szentélyében ég az örök-
mécses.  

A hun teremtésmondában a tüzet az istennőtől kapták az emberek. A hitre-
gékben a teremtő Föld-istennőt kőtrónon ábrázolták. Az istennő éke a holdsarló. 
A legrégebbi mezopotámiai ábrázolásokon az istennőt Hold-trónuson ábrá-
zolták. Kezében fokost tart. Sok pecséthenger mintázatán az istennő mellett ta-
lálható nemcsak a holdsarló, hanem a kecske, az életfa és a kutya. 

A meteorhullás és a vasművességgel járó szikrázó fényjelenségek hasonlítottak 
legjobban a tűz csiholásához és a villámláshoz, melyet az ősember mágikus jelen-
ségnek tartott. A varázsolás és a kovácsolás nélkülözhetetlen eleme a tűz. A vas 
kiolvasztása az ércekből a kovácsok mágikus tudománya volt. A kezdeti vasszer-
számok: a fokos, a kalapács, a sarló nélkülözhetetlenek voltak az élet fenntartá-
sához. Ugyanakkor a Hold alakját mintázták le. Az első szerszámok felségjelként 
jelentek meg, mint szerencsét hozó, óvó erővel bíró eszközök. Holdformájukkal 
a teremtő istennőhöz tartoztak. A hold változása az idő hatalmát és változását is 
jelöli. Maguk a vasat előállító olvasztó kemencék és tégelyek alakja szintén a hol-
dat és a napot mintázzák le. 

Mi is a szerszám? A Magyar Értelmező Szótár szerint: „A szerszám a kézi erő-
vel végzett munka hatékonyabbá tételére való eszköz.”  

A szerszám szavunk a szer gyökszóból származik. Az ősmagyar szavakat ér-
telmező Ipolyi Arnold (36.) szerint a szer jelentése mély értelmű. Jelent végzést, 
végzetet, jelet, eszközt valaminek a kivitelezésére. A szer kettős jellegű. A szeren 
a magyarok a világ élő egységének megfelelő döntéseket hoztak, mely az életet 
adó erőket hatni engedi, az ártó erőket megfékezi. A szertartás, a szervezés így 
válhat olyan közös együttlétté és cselekvéssé, mely harmóniára törekszik, a szer-
telenséggel szemben. A szerszám rendeltetése a szeren keresztül válik kettős jel-
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legűvé. A szer száma tehát kettő. A görögöktől maradt ránk az a tény, hogy a 
szkíták a szent szertartásaikhoz tüzet használtak. A tűz mellé ellentétes oldalon 
egy-egy szerszámot — kardot, szuronyt — szúrtak a fölbe. 

A mítoszokban a kovács egyben a világmindenség építőmestere, mivel ő má-
gikus tulajdonságokkal van megáldva. A Kalevala kovácsa ezt mondja: 

„… mert az eget én emeltem, 
világnak tetejét tettem, 
még a teremtés idejében …” 

(Kalevala, 1975, 57.) 
 
 

 
 

Kőhalom (A szerző fotója) 
 
A kovács nem a teremtő, hanem csak annak a segítője. Magas tudást igénylő 

tevékenysége feltételezi, hogy munkája a mágiával rokon (2.). 
A kovácsolást ezért rokonítják néha a művészet és a varázslás negatív tartal-

mával. Maga a kovácsolás szaturnuszi természetű, tehát a nagy testi-lelki pozitív 
változásokat elősegítő nehézségek sora. 

A mitológiában egyértelműen kitűnik, milyen kivételes megbecsülés övezte a 
mesterembert, a kovácsot. Az istenek küzdelmében nagy segítséget jelentettek a 
szerszámok. A szerszámkészítés mágikus színezetet kapott, mivel az ilyen 
bonyolult alkotás csak emberfeletti erők munkája lehet. A kovács isteni mintát 
követ. A villámcsapással vagy ménkővel azonos erejű fegyvert kovácsol. A mági-
kus kovács ért építészethez, szentélyek emeléséhez, tánchoz, versmondáshoz és 
nem utolsósorban a gyógyításhoz. A beszéd, a dalszöveg jelentős teremtő erőt 
képvisel. A finn Vajnemöjnen bárkát énekel. A mágikus szöveggel színleli, amit 
teremteni akar, előhívja a dolgokat. Csinál és színlel szavaink egy tőből is eredhet-
nek. Az intuíciós teremtő gondolkodáshoz az anyai oldalunk járul hozzá, mely 
egyben a hold-oldal, maga a Szín. 

