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A fokos 

  

A fokos egyik népi jellemzőnk. A hegyen, mezőn járó emberek, különösen a 
székelyek ma is magukkal hordják. 

Mérete és alakja szerint a fokoson kívül még nevezzük fejszének, baltának, 
csákánynak, pallosnak és bárdnak is. A régészeti leleteken látható hasonló esz-
közt csákánynak, kalapácsnak is mondják. Ezek a vasból készült szerszámok egy-
szerre könnyítették meg és szimbolizálták a teremtést, az igazságtevést, és a sza-
badítást. 

A fokos etimológiai gyökere a kos. Ismerünk faltörő kost, úttörő kost stb. 
Kos, illetve Kus néven hívták azt az ősi mezopotámiai népet, melynek vezére 

Nimród volt. A Biblia is ír erről a népről több helyen. A Genézis elején az Éden-
kert leírásakor az Édenből kijövő folyóra vonatkozóan a Bibliában ez áll: „A má-
sodik folyónak neve Gihon: ez az, mely megkerüli az egész kus földét.” (Gén 3) 

A történészek Káld — Kus néven említik azt a népet és őshazát, mely az em-
beriség melegágya, az Édenkert volt. E nép vallási kultuszát jelképező állata a 
kos. A mezopotámiai Úr városában végzett ásatásoknál találták meg az aranyból 
készült kost az életfa előtt, mely a kusita nép szimbóluma volt. 

Az első bibliai nevek között is szerepel Kus, Nimród és Kám neve. Ez ősi 
nép Mezopotámiától a Kárpát-medencéig kusita néven ismert. Nimród volt a 
kusiták tanítómestere. Ezt a népet hívták később médeknek, pártusoknak, 
szabíroknak, szkítáknak. A Biblia úgy említi őket, mint lovas kusiták. (Jer 46,9) 

A kánaáni teremtésmondában is megtalálható a Kosur nevű kovács. A min-
dentudó Kosur készíti el Baál epikus hősnek a furkósbotját, amivel sikerül le-
győznie a vizek Urát. 

A Jézus jászolához érkező három napkeleti bölcsek egyike Baltazár. Ő a mai 
Kásmir (Kusmaur) területéről származott uralkodó. A hinduk Baldas-osur vagy 
Balaramas néven emlegetik. Baltazárt a hinduk mindig vállán fokossal, baltával 
ábrázolták kusi származására, hun létére utalva. Baldas és balta szavunk, valamint 
a román baltag szó rokon szavak. Etimológiai szempontból a balta a bal-, bel, bel-
ső részünkre, a lelkületünkre utal. Szintén szakrális jelentésű. A hinduk Kámát is 
fokossal a kezében ábrázolták. 

A szekerce szó ugyancsak felségi területre visz bennünket. A kusok vezére 
volt a Fő-kus, a Székúr, a Székember. Az ókor teremtő istennőjének a trónus lehe-
tett a Szék. Kezében szekercével ábrázolják. India régebbi neve Szakra volt. Az 
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óind hitregékben Visnu istennőtől származott a világ. A hunok Istennőtől szár-
maztatják a földet és az embereket. A hun-szkíta fejedelmeket sicamber néven is-
merik a történészek. A szék, illetve a kus- hun névből eredhet a mi fokos illetve 
szekerce szavunk.  Románul a fokos neve secure, amely szintén a székúr névro-
kona. 

Több népnél megtalálható a csodás balta. Thor baltája a villám teremtő erejét 
jelentette. A kelták villámistene is rendelkezett kalapácsszerű baltával. A kínai 
termető istennő Pan-Ku baltával faragta ki a világot egy sziklából. A japánoknál a 
hét istenség közül az egyik kezében baltát tart. 

A bronzkori hun törzseknél gyakori volt a kos, illetve a vadkan, mint nemzet-
ségjel. Az egyik ősanyánk neve Emse. Egyiptomban az állattartó kusokat kos- 
vagy sertésfejjel ábrázolták. A kettős fokos volt az óegyiptomi fáraók felségjele. 
Később a kettős fokos megtalálható az ógörög, az etruszk és az indiánok kultú-
rájában is. A nigériai yoruba törzs Shango istenének jele a kettős fokos vagy a 
kő. Ogun kovács-isten jele a kettős kard. 

A szakrális kan — sertés neve megtalálható fejedelmi névként az ázsiai mon-
gol Kán-ban. Az Indus menti hun király Kaniska néven ismert. A kanászbalta el-
nevezés ma is létezik. Az Alföldön így hívják a fokost. 

