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Isten kovácsa 

 
A régi hitregék szerint a mindentudó kovács a Föld-istennő párja vagy fia 

volt. 
A Biblia Káin leszármazottját, Tubalkaint nevezi meg a kovácsok őseként. 

„Czilla pedig szülé Tubalkaint, mindenféle réz és vasszerszámok kovácsolóját.” 
(Ter 4, 22) Graves szerint: „Tubál ... egy anatóliai törzs tagjai, akik… a vasfeldol-
gozó khalübok szomszédai voltak.” (6.) 

„Számos olyan tanulmányban, amely a mezopotámiai istenekről szóló 
történeteket a Biblia vízözön előtt élt pátriárkák listájával veti össze, hívták fel a 
figyelmet arra, hogy a bibliai Tubalkain, ki ércből és vasból mindenfélét ková-
csolt és köszörült, jóval a vízözön előtt élt.” (23.)  

Figyelemre méltó tény, hogy az alkimisták is Tubalkaint vallották ősüknek. 
(27.) 

Szibériai rokonainknál az ősi kovács neve Keve. Az iráni mitikus kovács neve 
Káve. Ő az uralkodó dinasztia égből származó őse, aki elindította a harcot a sár-
kánykirály ellen. Káve bőrköténye lett Irán királyi lobogója. Jáva szigetén a ko-
vács műhelyében szent teret készít elő munkája előtt, melynek neve Kayon. Ez 
az istenanya Kőjó — Gaja szavával rokon. 

A mai magyarban ma is használjuk a tűzcsiholó kovakő nevét. A régi magyar 
mítoszokban Tupa és Keve az istennő, a Földanya párja volt. Ők voltak a tűz 
felhasználásának a tudorai. Ők a mai értelemben vett természettudósok, fiziku-
sok, vegyészek, kohászok, fémkovácsok. (46.)  

A gallok Goibnin nevű kovácsa három mozdulattal készít egy mágikus erejű 
kardot. A kelták Brigidje (Bride) a tűz, a víz, a tűzhely és a kovácsok istennője. 

A különböző népeknél a tűzisten és a kovácsisten hasonló szakralitással bír. A 
kelta kovácsisten Lugh és Gotbinin, valamint a walesi Govannon. Őt Szent 
Györggyel hozzák párhuzamba. Az afrikai yoruba törzs kovácsistene Ogun, a vil-
lámlás istene pedig Shango, akit kettős fokossal ábrázolnak, és szent Borbálával 
hoznak összefüggésbe.   

Kovácsisten az indiánok Quetzalkoatlja. A Közel-keleten Moloch (Meleg) 
volt a tűz istene. Bikaszarvakkal ábrázolták. Thor az északi népek égistene. Vö-
rös szakállal ábrázolták, lángoló szemmel és a híres pörölyével, mely kapalács és 
fokos is egyszerre. 
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A hunok rovásos történetírásában a kovácsként ismert istenség neve: Ruda 
vagy Tupa. Ő az Istennő, a Földanya mindentudó kovács-párja. Az ők gyermekei 
voltak az istenfiak. A világ több részén az ókorban úgy tartották, hogy a kovács 
az ÉG Urának a fia. Egy közel-keleti monda szerint Baál kovácsának neve Kaszir 
illetve Chosur, akik olyan munkákhoz is értettek, mint az építkezés, földművelés, 
zene, szentélyek berendezése stb. Szibériai rokonainknál Keve az ősi kovács. In-
nen ered a kova, kovács szavunk is. 

A hunok rovásos történetírásában a kovácsként ismert istenség neve: Ruda 
vagy Tupa. Ő az Istennő, a Földanya mindentudó párja. A világ több részén az 
ókorban úgy tartották, hogy a kovács az ÉG Urának a fia. 

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. 

Zakariás látomásaiban négy kovács képében jelennek meg azok az angyalok, 
akik Júda ellenségeit legyőzik. (Zak 2,3-4.) 

A mítoszok kovácsa készíti a hősök és istenek fegyvereit. Az egyiptomi Ptah 
kovácsolta Hórusz fegyverzetét, Héphaisztosz Zeusz villámát, a germán népek 
tudós törpéi Tór pörölyét, Ilmarinnen pedig Veinemöjnen kardját, az óind 
Indrának Tvaster fegyverét, a kánaáni Baálnak Kaszir kovács készíti el a furkós-
botját. Az ógörögöknél Zeusz és Poszeidon kezében a villám és a szigony erede-
tileg kétélű balta volt. Kétélű balták rajza található a krétai barlangokban és a dél-
amerikai indiánoknál. (2.)  

