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FÉNYSZÓ RÓ  DRÁG AK ÖVEK

A Term észettudom ányi Társulat 1935-ben kiadta Dudicliné- 
Vendi M ária és dr. Koch Sándor m űvét: A drágakövek, különös 
tekintettel a m esterségesekre. Az értékes könyv általános részé- 
ben Koch Sándor beszámol a drágakövek történelmi szereplé- 
séröl. Itt a 13. oldalon röviden néhány sor van a zsidókról. El- 
mondja itt a szerző, hogy a talmud szerint Isten Ábrahámnak 
ékkövet adott, amelynek segítségével gyógyíthatott betegeket. 
Ábrahám halála után, írja  Abbáji talm udista, Isten a drágakövet 
a napnak ad ta  át, ezzel is gyarapítva e ragyogó égitest erejét. 
Azután megemlékezik Koch a főpapi m ellvért 12 drágakövéről 
és az újabban előkerült eredeti zsidó vésett kövekről.

Az egész passus kiegészítésre és helyesbítésre szorul.
A m ellvért, héberül éfód, 12 drágaköve Izrael 12 törzsét 

képviseli: egy-egy kőbe egy-egy törzs neve van vésve. Ha e 
fénylő kövek valamelyike fakóbbá válik, az illető törzsnek vaia- 
mely bűnét árulja el. Ä m eg nem fakult kövön vette észre Mózes, 
hogy Isten Rúbén törzsének bűnét m egbocsátotta (Quttmann, 
M aftéách 1 : 250. Jalk. Debar. 954). Áchán ellen Jehúda köve 
tanúskodott (ugyanott; P irké der. Eliézer 38). Ezért hívták az 
egész éfó ilo t úrim , világosságoknak (R. Dávid Luria ad £.). 
Világító szép gyöngyről ( (מזהירה ומאירה יפה מדמית  szól Pseudo 
Ben-Szira (Amsterdam 5457. f. 20/b).

A drágakövek fényszórása, luminiszcencia a mai ásvány- 
tanban gondos kísérletek alapján méltatódik.

a) Ibolyántúli, továbbá b) röntgen- és c) katódsugarak 
hatását pontosan megfigyelték. Az adatokat az említett Dudich- 
né— Koch műből merítem.

A jelzett sugarak ha tása  a turm alinra jelentéktelen (p. 255). 
Nem jelentékenyek a zirkonnak jelenségei sem, de c) hatására  
foszforeszkál. Föltűnően hat a) a piros spinellre (p. 225). A 
rózsaszínű topáz a)־ra halvány barnássárga, a sárga topáz na- 
rancssárga színben fénylik (p. 230), b) is idéz elő luminiszcen- 
e iá t a topázon. b)-re és c)-re  a szm aragd vörös színben világít 
(p. 212). A rubin luminiszcencia jelenségei a)־ra igen élénkek 
(p. 195). A kunzit erős hevítésre fényképlemezre ható fényénél 
lefényképezhető. a)-ra, b )-re  és c)-re narancssárga vagy vörös 
színben világít. Egy 92 karátos, víztiszta gyém ánt a napfény 
•egy órás ha tására  oly erős fényt bocsát ki magából, hogy a



305

melléje tett fehér papír a teljesen sötét helyiségben jól láthatóvá 
válik, a) erősebb, b) és c) egyform a sugárzást idéz elő. A rá- 
áium sugárzás hatása  legtöbbször jelentéktelen luminiszcenciát 
kelt. Fával, bőrrel, posztóval, fémmel való dörzsöléstől is világít 
a sötétben a gyém ánt (p. 151).

Fényszóró drágaköveket emleget a régiek írásm agyarázata  
— az agáda — Noéval, Ábrahámmal és Mózessel kapcsolatosan.

