
ESZMEK Es TÉNYEK Irja Mihelics Vidi

Azok a hagyományok, amelyek
Szent Józsefről maradtak reánk,
túlnyomórészt az apokrif evangé
liumokra támaszkodnak, főleg "A
gyermekség evangéliumára", ame
lyet legutóbb a jelenkori bollandis
ták egyik kiválósága, Paul Peeters
fordított le és látott el jegyzetek
kel a szir, arab és örmény verziók
alapján. Abban a francianyelvű

gyüjteményben azonban, amelyet
"Szövegek és dokumentumok a ke
reszténység sörtánetí tanulmányo
zásához" címrnel Hippolyte Hemmet
és Paul Lejay adott ki, van egy kö
tet, amely "Jakab protoevangé
Iíuma", a "Pseudo Máté" és "Ta
más evangéliuma" mellett egy kü
lönösen érdekes függeléket tartal
maz. A függeléknek ugyanis ez a
címe: "Józsefnek, az ácsnak törté
nete". Míg a kötetben foglalt többi
apokrif iratot Paul Michel, aliegei
egyetem professzora fordította le és
jegyzetezte, addig a függelék for
dítását és jegyzetezését a már em
lített Peeters végezte egy kettős

nyelvű: kopt és arab szöveg nyo
mán. TJtalva Szent József új ünne
pére is, M. Ca1'Uso foglalkozik vele
az Osser.vatore Romanóban.

A történet' azzal kezdődik, hogy
az Olajfák hegyén az üdvözítő ma
ga köré telepíti az apostolokat és
néhány tanítványát. Beszél nekik
elkövetkező haláláról és arról a
küldetésről, amely majd reájuk vár
a világban, rámutat az örök boldog
ság kincsére is, amely kijut mínd
azoknak, akik az Urat szolgálják,
végűl pedig 26 rövid fejezetben an
nak a Józsefnek viszontagságairól
és erényeiről szól, aki valamikor
a térdén tartotta őt. Jézus szavai
ból, akárcsak "A gyermekség evan
gélíumáböl'', kidomborodik József
szelídsége, nyájassága és türelmes
sége, s megindító módon nyer kife
jezést bennük az a hála és szere
tet, amellyel az üdvözítő nevelő
atyja iránt viseltetik.

Az apokrif szerzö azt állítja, hogy'
"az apostolok megőrizték elméjük
ben ezeket a szent elbeszéléseket.
később írásba is foglalták őket,. S,

az iratot letétbe helyezték a jeru
zsálemi könyvtárban". A történetet
József halála fejezi be. József lel
két akkor angyalok karolták fel és
vitték magukkal az el nem múló
dicsőség honába. Maga Jézus -- a
szöveg szerint - ezeket mondta Jó
zsef haláláról:

"Egyik kezemet szívére téve így
szóltam én akkor: A halál rontásá
nak nem lesz hatalma fölötted. Sem
rossz szag, sem férgek nem lépnek
elő soha a testedből. Egyetlen cson
tod sem törik össze.• Még egy haj
szál sem változik meg a fejeden.
Testednek semmiféle része sem

. emésztődik el, ó atyám, József, ha
nem sértetlen marad az ezeréves la
komáig. Aki a te nevedben és reád
emlékezve keze munkáíával segíteni
fogja a szegényeket és szűkölködő

ket, az özvegyeket és árvákat, éle
te egyetlen napján sem szenved
majd hiányt bármiben. Azt, aki a
te nevedben egy pohár vizet vagy .
bort adt inni egy özvegynek vagy
egy árvának, neked aíándékozom,
hogy bevezethessed az ezeréves la
komára. Mindazokat, akik a te em
léknapodon valami· fölajánlással
emlékeznek meg' rólad, meg fogom.
áldani, és megjutalmazom őket az
elsőszülöttek egyházában, és har
mincat, hatvanat és százat adok ne
kik egyért. Azt, aki irásba foglal
ja a te dicsőségedet, a te fáradalma
idat, a te távozásodat ebből a vi
lágból, és a beszédet, amely rólad
szállt el ajkamról. neked ajándéko
zom ebben a világban; és amikor
lelke megvált a testétől és elhagyta
ezt a világot, elégetem bűneinek

könyvét és nem vetem alá gyötre
lemnek az itélet napján. Fölébe fog
emelkedni a tűz tengerének és ál
talkel rajta fáradság és fájdalom
nélkül. Ime végezetül, amit meg-.
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-.tehet majd az a szegényember is
~inek semmije nincs, amit fel~
..a~~nlhatna úgy, amint jeleztem: ha
:flUgyermeke születik, nevezze el Jó
.zsefnek, s nem lát többé sem ínsé
.;get, sem betegséget a házában."