A tűzhöz és a kovács mesterséghez sorolandó a görög Prométheusz, a hindu 
Agni, és Murugán, az indiánok Hashezhini földistene, aki a csillagokat is meg-
teremtette. 

A mítoszok szerint a kohászatot isteni lények tanították meg az embereknek. 
A világ különböző részén élő népek bányász mítoszaiban olykor hegyi remeték 
és Fehér Dáma jelenik meg. A burjátok úgy tartják, hogy a jó Tengrik küldték 
nekik a mindentudó kovácsot őket segíteni. Csak az lehet kovács, aki az égi ko-
vács családjából származik. A munkák megkezdése előtt és kovács avatásakor 
fehér lovat áldoznak Tengritnek. A sámán öltözetén is megtalálható a 
vas. Szerintük vannak jó fehér kovácsok és rosszat okozó fekete kovácsok. A hunok 
istenségét is Tengritnek hívták. 

Tengrit istenség félelmet keltő volta hagyományozódott át a Himalája északi 
magas csúcsának a nevében. Ott, ahol hirtelen keletkeznek a pusztító fagyos vi-
harok, neve Kan Tengri. 

Kínában Huangtit, a szaturnusz-jellegű Sárga Császárt tartották az „első ko-
vácsnak”. A rovásos történetírásból ismeretes, hogy ez a császár hun gyökerű 
családból származott. Hun szavunk szerepel a nevében is. A hunok és a kínaiak 
az i. e. VI. évezredtől egymással szomszédosak voltak. Először kereskedelmi 
kapcsolatban voltak, majd lassan egymáshoz beházasodtak. A legelőkért hábo-
rúskodásba is keveredtek. A hunok egy része, az ún. fekete hunok, a barátságért 
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szálltak síkra. A fehér hunok a kínaiak betörései miatt külön szervezkedtek. A 
béke érdekében i. e. 2480-ben kötötték meg a hunok és a kínaiak a „Béke és ro-
konság” szerződést. Kínai császárok vettek felségül hun uralkodó családból 
származó lányt, vagy épp hun sámán-vezér lett a kínai császár. Kövesd hun vezér 
és fősámán i. e. 25-ben egyesítette a hun törzseket és akkor hun megszervezés 
alá kerültek az észak-kínai területek is. Koncsur hun fővezér fiaiból lettek egyes 
hun eredetű kínai vezérek. Ők vették el feleségül a kínai császári házból Honkon, 
Hanoj és Hujé nevű lányokat. A hun vezérek benősüléssel alapították a Hamza, 
Liu, Hán és Csaó, Hokcsen, Cen kínai uralkodóházakat. A Huangti néven ismert 
kínai császsár Hangun hun sámán jó vezető képességének köszönhetően került a 
kínai trónra. A hun törzsek Hangunnak hívták, bölcs sámánvezérnek tartották. Ő 
volt a hun törzsszövetség nagy fejedelme is. Felesége a mandzsu Kuzumi vezér 
Del-Ja lánya. Utódaik sokáig tartották a kapcsolatot a hun törzsszövetséggel. A 
hun vezérek származtatták magukat a mindentudó kovács-istentől. Így maradt 
fenn a kínaiaknál az a monda, hogy Huangti császáruk volt az első kovács. 
Hunagti legnagyobb lánya, Csucsa, egyike volt a hunok rovó sámánjainak. 
Huangti császár második felesége hun lány volt, Megyerja, aki a káspivári Magyor 
fejedelem lánya volt. Huangti és Megyerja fia, Hunyor vezetésével jöttek el az 
utolsó hun törzsek az észak-kínai Ordoszból nyugatra. A másik fiúk neve 
Magyor. Csucsától Hunyor sámán vette át a hun történetet leíró rovásírást. (39.) 

Huangti korai halála miatt (i. u. 351) a fiúk az anyjukkal Káspivárba költöztek. 
Ők barangoltak a meotiszi vidéken, amikor Dúl fejedelem lányaira bukkantak és 
feleségül vették őket. Ez az esemény az egyik mondánkban maradt fenn. Magyar 
ivadékai Káspivár térségében maradtak. Hunyor szövetséget kötött a Római Bi-
rodalommal. Hunyor vonalán telepedett át a hunok egy része a Tisza tájára. Az ő 
fia Bagamér vagy Bendegúz. Bagamér unokái pedig, Ruga és Upon már Pécsen 
születtek. 