Egy tőből ered kos és kocsi szavunk. A kocsi és a fokos is a napkultusz tarto-
zéka. Az óegyiptomi ábrázolásmód szerint a Nap éjszaka kos alakban megy a 
Tejúton, illetve holdbárkában hajózik. Nappal napkeréken kocsikázik. A Nílus 
forrásának kos-istene volt, neve Hnum (Honom), illetve Amon (Menny, Mony). 
Az éjszakai kos-isten a Hold alakját vette fel. A hajó, a bárka és a fokos alakja is a 
Hold alakjára emlékeztet. Hold-bárkán utazik a világ teremtő és fenntartó energi-
áit jelképező Ra-istenség is. Feltételezhető, hogy a holdsarló bárkája anyai elvű 
energiára utal. A vízenergia egyik jele a holdsarló. 

Az ősidőkben a fokost Rheia (Rá) ősanya tartotta a kezében. (1.) A fokos volt 
az istennő földi helytartójának az eszköze, teremtés és igazságtétel céljából. 

A mezopotámiai agyagtáblák szerint a fokost az ősanya lélekmadara, En-Lil 
hozta le az égből az embereknek, az ég  és föld szövetsége jeléül: 

„Az Ég és Föld szövetségévé a Fokost avatta. … Aranyból volt az ő fokosa és 
ezüstből annak dísze. Feje lazurkő és foka erős, mint a gátakat döntő Égi Bika. 
… Amikor En — Lil megteremtette a Fokost …  az  Ég lakói mind köréje 
sereglettek és En — Lil elibük tette a Szent Fokost. Imával hódoltak En-Lilnek 
az Ég lakói és aztán égi szózat kíséretében átadták  En-Lil Szent Fokosát a földi 
embernek, hogy a rávetett sors szerint használja azt. Az Ég lakóinak szózata pe-
dig az volt: »Vegyétek En-Lil Szent Fokosát örök szövetségül. … E Szent Fokos 
szövetsége adja meg nektek a Föld birtoklásának hatalmát. … A kezében tartsa 
és jól használja En-Lil dicsőségére; és amikor En-Lil aranyfokosát a Földre szállt 
ember kezében látta, villámfényt szórt arra és mennydörgésként így hallatszott 
szava a Földre: Szövetséget kötöttem veled kosi ember a Fokos erejével. … A 
Föld ura lész mindaddig, míg hűséggel szolgálod és megtartod Szövetségemet.« 
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… Városokat épített a Fokos, és a Fokos Háza lett az igazság szentélye, de a 
Szövetség ellen lázadó házat, az engedetlenség otthonát is a Fokos dönti rom-
ba.” (13.) 

A fokos kettős szerepét jól szemléltetik az ókorból ránk maradt leletek. Egy 
krétai edényről származó rajzolaton kettős fokost láthatunk. A minószi kétélű 
bárd az anyaistennő jele volt, az Ő korlátlan hatalmát és jelenlétét szimbolizálta. 
A görög mítoszokban a kétélű fokos a Hold-istennő teremtő és romboló erejét, 
illetve a növekvő és fogyó alakját jelentette. (1.) 

A görög mitológiából ismert Athéné, a bölcsesség istennője, a fokos csapása 
nyomán szabadult ki Zeusz fejéből. 

I. e. 4000 előtt Egyiptomban is kettős baltás jelképeket használtak az uralko-
dók a Kos csillagkép ideje alatt, akár a óind világban. Rámát kezében fokossal 
ábrázolják, akárcsak a tűz istenét, Agnit. Nem véletlen, hogy egy szkíta régiségnél 
a fokos feje kosfejben van kiképezve. 

Kettős fokos a jele a nigériai yoruba törzs viharistenének, Shango-nak. Ma őt 
szent Borbálával hozzák összefüggésbe, aki oltalmat nyújt a tűz és a villámcsapás 
ellen. A nigériai edu törzs istene, Ogiwu északhoz kötődik és jele a fokos.  A ni-
gériai yoruba törzs égistene az égből hozta le a földet. Odudua földisten évi ün-
nepén fokos alakú bottal táncolnak és kereszteket viselnek magukon. Oduduat 
Szent Miklóssal hozzák összefüggésbe. 

 A krétai edény lenyomatán látható a kettős fokos a mezopotámiai kultúrkörre 
jellemző Nap — Hold — Csillag hármassal. Ez a típusú ábrázolás a dualitásban 
a harmóniáról szól. A természetben a világmindenség teremtő ereje munkálko-
dik. A fizikából tudjuk, hogy amikor a két ellentétes pólus találkozik, akkor meg-
semmisíti egymást. Akkor válhatnak csak Eggyé, ha a viszonyulásukban harmó-
nia van egymás iránt.  