Caruso hozzáfűzi, hogy az arab
,:sz~veg Jézusnak ezt az egész apo
krif beszédét jövőidejű igékkel a
kopt szöveg viszont felszólító ~ó
dú igékkel adja vissza. Peeters az
.arab nyeívű szerkesztést követte
.mert ezt vélí megfelelőbbnek. '

Nincs mit· csodálkoznunk azon
.hogy ilyen jószándékú de sokb~
.naív művekkel is ta'lálkozunk a
,,~zent József körül támadt apokrif
.Irodalomban. A keresztény képze
Jet ugyanis kezdettől fogva választ
keresett azokra a kérdésekre, ame
lyek az evangéliumi adatok szűkös-

.sége miatt önkéntelenül felmerül
tek .a hívek lelkében. Magukat a

. teologusokat is .állandóan foglalkoz-
tatta azonban Szent József személye

-és szerepe, s nagyon érdekes, hogy
az efajta vizsgálódások és elmélke
dések soha nem voltak annyira ki
terj~d.tek és elever;ek, mint éppen

.napiaínkban. Hozzajárult természe-
tesen az is, hogy IX. Pius pápa

.Szent Józsefet 1870-ben az egyete
m~s ~g~ház legfőbb pártfogójának
nyilvánította. Mint ugyancsak az
Osservatore Romano egyik ·beszá
rnolójában olvasom, a kanadai

.Montrealban már évek óta műkö

-dík egy "kutató és dokumentációs
központ", amely egyetlen feladatá
nak! a "jozefolqgia" művelését te
kinti, A központ "Cahiers de José
phologíe" címmel időszaki kiad
ványt is bocsát ki, amelynek Ro
land Gauthier a szerkesztője. Eb
ben jelent meg legutóbb magának
.a szerkesztőnek tollából egy tanul
mány, a -ielyet az Osservatore Ro
mano is nagy figyelemmel tárgyal.
A tanulmány lényegében az az elő

adás, amelyet a szerző 1954 októ
'berében Rómában a nemzetközi ma
-ríológíaí kongresszuson tartott.

Bevezetőben Gauthier minden
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félreértést kizárandóleszögezi hogy
a legteljesebb mértékben a'láveti
magát az egyház legfőbb tanítóhiva
talának. Nem célja, hogy döntést
igényeljen magának a vitákban
csupán bepillantást kíván nyujtani
a teológiai irodalomnak egyik ke
véssé tisztázott ágába. A tridenti
zsinatot megelőző időből főleg Ger
son az, akivel Gauthier foglalkozik.
Gerson a párisi egyetem kancellár
ja volt s különböző alkalmakkor
majd legrészletesebben 1416-ban ~
konstanzi zsinat atyái előtt fejtette
ki azt a nézetét. hogy József már
születése előtt megszentelődött, Hi
vatkozott különböző liturgikus szö
végekre s arra a tanításra, amely
lyel egy olasz ferences, Bernardino
da Busto lépett elő a kérdésben
~int azonban Gauthier megállapít~
Ja, Busto csak a lehetőséget vetette
fel ~s a maga, részéről nem foglalt
hatarozottan állást. A trienti zsi
nat után, amely 1546-ban dekrétu
mot bocsátott ki az eredeti bűn tár
gyában, egészen IX. Piusnak Mária
szeplőtelen fogantatásáról szólé
dogmatikus bullájáíg, nem sok szó
szólója akadt Szent József szeplő

telen fogantatásának.. A teológusok
szinte egyöntetűenelvetették a gon
dolatot s ebben - mínt Gauthier
kiemeli - az index-kongregáció is
bátorította őket. Ugyanakkor azon
ban mélyült és szilárdult a Szűz

Anya szeplőtelen fogantatásában
való hit. Azóta azonban, hogy ez a
hit a hitigazság [ellegét is megkap
ta - irja Gauthier -, Szent Jó
zsef kultuszának erőteljes kibonta
kozása uj ból felelevenítette a prób
lémát. A teológusok legnagyobb ré
sze IX. Pius bullajára utalva egye
nesen heretikusnak vagy legalább
is veszedelmesnek és vakmerőnek

mondja a Szent József szeplőtelen
fogantatását állító nézeteket, csak
egyes teológusok, főleg Spanyolor
szágban, egyre nyiltabban érvelnek
mellette.

