
LÚGOSÍTÓ ÉTELEK 
 
Vajon egyetért az orvostudomány a lúgosító diétával? Mit mutat a hétköznapi tapasztalat? Tényleg 
jobban oda kellene figyelnünk a szervezetünk sav-bázis egyensúlyára? Mely étkek a 
legideálisabbak a lúgosítás szempontjából? 
 

MIT MOND AZ ORVOSTUDOMÁNY? 
 
Orvosi körökben megoszlik a vélemény a tekintetben, hogy mennyire megalapozott az elmúlt 
években terjedő táplálkozási divathullám: a lúgosító diéta. Azt azonban mindenki elismeri, hogy az 
emberi szervezet sav-bázis viszonyai nagyon pontosan beállított, úgyszólván a természet bölcsessége 
által meghatározott határok között mozog. A szervezetünk optimális esetben enyhén lúgos 
kémhatású, mivel vérünk pH értéke 7,35-7,45 között ingadozik. Az elsavasodás, vagyis pH értékünk 
7,35 alá csökkenése egyáltalán nem kedvez a testünknek. Tehát amennyiben savas irányba tolódik el 
ez az érték, akkor acidózisról, ha pedig lúgos irányba, vagyis túllépi a 7,45-t, akkor alkalózisról van 
szó. 
 
Az egyik legevidensebb módja szervezetünk kémhatásának a befolyásolására, illetve beállítására, a 
táplálkozási szokásaink helyes megválasztása. Másfelől, amennyire könnyű ezt kijelenteni, olyan 
nehéz megtalálni a helyes arányt és mértéket, hiszen minden ember más értékrendet és hagyományt 
követ. Ezen felül már az általános iskolában megtanuljuk, hogy a tápcsatornánk egyes szakaszainak 
eltérő a pH-értéke. A nyál például enyhén lúgos pH-jú, míg a gyomorsav erősen savas, az utána 
következő vékonybél pedig ismét lúgos kémhatásba csap át. 
A szervezetünkben egyvégtében zajló lebontó folyamatok termékei savasak, ám a vér – mint már 
korábban említettem – ezzel együtt lúgos vegyhatású tud maradni. 
 

LÚGOSÍTÓ ALAPELVEK 
 
Miután ezt megismertük, érdemes egy kis figyelmet fordítanunk arra, amit a szájunkon keresztül 
magunkhoz veszünk, továbbá az ezzel elválaszthatatlanul összefonódó életmódunkra. Véleményem 
szerint a legfontosabb mind a saját, mint a szeretteink egészségének kialakítása és megőrzése. Ezt 
sokszor nem támogatják az elfogyasztott élelmiszereink. Miért? A legtöbb egészséggyengítő és 
egészségkárosító táplálékunk mellékhatásként hizlalja, méreganyagokkal telíti és túlzottan elsavasítja 
a szervezetünket. Ezzel szemben a lúgosító diétának (Diéta = Étrend, és nem fogyókúra) számos 
előnye van, amely a következő alapelvekre épül: 

 nagyban csökkenti, vagy eleve nem tartalmaz húst és tojást; 

 minimalizálja vagy kiiktatja a tejterméket; 

 lecseréli a fehérlisztet; 

 helyettesíti a cukrot. 
 
DE NEM MEGSZORÍTÁS, CSUPÁN TUDATOSSÁG! Kezdő lépésekként a megszokott, savas ételeink 
viszonylag kis energiaráfordítással átalakíthatók lúgosító étkekké miközben az ízekről – a finomságról 
– egyáltalán nem kell lemondanunk. Általánosan elterjedt sztereotípia, hogy az egészséges, lúgosító 
ételek rosszabb ízűek, mint a hagyományos, megszokott receptúra alapján készült finomságok.De ezt 
az álláspontot sokan cáfolják. 
 

A LEGJOBBAN LÚGOSÍTÓ ÉTELEK 
 

 Hüvelyesek: szójadió, szójabab, szója-granulátum 



 Zöldségek: fejes saláta, paprika, brokkoli, burgonya, fűfélék, csírák, szójacsíra, uborka, 
kelkáposzta, petrezselyem, paradicsom, avokádó, zöldbab, sóska, spenót, fokhagyma, zeller, 
káposzta  

 Gyümölcsök: banán, ananász, mazsola 

 Magvak: tökmag 

 Gyökerek: cékla, retek, gyömbér 

 Fűszer: lúgosító folyékony só, atlanti vagy kelta só, pirospaprika, Cayenne bors, fokhagyma, 
gyömbér, hagyma 

 Ital: lúgos víz 

 Zsírok: csak hidegen sajtolt 
 
Mellőzni érdemes: a húsokat beleértve a halakat, valamint a cukorral készített édességeket is. 
Tejtermék közül az emberi anyatej fogyasztható. 
 