Az ókor hitvilágában a nagy tudással rendelkező lény egyben a tűz mestere. A 
tűz elengedhetetlenül a szent rítusokhoz tartozik. A sámán-kovácsok és gyógyí-
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tók szentségének közös jellemzője a testi-lelki tűzzel való bánásmód tudása. A 
Tűz Ura több népnél az istenekhez tartozik. A bonyolultabb műveletekhez: edé-
nyek készítése, fémek kinyerése és szerszámok előállításához szintén a veszélye-
sebbnek ítélt tűz kellett. A tűz segítségével meg lehetett gyorsítani a termé-
szetben ismert teremtő folyamatokat és újabb anyagokat lehetett készíteni. A 
sámán a belső tűz mestere, aki testét fel tudja melegíteni. Ő az anyagi világot szü-
lő szellemi tüzet használja fel. Ez a képesség nem csak a múlt mítoszaiban talál-
ható meg. A Himalája lámáinak mágikus hője ismeretes a mai világban: fagyos 
időben testüket felmelegítik, izzó szénen járnak stb.  

Az európai alkímia Mezopotámiából és Egyiptomból örökölte a titkos tudo-
mányt. Ez pedig nemcsak fémöntési technikákat tartalmazott, hanem növényi és 
földből származó kivonatokat, gyógyítási eljárásokat is. Ha az arany- és fémcsiná-
lásra redukáljuk le a kísérletező technikákat, akkor elfelejtjük az ókor sokoldalú 
ismereteit. A világ egysége mellett az ókor tudorai úgy tartották, hogy a Földanya 
méhében hordozza az ércembriókat. A földbe mélyedő barlangok, vájatok min-
dig szent és titokzatos helynek számítottak. Odu szavunkkal rezonál az afrikai 
yoruba törzs Föld-istenének a neve: Odudna.  

A titkos tanok művelői úgy tartották, hogy a fejlett szellemű ember is létre-
hozhatja az isteni anyagcsírákat. Ahhoz előbb az ember is fel kell emelkedjen az 
isteni szférákba. A régi halála, az átalakulás és az újjászületés először az ember 
testét-szellemét célozta meg, és csak utána a más anyagot. 

A görög—egyiptomi alkímia kezdetén már megtalálható az anyag szenvedésé-
nek, halálának és átalakulásának eszméje. A bölcsek kövéhez vezető nagy mű ele-
jén a négy őserőt föld-, tűz-, víz-, levegő-elemeket képviselő anyagból válogattak, 
színét, halmazállapotát is figyelembe véve. Az alkimista ugyanúgy bánik az 
anyaggal, ahogy az ókor misztériumai bánnak az emberrel. Az anyag bizonyos ri-
tuális eszközökkel szenved, régi énje elhal, majd átalakul és feltámad. Az ókor te-
remtésmítoszaiban maga az istenség szenved a szétdarabolásával — a gabona-
szellem magjaira hull a földbe, vagy felvágják, ízekre szedik —, majd újjászületik 
megsokasodva. Az alkimisták az anyagra vetítették át a szenvedés beavatási 
funkcióját (46.).  

 
A tűz mestere 

 
A legkülönbözőbb kultúrákban kapcsolat van a kovács az okkult tudomá-

nyok, a gyógyítás, az éneklés és a költészet között. A hunok énekesét, Pan-t is 
kecske alakkal ábrázolták, akár a segítő és mindentudó kovácsokat. Pán nemcsak 
zenélni tanította az embereket, hanem a földön való megélhetés mesterségeire is. 
Őt a Szaturnuszhoz kapcsolták, akárcsak a görög-római Janust. A görög Orfeusz 
énekeivel tanított. Az önismeret és belső harmónia elérését célozta meg. Az éne-
kével olyan szeretetet sugárzott, hogy az egymással ellenséges állatok is békésen 
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köré sereglettek. Sírja szent hely lett. Egy római kori mozaikon az életfa mellett 
ábrázolják, ahogy pengeti lantját és körbeveszik az állatok. 