Ugyancsak a hun eredetű kultúrából származnak a mongolok. Gobi hun vezér 
ménesének legelője volt a mai Gobi sivatag. Így nem véletlen, hogy Dzsingisz 
kánt is „ősi kovács”-nak hívták alattvalói. A mongol eredetlegenda a kovács-
mesterséget az égi eredetű királyi házhoz kapcsolja. 

A Só és vas könyve szerint Kínában a vas a kultúra egyik megteremtője. (2.) 
Az iráni mitikus kovácsot, Káve-t, szintén az uralkodó dinasztia őseként tart-

ják számon. 
A jávai mágikus kovács neve Krisz, akit a fejedelmi házhoz tartozónak vélnek. 
Az indonéz teremtésmítoszban a világot teremtő viharisten a szent kovácstól 

kapja fegyvereit. A nigériai yoruba törzs szintén kovács-istentől származtatja a 
tudást. Neve Ogun, aki ma a vasmunkások és a harcosok védője. Az ünnepi rítu-
sos táncaikat egy fokos formájú bottal a kézben járják. A fokost csak a közösség 
mindentudó segítője tarhatja a kezében. 

Ugyancsak a régi hun rovásokból tudjuk, hogy a fokos nem csak mint hatalmi 
jelkép volt ismeretes. Az volt a felségjelkép, az íráshoz használt rovó szerszám, 
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és a védelemre is használták. A fokosnak három szerepe volt, ahogy Limacs 
pateszi Mezopotámiában értékelte i. e. 2002-ben: 

  „Ékesít is, üt is, ró is.” (39.) 
A hunok rovásos történetírása sok kérdésre feleletet ad. Más bolygó lakói se-

gítették korokon át az emberiséget. Növénymagokat hoztak, és tanították az em-
bereket földművelésre, állattenyésztésre, fémek előállítására. Az Arvisura a földi 
élet krónikája, mely bemutat világokat a maga fizikai és metafizikai valóságában. 
„Az agyatok Életfájával megtanult gondolkodásotok égiektől származó józansága 
a Ti javatokat akarja. Az Életfátok minden ágát és gyümölcsét az emberiség javá-
ra fordítsátok” — hangzott el a havaruti nagyszalán a Szíriuszról jött oktatótól, 
Tenisurtól i. e. 3981-ben. (39.) 

A rábaközi tudók hagyatéka szerint az ember az Istentől tanulta meg a vasol-
vasztás tudományát. Az Úr-nak megfelelő emlékoszlop az ókor embere számára 
kegyhely volt, ahol körmenetekben tartották rítusukat. ORU-nak hívták a védő-
erővel felruházott őrszellemet, vagy Isten szobrát, oszlopát. A fémből készült 
emlékoszlop volt a Vas-ORU: 

  
„Gönüz Istenatyánk a Naporcájú, 
Megtanítá az arra termetteket 
Ércek olvasztásának titkaira. 
Hálából neki az első öntésből 
Oszlopot állítottak. Ez a Vas-ORU.” (43.) 

        
Feltételezhető, hogy a bányászás vagy olvasztás megkezdése előtt bizonyos rí-

tusokat végeztek. Az anyagot élőként kezelték. A vidék szellemének engesz-
teléséért esdekeltek. A böjtölés, ima, meditáció előzte meg a munkákat. A fel-
sőbbrendű lény uralta világba való belépést, a természet rendjének megbolygatá-
sát szertartásokkal ki kellett hogy eszközölni. Ezt teszik ma is malájföldön, Afri-
kában és Szibéria eldugottabb helyein. 

Az ókor embere élőnek tartotta a föld méhét is, ahol az ércek születnek. Az 
ércek az idők folyamán érésnek vannak kitéve a föld gyomrában. Az ércek kiala-
kulásánál szükség van egy férfi típusú anyagra, amelynek egyesülnie kell egy női 
típusú folyékony anyaggal. Az érc a földben tovább nő bizonyos irányokban. A 
telér ereit a Nap, a Hold és a csillagok is befolyásolják. Erről beszélnek a bányá-
szok is, hogy az érctelér elágazásainak bizonyos törvényszerűsége van. Úgy tart-
ják, hogy az aranyérc a Nap hatása alatt van, az ezüst a Hold, a réz a Vénusz, a 
vasérc a Mars és az ólom a Szaturnusz hatása alatt erezik szét. Az alkimista ebből 
a szemléletből indult ki. Azt gondolta, hogy az ő szelleme az átalakulást meg-
gyorsíthatja. Ugyanezt vélték a természeti népek kovácsai is, akik a tűz uraiként 
az érési folyamatot meggyorsították. 