Akármi legyen az egyház legfőbb

tanítóhivatalának elhatározása; ha



ugyan egyáltalán szükségesnek itéli
az állásfoglalást - fejezi be Gaut
hier -, bizonyos, hogy Szent Jó
zsefet folyton fokozódó tiszteletben
részesíti a katolikus egyház. Smél
tán fordul feléje a mi hívő hódo
latunk is. Szent József az üdvösség
történetnek az a ragyogó alakja, aki
a szűzi házasság közösségeben él
hetett a szeplőtelenül fogantatott és
a testével együtt mennyekbe vitt
Máriával, s aki mellett a 'boldog
halál pillanatában is kétségkívül ott
állt az Úr Jézus. Az a Jézus, aki
ért, a közvetlen közelségben annyi
éven át fáradozhatott.

*
Hogy az igazi keresztény jámbor

ság, felebaráti szeretet és önmegta
gadó odaadás mekkora tiszteletet
válthat ki, újabb bizonyság rá 'az
az általános megrendülés, -amellyel
,egy katolikus pap, Don Carlo
Gnocchi halálát fogadták Olaszor
szágban. Előttem fekszik például a
milánói Avanti, amely nemcsak
hosszan emlékezik meg az elhunyt
ról, de még a fényképét is közli.
'Gnocchit 1925-ben szentelték pap
,pá. A második világháborúban tá
bori lelkésznek kellett bevonulnia,
s ekkor, a megtapasztalt borzalmak
között határozta' el, hogy életét a
háború legártatlanabb és legszeren
csétlenebb áldozatainak, a sérült
csonkult .gyermekeknek megsegíté
sére szenteli. A béke helyreállta
val míndjárt bele is fogott a mun
kába. Fáradhatatlanul járta az or- .
szágot: összeírta a kis rokkantakat,
kilincselt a hatóságoknál. gyűjtőtt

a templomokon belül és kivül. Egy
másután négy központot szervezett
számukra: Milanóban, Rómában,
Inverigóban és Pessanóban. S amit
az Avanti is dícsérettel emel ki,
nem elégedett meg azzal, hogy csu
pán gondozza őket; rajta volt, hogy
mindegyiket olyan szakmai képzés
ben részesítse, amely megfelelt a
gyermek hajlamainak és testi ké
pességeinek. Neveltjeit így teljes
értékű polgárokként adogatta vísz-.

sza sorjában a társaclolamnak. Amí
lyen mértékben azután férőhelyek

szabadultak fel a' központokban,
olyan mértékben terjesztette ki
Gnocchi a tevékenységét egy másik
s míndaddíg elhanyagolt területre:
a gyermekbénulás kicsiny rokkant
jainak hasonló célú ápolására. Majd
amikor rájött, hogy a, négy központ
a maga teljességében sem lenne ele
gendő a gyermekbénulás áldozatai
nak befogadására, legutóbb már
eredményesen dolgozott azon, hogy
Milanó mellett újabb hatalmas ott-
hont építsen. .

Don Carlo Gnocchi míndössze 54
éves volt, amikor most meghalt a
milanói egyetemi klinikán, ahol egy
hónapon át kezelték. Amilyen ne
mes volt az életében, olyan maradt
a halálos ágyon is. Amikor közeled
ni érezte földi elmúlását, meghagy
ta, hogy a halál bekövetkezése után
operálják ki mindkét szeméből a
szaruhártyát és ültessék át két kis
rokkantjának a szemébe, akik -az
előzetes orvosi vélemény szerint eb
ben az esetben legalább az egyik
szemükre visszanyernék látásukat,
amelytől a háborús események fOllz"
tották meg őket. Kívánságának ele
get is tettek. Gnocchi 18 óra 45
perckor halt meg. Celotti profesz
szor 20 óra 45 perckor kezdte meg
a szaruhártyák kivételét. A műté-.

tet 21' óra 30 perckor fejezte be. A
szaruhártyákat akkor speciális fo
Iyadékba tették és jégszekrényben
helyezték el. Az átiiItetést; amely
teljes sikerrel járt, másnap, reggel
haltotta végre Celotti. Az egyik fi
úcska, aki most patrónusának "sze
mével" kezdi látni ujból a világot,
a 12 éves Angelo Colagrande, a má
sik a II éves, Roberto Rocca.