VISZONYLAG JÓ LÚGOSÍTÓ 
 

 Hüvelyesek: lencse, tofu, szójaliszt 

 Zöldségek: kelbimbó, borsó, spárga, póréhagyma, karalábé, karfiol, cukkini, snidling, 
articsóka, rebarbara 

 Gyümölcsök: meggy, citrom, grapefruit, kókusz, lime 

 Gabonafélék: hajdina, tönkölybúza 

 Magvak: mandula, szezám, római kömény, édeskömény 

 Gyökerek: fehérrépa, sárgarépa, édesrépa, torma 

 Fűszerek: gyógynövények és a legtöbb fűszer 

 Ital: desztillált víz 

 Zsírok: olíva olaj, kókuszolaj, halolaj, lenolaj, tőkehalmáj olaj,avokádó olaj, 

 Tejtermék: kecsketej 
 

LÚGOSÍTÓ PRAKTIKÁK 
 
Az édesítőszerek közül szokás ajánlani a stevia-t és a cikóriát. Az egyetlen egészséges és lúgosító 
édesítőszer a Stevia. Nagyon gazdaságos, por, csepp, vagy apró tabletta formájában kapható. Mivel 
harmincszor édesebb, mint a cukor, csak kis mennyiség szükséges belőle. 
 
Ami a rizsfogyasztást illeti, a vadrizs és a basmati rizs kiváló lúgosító hatású. 
Aki szereti a pörköltféleségeket, kipróbálhatja a szárított szójakockát. 
A tofut lehet húshelyesítésre használni: süthető, fűszerezhető és különféle köretekkel tálalható. 
Vannak, akik túró gyanánt is felhasználják. 
Hús pótlására nagyon jó a tönkölybúzából készült búzahús. 
 
Örökérvényű szabály, hogy ne legyen egysíkú az étrendünk, lehetőségeinkhez mérten törekedjünk a 
változatosságra. Az ízletes, laktató, egészséges és lúgosító étrend összeállítása és elkészítése nem is 
olyan ördöngösség! 
 
Száraz György 
Boldog napot! 
 

MIÉRT FÉLÜNK AZ E-BETŰS ÉTELEKTŐL? 
 
Vajon hány ember ismeri az élelmiszereinken feltűntetett E-betűk jelentését, ha nincs mögöttük 
zárójelben kiírva. Miért nem jelzik sokszor az E-betűs összetevőket, hiszen ezeket is bejuttatjuk a 



szervezetünkbe? A megkerülhetetlen, fő kérdés azonban az, hogy vajon milyen hatással bírnak az 
E-betűs „adalékok” az egészségünkre? 
 

TITOKZATOS E-JELZÉSEK 
 
Az E-betűk titokzatos kódok, rövidítések az élelmiszereken: nem csak a konzerveken, hanem a 
joghurtoktól kezdve a levesporokon át az édességekig élelmiszereink telis tele vannak E-jelzésekkel. A 
kémia csakhamar összeházasodott az élelmiszeriparral, hiszen a tartósítás mindig is 
alapkövetelménye volt a profittermelésnek. Nagyszüleink még közelebb álltak a természethez, ezért 
nekik megvoltak az őseiktől megörökölt és jól bevált módszereik a tartósításra. Semmi E-betű nem 
volt náluk. 
Amint megjelent a tömegtermelés és megkezdődött a multik térhódítása, beköszöntött az E-betűk 
korszaka. A 70-es évektől a minőségmegőrzés mellett a küllem: a szín és a megjelenés, az állag és az 
állomány megóvása, valamint az íz és élvezeti érték fokozása is fontos szempontot játszottak az 
iparban. 
 
Bevezették az E-jelzést, amely egy E betűből és egy 3 jegyű számsorból tevődik össze. Ezzel 
egységesítették világszerte az adalékanyagok csoportjait. Így az Európai Unióban szabványosan jelölik 
a szóban forgó kémiai anyagokat. 
 
Pár apróság, ami nem mindig egyértelmű: 

 A címkéken az E-betűs anyagokat csökkenő sorrendben tüntetik fel. Amely a sorban előrébb 
áll, abból több van benne. 

 Minél több E-betűs anyag van egy élelmiszerben, annál inkább fontoljuk meg, hogy megéri-e 
az adott terméket választani. 

 A csecsemők és a kisgyermekek részére előállított élelmiszerek előállításához egyáltalán nem 
használható tartósítószer. Édesítő és színezőanyag használatát pedig az ilyen esetekben a 
jogszabályok tiltják. 

 
Az E-betűk főleg tartósítószereket, színezőanyagokat és antioxidánsokat takarnak. 
Jó tudni, hogy a magyar jogszabályok szerint semmiféle színezőanyag nem adható: a nyers 
élelmiszerekhez, a palackozott vízhez, a tejhez, a csokoládés tejhez, a sűrített tejtermékhez, a 
tejporhoz, a cukorhoz, az olajhoz, a paradicsompüréhez, a mézhez, a pörkölt kávéhoz és a 
kakaóporhoz.  
Az emulgálószerek arra szolgálnak, hogy az egymással nem vegyülő anyagokat elegyítik. A többi 
adalék értelemszerűen a nevéből következő funkciókat tölt be. 
 

ADALÉKANYAGOK KÓDJAI 
 
Az alábbi, nem a teljesség igényével készült ismertetőből, mindenki képet alkothat arról, hogy mit 
rejtenek, s milyen célt szolgálnak az élelmiszereinken található E-jelzések. Ezek végigböngészése után 
minden bizonnyal több esélyünk lesz döntéseink tudatosabb meghozatalára. 
 