1. Noé zárt bárkája sötét. R. Jóchanan szerint Isten párán- 
e sá ra  Noé drágaköveket és gyöngyöket helyezett el, amelyek 
veröfényes déli világosságot terjesztettek a bárkában. A bárka 
leírásánál szereplő cóhar-szó (Qn. 7, 14) és a delet jelentő 
cóhorájim  szó kapcsolódik egybe e m agyarázatba (Gutttnann 
1:249. Snh. 108/a. Jalk. Ber. 57). Fakuló fényük a nappalt, erő- 
södő fényük az éjét jelezte a bárkában (Bacher P. 1:279■ j 
Pes. 27/b 3. P irké der. Eliézer 23). Nevezettnek babyloni kor- 
társa, Sámuel tanítja: Létezik egy  dúra  nevű drágakő, amely 
ebédközben az asztalra  téve déli világosságot terjeszt (Meg. 
12/a).

A középkorban R. Dávid Kimchi tanítja  a talmud nyom án: 
A király a terített asztalra  teszi drágakövét, amelyből déli fény 
-ömlik. E kő neve dar, azaz darór, szabadság, m ert megszaba- 
d ítja  a kereskedőket, szó ch ereke t és m eggazdagítja őket (Kim- 
chi szótára sv dar  és száchár).

Ezekiél próféta kerach ha-nórá-ja olyan, mint a drágakő és 
a gyöngy, mint az égő lámpa és a déli nap (cóhorájim ).

E m agyarázatok Eszter könyvére vonatkoznak. Achas- 
vérós király nagy lakomáinál szereplő dar  és szóchere t-ben 
világító ékköveket kerestek (Meg. 12/a. Rasi és Lekach tób u. 
«. p. 90 Buber).

2. Az Ábrahám nevéhez fűződő mondák is ismerik a fény- 
szóró ékkövet. Ketúrától szárm azó fiainak vasfalú várost épí- 
tett. A fal oly m agas volt, hogy a nap nem süthetett so h a m é ; 
lyére. Ezért drágakövekkel és gyöngyökkel kirakott világító 
tányért adott nekik. Ez az a fény, amely a M essiás korában 
a napnak és holdnak fényét elhom ályosítja (Szóferim p. XLIII. 
és 301 Müller. M achzór Vitry 686).

Abrahám m aga gyógyerejű drágakövet hordott a nyaká- 
ban, amelyet halála után Isten a napba helyezett át (Ginzberg, 
Legends i :298. 5:265. Beer, Leben Abrahams n. 919. Bb 16;׳b. 
Jom a 28/a. Jalk. Reubéni, chájé szóró  vége 46/b). R. Simon b. 
Jócháj m ondása: Isten m egáldotta Ábrahámot m i n d e n n e l  
(Gn. 24, 1), ez a rra  vonatkozik, hogy drága gyöngy volt a nya- 
kába akasztva. Mihelyt a beteg erre reánézett, meggyógyult 
(T. Kidd. V. 343/28).

Áron szakállábán két gyöngycsepp volt ( ת י5טי שתי ו לי ג ר מ  
בזקנו לאהרן תלוץ■ היו  M. Tillim 133 Buber p. 517). (Nid. 41/b).
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Jónás próféta a hal belsejében koromsötétben lett volna, 
ha_ a hal belsejében nem lett volna egy gyöngy, amely R. 
Méir szerint világított, m int a déliverős nap, úgy hogy Jónás 
látott m indent, ami a tengerben és annak mélyeiben volt.

Dudichné—Koch p. 13: Abbáj (hagyom ányos kiejtése 
Abbáje, helyes kiejtése Abbáj) nem talm udista, hanem  am óra. 
Nem í r j a ,  hogy Isten a követ a napnak adta. Ezt a: véleményt 
nem ő nyilvánítja, hanem  ez után a vélem ény után idéz egy köz- 
m ondást: קצירא אידלי יומא אידל  ha iölkel a nap, fölkel a beteg 
(Bb 16 b. Hym an, p. 37).