Nem csoda, hogy Don Carlo
Gnocchi nevét, amely mindaddíg
csak az olaszoknak mondott sokat,
e végrendelkezés' nyomán megis
merték szerte a világon. Ha azon
ban tudomásunk van arról, hogy
külföldön, például Angliában, már
négy évvel ezelőtt milyen viták ke-
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rekedtek a halottakon végezhető

ilyen úgynevezett "keratoplasztikai"
rnűtétek körül, akkor azon sem üt
közhetünk meg, hogy Olaszország
ban szintén felmerült a megenged
hetőség jogi és erkölcsi kérdése.
Annál is inkább, mert az érvény
ben lévő rendelkezések kifejezet
ten előírják, hogy a halál beálltá
tól számított 24 'órán belül épség
ben kell hagyni a holttestet.

Képzelhetjük ezekután, hogy mi
lyen széles körők figyeltek fel ar
ra a nyilvános megbeszélésre, ame
lyet a Gnocchi-esettel kapcsolatban
a vatikáni rádió rendezett. APaese
terjedelmes beszámolója szerint öt
szereplöie volt az érdekes szám
nak: Ermenegildo Lio, a pápai Ate
neo Antoniano morális-professzora,
Gíovan Battista Bietti professzor,
a római egyetem szemészeti klini
kájának igazgatója, Cesare Gerin
professzor, a római egyetem tör
vényszéki orvostani intézetének
igazgatója, Giorgio Funaro ügyvéd,
a római ügyvédi kamara tanácsosa,
és Vincenzo La Bianco, a lelkipász
torkodással kapcsolatos orvosi is
meretek professzora, aki egyben a
megbeszélést is irányította.
Elsőnek Bietti professzor világí

totta meg a keratoplasztikai műtét

körülményeit és feltételeit. Alapvető
fontosságú, hogy az eltávolított és
átültetésre váró szaruhártya minél
átlátszóbb legyen. Ez az átlátszó
ság, amely maximális az élő ember
szemében, a halál után fokozato
san csökken. Legfeljebb 8-10 órát
várhatunk a szaruhártya kivételé
vel - mondta Bietti -, ha azt akar
juk, hogy az átültetés sikeres le-
gyen. .

Am ha ennyire sietni kell, mi a
biztosítéka annak, hogy a rnűté

tet valóban halott s nem csupán
tetszhalott ember szemén végzik?
Erre a kérdésre válaszolt Gerin
professzor. Előadta, hogy tanítvá
nyával, Frache professzorral együtt,
aki azóta tanszéket .kapott, még
1951J-ben kidolgozott '?~ módszert,
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amely csalhatatlan biztonsággal
zárja ki a tévedést. Az eljárás lé
nyege az, hogy a halál beálltának
észlelése után két órán keresztül
szabályos időközökben "kardioki
netikus", vagyis "szívmozgató" 01
datokat fecskendeznek közvetlenül
a szívbe s a szív esetleges életnyil
vánulásait elektrokardiogrammal
ellenőrzik. Negativ eredmény ese
tén kétségtelen, hogy a halál való
ban bekövetkezett, a keratoplaszti
kai műtétet tehát valóban holttes
ten hajtják végre.

Mindenesetre azonban rendezni
kell a kérdés jogi vonatkozásait 
mutatott rá Ftinaro tanácsos. Ez.
időszerint ugyanis az olasz büntető

törvénykönyv 413. cikkelye határo
zottan kimondja, hogy a holttest ép
ségét csakis tudományos kutatások
céljából szabad megbontani, a ha
lottrendészeti előírások pedig ezt is
csak 24 óra elmultával engedik meg.
Nyilvánvaló - fűzte hozzá Funaro
-, hogy ezeket a rendelkezéseket,
amelyek elsősorban éppen a kerato
plasztika miatt részben elavultak,
sürgősen módosítani kell. (A Paese
tudósításából kitűnik; hogy az
olasz képviselőházban már indít
ványt is nyujtottak be ebben az
irányban.)

A kérdés erkölcsi oldaláról Lio
professzor beszélt, Emlékeztetett
arra, hogy a katolikus felfogás sze
rint az ember nem rendelkezik ab
szolut módon a' testével, mert a
testét illetően csupán használati jog
illeti meg. Kérdés azonban: értel
mezhetjük-e ezt -a használati jogot
akként, hogy az ember odaadhat
ja testének valamely részét haszná
latra egy másik embertársának? A
moralisták - fejtette ki Lio - min
denekelőtt különbséget tesznek akö
zött, hogy az átengedett testrész
élő testnek, vagy holttestnek a tar
tozéka-e. Amennyiben élő testről

van szó, általában tagadóari vála
szolnak, vannak azonban olyan rno
ralisták is, akik - feltételezve a
szabad elhatározást - igazolt szük-



ségben megengedhetőnek vélik. Az
ellen viszont, hogy. valaki a halála
utánra engedje át a holttestének
valamely részét egy élő embertár
sának javára, .Lío tudomása' szerint
egyetlen moralista sem emelt kifo
gást. Ha tehát még elméletben nyit
va is áll a vita, vagy helyesebben
a kérdés tanulmányozásának lehe-

. tősége, gyakorlatilag már e nélkül
is megengedhetőnek tekinthetjük az
olyasféle orvosi eljárást, amilyen
Gnocchi esetében történt.