E100 - E199: Élelmiszerfestékek, melyek helyettesítik vagy kiemelik az élelmiszerek színét.  
E200 - E299: Tartósítószerek, amelyek meghosszabbítják az eltarthatóságot. 
E300 - E321: Antioxidánsok – megóvják az élelmiszerek szavatosságát, de toxikus anyagok 
keletkezhetnek belőlük a hőkezelések során. Egyébiránt az antioxidánsok hasznos anyagok. 
E322 - E495:Emulgátorok, stabilizátorok, zselésítő anyagok – az állagot és a szerkezetet hivatottak 
megtartani. 
E500 - E619: Savak és bázisok, amelyek a savanyúságot szabályozzák. 
E620 - E637: Íz-javítók. 
E900 - E925: Egyéb adalékanyagok. 



 
És akkor jöjjön egy nem teljes E-betűs lista! 
 

SZÍNEZŐANYAGOK 
 
E-102 (tartrazin): Szintetikus anyag. Az egyik legallergizálóbbadalékanyag. 
E-104 (kinolin-sárga): Szintetikus színezőanyag. Nem mutatható ki egyértelmű toxikus hatás az 
ember esetében. Az USA-ban élelmiszerszínezőként tilos használni. 
E-110 (narancssárga-S):Egy olyan szintetikus, narancssárga anyag, amely feltehetően allergiát 
okozhat. 
E-120 (kárminsav): Természetes anyag, amely egyes kutatások szerint hosszú távon allergiát okozhat.  
E-122 (azorubin): Szintetikus anyag, amely allergiát okozhat. 
E-123 (amarant): Szintetikus anyag, amely kísérletek szerint rákkeltő lehet. Az USA-ban betiltották. 
E-124 (neukokcin vagy ponszó 4R): Szintetikus, vörös anyag, amely allergiát okozhat. 
E-127 (eritrozin): Szintetikus anyag, amely a kísérletek alapjángátolja az állati idegrendszer normális 
működését. Egyes vélemények szerint a hiperaktív gyerekeknél fokozott viselkedési zavarokat válthat 
ki. 
E-129 (alluravörös AC): Szintetikus anyag, amely allergiát okozhat. Állatkísérletek szerint 
hiperaktivitást is okozhat.  
E-131 (patentkék V): Szintetikus, kék anyag, amely allergiára hajlamosít. 
E-132 (indigókármin): Szintetikus, kék anyag, amely allergiára hajlamosít. 
E-133 (brillantkék FCF): Szintetikus, kék anyag, amely allergiára hajlamosít. 
E-150 (karamell) – természetes színezék  
E-150c - ammóniás karamell 
E-153 (aktív szén): növényi eredetű  
E-160d (likopin): Természetes eredetű. Tumor-növekedést gátló hatása van. A paradicsomban nagy 
mennyiségben fordul elő. 
E-161 (xantofillok): Természetes narancsszínű színezőanyag, amely a rákokban fordul elő.  
E-161a (filavoxantin): Szintetikus anyag 
E-161b (lutein): Szintetikus anyag 
E-161c (kriptoxantin): Szintetikus anyag 
E-161d (rubixantin): Szintetikus anyag 
E-161e (violaxantin): Szintetikus anyag 
E-161f (rhodoxantin): Szintetikus anyag 
E-161g (kantaxantin): Szintetikus anyag, amely szem- és májkárosodást okozhat. Kiegészítő 
anyagként a baromfitápszerbe is belekeverik, mivel általa beállítható a tojássárgájának és a csirke 
bőrének a színe. Az egészségügyi világszervezet (WHO) álláspontja szerint májkárosodást okoz. 
E-162 (céklavörös, vagy betanin): A céklából vonják ki, természetes színezőanyag. 
Gyümölcsjoghurtokban gyakori. 
E-163 (antocián): A kék szőlőből vonják ki, természetes színezőanyag. 
E-170 (kalcium-karbonátok): Fehér színű ásványi anyag, tulajdonképpen mész vagy kréta.  
E-171 (titán-dioxid): Fehér színű ásványi pigment, gyártása savasodást idéz elő az élővizekben. 
Elsősorban cukorkák, drazsék fehérre festéséhez használják. 
E-173 (alumínium): Ezüst-szürke anyag, amely állítólag felelős az Alzheimer-kór kialakulásáért, bár ez 
nem bizonyított.  
E-174 (ezüst):Ezüst színű anyag, amely állatoknál számos enzim működését gátolta. Édességek 
színezőanyagaként ismeretes, de használják az ivóvíz-fertőtlenítésre is. 
E180 (Litolrubin): Hosszútávú kísérletek patkányoknál és egereknél fokozott halandóságot jeleztek. A 
legkülönbözőbb mellékhatást fejti ki a vesére, pajzsmirigyre, lépre és az immunrendszerre. Jelenleg 
csak sajtbevonatként való felhasználása engedélyezett. 
 