A díszítőművészetben a Nap és Hold kettősségét a lélek-csillag teszi harmoni-
kussá. A Vénusz az ókor bölcseletében a szeretet, az istenanya jele. Kozmikus 
szinten az egyensúly úgy valósul meg, hogy ugyanazon a mozzanatban jönnek 
létre a Nap, a Hold és a csillagok. E hármas erőtér biztosítja a kozmikus rendet 
és stabilitást. Így található meg a mi Bibliánkban is a harmadik teremtési napon. 

A csillagot a néphagyomány az emberi lélekhez köti. Úgy tartjuk, hogy min-
den embernek van egy csillaga, amelyik végigkíséri élete folyamán. Jézus az Új-
szövetségben a Hajnalcsillagot ígérte a a lélek szavára hallgató híveinek (Jn Jel 2, 
28). Az ókor bölcseléből táplálkozó alkimisták az anyag lelkét jelölték a csillaggal. 
Ugyanakkor az anyag átalakulását egy szent mennyegzőnek képzelték el, amiből 
megszületik az istenfiú, a bölcsek köve. Latin nevén a szűz köve, piatra genitrix. 
Az ábrázolásaiknál mindig a csillaggal jelzik az új anyag létrejöttét. 

A Nap-Hold-csillag szent hármasságának ábrázolása a mezopotámiai kultúr-
kör jellemzője. 

Dante írja az Isteni színjátékban, hogy a szeretet energiája mozgatja, tartja 
fenn a világot: „Csüggedtem volna lankadt képzelettel, /de folyton-gyors kerék-
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ként forgatott vágyat és célt bennem a Szeretet, mely / mozgat napot és minden 
csillagot”. (63.) 

Népi hagyományainkban a Nap-Hold-Csillag hármasság a szent három egyik 
kifejeződése. A Biblia szerint a teremtéskor egyszerre jelentek meg. Kozmogó-
niai szempontból így lett egyensúly a bolygók rendszerében. A Nap-Hold-csillag 
hármasa megtalálható archaikus imáinkban, meséinkben, mondáinkban, és fara-
gott tárgyainkon. 

Az etruszkok és a római katonák védőistene, Jupiter szintén kettős fokost tart 
kezében. A kettős fokos védelmi és segítő jellegét vallják a dél-amerikai indiánok 
is. Guatemalában, Columbiában, Peruban stb. Az épületek falain találhatók ezek 
bajelhárítás céljából. A kelta Sucellus kalapácsában és a germán Tór pörölyén 
szintén ez a hatalmi jelvény értendő. (2.) 

A hinduknál a fokos a tűzisten jele. Valóban tűz vagy nagyobb hő nélkül a 
földi életben használatos szerszámokat nem lehet előállítani. 

Az ókori bölcseletben a kétélű bárd vagy kétélű kard az ember vagy „ember 
fia” szellemének erejéről szól. 

Egy keleti bölcs mondás így hangzik: 
„Születésünkkor szánkon fokos van. Aki másoknak szavaival árt, megvágja 

magát vele.” ( Sutta Nipata, 667-670) (23.) 
Szavaink, cselekedeteink visszahatnak ránk. A haragunk áldozata is szenved, 

de  a sérülés elsősoban a tettest éri el. Helytelen szavaink és cselekedeteink kö-
vetkezményeként végül a vesztesek mi vagyunk. 

A keresztény szimbolikában a fák gyökereire helyezett fejsze az utolsó ítélet 
jelképeként szerepel: „A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát, amely nem 
terem jó gyümölcsöt , kivágnak és tűzre vetnek.” (Mt 3,10) 

A Jelenések Könyvében az emberfia szájából kétélű bárd vagy kard tör elő. 
(Jel 16, 20) a világ megítélésére. 

Egyes afrikai ősi rítusnál a fokos az ima velejárója. A szudáni berber szertartá-
son az imanapot egy lazító tánccal kezdik, melyen a falu sámánja fokos alakú tár-
gyat fog a kezében. A nép többi tagja bottal ropja a táncot és a monoton dobper-
gés ütemére hangolódnak. Talán nem véletlen, hogy a régió neve Szemir, a dob 
neve szintén a naptól jön: Nuba. Az egyiptomi napisten neve régen Nebo 
volt.  Ugyancsak az afrikai yoruba törzs Shango nevű kovácsistenét kettős fokos-
sal ábrázolják. 

