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Göõz Lajos 
 

Tizenkét királyi kristálykõ* 
(Kiegészítő adat Dr. Gyárfás Ágnes őstörténeti kutató munkájához) 

 

 A „királyok jó tulajdonságait szimbolizáló ás-
ványok” – mai nevezéktani értelmezése és hiva-
talos gemmológiai, ásványtani, valamint keres-
kedelmi elnevezései. 
 

A 12 szimbolizáló ásvány: 
1. Jaspis    az erősség 
2. Chrisolythus az szorgalmatosság 
3. Hyscinthus az szerénység 
4. Topázius az okosság 
5. Beryllus az ártatlanság 
6. Sapphyr az mértékletesség 
7. Chrysophrasus az nyájasság 
8. Sardius az ékesen szóló eszesség 
9. Chalcydonius az állhatatos hűség 
10. Smaragd az kegyelmesség 
11. Sardonix az méltóság 
12. Amethystus az mértékletes szerencse 

Az ember számára az őt körülvevő természeti 
környezet „kövei” több ezer éve ismertek (csak a 
drágakövekre vonatkozó ismeretanyag kb. 7000 
éves). A kövek nevei a keleti nyelvekre, görögre, 
latinra vezethetők vissza. Az eredeti nevek főleg a 
szembetűnő tulajdonságaira utalnak (pl. „prazem” 
a zöld szín alapján, vagy a lelőhelyre pl. „achát”, 
egy szicíliai falura(?) utal, a tulajdonságokra, így 
az „ametiszt” megóv az ittasságtól). 

Az újkori tudományos szemlélet új nevek al-
kotására kényszerítette a kutatókat, a sok ezer 
megismert „új” ásvány pontos nomenklatúrájának 
megalkotásához. 

Nézzük meg a tulajdonságok jellemzése előtt 
az ásványok nevezéktanát: 
 
 
 

 

∗
 

                                                 
∗Elhangzott Miskolcon a XXI. Magyar Őskutatási Fórumon. 2016. augusztus 1-5. 
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 Az emberek a történelem folyamán mindig 
ösztönösen gyűjtötték a szép és értékes köveket és 
különböző ásványokat. A korai gyűjtők eszközma-
radványai Burmában (főleg Ázsiában), tulajdon-
képpen már a kőkorszakból származnak, és kőkor-
szaki eszközökkel – nagyon primitív módon – bá-
nyászták a Rubinokat évezredek óta vagy mosták 
ki a folyókból. Ezeket az elhagyott bányákat, med-
dőhányókat megtalálhatjuk Oroszországban is, de 
ugyan így a mediterrán tengerparton, vagy Angliá-
ban pl. Cornwall-félszigetén is. 
 A korai időben különösen a mészkőben is 
megtalálható Smaragd – főleg Ceylon szigetén – 
keresett drágakő volt. Ezek a bányák Kr. e. 2000-
ből eredeztethetők, Egyiptomban a mai napig is 
megtalálhatók az ókori bányák. 
 A szép kövek valamilyen vonzalmat keltenek 
bennünk, titokzatosság lengi körül őket. Ez min-
dig így volt, évezredek óta, ezért szolgáltak tulaj-
donképpen amulettként vagy különböző talizmá-
nokként. Védelmet kínáltak a szellemekkel szem-
ben, és barátságra hangolták a szenteket is. El 
tudták hárítani a gonoszt, meg tudták őrizni az 
egészséget, enyhítették a méreg hatását, és gátol-
ták a ragályos betegségek terjedését, kegyes han-
gulatra indították a fejedelmeket, és még a ten-
gerjáró hajósokat is haza vezették. 
 Ez a hit rendkívül nagy szerepet játszik a 
drágakő történetében, nem mellőzhetjük a ténye-
ket. Így például, hogy különböző betegségek ellen 
is hogy gyógyító-kőként is lehet számítani ezekre 
a kövekre. Volt olyan kő, amelynek csupán a je-
lenléte elégséges volt a gyógyuláshoz. Más köve-
ket mind a mai napig is a betegtestrészre helye-
zik, vagy porrá zúzzák és úgy veszik be. Japánban 
ma is árulnak orvosi célokra szétzúzott gyöngyök-
ből készített Calcium tablettákat. 
 
 
 

 A természetfeletti erőkről kialakult elképze-
lések, ennek következményei egy érdekes kapcso-
latrendszert alakítottak ki az asztrológiához is, és 
így rendelték az egyes köveket az állatövi csillag-
képekhez. Vagyis, ezek a születési kövek, amik 
egy-egy állatövi jegyhez vannak rendelve még a 
mai napig is jelentősek az alkalmazók körében, 
mert úgy ítélik meg, hogy ez oltalmazza őket. De 
ugyan így a Nap, a Hold, a bolygók mellé rendelt 
úgynevezett „bolygókövek” is nagy szerepet ját-
szanak. Manapság egyes vallásokban a főpapok 
melltáskáját négy sorban díszítik drágakövek. 
 Végezetül meg kell említenünk azt a tényt is, 
hogy nem csak ez a színes és látványos – és a 
nemzetközi piacon is nagy értéket képviselő – 
drágakövek jelentik az ember számára azt a ter-
mészetes anyagot, amit a földkéreg minden formá-
jában biztosít számunkra. Hiszen az emberiség 
története is azzal kezdődött, hogy az ember felvett 
egy követ, és ilyen formában, valamilyen módon 
beleavatkoztunk (és beleavatkozunk a mai napig 
is) ebbe a természeti környezetbe. 
 A Kőkorszakban (pontosabban a paleoliti-
kumban) az ősember mindössze tizenhárom nyers-
anyagot ismert. A kutatási folyamatba, amit az 
ember a földkéreg anyagaira vonatkozóan állandó-
an szélesít és egyre több ismeretanyagot gyűjt, 
meglepő eredmények vannak a gyógyító ásvá-
nyokra vonatkozóan is például, mint amit a mádi 
Zeolit-alkalmazások bizonyítanak közvetlenül is, 
de még számos ásvány és kőzet van, aminek a ha-
tását nem tártuk még fel, nem ismerjük. 
 Ebben a folyamatban tehát egy évezredes 
kultúrát, annak a kifejlődését érzékelhetjük, és a 
tényadatok és a gyakorlat igazolja azt a tényt is, 
hogy az ember és a természet milyen szoros össze-
függésben él, és azt a következtetést is levonhat-
juk, hogy erre a környezetre – a jövőnk szempont-
jából – mennyire kell vigyázni. 
 
 