TARTÓSÍTÓSZEREK 



 
E-200 (szorbinsav és vegyületei): A vörös áfonyában található természetes anyag. Allergiát okozhat.  
E-201 (nátrium-szorbát)  
E-202 (kálium-szorbát)  
E-203 (kalcium-szorbát)  
E-210(benzoesav és vegyületei): Allergiás csalánkiütéseket, asztmát okozhatnak, szintetikus 
festékanyagokkal együtt fogyasztva.  
E-211 (nátrium-benzoát)  
E-212 (kálium-benzoát)  
E-213 (kalcium-benzoát) A benzoesav nyomokban számos élelmiszerben mint természetes 
alkotóelem van jelen, ennek ellenére tartósítószerként adagolva mellékhatások jelentkezhetnek. Az 
E210-213 az embernél viszonylag gyakran vált ki allergiát (asztmát, csalánkiütést). Érzékeny 
embereknél - különösen az aszpirin-allergiásoknál - allergiát (asztmát, csalánkiütést) okozhatnak. 
E-214-219 (p-hidroxi-benzoesav és észterei): Allergiát okozhatnak. 
E-220 (kén-dioxid és vegyületei): Fejfájást és hányingert okozhatnak, irritálják az emésztőcsatornát, 
allergiát, asztma-rohamokat válthatnak ki. 
E-221 (nátrium-szulfit): Bontja a B-vitamint. 
E-222 (nátrium-hidrogénszulfit): Bontja a B1-vitamint. 
E-223 (nátrium-metabiszulfit): Bontja a B1-vitamint. 
E-224 (kálium-metabiszulfit): Bontja a B1-vitamint. 
E-226 (kalcium-szulfit): Bontja a B1-vitamint. 
E-227 (kalcium-hidrogénszulfit): Bontja a B1-vitamint. 
E-228 (kálium-hidrogénszulfit): Bontja a B1-vitamint. A szulfitra érzékeny embereknél fejfájást, 
rosszullétet, vagy asztmarohamokat idézhet elő. Ismertek anafilaxiás sokk (a legsúlyosabb allergiás 
reakció) miatt bekövetkezett halálesetek is. Főleg a fehér borok, pezsgők, szárított gyümölcsök, 
lekvárok tartósításához használják.  
E-230 (bifenil): Citromfélék felületkezelője penészedés ellen, főként a gyümölcs héjában raktározódik 
el. Allergiát okozhat. Vigyázat! A hámozáskor az adalékanyag egy részét ujjunkkal rávihetjük a 
gyümölcs húsára. 
E-233 (tiabendazol): A banán penészgomba elleni védőanyaga. Ezen kívül orvosság is. Az egerekkel 
folytatott kísérletek veseártalmat és fejlődési rendellenességet jeleztek.  
E-234 (nizin): Antibiotikum. 
E-235 (natamicin): Antibiotikum és tartósítószer. Bevált, a szervezet számára könnyen kezelhető szer. 
Az E-235 nemibetegségek, lábgomba és szájpenész elleni antinikotikum (gombaölő szer).  
E-236 (hangyasav és sói, a formiátok): Hangyában, csalánban találhatóak, a testben kis mennyiségük 
lebomlik. Nagy mennyiségben azonban mérgezőek. 
E239 (Hexametilén-tetramin): Univerzális felhasználású szer, melyet orvosságként köszvény és a 
húgyúti fertőzések esetén is alkalmaznak. 
E-242 (dimetil-dikarbonát): Üdítőitalok és dobozos jeges teák fertőtlenítője  
E-249 (kálium-nitrit): Önmagukban nem veszélyesek. De a baktériumok mérgező nitritekké 
alakíthatják őket a hús tárolása, vagy az emésztés során. Fehérjékkel reagálva mutagén és rákkeltő 
nitrózaminokká alakulnak. 
E-250 (nátrium-nitrit): Bár véd a botulizmus (egyfajta halálos ételmérgezés) ellen, de a szervezetben 
fehérjékkel reagálva rákkeltő nitrózaminok keletkeznek belőle. 
E-251 (nátrium-nitrát): A szervezetben a nitrátok nitritekké alakulhatnak, ez utóbbi pedig a 
gyomorban és a belekben reakcióba léphet más élelmiszer-összetevőkkel. Mindez elősegítheti a 
rákkeltő nitrózaminok kialakulását. 
E-252 (kálium-nitrát):lásd E-251  
E-260 (ecetsav és sói): átlagos fogyasztásuk nem káros  
E-270 (tejsav): Savanyú káposztában, aludttejben található meg, természetes és ártalmatlan. 
E-280 (propionsav és sói): A szervezetben zsírsavként lebomlanak. Állatkísérletek kérdésessé teszik 
veszélytelenségét. 



E-281 (nátrium-propionát)  
E-282 (kalcium-propionát)  
E-283 (kálium-propionát)  
E-284 (bórsav): A kaviár tartósítószere. 
E-285 (nátrium-tetráborát, bórax): A szervezetben felhalmozódik, erősen mérgező, amelynek 
ellenszere nincs. 
E-290 (szén-dioxid): A szénsav alkotóeleme. 
E-296 (D, L-almasav): Természetben előforduló sav, de mesterségesen is előállítják. 
E-297 (fumársav)  

 
ANTIOXIDÁNSOK 

 
Az antioxidánsok úgy fokozzák az élelmiszerek eltarthatóságát, hogy a kémiai oxidációt 
késleltetik/gátolják. (pl. a zsírok avasodását, a gyümölcsök megbarnulását) 
 
