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Kozrnáról és Dornjánról, a gyógyítás védoszentjeiröl 

A gyógyítással kapcsolatban a középko1ban, an1iko1 a 
kolosL01okban vallási cfne1nóniákkal tárnasztották alá a 
gyógykezelést, a gyógyítás védőszentjeinek képE-Ji\.·cl 
gyak1 an találkozunk, de életük1 öl keveset tudunk. 

Diocletianus 1 ó111ai császá1 ln-·gyetlen keresztéú3 üldö
zése ko1ában, i. u a III. s7.ázadban élő két. görög testvó1 
a hitt.é1ítést a b<:.togek ilnzt,tlen gyógyításával kapcsolta. 
össze és legfeljebb a Lctr,·gf;knek és hozzátartozóinak há
lájával szá1nolt,ak 

„Anagyres" - így nevezik a ke1esztény gö1ögök a 
inaguk két SZE:ntjét, Cosrnust és Do1nianust „ n1ind
ketten 01 vosok voltak, azé1 t hiva.tta.k Anagyn-Js-eknek, 
n1E;1t. ők nlinden jutalon1 nélkül tsak ernberi szeH-_tetből 
gyako1·olták a.z 01·vosi 1ncste1sé,gE-Jt." ~ „En11ékeznek a 
gö1ögök eggy At.henében levő tsudála.tos fonás1ól, 
111elly ezeknek a szent(-Jknek szentultuttetett, s n1clly 
soha nen1 folyt, hancn1 1nid6n a Pap a 1\1-isét Alkezdi, 
azonnal kezd buzogni, est-ve pedig isn1ét ul-szá1 ad." 
(Rie:,aut State of ihe Gi-ec Chu1·ch) Ll] 

Az idézett „ tsudálat.os" fó11 ás a szikla. Ül egének idő
szakos fór1ása lehetett, n1elynE-!k a föld alatti ü1cgeiben 
összeg;) űl6 \· ize a nap n1E-;ghatározott id6közeiben ih ült 
ki, nia.jd ezután ismét 1neghatározoit idE-•ig gyűjtötte 
vizét, hogy félgyűlve újból kiürüljön 

Ezt a te11nészetben (::]őfü1 duló, a közlekedési edények 
tö1 vénye alapján váltakozva folyó, rnajd kiapadó jelen
séget a két szent rnég e;sodának tat tva hatásos g;} óg3-
kezelési helynek használt,a f'E;l, hiszen abban az időbE;n a 
gyógyítás a teunészetes fo11ásoknál főleg a tisztálkodás
ból állt 

„Szent J{ozn1a 
Cyl'l husban van; 
építtetett föléje 

és Daniján vé1tanúk. Sújuk a szüiai 
J ustinián császáT hataln1as bazilikát 

A 1 égi eg:;- ház két hfres ))beteggyó-

gyítóját,« akik képess{güket az evangéliu1n te1jesztésé
nek szolgálatába. állították, az 01vosok és gyógysze1észek 
v6dőszentjeként tisztE:lik." A ~,f a1 ty1 ológiun1 _szerint: 
„Dioclctianus üldözése a.lait Egeában (Kis-Azsia) a 
szent \ ét tanú testvé1E-Jknek, Koz1nának és Dan1jánn11k 
sok kínzatást kellett E:1lszenvedniök, végén niindkE-Jttőt 
lefejezték" [2] 

A Néró császá1 idejében hühedtté vált ke1es:zténJ ül
dözések után Diocletianus császá.1 u1alkodása alatt lán
golt fel újból a ke1csztények üldözése. A csá.szá1 azé1 t 
a.ka1 ta \· isszaállítani a i ó1nai istenE-Jk tiszteletét, hog)' a 
hanyatló l órnai biiodalorn 1 égi fényét, s vde a birodal
n1at Jn(-Jg1nentsc. 

„J\i'. _Félix pápa (526-5:~0) a Fo1un1 I'On1anun1on a 
szent ,.-á1·os tE-!1nplon1át e két szent iisztelefé1e szentelte 
Ez a ten1plo111 utóbb a szentjeink leghíresebb szentélye, 
sőt stációten1plo1n is lett-" [2] 

Ez a ténJ is eléggé n1egindokolja és bizonyítja a gö1·ög 
szá1 n1azású J(oz1na és Da.1njá.n testvé1 E:k gyógyítási:Lina.k 
középko1i eHe1jedt nag)- tiszteletét, s vele azt, hogy az 
01 \· osok és gyógyszf;J é-szek védőszentjükként tisztelt ék 
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