Azt gondolhatjuk, hogy az alkímia a koraközépkor titkos — majdhogy euró-
pai — tudománya. Európában az alexandriai korszaktól számítják az alkímia 
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kezdetét. Azonban gyökerei a történelem előtti korokból származnak. Azokból a 
régi korokból, amikor még a világ egységét vallották a nép tudói. Az ókor kinyil-
vánított bölcsességei a népi hagyományban maradhattak fenn. Később ez a ha-
gyomány találkozott a neophütagorizmussal, az asztrológiával, a gnoszticizmus-
sal és más okkult áramlattal és úgy alakulhatott ki a kísérletező szellem. Hasonló 
találkozások figyelhetők meg Kínában a taoizmussal és Indiában a tantrizmussal 
és hatha-jógával. 

A fémmunkás rejtélyes munkát végez, akár az alkimista. A sötét színű szent 
anyagot a kemencébe teszi. A Föld-anya helyett végzi az érc érlelését, melynek 
amúgy hosszabb időre lett volna szüksége, ha a föld gyomrában marad. A haitiek 
és az afrikaiak az ércolvasztás idején rituális tisztaságban élnek. A főolvasztó ko-
vács harmonikus lelki állapotban kell legyen, mely szent egyesülést teremthet 
magával és az egész természettel. A kemencében a fém is szent egyesülésekből 
keletkezik. Az átalakulásban segít a lélek madara helyett a háziszárnyas feláldo-
zása, illetve a fehér lóáldozat. Az afrikaiak csirkét, a kínaiak kakast használnak 
fel. Úgy tartják, hogy a lány vagy feleség önként vállalt feláldozása is segíti az át-
alakulást. 

A kovácsnak elkülönített kasztja ismeretes Indiában, a kaukázusi népeknél és 
Afrikában is a katangáknál. (2.) A dogonoknál a mindentudó kovács hozta le az 
égből a magokat, a tudást és a szerszámokat. Ő tanította meg az embereket a tűz 
használatára és az állatok tenyésztésére. Afrika több törzsénél ma is a szent nem-
zeti tüzet a kovács-pap őrzi. Ők varázslóként nagy tiszteletnek örvendenek, gyó-
gyítanak, és szent rítusokat tartanak. Néha törzsfőnöki tisztséget is betöltenek. 
Uralkodói származásúnak tartják őket. Feleségeik rendszerint fazekasok. Az afri-
kai bennszülötteknél a kovács különösen a fiatalok nevelésénél tölt be jelentős 
szerepet. 

Az indiai mítoszok szerint náluk olvasztottak először vasat az aszúrák. A vas-
gyártásnál emberáldozatra volt szükség. A hun rovásos történetírás szerint 
Dernő hun beavatott emelte a híres vasoszlopot Indiában. A felületi kezelést 
rozsda ellen vérrel végezték el. (39.) 

Athénban az évi áldozat alkalmával a Zeusznak szentelt bikát kétélű baltával 
ölték meg. (1.) 

A vas szentségét a természeti népek ma is vallják. Némely afrikai törzs asszo-
nyai vaskarikákat viselnek a nyakukban, termékenységük és gyermekeik védelme 
érdekében. 

Az inkák, maják és az aztékok a meteorvasat az aranynál is többre tartották. A 
sámánok szertartásaiban is gyakran használnak mitikus vastárgyakat.  

A magyarok elődei, a szkíták, a káldeusok, a makrónok, az urartuk híres vas-
feldolgozó népek voltak. Egyik eredetmondánk szerint (6.): „A magyarok és a 
törökök testvérek, a török a magyart ma is elfogadja testvérének. Egy apától, de 
nem egy anyától származtak… Hogy aztán elszaporodtak, a török rabszolgájává 
tette a magyart, legyőzte, az alattvalója lett. Ekkor a magyarok a Fekete-tenger 
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túlsó oldalán, hegy lábjában, erdőségben laktak. Egyszer a törökök feje, mint 
alattvalóinak azt parancsolta, hogy csináljanak a számára kardokat, hogy legyen 
elegendő, ha csatába ereszkednek. A magyarok hozzá is láttak, készítettek kardo-
kat, no közben a fejök: 18 éves nagy szál fiatal legény odajött s kérdezte: „Mit 
csinálnak?” „Kardokat a töröknek, hogy legyen, ha háborúba megy.” „A török-
nek? — mondta bosszankodva — hogy még jobban alattvalójává tegyen ben-
nünket? Ha már csinálni akartok, csináljatok kardot, ne ilyeneket, hanem három-
ból egyet!”, a háromból aztán egyet csináltak s elvitték a töröknek megmutatni, 
hogy jó lesz-e ekkora? A török nézi, forgatni akarja, nem bírja, haragra gyúl s 
kérdezi: „Mit akartok ezzel a karddal, ki bírja ezt felemelni?” „Akár én is” — 
mondta a magyarok feje, az a nagy szál legény… fogta a kardot és összedarabolta 
a törököt.” 