E-300(L-aszkorbinsav): C-vitamin 
E-301 (nátrium-L-aszkorbát) Az aszkorbinsav sója, de a természetes C-vitaminnal ellentétben a 
kísérleteknél hólyagrákot okozott. 
E-302 (kalcium-L-aszkorbát) 
E-304 (6-palmitoil, L-aszkorbinsav): Szintetikus anyag. 
E-306 (tokoferol): Természetes eredetű, az E-vitamin. 
E-307 (alfa-tokoferol): Szintetikus anyag. 
E-308 (gamma-tokoferol): Szintetikus anyag. 
E-309 (delta-tokoferol): Szintetikus anyag. 
E-312 (dodecilgallát): Természetes anyag, de szintetikusan is előállítják. Allergiát okozhat, asztmás és 
aszpirin-érzékeny embereknek gyakran panaszokat okoznak. 
E-320 (BHA, tercier-butil-4-hidroxianizol):Szintetikus anyag, amely allergiát okozhat. A marcipán, a 
nugát és a máktöltelék antioxidánsa. A pék- és cukrászárukon az anyag összetételének feltüntetése 
nem kötelező. Felhalmozódik az emberi zsírszövetben és a magzatba is bekerülhet. 
E-321 (BHT, 3,5-di-tercier-butil hidroxi-toluol): Szintetikus anyag, csak a rágóguminál engedélyezett. 
Allergiát kiváltó anyagként ismert. 
 

EMULGÁTOROK, STABILIZÁTOROK, ZSELÉSÍTŐ ANYAGOK 
 
E-322 (lecitinek): Állati és növényi eredetű anyag, főleg szójából és napraforgóból nyerik. Átlagos 
fogyasztása ártalmatlan.  
E-325 (nátrium-laktát): A tejsav sói, amelyek nem károsak. 
E-326 (kálium-laktát): A tejsav sói, nem károsak. 
E-327 (kalcium-laktát): A tejsav sói, nem károsak. 
E-330 (citromsav és sói): Fogyasztásuk ártalmatlan. 
E-331 (nátrium-citrát)  
E-332 (kálium-citrát)  
E-333 (kalcium-citrát)  
E-334 (L-borkõsav és sói): Természetes anyagok, amelyek állatkísérletekben vesekövet okoztak.  
E-338 (ortofoszforsav és sói): Előregyártott húskészítményekhez (párizsi, virsli) adagolják, mert sok 
vizet kötnek meg. (Vagyis fogyókúrázók számára meggondolandó!)  
E-350 (nátrium-malát): Természetes só  
E-363 (borostyánkősav): Gyümölcssav, amelyet szintetikusan állítanak elő. 
E-380 (triammónium-citrát)  
E-385 (kálium-dinátrium-etiléndiamin-tetraacetát): Szintetikus anyag. 
 

SŰRÍTŐANYAGOK 



 
E-400 (alginsav és sói): A barna algákból nyerik, káros hatásuk nem ismert. 
E-401 (nátrium-alginát)  
E-402 (kálium-alginát)  
E-403 (ammónium-alginát)  
E-404 (kalcium-alginát)  
E-405 (propilénglikol-alginát)  
E-406 (agar-agar): Tengeri algákból nyerik. 
E-407 (karragén): Vörös algákból nyerik, állatkísérletekben bélgyulladást okozott. 
E-410 (szentjánoskenyérmag-liszt): Növényi termék, amelynek a fogyasztása ártalmatlan. 
E-412 (guárgumi): A mérgező guar (gyomnövény) magvaiból nyerik, melyek különböző káros 
anyagokat tartalmaznak. Allergiát okozó anyag. 
E-413 (tragant-mézga): Trópusi növény gyantájából nyerik, allergiát okozhat. 
E-414 (gumiarábikum): Trópusi fák gyantájából nyerik, káros hatása nem ismert. 
E-415 (xantán): Növények cukortartamú oldatából készül, mikroorganizmusok termelik. 
E-416 (karaya gumi): Természetes poliszaharidok, azaz összetett cukrok. 
E-417 (taramag-liszt): Természetes poliszaharidok (összetett cukrok). 
E-418 (gellán gumi): Természetes poliszaharidok, (összetett cukrok). 
E-420 (szorbit): Édesítőszer, amely nagyobb mennyiségben hasmenést okozhat. 
E-421 (mannit): Ártalmatlan édesítőszer. 
E-422 (glicerin): Nedvesítő és lágyító anyag, nem veszélyes, de nagy mennyiségben fejfájást okoz. 
E-431 (polioxietilén-[40]-sztearát): Szintetikus anyag. 
E-432: Szintetikus anyag. 
E-433: Szintetikus anyag. 
 

SAVANYÚSÁGOT SZABÁLYOZÓ ANYAGOK ÉS CSOMÓSODÁST GÁTLÓ ANYAGOK 
 
Ásványi savak és lúgok: E-500 és 509 között 
Kloridok és szulfátok: E-510 és E-519 között 
Szulfátok és hidroxidok: E-520 és E-529 között 
Alkálifém-vegyületek: E-530 és E-544 között 
Szilikátok: E-550 és E-559 között 
Sztearátok és glukonátok: E-570 és E-579 
 
 

AROMÁK ÉS ÍZFOKOZÓK 
 
A 6-sal kezdődő számsor olyan ízfokozókattakar, amelyek ízt és szagot/illatot kölcsönöznek az 
élelmiszereknek. Kiegyensúlyozottabb íz-élményt ad, növelik az élvezeti értéket és jobban eladhatóvá 
teszik a terméket. Sokszor ingerelnek bennünket többletfogyasztásra! 
 