Q yógyerejű, illetve m éreg ellenszeréül szolgáló drágaköve 
volt Nagy Sándornak is. Indiából visszatértében egy kígyó ha- 
tására elvesztette (ZDMQ 86:99).

Az önám ítás hosszú láncolatát ism erjük gyöngyöktől, 
drágakövektől egész a mai kuruzsló ellenmérgekig, m ondja Le- 
win (Die Gifte in der W eltgeschichte. Berlin, 1936. p. 46).

Középkori zsidó forrás (Menórat ham áór nr. 320 p. 308/b 
A m sterdam ): Vannak jó gyógyszerek az ember tagjainak erősí- 
tésére a drágakövek és gyöngyök, az a ran y  és ezüst sorában. 
A szegény betegeknek rendelte Isten a megfelelő füveket és 
növényeket, hogy m eggyógyulhassanak.

3. M ózest a Fáraó próbára teszi. Mózes elé zsaráto t és a 
Fáraó koronájából fénylő drágakövet tesznek. A gyerm ek Mó- 
zes a zsará t után nyúl. Egy kis gyerm ek elégette kezét a tüzes 
zsaráton s ezért a fényszóró drágakőtől és gyöngyöktől is fél. 
Máshol egy ékszerész tanoncára átvive (Jalk. Sernót 166 végén. 
Deb. r. 1, 8, 97/d Romm. és Einhorn ad 1. Guttmann 1:249).

Későbbi korból említendő a legendás 10״  törzs“ költött le- 
vele: ״ Nincs nálunk semmi tisztátalan, se barom, se vad, se 
m adár vagy csúszómászó és démon. Van juhunk és szarvas- 
m arhánk, ezüstünk, aranyunk, drágagyöngyünk. Éjjeli világi- 
tásra  nincs szükségünk, m ert vannak a lámpánál hétszerte vilá- 
gítóbb drágaköveink.“ (M ebásszeret Cijón XX. ed. Luncz, Jeru- 
zsálem 5645. 12/0. p. 14. Carm oly kiadásának — Brüsszel 5601 
— újabb kiadása. Zunz gS 1, 202. Benjacob 354.)

Tudélai Benjamin, a híres XII. századbeli utazó is szól fé- 
nyesen világító gyöngyökről (1 p. 22 hebr. p. 53 ford. Asher, p. 
2Ö Grünhut. p. 17 ford.). Ezt m ár Bochart is idézi. Bochart utol- 
érhetetlen olvasottságáról tanúskodik a Hierozoicor. 2:708 lap- 
jának adathalm aza a világító gyöngyökről. Helyesen jegyzi 
meg: m argarita  lapis est Hebraeis, Arabibus et Graecis, Roma- 
nis etiam poetis, historicis et philosophis. A gyöngyöt és ékkő- 
veket állandó formulába foglalja össze a zsidó irodalom.

Bochart tárgyalja  a talm ud idevágó helyét (Meg. 12/a), 
.Sámuel am óra mondását a dúra  ékkőről. Ezt a követ ő nem kar- 
bunkulusnak tartja , hanem lychnites- vagy  lychnisnek. Lukiánt 
idézi a Ivchnisról (de S yria  D ea): ab ea noctu m ultus fulgor
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corruscai, unde tota aedes tanquam lucernis collucet. Lukián 
(ed. Biponti IX :118): Juno drága ékköveket visel, quarum aliae 
albae, aquaei colons aliae, multae etiam  ignei. Fején a lychnis 
nevű drágakövet hordja, amely éjjel nagy fényben tündököl» 
úgy hogy az egész épületet kivilágítja. Néha gyengül a fény. 
de m indig lángszerű, pyródés.