Népi hagyományunkban is fellelhetők a régi rítusaink foszlányai. Fokos van a 
farsangi csíkcsomortáni játékok vezetőjének kezében, a busók kísérőjének, vala-
mint Háromszéken a boricát táncolók kezében is fellelhető. 

A istenfiúság hónapjának megfelelő bak jegy és a fokos együvé tartozik. Kár-
pát-medence szerte ismeretesek az újévi, illetve a farsangi ünnepeken használt 
kecskés alakok, akik fokost tartanak a kezükben. A román nép hagyománya is 
őrzi ezt a szokást. A tibeti kovácsisten szimbóluma szintén a kecske.        
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Az égi eredetű vas és az abból készült tárgyak a hatalmat, a mennydörgést, az 
eső és a vihar termékenyítő erejét fejezik ki. A fokos égi hatalmát a sólyomfejes 
díszítés kihangsúlyozza. A Káma mentén, az i. e. 1. évezredből előkerült raga-
dozó madarak és állatok fejével díszített fokosokat a kutatók szintén hatalmi jel-
vénynek tekintik. (3.) 

A fokos a teremtő istennőtől származó hatalmi jelkép. Az istennő éke a hold-
sarló. A fokos a holdsarlót mintázza le. Olykor nem a holdsarlón, hanem bika 
szarván áll a teremtő istennő. Mindkettőnek hasonló mintázata van. Ezenkívül a 
kora bronzkor a bika világévbe esett. Innen alakulhatott ki a szakrális bikaáldozat 
a kettős fokossal. 

A ciprusi cserépmintán együtt látható a kettős balta és a bikaszarvak is. A két-
élű fokosok a bikaszarvak között helyezkednek el. Az ógörögök évi nagy ünne-
peiken Athénban a Zeusznak szentelt bikát kétélű baltával vágták le. Ezt az esz-
közt a templom szent rejtekében tartották. Az évenkénti Buphonia-áldozat alkal-
mával csak bikaáldozatnál használták. (2.) 

A szakrális célra használt fokosok nemcsak az ógörögöknél voltak ismerete-
sek. Ugyanezt tették az óind kultúrában élő népek. A hindu ábrázolásoknál a bi-
kafej szarvai közt található meg a kettős fokos. Ráma kezében is fokost szoktak 
ábrázolni. 

Kettős fokossal a kezükben ábrázolták az egyiptomi óbirodalom idején az 
uralkodókat. Afrika bennszülött törzseinél az ábrázolásoknál a kovácsistenük ke-
zében található a fokos. 

A fokos egyben felségjel, mely ékesít és védelmi erővel ruházza fel viselőjét. A 
kovácsistenség, a szakrális tűz csiholója az istennő földi megbízottja. Az etrusz-
koknál feltárt kőfaragásokon egyes vezető személyek kettős fokost visznek a vál-
lukon. 

A Kárpát-medencében is hasonló rítusok hagyományozódhattak át. A Buda-
pesti Múzeumban szintén találunk kettős fokosokat, csákányokat, amelyeket itt 
nálunk tártak fel. 

A hunok totemállata volt a sólyom. Ma is szent madarunknak tartjuk. A régé-
szeti leletek között sólyomfejes fokosok is találhatók Lurisztánból, Perzsia dél-
nyugati részéből, a másikat a Káma mellékéről. Az Attila király korából származó 
régészeti leletek között is található olyan fokos is, mely kosfejben végződik. Eti-
mológiai és uralkodói eredet szempontjából nem lehet ez véletlen. Fokos lehetett 
a vezérnek a felségjele, a Fő-Kus szerszáma.    

A szkítáknál és a hunoknál a fokos a királyi tekintély megtartásának jelképe 
volt.  A szkíta fokos nyelén levő, aranylemezből készült domborításon szintén 
kosokat láthatunk. 

Régi szerszám lehet a fokos. A rovásos történeírás szerint a hunok már idő-
számításunk előtt az V. évezredben használták a fokost a kínaiakkal való harcaik-
nál. 
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Vidékünkön nagyon sok régészeti lelet bizonyítja a fokos előfordulását. 
Dayton történész szerint a Kárpát-medence őshonosainak volt a kiváltsága a fo-
kos (battleaxe) készítése. (21.) 

Herodotosz írja le, hogy a hunok a királyválasztást az égiek akaratára bízták. 
Egyszer nem tudván dönteni, hogy a trónra esélyes három fiú közül ki legyen a 
vezérük, jelet kértek az istenektől. Az égből több tárgy esett le: eke, iga, fokos és 
egy kehely. A tárgyakból égető láng tört fel, amikor a két nagyobbik fiú szerre 
odahajolt. Csak a legkisebbik királyfi tudta a tárgyakat felemelni a földről anélkül, 
hogy megégette volna magát vele. A hunok választása a legkisebbik testvérre 
esett. (37.) 