Glutamátok 
 

E-620 Glutaminsav 
E-621 Nátrium-glutamát 
E-622 Káliumglutamát 
E-623 Kalcium-diglutamát 
E-624 Ammónium-glutamát 
E-625 Magnéziumdiglutamát 
E-626 Guanilsav 
E-627 Dinátriumguanilát 
E-627 Nátrium-guanilát 



E-628 Dikáliumguanilát 
E-629 Kalciumguanilát 

 
Inozinátok 
 

E-630 Inozinsav 
E-631 Dinátriuminozinát 
E-631 Nátrium-inoziát 
E-632 Dikáliuminozinát 
E-632 Kálium-inozinát 
E-633 Kalcium-inozinát 
E-634 Kalcium5'-ribonukleotidok 
E-635 Dinátrium5'-ribonukleotidok 
E-635 Nátrium-5'-ribonuklotid 
E-636 Maltol 
E-637 Etilmaltol 

 
Egyebek 

E-640 Nátrium-glicin 
E-641 L-leucin 
E-747 Cukor-gliceridek 
 

ÉDESÍTŐSZEREK 
 
A tévhittel ellentétben állnak bizonyos amerikai statisztikák, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy 
az édesítőszer használók esetében többnyire nagyobb mértékű volt a súlygyarapodás, mint a cukrot 
fogyasztóknál. Ezt a szerek étvágybefolyásoló hatásaira vezetik vissza. Néhány kiragadott példa: 
 

 E950 (Aceszulfám K): Mesterséges édesítőszer. Az előállító (Hoechst AG) adatai szerint 
teljességgel ártalmatlan. 

 E951 (Aszpartám): Két, szintetikus úton előállított aminosavból álló édesítőszer. Elsősorban a 
fenilketonúriában (veleszületett anyagcsere betegség) szenvedőknél problémás. Érzékeny 
embereknél fejfájást, kábultságot, emlékezetkiesést, látászavarokat, rendkívüli aktivitást, 
rosszullétet és allergiás reakciókat figyeltek meg. 

 E952 (Ciklamát): Mesterséges édesítőszer, az USA-ban tiltott. Szacharinnal keverve van 
forgalomban. A ciklamát bekerülhet a méhlepénybe és az anyatejbe. A bélflóra ciklohexil-
aminná alakítja át, ami - az állatkísérletek szerint - károsítja a herét és a spermiumokat. 

 E954 (Szacharin): Mesterséges édesítőszer. Az állatkísérletek során hólyagrákot idézett elő. 
Hólyagúti megbetegedés vagy rendszeres gyógyszerfogyasztás esetén elővigyázatosság 
szükséges. 

 
Viaszok: E-900 és E-908 között 
Szintetikus mázak: E-911 és E-917 között 
Vegyes adalékok: E-920 és E-927 között  
Gázok: E-938 Argon, E-939 Hélium, E-941 Nitrogén, E-942 Dinitrogén-oxid, E-948 Oxigén 
 
Édesítők 

E-950 Aceszulfám K 
E-951 Aszpartám 
E-952 Ciklaminsav és ciklamátok (nátrium-, kálium, kalciumsó) 
E-953 Izomalt 



E-954 Szaharin és nátrium-, kálium-, kalciumsói 
E-954 Benzoszulfumid sói 
E-957 Taumatin 
E-959 Neoheszperidin DC (dihidro-kalkon) 
E-965 Maltit, maltitszirup 
E-966 Laktit 
E-967 Xilit 

 
Habosító anyagok: E-999 Quallayakivonat 
 
Nyilvánvaló, hogy a szakértők miért intenek óvva a túl sok E-jelzésű termékek fogyasztásából. Nem a 
félelem motivációja miatt, hanem az elővigyázatosság és az egészségmegőrzés okán érdemes 
figyelembe venni az élelmiszereinkben található E-betűket. 
 
Száraz György 
Boldog napot! 

 
GYÓGYNÖVÉNYEK GYŰJTÉSE ÉS TÁROLÁSA 

 
Korunkban egyre inkább felértékelődik a természet patikája. Az emberek kezdenek ráeszmélni 
arra, hogy környezetünkben már minden tökéletesen ki van találva. Így csak meg kell ismernünk, 
fel kell tárnunk a természet gyógyító erejét és máris élvezhetjük csodálatos hatásait. De sosem árt 
a szakszerűség! 
 
Kezdő lépésként, mielőtt még kivonulnánk gyógynövényeket gyűjteni, készüljünk fel az akciónkra. 
Otthonunkban alakítsunk ki külön egy kis helyet, mely megfelelően szellős és száraz, továbbá 
alkalmas tároló helyet is biztosítunk a növények számára. 
 