Lo Bianco professzor, aki vége
zetül összefoglalta a megbeszélés
eredményeit, főleg amiatt nyilvání
totta megelégedését, hogy ezekután
bizonyosnak érezhetjük magunkat
afelől, hogy a keratoplasztikai mű

tét erkölcsi szempontból nem ütkö
zik akadályba. Majd a következő,

nagy figyelemmel fogadott kij elen':
tést •tette: "Remélhetjük, hogy a
Szeritatya rövidesen alkalmat fog
találni arra, hogy a vizsgált prob
Iémáról hallhassuk szavát...•

Ma sem dicsekedhetünk azzal,
hogy. a drágakövek minden titkát
megoldottuk volna. Sokban rejté
lyes a drágakövek kialakulásának
folyamata, kristályformáik különbö
zősége, szinjátékuk változatossága

. és pazarsága. A régiek különös tisz
telettel is néztek rájuk. Az idősebb

Plinius, a drágakövek legjobb is
merője az antik világban, ekként
Ryilatkozott: "A természet egész
fönsége a legkisebb térre zsufol6
dott össze bennük s mlndegyíkük a
teremtés mesterrnűvénekszámít."

~rthető, haa mágia is előszere

tettel fordtilt a drágakövek felé.
Előbb a perzsák, majd a -görögök
elméikedtek . arról, hogy melyík
drágakőnekmi a hatása, főleg gyó~

gyító hatása az emberre. Tanaik,
amelyeket a gnosztikusok is fel
kaptak, az arabok közvetítésével

később a középkori Európában is
felelevenedtek. Nemcsak az értel
miségiek, .de a köznép képzeletét is
izgatták. Jellemző, hogy az 1123-ban
elhunyt Marbod rennesi püspök
"Liber lapidum seu de gemmis" cí
mű kis könyvét, amely Pliniushoz
kapcsolódva 743 hexaméterben 60
drágakövet ír le, csakhamar ófran
ciára, olaszra, héberre és dánra is
lefordították, s a könyvecske még
1511 és 1799 'között is 14 kiadást
ért meg.
Végső gyökerében az ősi "kö-kul

tusszal" állunk szemben - álla,ít
ja meg Philipp Schmidt a Stimmen
der Zeit számára írt tanulmányában
-, azzal a kultusszal, amelyről már
a Biblia első lapjai tudósítanak. A
természeti népek úgy találták, hogy
a kőben keménység, súly és sztlárd
ság egyesül. Igy lett a kő náluk jel
képe és kifejezője a hatalomnak, a
biztonságnak és a védettségnek. In
nen már csak egy lépést kellett ten
ni ahhoz, hogy a drágaköveknek,
amelyek formagazdagságukkal és
szinpompájukkal tüntek ki, varázs
erőt is tulajdonítsanak.

Azok a feljegyzések és fejtegeté
sek azonban, amelyek li multból

'maradtak reánk, nemcsak a szer
vetlen, tehát valódi drágakővekről

mesélnek csodás dolgokat, hanem
még inkább a szerves drágakövék
ről, az állati kövekről: a kígyő-, a
ponty-, ökör-, galamb- és más ilyen
kövekről. A kövek birodalmának
ezek a tagjai az élő szervezetben
képződnek: a gyomorban, vesében,
agyban, epehólyagban és más szer
vekben. Valami élettevékenység
termékei ezek, vagy szerves anya
gok megkövülései. mint a boros
tyánkő, amely fosszilis növényi
gyantaképződmény. Ezeket ruház
ták fel csak igazában óvó és gyó·
gyító' képességgel, főleg mert rlt
kán juthattak hozzájuk. Gyógyszer-

• Május IH lI1radásolcr szerint ez már meg ls történt. A SzentatYa egy sebé
ezekből és szemorvosokból ·álló küldöttség elc5tt .a kifejtették értelmében nyilat
kozott.