Ezek a mesterségek misztériumokkal átitatott szerepkörben terjednek és ru-
házódnak át egyik nemzedékről a másikra. A képzésükben beavatási rítusok, tit-
kos tanítások szerepelnek. A szibériai népeknél a kovácsot a dalnokokkal és köl-
tőkkel azonosítják. Az Indus-völgyben Dom-nak hívják az éneklő kovácsokat, 
akárcsak Szíriában is. Ez a dem, tem vagy töm szavunkkal rokon hangzás megtalál-
ható a mezopotámiai Tiamat és az egyiptomi Atum istennők nevében is. A 
szankszkrit szövegekben a kovácsokat és a zenészeket az érintetlenekhez sorol-
ják. Az ógörögöknél a fémművesek szerveződtek titkos társaságokba, ahol szo-
kás volt a rítusos éneklés és tánc. A choris-ek körtáncot jártak. 

Az istenanya fia vagy társa volt a mindentudó kovács, akinek a zenés szertar-
tásokra is gondja volt. Ilyen zenéhez kapcsolódó kovács volt Tupa, Keve, Gu, 
Bangó, Kiosz, aki a földi megélhetéshez szükséges mesterségekre tanította az 
embereket. A Teremtő Szellem fia volt a hun Pan, a berberek Eshu-ja, az egyip-
tomiak Khonsuja, a gnosztikusok Samaelje, a hinduk Szómája, a tibetiek 
Damkanja, a babiloniak Kiosz istenfia, a görögök Apollója, aki énekelni és ze-
nélni is tanított. A görög Apolló napisten nemcsak mindentudásáról volt híres, 
hanem ő volt az ének és a tánc istene is. Pán istenfiú sípjáról volt híres, mint a 
zene mestere (1, 2, 7, 46.). 

Az afrikai dogonok mondáiban az égi kovács tanítja meg az embereket a föld-
művelésre és a szent rítusokra. A legkülönbözőbb kultúrákban kapcsolat van a 
kovács, az okkult tudományok, a gyógyítás, az éneklés és a költészet között. A 
hunok énekesét, Pan-t is kecske alakkal ábrázolták, akár a segítő és mindentudó 
kovácsokat.  

Az indiánok hitregéiben is megtalálható a zene teremtő és világot összetartó 
hatása. Rítusaikban minden évben újrateremtik a világot. A maiduk indiánoknál a 
Legfelső Teremtő, Wonomi a csónakban ül és énekével fogja össze a világot. 
Egyiptomban Ptah teremt a dalával. A yuki indiánoknál a teremtő Taikomol az 
ősvizekből pihe formájában jön létre és énekével tarja fenn a világot, amit a Far-
kas társa teremt meg. A zoroaszteri vallásban Ahura a dal házában lakozik (2.), 
(Jaszt. 124.). A zene, tánc és a bölcs beszéd istennője volt a hindu Szaraszvati a 
maga fehér hattyújával. 

A hun eredetmondában a kovácsisten maga a Föld-anya istenpárja. Ők terem-
tették együtt a látható világot. A mindentudó kovácsisten tanította meg az embe-
reket a földi dolgokra: növények termesztése, állattartás, építkezés, zenés ünne-
pek tartása stb. (39.) 

A hun teremtéstörténetben a világot teremtő Föld-anya az életfa ötödik eme-
letén lakott. Az ő jele az ötágú csillag, mely napjainkig áthagyományozódott a 
fémművesek jelképévé. Ugyancsak a zenészek egyik képjele lett.  

Nem véletlen, hogy hangszereinken és konzervatóriumok képjelén fellelhető 
az ötszög vagy az ötös szerkezet. 



Szőcs Katalin: Fokos (II.) 185 
 

A babiloni kődombormű rajzolata egy tűzmestert vagy egy ókori — kovács 
— istenséget ábrázol, kezében fokos vagy kalapács. Úgy tartják, hogy ő a hettita 
Tesub, a Tűz-aba, a tűzszertartás szent papja. 

A tűz elem az örök isteni fényt, a Nap-atya áldását jelenti. Ugyanakkor a fény 
révén magába rejti a szakrális erőt, mely megtalálható nemcsak az élettelen, ha-
nem az élő fizikai anyagban is. A tűz energiája bennünk képezi indulataink hőjét, 
mely teremtő erőt képvisel. A fizikai anyagban is képesek vagyunk létrehozni a 
tüzet és azt kreatív módon felhasználni az életünkben. 

A tűz több kultúrában igen nagy hatalommal bíró jelkép. Minden szent rítus 
velejárója a tűz. Zeusz, illetve Jupiter az ábrázolásoknál fényistenként jelenik 
meg. Héliosz-Apolló napistenként napszekéren jelenik meg. Héphaisztosz a 
barlangjában a szent tűz ura, ahol mágikus fegyvereket készít. 