A következő lépés, hogy utánanézünk annak, hogy melyik gyógynövény, melyik időszakban 
tartalmazza a hatóanyagokat a legnagyobb mennyiségben. Mindig érdemes precízen, 
szakkönyvekben tudakozódni erről. Összességében irányadó, hogy a gyökereket és a rügyeket, kora 
tavasszal és ősszel, a leveleket virágzás előtt vagy alatt, virágokat a virágzás kezdetén, míg a 
terméseket az érés ideje alatt célszerű begyűjteni. Kéreg esetében kora tavasszal hántsuk le a kérget. 
Érdemes derűs, napsütésben gyűjteni, mert akkor száraz állapotban van a növény. 
Mindig legyen nálunk alkalmas eszköz: éles olló, vagy kés, vagy ásó. 
Figyeljünk oda, hogy tévedésbőlne keveredjen a kiválasztott növények közé másik fajta. Illetve ha egy 
mód van rá, ne irtsuk ki a teljes növényt, hogy a következő szezonra is legyen. 
Ügyeljünk arra, hogy egészséges és féregmentes legyen a gyógynövényünk. 
Mellőzzük a műanyag zacskókat, mert bennük befüllednek a növények. 
Igazság szerint teljesen szükségtelen megmosni a növényeket. Természetesen abban az esetben, ha 
illőhelyről szedtük, tehát nem szennyezett, hanem tiszta környezetből. 
 
A szárítás előtt gondosan válogassuk át a gyógynövényeket, hogy a férgesek ne keveredjenek össze a 
gyógyászati célokra szánt növényekkel. 
Miután a gyógynövényt felaprítottuk, terítsük szét egy kendőre, papírra vagy vászonra, és szellős, 
árnyékos helyen hagyjuk kiszáradni. 
Az aromás füveket célszerű padláson leszárítani. 
Naponta kétszer fordítsuk át a növényeket, így megőrizhetik a színüket. 
2-3 hét elteltével összegyűjthetjük a növényi részeket. 
Ha szeretnénk meggyorsítani a száradást, akkor legfeljebb 35 °C-os sütőben szárítsuk ki a 
gyógynövényeket. 



A tárolásra legalkalmasabb a sötét és a zöld üveg. Az üvegek, vagy bádogedények, vagy dobozok 
feltétlenül jól záródók legyenek. Szokás még praktikus okoknál fogva textilzsákban vagy 
kartondobozban elhelyezni őket. 
A gyógynövényeknek nem tesz jót, ha fémmel érintkeznek. 
A szárított növényeket óvjuk a fénytől is! 
 
Manapság terjed az a szokás, miszerintotthoni környezetben neveljünk és termesszünk 
gyógynövényeket. Amikor otthon szüretelünk, akkor se tépjük ki az egész növényt. 
A védett növényeket semmiképpen se szakítsuk le, mert nem véletlenül nyilvánították védettnek: 
kihalófélben élő ritkaság lehet, illetve beszűkülhetett az életterük. 
Természetvédelmi tájakon, környezetben ne gyűjtsünk gyógynövényeket! 
Léteznek védett, de engedéllyel termeszthető gyógynövények. Ezeket jobbára kertészetekből 
szerezhetjük be. 
 
Száraz György 
Boldog napot! 
 

GYÓGYTEÁK ÉS HÁZI PRAKTIKÁK 
 

Néha nem csak az élvezeti értékük miatt fogyasztjuk a gyógyteákat, hanem betegség kezelésére, 
illetve kifejezetten preventív (megelőző) jelleggel. Néhány szabályt azonban nem árt tudni a 
gyógyteák elkészítésével kapcsolatban. A gyógyfüvek felhasználásának módozatai pedig 
végtelenek. 
 

GYÓGYTEÁK KÉSZÍTÉSE 
 
A természetgyógyászaton belüli fitoterápia leggyakrabban teák formájában hasznosítja, illetve 
használja fel a gyógynövényeket. Mindenkinél egyénre szabottan célszerű kiválasztani és 
meghatározni, hogy melyik gyógynövény illik hozzá. A szakemberek legtöbbször nem is csupán 
egyetlen növényt, hanem kifejezetten teakeveréket állítanak össze a pácienseknek. Természetesen 
mi is készíthetünk a magunk számára finom és hatékony gyógyteát. 
 
A gyógyteák előállítási módja igen egyszerű, mert leforrázzuk a növényt és minden különösebb 
ízesítés nélkül azonnal vagy 10 perc állás után fogyasztható. Mindig tiszta, zománcozott, jól záródó-
fedhető edényt használjunk. Ha nincs külön utasítás, akkor adagonként kb. Egy evőkanálnyi teát 
tegyünk 2,5-3 dl vízbe. A gyógyteákat mindig szűrjük le. 
 
A forrázás, mint eljárás, igazán csak a könnyen oldódó hatóanyagokat tartalmazó gyógynövényeknél 
válik be. Az olyan nehezebben oldódó növényi részeket, mint a gyökér vagy a kéreg, érdemes 
beáztatni néhány órára hideg vízben. Ezután készíthetünk belőle sűrített főzetet, amiből pedig 
bármikor könnyűszerrel előállíthatjuk a teát forrázott eljárással. Ilyenkor rögtön fogyasszuk el a 
főzetet vagy a forrázatot. 
 