A történetírás szerint a fokos a szkíták jellegzetes fegyvere, egy kardfélével, az 
akinakésszel együtt. A fokos ritkábban jelenik meg a honfoglalás kori sírokban. 
(24.) 

Rézötvözetből készült fokost találtak Kézdivásárhelyen is, mely a krétaihoz 
hasonlóan nagyon régi. Őseink, a hunok harci eszközként is használták a fokost, 
mely az éllel átellenben levő fok helyett csákányszerű kiképzéssel volt ellátva. 
Ezért csákánynak is nevezték. Rovásírásos történelmi emlékeinkben olvashatjuk, 
hogy i. e. 4. évezredben még a kínaiak ellen is harcoltak vele. (39.) 

A magyar királyok közül Szent László ábrázolásainál kezében leggyakrabban 
fokos, pallos található. Pallos szavunk is vezéralakot jelenthet. A régi székely ve-
zéreket a lófőknek nevezték, ahogy Fő-ló alatt szintén fejedelmi rangot értünk. 
Fonetikai átvitellel a fő-lósból alakulhat ki a pallos. 

A fokos lényegében holdjelkép, míg a gömb a napot mintázza le. Mint ilyen a 
fokos a bal anyai oldalhoz rendelődik. Magyaros oltárnak nevezik azt az ábrázo-
lást, ahol a Boldogasszony mellett Szent István és Szent László áll. Különösen 
Erdélyben fordul elő gyakrabban. Rendszerint a templom főoltárán a Szűzanya 
mellett baloldalon található Szent László a fokossal. Az oltár jobb oldalán Szent 
István a gömbbel vagy országalmával található. Olyan ábrázolások is vannak, 
ahol Szent László kezében fokos helyett kard található. A fokos és a kard is 
holdjelkép. 

A fokos mártíromságot is kifejezhet. Az apostolok közül Szent Tádé, Szent 
Máté és Szent Mátyás vértanúk jele. A fokos más ácsszerszámmal együtt Szent 
Józsefhez is társul. 

A fokos, mint égi hatalmi jelkép a népi hagyományainkban is megtalálható. 
Olyan hatalomról van szó, ahol az istenfiúi-kecskefi-energiák hatnak. Egy csíki 
farsangi szokás szerint a vezéralakként ismert kecskefejű alakoskodó fejszét tart a 
kezében és letérdel a nép előtt. (42.) Ez a téli kép a régi elhalása után az új és tisz-
ta istenfiúi lélek megjelenését mintázza le. A karácsonyhoz kötődő téli sötétség 
elűzése szimbolikusan az ember lelkét is megtisztítja. Az istenfiú ilyenkor szüle-
tik a fény elhozataláért. A külső fény összekapcsolódik a belső fénnyel. A „világ 
világossága” gerjeszti a belső fényt bennünk. 
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Régi fokos található a pécsi székesegyház kőtermében található faragáson. Az 
istenanya mellett a fokos és a sólyom együttese régi hagyományt őriz. A régi hit-
regénkben az istenanyának a teremtéskor a madarak besegítettek. Olykor az is-
tennő változott madárrá át. Ő maga vagy a kacsája hordta össze az ősdombot, 
ahol az élet megfogant. Miután megszülte a napot, kara-úlú képében vitte fel az 
égre. Az isteanya éke a fokos, illetve a holdsarló volt. 

Az ógermán hős, Thor kezében levő fokosszerű szerszám az átellenben levő 
Nappal a Hold-Nap kettősséget idézi fel. A kettős fokosok ugyanerről a kettős-
ségről jeleznek. Nap-Hold kettősséggel szokták a létezés alap mozgatórugóit áb-
rázolni. Ez a kettősség lehet: égi—földi, jobb—bal, női—férfi, világos—sötét. 
Két különböző fél ellentétéről, illetve együttműködéséről van szó. Az ilyenszerű 
ábrázolásoknál a harmóniához szükséges harmadik elem a lélek-csillag, illetve a 
lélek-istenfiú. Itt Thor maga az egyszemélyben. A harmonikus hármas a 
szeretre  és bölcsességre jellemző egységet jelöli. 