A hitregék szerint a tűz az égből származik, amelyet nehezen tudtak lehozni. 
A görögöknél Prométheusz, az indiánoknál egy égi küldött hozta le a tüzet az 
embereknek. A dogonok szerint a Napból egy darabot loptak le és abból lett a 
tűz. A hindu tűzisten neve nekünk érthetően Égni: Agni. 

A hinduk tűzistene Agni (Égni), akihez a tűzáldozatok kötődnek. Háborús is-
tenük Murugan (Kartikéja, Szhanda). 

A navajók tűzistene Haschézhini, aki nagyon öreg, a földdel együtt született 
és teremtette a csillagokat. Homlokán a Fiastyúk jele.  

A kis-ázsiai kovács neve ismerősebben hangzik. A tűz csiholásához használt 
kovakőre emlékeztet. Kávé a neve. Ő segít a mítosz hősének az éj sárkányát le-
győzni. Kávé jelképe a kardos oroszlán, mely címereinkből ismert motívum. 

A világ eredetmondái szerint igazodnak az ércfeldolgozás és a fémelőállítás 
munkafázisaihoz kapcsolódó rítusok is. A világ teremtése és az élet örökös meg-
újulása a különböző népek hagyományában ünnepi rítusokban fejeződik ki. A 
történettudomány a babiloni mítoszokat teszi meg az eredeti szövegként. A 
munkák előtt megtalálható a rituális lelki tisztaság, helyszentelés, tömjénfüstölés, 
a kemence Ab hónapjában vágott fával való fűtése. Az ideális ércanyag keverék 
neve Ku-bu, melyet az isteni magzathoz hasonlónak tartottak (46.). Akár a te-
remtéskor, az új csíraállapotban keletkezik a kemencében. A műveletet és a vele 
járó rítust a tavaszi napéjegyenlőségnél kell elkezdeni. Ebben az időben van a mi 
Gyümölcsoltó Boldogasszonyunk napja is. Ekkor fogant Jézus is Mária méhé-
ben. Az embrionális állapotú új nagysága borsószemnyi. Archaikus imáinkban 
mint gyöngyszem került be. Az istenfiú kilenc hónap múlva születik. Régen de-
cembert az istenfiak hónapjának hívták. Ekkor születtek a segítő istenfiúk. Ő a 
szakrális kő, a bölcsek köve, ahogy az alkimisták nevezték. 

 
Az istenfiak hava a bak hava. Kecske alakkal ábrázolták a tibetiek kovács-

istenségét, Damkant.  
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A hunok december hónapját az Istenfiak hónapjának hívták. Ekkor jön el a 
bak jegyében az embereket segítő isteni lény. Ez a mi karácsonyunk gyökere. Ma 
is kecskeálarccal ünnepelünk és várjuk az újév, az új életkezdés kialakulását. 

A különböző népek teremtésmondáiban a születendő új szellem a Nap újra 
növekedésének idején jön elő. A bak hónapjában ismétlődik meg a teremtés. 
Ezért jelölték az Istenfiakat kecske képjellel.  

A szibériai népcsoportok szerint a kovács örökletes úton szerzett természetfe-
letti tulajdonságokkal rendelkezik. A Pamír vidékein a kovácsot a mollánál is na-
gyobb tisztelet övezi. A kovácsnak szellemileg is tisztának kell lennie. A kovács-
műhelyt kultikus helyként tisztelik. A munkája megkezdése előtt a kovács rituális 
áldozatot mutat be. Ahol nincs más gyülekezeti hely, ott a kovácsműhely szolgál 
a rítusok megtartására.  

A mennyei eredetű fémnek, vasnak csodatevő ereje van. A Sínai félszigeten 
élő beduinok úgy tartják, hogy aki a meteorvasból kardot tud készíteni, az sebez-
hetetlen lesz. A tibeti Damkan kovácsisten szentsége kapcsolatban áll a segítő is-
tenfiúval, akinek szimbóluma a kecske. Ilyen kecskefi volt Dionüszosz és Pán is 
a görög hitregékben. Az ókorban decembert az istenfiak hónapjának hívták. A 
karácsonyi időben, a bak havában, születtek a segítő istenfiúk. Az afrikai 
dogonok mondáiban az égi kovács tanítja meg az embereket a földművelésre és a 
szent rítusokra. A magokat is ők hozták a földre le az embereknek. Ez a más 
csillagokról érkező maghozás és a tanítás megtalálható a hun rovásos történet-
írásban is.  