Ez az eredetmonda arra világít rá, hogy a magyarok értettek a vasművesség-
hez. Erről ír Strabon is, az ókori földrajztudós. (6.) A török nép emlékezetében 
élt ez a tudat, ezért fordultak a magyarokhoz a XV. században fegyvert rendelni, 
amelyek segítségével bevették Konstantinápolyt és megalakult az első török ál-
lam. Ezt a 2002-ben tett konstantinápolyi utam során hallottam a török idegen-
vezetőtől.   

A kovács a tűz feletti hatalom képviselője, az égi titkok őre. Ezáltal népmesé-
inkben a kovácsnak gyógyító ereje is van. A mesehősöket néha a kovács ko-
vácsolja össze vagy sebeiket befoltozza.  

A kereszténység felvétele után királyaink törvénnyel tiltották az ősi szittya val-
lás elemeinek használatát. Népmeséink, gyermekmondókáink értékes töredéke-
ket őriztek meg régi hitrendszerünkből. Az Egyedem-begyedem kezdetű kiolvasó 
változataiban ősvallásunk nyomai fedezhetők fel. Színes madár(kakas) indul, Is-
ten kovácsa patkót készít Szent Pál lovának, vagy Isten lovának, kecskét, bárányt 
sütnek stb. A változatok szerint az Úr kovácsának vagy az Isten kovácsának 
szembeötlő testi jellegzetessége van: félkarú, féllábú, nagyfogú, réznyakú. Az Is-
ten kovácsa a gonosz ellen küzdő, beteget meggyógyító erővel bír. Akár a mon-
dókákban, a Jakob kovács című mesében a kovács a halottakat is fel tudja támasz-
tani. „Az Egyedem-begyedem mondóka verselése szerint kovácsunk Árpád, a ki-
rály vagy a herceg lovát patkolja, hogy éppen Budára, Kurszán székhelyére bak-
tat, ahonnan visszakongat, talán itt zajlott le valami kovácsrítus, és hogy a bo-
szorkányos nénike István király országából való. … a magyarságnál mindenkép-
pen volt egy olyan hagyomány, miszerint egyes, a közösség által tisztelt, magukat 
kovácsnak nevező személyeknek a sámánokhoz hasonló gonoszűző, s ezáltal 
gyógyító, kivételes esetekben halottakat feltámasztó varázserőt tulajdonítottak… 
Ám e gyógyító szerepköre emlékét is inkább csak a nyelvünk őrzi már, a gyógy-
kovács és csontkovács kifejezésekben.” (26.) 

A közeli nomád népek, a mongolok is kovácskirályukat és égi patrónusát darchan 
szóval jelölték. A hun rovásos történetírás szerint a mesterségeket tanító mesterek 
gyűjtőneve volt a tárkány. Elődeinknél a tárkány méltóságnév az avar birodalom fel-



Szőcs Katalin: Fokos (III.) 153 
 

bomlása után is kimutatható. A hét magyar törzs egyike Tarján volt, a hadrendi felál-
lásnál középen helyezkedett el, tehát vezéri funkcióval rendelkezett. Árpád serege jól 
szervezett és felszerelt katonákból állott. Honfoglaláskor egy olyan államszervezési tí-
pust hoztunk magunkkal, mely nagy hangsúlyt fektetett a régiók önszerveződésére. 
Ma úgy mondjuk, hogy demokratikus, decentralizált. Minden tájegység a maga lehető-
sége szerint vállalt a fenntartási és védelmi feladatokból, így a vasművesség termékei-
nek gyártásából is.  

A betegségek gyógyításához is értő kovácsok emlékezetét a Kárpát-medencében 
a Tárkány, Torockó, Verő, Bodvaj, Abrud (Fehér m), Rudabánya (Hunyad m.), 
Rudna (Temes m.), Rud — Szászveresmart (Brassó m.), Rodna — Óradna (Besz-
terce m.), Radna (Maros m.), Rádony (Krassó-Szörény m.), Radnót (Maros m.), 
Rudnok, Vasas, Kovácsi, Tárkánykovácsi, Gyula, Gyalu helynevek őrzik. (4., 26.) 
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