"313



könyvek még a· XVIII. században
is a leghatékonyabb orvosságként
sorolják fel őket.' Amit akkor és
előtte az ilyen szerves kövekről ál
lítottak, még meseszerűbben hang
zik, mint a valódi drágakövekhez
fűzött rengeteg babona. Már Plini
us említ például egy "sárkánykö
vet",·amelyet egy sárkány agyában
találtak, s amely gyógyító és má
gikus hatású csodakőnek bizonyult.

Ezeknek az állati köveknek ha
tásairól egyenesen groteszkké vál
nak a babonás nézetek, amikor az
élő természetre utaló legfurább el
képzeléseket költik hozzájuk. Pél
da rá az a hiedelem, hogy a sas
fészekben két "saskövet" találni;
ezeknek a baracknagyságú kövek
nek egyike hímnemű, a másika nő

nemű, s nélkülök a sasok sem pá
rosodní, sem költeni nem tudnak,
ami azután azt is megmagyarázza,
hogy míndíg csak két fiókájuk van.
Dioskurides Pedanius kilikiai or
vos, botanikus és gyógyszerész,
aKi a Kr. u. 1. században élt, azt
tanította, hogy ez a kő könnyűvé

.teszí a szülést, lisztté őrölve és
"melegítő" kenőccsel keverve pe
dig elejét veszi az epilepsziás ro
hamnak. S Dioskurides Pedanius
gyógyszerkönyve az egész közép
korban, sőt azon túl is az orvosi tu
domány egyik fő forrásául szolgált,

Grimm .l835-ben kiadott "Német
mítológiájában' is szerepel egy le
gendás állati kő, az "alektorius",
amely állítólag a hároméves kap
pan testében fejlődik ki. Ez az
alektoríus, .amelyet már az antik
-szerzők is említettek, az északi hős

mondákban mint a győzélem zálo
-ga, mint "győzelmi kő" jelenik meg.
llyen értelemben magasztalja a
XIII. században Volmar is, aki
ónémet nyelven az első könyvet ir
ta, hozzá verses formában, a dráza
kövekről.Wolfram von Eschenbach
nál, aki a közénkor nevezetesebb
babonáit a varázsló Klingsor "órá
ban mind összefoglalta, lénten
nyomon találkozunk az állati kö-
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vek hatásaira vonatkozó közkeletű

nézetekkel. Igy a tiltott szerelern
mel-vétkező Amfortas király sebé
be, amelyet a harcban egy mérge
zett dárda ütött, egy olyan követ
helyeznek bele gyógyszerül, amely
a lóalakú egyszarvú meseállat, az
"Einhorn" agyában született.

Egyik legbecsültebb és hatalmas
varázserejűnek tartott kő volt a
"bezoár-kő", mai tudományos mű

szóval "zárvány", amely a kérődző

állatok, különösen a perzsa hegyi
kecske beleiben, gyomrában, hó
lyagjában és agyában képződik. A
németek "Gemsenkugel"-nek, "zer
gegolyónak" is hívják. Különösen
nagyra értékelték a "bezoar mo
linus"-t, azt· a követ, amelyre álli-

. tólag az öszvér gyomrában bukkan
tak. Valószínű magyarázatuk e kö-

. veknek - legalább is Schmidt sze
rint -, hogy az állat, amikor a sa
ját testét nyalogatja, tömegesen
nyel le szőrszálakat, amelyek idővel

kőkemény csomókká sűrűsödnek a
gyomrában. ÉlelmeS emberek már
az ókorban forgalomba hozták eze
ket a szerves köveket, amelyek ép
pen a rltkaságuk miatt mint bűvös

amulettek, sőt egyetemes védősze

rek drágán keltek el. Plinius úgy
szól a bezoárról, mint valamely ál
lat, alkalmasint a hiéna, megköve
sült szeméről. Ezért lett a. neve
"gemma hyaniae". A bezoár-kövek
külőnböző színűek, többnyire fehé
res szürkék, feketések, vagy fekete
alapon fehérrel foltosak. Többnyire
tojásdadok s vannak köztük tyúk
tojásnagyságúak is. Ha tűz éri őket,

orrfacsaró szaggal égnek el, akár
csak a borostyánkő. A kőzépkorban

főleg a portugálok hoztak ilyen
"csodaköveket" Indiából Európába.