Ausztrália, Új-Guinea és Észak-Amerika bennszülöttei szerint az ember az ősi 
anyától kapta a tüzet. Régen a nők voltak a tűz őrzői. Mítoszaik szerint a nőknek 
a tüzet és a tűz feletti hatalmukat a természet adta. A mai természeti ismeretek 
szerint a tűz a női jellegű kövek vagy fák összedörzsöléséből keletkezik. Maga a 
metal vasipari szó vagy a material — anyag szó is anyai ágról jön. A met, med, mad, 
math mind ősanyai eredetű szavak. A dél-afrikai kovácsok a kohó legnagyobb 
nyílását anyá-nak nevezik, ahogy a székelyek a házban levő kis kemencét Boldog-
asszony tűzhelyének hívják. A védikus Indiában az áldozati oltárt vedi, illetve nőnek, 
a rituális tüzet agni, illetve férfinak tekintették. Egyesülésük adja a rítushoz a 
szent energiát. Maga a tűz csiholásából eredő tűz is anya(g)i jellegű, két fa vagy 
kődarab összedörzsölésével. 

A görög mitológiában a tűz, illetve a villám az ősi kovács, Héphaisztosznak a 
barlangjában lévő műhelyéből származik. 

Mítoszaink kovácsa magasabb rendű léttel bír. Az ógörög tűzisten, Páris sza-
badítja ki Helénát természetfeletti ereje által. A Páris név a mi piros, parázs, varázs, 
perzsel szavaink csoportjához tartozik, akár a Perszeusz név is. A fémgyártás és a 
varázslás elengedhetetlen eleme a tűz. A gyógyító sámán parázzsal varázsol. Az 
erdélyi Gyula nemcsak fejedelem volt, hanem pap is. Neve a gyúl, gyújtás szava-
inkból ered (25.). A manysik szerint a révülő sámánt hőség, „isten heve” szállja 
meg. 
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A kovácsot gyakran nagyméretűnek képzelik el, mivel az óriások is tudtak a 
Föld elemi erőin uralkodni. A természeti népek szerint a fokos, illetve a vas va-
rázsolásra is alkalmas, mert kovács kezéből került ki. A germánok amulettként a 
nyakukban is viseltek kalapács vagy fokos formájú medált. Szigurdot, a germá-
nok hősét a törpe Völund kovács avatja be a rúnák rejtelmeibe. Az afrikai nigé-
riai yoruba törzs kovács istensége Ogun, Nyugat-Afrikában pedig Gu. Mindkettő 
a kő szavunkkal rezonál. Ők a rítusos táncot egy fejsze alakú bottal a kezükben 
járják. 

A kovács birtokolja az isteni tudást, de legtöbbször nem éppen megnyerő kül-
sővel rendelkezik. Sokszor meglátszik rajta a szaturnuszi jelleg, mert testi fogya-
tékos, sánta. „A kovácsok és sámánok egyazon fészekből jönnek” — mondják a 
jakutok. A néphit szerint azok a táltosok lesznek nyomorékká, aki ellenszegülnek 
a hivatás gyakorlásának (2.). A kovács-istenségek közül Európában legismertebb 
a görög Héphaisztosz, aki szintén sánta és a föld mélyén egy vulkánban dolgozik. 
A német mondák Odin-ját is félszemű öregembernek írták le. A japán kovácsis-
ten is félszemű és féllábú. 

A lélek fejlődésével foglalkozó szent könyvek a világot felülvigyázó tökéletes 
szellemi lényeket mint királyi párokat írják le. Az alkímiai ábrázolások ezt az is-
meretet hagyományként átvették. A harmóniát két egymásba kapcsolódó egylábú 
lénnyel ábrázolták. Királyi párról van szó, fejükön korona található. A jobb és 
bal oldalt olykor a korona alakja mutatja. A logikusnak nevezett Nap oldalán kör 
alakú korona látható, a bal oldalon pedig a Hold alakját lemintázó korona. Leg-
többször a bal oldalon királynő és a jobb oldalon király alakja látható. A tökéletes 
harmóniában a napisten oldalán található király egylábú. 

Egylábú Napisten található a hindu és a tibeti mitológiában. Egylábú kecske-
baknak nevezi Rohita Napistent a hindu Atharvéda.  
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