A hun bölcselet szerint a belső kettősségünkben a harmóniát csak bölcsesség-
gel érhetjük el: 

„Két örvényből fonódott istenségünk, 
Bennünk lakozik, közel van hozzánk, mégis messze. 
Csak ki bölcsességre törekszik meg jót cselekszik, 
Az jut el hozzá önmaga belsejében.” (43.) 
A létezés formáit egyszerű alapelvek működtetik. Semmi se létezik az ellentéte 

nélkül. Ezek egymásra épülve alkotják az élet bonyolult rendszerét. 
A fokos a Hold oldalhoz rendelődő anyai jelleget, a magasröptű érzelmi ol-

dalt, a szeretetet jelöli. Ez egyben a bal oldal. A balhoz hasonló bel szavunk is. 
Belső lényünket az anyai oldalhoz tartozó érzelmeink uralják. A bal oldal, a bel-
ső érzelmeink legnemesebbike a szeretet. A szeretet teremtő ereje és az isteanya 
imádás eggyüvé tartozik. Erdély a Kárpát-medence bal oldalán foglal helyet. A 
Bocskai címerben ez a holdsarlóval jelzett oldal. Ehhez a régióhoz kapcsolódik 
Szent László szellemisége. Nagyvárad régi címerében a címerállat tartja a kezé-
ben a fokost. A templomi ábrázolásoknál Szent László kezében az oltár bal olda-
lán van a fokos. 

A szkíták Nergal nevű istenségét fokossal a kezében ábrázolták, ahogy a Ve-
lem parkban ma megtalálható. 

A bronzkori kettős fokossal való díszítések ma is megtalálhatók. A szerszám 
kettős értelmét idézi a ma is megtalálható kettős fokos egyes népi díszítéseken, a 
csángók újévköszöntő dobján. Az erdélyi habán kerámiákon is kettős fokos lát-
ható, a sok szép tulipános minta mellet. Nem csak ezek a díszítő motívumok 
mutatnak rokonságot velünk. A habánok szerveződésében a hunokhoz hasonló 
elemeket találunk. A habánok több szempontból a régi hun hagyományt követ-
ték. Szervezkedésüknél a munkájuk után kapott jövedelmet a méltányos elosztás 
elvének megfelelően juttatták el a közösség tagjaihoz. Zárt közösségüket 24 fő 
vezette. A vezető testület 24 tagból állt, akár a hunoknál. (47.) 
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Az ősi istenanya oltalmazó erejébe vetett bizalom tartotta meg a kettős fokost 
szent jelképként. Az istennő fennhatósága alá tartoztak az ércek és azok kinye-
rése is. Ezzel a jellel látják el a bányászok is a tárna bejáratát. A bányák bejárata 
fölött kettős szerszám és a himnuszukban szereplő bányász kislány mind a régi 
korok hitrendszerének utórezgése. 

Kettős fokost tartalmazó címer található München Boldogasszony templomá-
nak üvegablakán, mely nemzetségcímerként a város egyik házának homlokzatán 
is látható. 

A fokos mintázatához hasonló a holdsarló. Nem véletlenül a holdsarló és a 
fokos együtt található meg a mezopotámiai istennő ábrázolásain. A sarló, kasza, 
kapa szintén a holdsarló mintázatához hasonlít. A hunok sarlós táncot a nyári 
időben jártak a Földanya tiszteletére a nyári napfigyelésekkel egybekötött ünne-
peken. 

A kettős fokos a régi istennőimádat ránk hagyományozott jele. A régi Bol-
dogasszony ünnepek a földi megélhetéshez kapcsolódó rítusokat foglaltak ma-
gukban. A nyár főideje a Rák jegy felségterületéhez tartozik. A Rák jegy uralkodó 
bolygója a holdsarló. Ahogy nevében is megtalálható, Sarlós Boldogasszonyhoz 
kapcsolódik a holdsarló. 

Régi népi hagyományok őrzik a nyári nagy ünnepet, július 2-án. Sarlós Bol-
dogasszony ünnepe egyike a Föld-anyához kapcsolódó ünnepeknek. 

Régen ekkor egyeztették és figyelték meg a nap állását a világ különböző tá-
jain lakó hun törzsek. A százévenként tartott napkör egyeztetésekkor nagy nép-
ünnepély volt, melyet neveztek Nagyszalának, Kö(u)rszalának. Szalamanka a ne-
ve annak a spanyol városnak, ahonnan a régi hagyományon alapuló tanítás kiin-
dult. Ott vált híressé és tanító-gyógyítóvá Szent Ferenc is. 