A IX. század közepe táján íródott
"Arist€lteles könyve a kövekről",
amelynek ma héber, arab és latin
nyelvű 'kiadásait ismerjük, ekként
nyilatkozik a bezoár-kőről: •.Ezt a
kÖvet a görögök olyan szóval je
lölték, amelynek jelentése: méreg
elhajtó. Nemes és értékes kő,' síma



tapintású és meleg természetű, de
nem túlzottan meleg, Különleges

. hatása, hogy mindenféle méreg el
lenében segít, a növényi mérgek
ellenében épp úgy, mint az állati
harapásokvágy szúrások mérge el
lenében. Mond~ák, hogy a méreg
~em hidegrázás,'vagy forróság útján
-okoz halált, hanem azzal, hogy meg
rontja a szív és a máj vérét. Mí
helyt e két szervbe jut, olyan tö
meggé változtatja őket ,mint a főtt

hús, innen azután tovább .megy az
-erekbe és megalvasztja bennük a
vért elzárja az életerő kijáratait és
;ráteiepszik a testre, miként az olaj
.a vízre. Ha azonban gyorsan, mi
előtt a méreg szétterjedne, ehhez a
kőhöz folyamodunk, elhárítjuk a
pusztulást. Aki ezt a követ nyak
láncon vagy pecsétgyürűbenhordja

és a követ a megmérgezett sze
mély szájába teszi, megmenti an
nak életét. S feltűnően segít a kő

akkor is, ha skorpió-, kígyó- vagy
-darázscsípésre fektetjük." Nem két-
-séges, hogy ezt a könyvet. a szer-
zője megtévesztésból adta kl a nagy
görög bölcselő műve gyanánt. Aris
totelesnek ugyanis egyctlen írása
sem maradt fenn a kövekről. A
azerzö minden valószínűség szerint
egy IX. századbeli sziriai orvos.
"Tartalmilag a könyv nem egyezik
az egyébként ismert hasonló jellegű

görög művekkel SE'm, amiből nyil
vánvaló, hogy a szerző kútfőit nem
Bizáncban hanem a szir-perzsa
kultúröve~étben kell keresnünk.
Rogy milyen lett volna egy való
ban aristotelesi könyv, arra a 001
cselö barátjának, egyben tanítvá
nyának, Theophrastusnak "A kö
vekről" című írásából következtet
hetünk, amely az ál-aristotelesi ter
mék zavaros. mágiájával ellentétben
jóleső józanságával tűnik ki.

. A bezoár-kövek, mint mondottuk,
ritkák és drágák voltak s ezért
'Csak gazdag emberek juthattak hoz
zájuk. Nem egy rendi szabályzat
intézkedik arról - jegyzi meg
Schmidt -, hogy a szerzetesek ne

őrizzenekmaguknál bezoárt, míután
ez nem fér össze szegénységi foga
dalmukkal. A mágikus hagyomá
nyok nyomán, amelyek ezeket a
köveket körülszőtték, még az ujkor
elején is hathatós orvosságként tart
ját nyilván őket az európai és ázsi
ai patikák.

Az állati kövek egyik leglegendá
sabb válfaja, amelynek igazi mivol
tával sem a régi Irók nem voltak,
sem a mai tudományos kutatók
nincsenek tisztában, a "ligurius"
vagy "lynkurius", amelyet "hiuz-:
kőnek" is hivnak. Theophrastus sze
rint ez a kő a hiuz vízeletéből ke
letkezik. Epiphanius eleuteropolísí
püspök, aki 403-ban halt meg, eh
hez az ókorban általánosan elter
jedt nézethez csatlakozik, amikor
a Mózes-korabeli zsidó főpap paj
zsának 12 drágakövéről írt köny
vében a "ligurius" nevet a "ligyum"
(hiuz) állatból vezeti le. Ez az ál
lat rr: úgy. gondolja a püspök 
olyan színű, mint a szarvastehén, a
farka azonban zöldes szőrpamacs

ban végződik. A kő szerepel a Je
lenések könyvében is a 12 "alap
kő" között, és Schmidt véleménye
szerint valószínű, hogy azonos az
aranyzöld indiai krizolittal vagy
peridottal.