Aelian (Hist. V ili. 22) egy gólyáról mesél, am elynek kicsi 
korában eltört lábát egy asszony m eggyógyította. A gólya ké- 
sőbb leszáll az asszonyhoz és ölébe ejt csőréből egy drágakövet. 
Az asszony éjjel felébred és látja, hogy a kő világosságot és 
fényt terjeszt s a szoba oly világos, mintha fák lyát gyújtottak 
volna.

Ezeken kívül Bochart a lychnitest még Dionysius Periege- 
tesből (Kr. e. első század. Lenz p. 38) és Pliniusból idézi, ak! 
Kr. u. az első században írt.

A világító karbunkulust (״ szenecske“), görögül anthrax, 
ma rubin, rubin-spinell, pyrop vagy álmadinnak tartják  (Lenz 
n. 55). Korábban a turm alint keresték benne (Kiilb ad Plin. 37. 
29. 93 flammeus =  vörösesen fénylő. Ehrenfeld, Farbenbezeich- 
nungen in der N aturgeschichte des Plinius, P rag, 1909 p. 71).

Pliniusnál phengites, a fénykő, színtelen, átlátszó mészpát. 
Ebből építé Neró a Fortuna templomát, amelynek benseje ezért 
csukott ajtóknál is nappali világosságú volt, m ert a világosságot 
nem áteresztette, hanem  bennfogta: indusa luce, non trans- 
missa !

Idegen körből érdem es idézni: I. I. Mever, Das unverbrenn- 
bare Herz und der Edelstein Pyrophilus (ZDMQ 86:94— 100). 
Die Feuernatur der Edelsteine bekundet sich in der uns bekann. 
testen Art dadurch, dass sie sogar die dichteste Finsternis 
erleuchtet und zw ar manchm al so hell, wie die Sonne. So vor 
allem der Sonnen-stein Rubin. Davon ist die altindische Litera- 
tur voll und diese wohl aus Indien in andre Länder, z. B. nach 
China, gekommene Anschauung durchdringt dann auch unser 
mittelalterliches Schrifttum , darunter auch das deutsche. Der 
heilige Oral, seiner ursprünglichen Natur nach und auch bei 
W olfram ja ein Edelstein, hat im Parzifal sogar solche Feuer- 
kraft, dass sich durch diese der Phönix verbrennt, um schöner 
wiedergeboren zu w erden (p. 97).

A szétvert cukor villanásáról v. Lippmapn írt újabban az ö 
példátlan olvasottsága alapján igen tanulságos cikket: Das 
Leuchten des Zuckers (Sonderdruck aus Nr. 2 der Pharm azeutj. 
sehen Industrie 1936 (*).

A tenger fényének fénylését m ár Aristoteles említi (v. Lipp- 
mann, Abh. 2:72). v. Lippmann megemlékszik M arggraf ve- 
gyészről, aki a világító kövek vizsgálatára sok fáradtságot for- 
d íto tt (Abh. 1:285).
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Az analógia kedvéért megemlítem, hogy a Szentírás szól 
az Ur orcájának világító fényéről (Num. 6, 25. Ezekiel 10, 4. 
Zsolt. 4, 7. 44, 4. 89, 16). Mózes arca is sugárzik (Ex. 34, 29). 
Az ő fénye olyan volt, mint a napé, Józsué fénye olyan, mint a 
holdé (Sifre zutta ed. Horovitz, 1910 p. 162. Sifré 1, 140 f. 52/b 
Friedm ann =  CT p. 186. Deb. r. 1, 8. Guttmann, M aftéach 
1:249).

Ezüst- és aranyragyogású  a galam b szárnya (Zsolt. 68, 14) 
s a bélátók világítanak, mint az égnek fénye (Dán. 12, 3).

A tudás világító drágakövével kezében sugárzó fényt déri- 
tett nagyérdem ű tudós barátom , M ahler Ede professzor a szent- 
írási kronológia sok nehéz kérdésére. Adja Isten, hogy eredmé- 
nyes kutatásait még hosszú évekig folytathassa!

Szeged.
Löw  Im m ánuel.