Sarlós Boldogasszony volt „ősatyáink nagy Istene”. Templomainkban ilyen-
kor ma is énekelt Boldogasszony énekben megtalálható a régi ünnepekre való 
utalás. Ő volt őseink nagy Istene. Sarlós Boldogasszony ünnepén énekeljük ma is 
a templomban a 276. „Köszöntsünk most” kezdetű éneket, melynek 4 verssora 
így szól: 

„Szent ősatyák nagy Istene, 
Magasztal minden nemzedék. 
Zarándok létünk útjain 

Vedd most a haza énekét.” 

Nálunk a nyári aratáshoz tartozó ünnep koronázott királynéja a Sarlós Bol-
dogasszony. A csíksomlyói napvárta kő és a Sarlós Boldogasszony tiszteletére 
épült templom ennek a hagyománynak a bizonyítéka. A felkelő napot reggel kö-
szöntötték és figyelték az égbolton való elmozdulását. Ezt a hagyományt a 
csíksomlyói búcsún ma is ápolják a csángók és a székelyek. A nyári napforduló 
fontos mozzanat az ember testi-lelki életében. 
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A napfigyelés régi rítusa lelhető fel a csíksomlyói búcsúkor szokásos reggeli 
napvárásban. Nem véletlen Sarlós Boldogasszony védnöksége a templom fe-
lett.        

A nyári Sarlós Boldogasszony napi búcsús körmenetet, kenyérszentelést ma is 
tartják Lőcsén, Bártfán, valamint Szegváron.  A körmenethez Bártfán szintén vi-
szik a labarumot, akárcsak Csíksomlyón. 

A Sarlós Boldogasszony egyike a Boldogasszony ünnepeknek, melyek a föl-
dön való megélhetés munkálataihoz is kötődnek. 

Az aratás egyik szerszáma, a kasza szintén a kard, illetve a holdsarló alakját ve-
szi fel. Az aratás a beért termés leszedése, az elmúlás jellegét ölti magára. Nem 
véletlen, hogy a kasza lett a keresztény értelmezésben a halál képjele. 

Az életet fenntaró gabonák az istennői termékenységhez tartoztak. A magok 
kerekded alakja különbözőképpen jelenik meg az ókori ábrázolásokon: kör vagy 
tojásdad alakú, még a holdsarló is ide sorolható. 

Nemcsak régi imáinkban, hanem a világ számos helyén Jónak hívták a Terem-
tőt és életnek a búzát. Egyes istennők neveiben Jó szavunk található: Jótengrit, 
Jól, Joli, Jao, Jaw, Ji, Jámi, Jáma, Jom, Jah. A Nap is az igazi jó. 

A holdsarló, akár a kehely és a pajzs az istenanyához tartozó képjelek. Minde-
nik anyai jelleget zár magába. Az ókori madáristennők kezében gyakran kehely 
van. A Boldogasszony-imádók utódai pajzsra emelték a királyukat, akárcsak a 
honfoglaló magyarok. 

A sarló alakja az istenanya ékéhez hasonló. Kalotaszegen a nők fejfájára is fes-
tettek sarlót vagy olvasót. Régen sarlóval arattak. A nyári napfordulókor, Sarlós 
Boldogasszony ünnepe után kezdődött az aratás. 

A mezopotámiai pecséthengereken a fokos az istennőhöz tartozó képjel. Ket-
tős fokos a jele a bártfai Sarlós Boldogasszonynak, mely a város címerébe került 
be. A rusztiak halásztemploma őrzi a maga kettős fokosával,  illetve kettős halá-
val a régi Sarlós Boldogasszony emlékét.  A szeghalmiak a tűzoltók címerében 
őrzik a kettős fokost. Kiscellben az egyik templomi zászlón található meg a ket-
tős fokos. A szombathelyi Sarlós Boldogasszony templom  keresztjén és az 
oromzatán található istennőhöz tartozik a kereszt alakban kiképzett kettős 
fokosnyélhez hasonló mintázat. Ez a rovásírásunk B betűjéhez hasonló jel több 
helyen és templomban fellelhető: Sopron, Késmárk, Kolozsvár, Gyergyószentmiklós, 
Székelydálya, Máréfalva,  Kassa, Krakkó, Losonc, Arad, Illyefalva, Munkács, 
Ózd, Szeben, Torockó. 

A mezopotámiai Inna ábrázolásain ilyen Szent András nevével jelzett kereszt 
található, akárcsak az egyiptomi Ozorisz ábrázolásain. Ilyen kettős mintázat talál-
ható meg a ferencesek képjelében, amelyet a két keresztbe tett kar képez le. Ha-
sonló jellel találkozhatunk Mihály arkangyal ábrázolásainál Kassán, Késmárkon, 
Füleken, Kolozsváron. 

