
A drágakövek varázsa
Az ásványokra sajátos kémiai összetéte-
lük, formájuk, fizikai sajátságaik, finom-
szerkezetük, előfordulásuk és keletkezési
történetük a jellemző. Körülbelül 2000
ásvány ismeretes, amelyek közül 200-nak
van nagyobb jelentősége. Fontos jellem-
zőjük a keménységük. A 10 fokos skálán
a 7-es keménység felettiek a drágakövek,
például a gyémánt. Egy fokozattal lejjebb
a kvarc színtelen áttetsző módosulata, a
hegyikristály található, amelynek külön-
böző változataiból szintén ékszereket ké-
szítenek.

A drágakövekhez gyakran bensőséges
vonzalom és szellemi élmény kötődik. Né-
ha mítikus elképzelésektől sem mente-

sek. A vörösbarna karneolt 6000 évvel ezelőtt a gonosz lelkekkel
szembeni amulettként hordták. Az azurit is védelmet nyújtott a
démonok ellen.

A korai időkben azt hitték,
hogy a kristályokat föld alatti
lények, például a törpék, gnó-
mok és koboldok alkották és
őrzik. Geometriai formájuk-

nak, valamint színorgiájuknak mágikus erőt tulajdonítottak. Az
a halandó, akit ebbe a birodalomba beengedtek, elnyerte a „böl-
csek kövét”, amely az idős embereknek új életerőt és a betegek-
nek gyógyulást adott.

Közép-Amerikában az őslakók még ma is istenségként tiszte-
lik a smaragdot és az opált. A hinduk hite szerint az opál viselé-
se a visszatérő boldogság záloga. A Távol-Keleten az opált a re-

mény horgonyának tekintették, amely a tisztaságot, az ártatlan-
ságot és a hűséget szimbolizálta. 

Az ókori Egyip-
tomban, Görögország-
ban és a Római Biro-
dalomban is feltéte-
lezték, hogy bizonyos
drágaköveknek gyó-
gyító hatásuk és va-
rázserejük van. 

Az ametisztet iszá-
kosság és kígyóma-
rás, a fehér hegyi kris-
tályt pedig fogfájás
ellen használták. A

borba dobott topáz elűzte a melankóliát.
A középkor híres gyógyítói, Hildegard

von Bingen (1098–1179) és Albertus Mag-
nus (1193–1280) a járványok ellen színes
drágakövek viselését ajánlották. A hegyi-
kristályt pedig a pajzsmirigy zavarai ellen
alkalmazták.

A rózsakvarcnak
a szerelemben sze-

rencsét és értelmet tulajdonítottak. Kíná-
ban a jade a szerencse szimbóluma volt
A házban  körbevitt achát megvédett a tol-
vajoktól.

A gyémántok vise-
lése évszázadokon ke-
resztül a férfiak elő-
joga volt. Bár a rubin
és smaragd ritkább a
gyémántnál, mégis az
utóbbit tekintik a drá-
gakövek királyának,
bár igazi szépségét a csiszolásának köszönheti. A gyémánt tiszta
szénből 17 000 atmoszféra nyomáson, magas hőmérsékleten kris-
tályosodik ki a föld belsejében. A gyémántokat a karátban mért
súly, tisztaság, szín és csiszolásuk alapján értékelik.

A rubin kikristályosodott agyag-
ból keletkezik, amelyet króm-oxid
nyomai vörösre színeznek. Távol-ke-
leti férfiak talizmánként viselték, ab-
ban a hitben, hogy növeli férfiassá-
gukat.

A zafír a rubin ikertestvére, amelyet a titán- és vas-oxid kék-
re színez. Előfordul rózsa-, narancs- és sárga színben is. A 6. szá-
zadban elrendelte a pápa, hogy a kardinálisok a jobb kezükön za-
fírgyűrűt hordjanak, mert ezzel elnyomják a testi vágyakat.

A smaragd az egyik legszebb brill.
A króm-oxid nyomai a színtelen kris-
tálynak zöld színt kölcsönöznek. A
középkorban szopókaként fájdalom-
csillapításra alkalmazták.  

A legendák világából térjünk visz-
sza a valóság talajára. Napjainkban
sokak számára a drágakövek nem-
csak ékszerek, hanem jó befekteté-
sek is.

Boros László
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