Bingeni Szent Hildegard, az 1178- .
ban elhunyt rupertsbergi' apátnő,
behatóan foglalkozott a drágakö
vekkel. Annak ellenére, hogy sok
helyes meglátása akad, ő is korá
nak gyermeke és ugyancsak bele
merül a drágakövek természetfö
lötti varázserejére vonatkozó ok
kult tanokba. Könyvének negyedik
fejezetében híven tolrnácsolja a
drágakövek keletkezéséről és hatá
sáról vallott néPi nézeteket. A hi
uzkőről, amelyet ő is "lynkurius
nak" nevez,' a következőket adja
elő: "A hiuzkő meleg, A hiuz vize-

, letének csak egy egészen meghatáro
zott faj tájából származik. A hiuz
nem valami buja, kéjvágyó és
tisztátalan állat. hanem míndíg azo
nos vérmérsékletű, Ereje annyira
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nagy, hogy a köveken is keresztül
hatol, innen az éles látása is, amely
soha el nem homályosul. Vizeleté
ből nem keletkezik rnindíg hiuzkő,

hanem csak akkor, ha a nap na
gyon forrón süt és lágy, bársonyos
szél lengedez. Az állat olyankor él
vezi a nap melegét és tisztaságát
és a szép levegő kedvességét, s ha
közben vizet akar engedni, lábával
lyukat váj a fölbe s oda engedi. A
nap hevétől megalvadva ebből ala
kul ki .a híuzkő. Ha valakinek erős

gyomorfájása van, áztassa be a kö
vet egy órára borba, sörbe va,gy
vizbe s utána- vegye ki. A folyadé
kot így áthatja a kő ereje s nincs
az a láz vagy betegség, a haláltól
eltekintve, amely ne gyógyuina meg
tőle, kivéve persze, ha a halál már
közvetlenül küszöbön állt."·

Schmidt tüzetesen tárgyalja még
a "békakövet", amely talán a leg
fantasztikusabb valamennyi között.
Volmar, akinek verses könyvéről

már szóltunk, ezeket mondja róla:
"Ennél nemcsak a gyógyító és védő
hatásban kell hinni, hanem az ere-

.detében, illetve szerzési módjában
i~. S nem kétséges, h<!gy éppen a
származásának híhetetlénsége teszi
hihetővé a hatását." Az volt a né
zet, hogy ez a kő az öreg varan
gyosbéka fejében keletkezik: "fent
az agyában, közel a homlokához",
mint Volmar irja. A béka magától
odaadja ezt a követ, ha vörös ken
dőre helyezik. A kő gyakran na
gyobb, mint maga a béka, tojásdad
vagy elliptikus, vöröses barna vagy
zöldes szfnű, "tele piros poritokkal".
Csillagkőnek is hivták.

A varangyosbéka, mint tudjuk,
ősidők óta nagy szerepet játszott a
népi babonákban. A görögök és a
rómaiak a termékenység jelképé
nek tekintették és bronzból vagy
nemesfémből kiform;ílva amulett-
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ként viselték. Később az alkimis
ták is használták aranycsínálásí kf
sérleteiknél és á. "bölcsek kövének"
előállításánál.Orvosságok is készül
tek a varangyosbékából s mint
Schmidt rámutat, ezuttal nem is
alaptalanul, mert hiszen ma is ki
vonnak belőle egy nagyon fontos
adrenalin-féle anyagot, amellyel az
alacsony vérnyomást és a szívgyen
geséget kezelik. A kínaiak már 4000<
évvel ezelőtt ismerték a varangyos
békának ilyenirányú hasznosságát.
Ezekután részben megértjük, hogy
míért tartották annakidején akko
ra becsben a békakővet. Azok 81

népmesék is, amelyek a "béka-ki
rályfiról", annak áldásthozó koro-'
nácskájáról keringtek, csák táplál
ták az antik és keleti forrásokból'
elterjedt babonákat a békakő cso
datevő erejéről.

Nagy enciklopédikus munkájábarr
Plinius egész sereg olyan drágakö
vet, köztük állati követ említ, ame
lyeket a mai ásványtan nem tud
azonosítani - irja a továbbiakban
Schmidt. A régiek ugyanis rendsze
rint csak a külső megkülönböztető

jegyekre szorítkoztak, ezeket azon
bon sokkal élesebben vették szem
ügyre s a legcsekélyebb eltérésbőr
is új változatot, sőt új fajtát szer
kesztettek, amelynek mindjárt uj
nevet is adtak. Altalában is úgy
vagyunk, hogy ezzel a régi iroda
lommal, amely a meséket és lehe
tétlenségeket nagykomolyan, meg
győződéssel tálalja, meglehetősen

tanácstalanul állunk szemben. N~.
tudjuk pontosan megépíteni a hi
dat, amely a zürzavaros babonák
nak ebből a fényszegény világából"
napjainkig élvezetne. Nem tudjuk;
noha a néprajz, az orvosi tudo-
mány története és a kultúrtörténe
lern már sok 'érdekes bepillantást
nyitott hajdani elődeink szellemi
életébe.