A görögök Föld-istennőjének, Demeternek sarló volt az egyik jele. Magyar 
vonatkozású hagyományok is fennmaradtak. A világot teremtő Boldogasszony 
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régi neve Ukkó. Szabadkán és Kolozsváron láttam holdsarlós istenanya szobro-
kat. 

Régi Sarlós Boldogasszony imádatra utalnak egyes templomok elhelyezkedése 
és képjelei. Kőszegen a dombon délre elhelyezkedő kápolna őrzi Sarlós 
Bolodogasszony emlékét. Kolozsváron a minorita templom szentélye a déli 
irányban található, akárcsak Csíksomlyón. 
    A sarló, akárcsak a fokos a Hold karéját idézi, és az ősi Istennő jelét képezi. 
Az Istennő egyben Hold-Istennő volt, és a régebbi ábrázolásainál fokos volt a kí-
sérő jegye. A bronzkortól kezdve inkább holdsarlón állva ábrázolták. Temploma-
inkban gyakran ma is így található meg. A nyári napfigyelésekkor is nemcsak a 
Napistennek áldoztak, hanem ezzel együtt járt az Istennő fennhatóságának 
tisztelete. A földi megélhetéshez szükséges munkák elvégzéséhez az Istennő 
áldását kérték mindig. A régi Istennő tisztelet egyik mai keresztény megfelelője 
az aratás megkezdésekor található Sarlós Boldogasszony, július 2-án. Ekkor van 
a csíksomlyói templom ünnepe. A reggeli nap állásának megfigyelése is ott ma-
radt fenn.   

A nyári napfigyeléssel egybekötött ünnepeken szokás volt a kardos és a sarlós 
tánc, amit a fiatalok jártak.  

„Kard-táncban tombolódnak 

Sarlós Boldogasszony ünnepén. 
Sarlós táncokat is lejtenek, 
És kőkorsókból csorgatva 
Vizet áldoznak Ukkó-nak, 
Ősanyánknak, Földistenünknek.” (43.) 
A fokos az afrikai beduin bennszülöttek sámánvezérének a jelképes 

kézbevalója. Arvisura (39.) szerint őseink a nagy nyári ünnepeken rendezték meg 
a nagy lófuttatásokat, a Nagy Körszalát. Észak-Afrika bennszülött tuaregjei ma is 
őrzik ennek emlékét. Az általuk Kurszalának mondott nyári ünnepeken körtán-
cot járnak. A sámánjuk fokossal a kezében ropja köztük ma is a táncot. 

A fokoshoz több népi hiedelem társul. Népmeséink a fokos csodás erejéről 
szólnak. Egy magyar rege szerint a Kampó nevű táltosnak olyan kétélű fokosa 
van, mely egy suhintásra híddal ívelte át a mélységet. 

A magyar néphit a talált őskori baltákat ménkőnek tartja, azaz a mennyből ér-
kezettnek. A ménkő az ég Istenének haragja miatt hull a földre. A baltákat, a fo-
kosokat a nép nemcsak a teremtéssel hozza összefüggésbe, hanem a termékeny-
séggel, a házassággal és a gyógyulással is. A szülő nők ágya alá tették, mert jóté-
kony hatást tulajdonítottak neki. (4.) 

 A szoptatós anya begyulladt mellét fejszével kellett megsimítani, akárcsak a 
tehén beteg tőgyét, ahhoz, hogy meggyógyuljon. 

Általános az a hit, hogy az égi vasnak fontos szerepe van a baj elhárításában. 
Vihar és jégverés elűzése érdekében eldobták a megforgatott fokost, hogy meg-
sebezzék a gonoszt. A csángók még ma is vihar közeledtével keresztet vetnek a 
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fokossal a vihar irányába, elmondják a Miatyánkat és utána a fejszét a földbe vág-
ják. (40.)  

Régészeti feltárások során egy es régi sírokból fokos került elő. (45.) 
A Dés környéki falvakban is szokás a fokos bajelhárító erejében bízni. Désaknán 
jégeső esetén észak felé vágják a földbe a fejszét, hogy a vihar megszűnjön. 
Szamossósmezőn ugyancsak a jégeső elhárításáért két fejszét tesznek keresztbe 
ki az udvarra. (44.) 

A sarló, akár a fokos a Hold alakját idézi, és az Istennőhöz rendelődik. Az Is-
tennő segítő ereje tükröződik vissza egy Dés melletti szokásban. A párválasztás 
segítségéért sarlót kötnek ki egy fára, és kilenc este odajár az, aki kéri a segítséget. 
(44.) 
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