A gyógyteákat nem mindig szokták édesíteni és ízesíteni, de ha igényünk van rá, akkor mézzel, 
málnalevéllel, vagy alkalomadtán fahéjjal és citrommal tehetjük még kellemesebbé azokat. 
Az elkészített teákat - ha nincs ellenjavallat - cukorral, a köhögéscsillapító teákat mézzel édesítjük. Az 
étvágyat csökkentő teákat az étkezést megelőzően 20 perccel, az emésztést elősegítő, epe- és 
májbetegségeket gyógyító teákat az étkezés végén ajánlott alkalmazni. A vízhajtó, a köhögéscsillapító 
és a magas vérnyomást csökkentő teákat napközben bármikor, míg a gyomorsavcsökkentő, 
bélféregűző teákat este tanácsos fogyasztani. 
 



A szándékolt hatásoktól függően fogyaszthatjuk naponta egyszer – például hashajtó, altató –, vagy 
többször a gyógyteákat. A hatások általában pár napon belül érzékelhetőek. A tünetmentesség után 
még egy hétig ajánlott fogyasztani a gyógyteákat. 
Ha méregtelenítő, salaktalanító célzattal iszunk gyógyteákat, akkor a kúra határozza meg a fogyasztás 
gyakoriságát és időtartamát. Ez tarthat akár 3-4 hétig. Mindig tartsuk be azadagolási és a készítési 
előírásokat. 
 
Nem ajánlatos össze-vissza váltogatni a gyógyteákat. Ugyanakkor non-stop sem érdemes 
gyógyteázni, hanem megfelelő szüneteket kell beiktatni, mert a szervezet könnyen hozzászokhat, 
illetve telítődhet. A gyógynövényekre is igaz, hogy kis mértékben orvosságok, de nagy dózisban 
mérgek. Ha túlzásokba esünk, akkor károsíthatjuk a szervezetünket. Ha nem vagyunk meggyőződve 
egy-egy gyógytea kúraszerű fogyasztási szabályairól, akkor forduljunk orvoshoz, vagy más 
szakemberhez. 
 
TINKTÚRÁK 
Készíthetünk tinktúrát, vagyis alkoholos kivonatot, amelyet ecsetelésre használhatunk. Ennek módja 
a következő: a felaprított gyógynövényt üvegedénybe tesszük, leöntjük tömény alkohollal és 
légmenetesen lefedjük. Egy hétig állni hagyjuk, majd leszűrjük és a gyógynövényeket alaposan 
kinyomkodjuk. 
 
GYÓGYNÖVÉNYFÜRDŐK 
Aki még nem próbálta, el sem tudja képzelni, milyen kellemes lehet egy kiadós gyógynövényfürdő. 
Ennek elkészítése nagyon kézenfekvő, ugyanis vagy a forró fürdővízbe gyógynövényeket szórunk, 
vagy gyógynövényfőzetet öntünk bele, vagy esetleg tinktúrát adunk a fürdővízhez. 
 
AFRODIZIÁKUMOK 
Az afrodiziákumok olyan gyógynövények, amelyek pszichénk nemi oldalára hatnak. Ezek voltaképpen 
a növények ajándékai, melyek fokozzák a nemi szervek működését és a szexuális vágyat, valamint 
teljesítményt, de már a hangulatállapotok javítására és a közérzetünk jobbá tételére is kiválóak. Az 
afrodiziákumokat sokféleképpen alkalmazhatjuk: teák, forrázatok, italok, kenőcsökformájában és 
fűszerként is. 
A teljesség igénye nélkül ismertetek néhány (nem csak gyógynövényként ismert) afrodiziákumot: 
ánizs, avokádó, bazsalikom, beléndek, csalán, chili, fahéj, fekete bors, ginzeng, gránátalma, gyömbér, 
kakaófa, kardámon, kálmos, koriander, kínai gyömbér, lestyán, mandragóra, petrezselyem, 
rozmaring, sáfrány, szegfűbors, szerecsendió, vanília 
 
SZÉPSÉGÁPOLÁS 
Először talán a szépségiparra asszociálunk a szépségápolás kapcsán, azonban ma egyre nagyobb az 
emberekben az igény a természetes és tiszta források és alapanyagok iránt. Esszenciák, olajok, savak, 
kenőcsök, tinktúrák és egy sor más készítmény gyógynövények tiszta hatóanyagaiból állítható elő. 
 

 Arctisztítás: Ezt természetes eredetű olajokkal érhetjük el. Erre alkalmas többek között a 
sáfrány-, a mandula-, a dió-, az olíva-, vagy kamélia-olaj. 

 

 Hajdúsítás:napi egy csésze cseresznyefakéreg-tea megszépíti a hajat, serkenti a növekedését. 
Egy kiskanál cseresznyefakéreg-zúzalékot forraljuk fel negyed liter vízzel, majd addig főzzük, 
amíg a fele mennyiségre nem apad. Ezután vegyük le a tűzről, hagyjukállni pár percig, majd 
forrón fogyasszuk el. 

 

 Májfoltok ellen: lereszelt tormára öntsünk jó minőségű borecetet, majd két hétig napos 
helyen hagyjuk állni. Jól zárjuk le! Ezzel a szesszel dörzsöljük be a májfoltos részeket, aminek 
hatására a foltok elhalványulnak. 



 

 Ráncosodás ellen:kettévágott citromot kifordítunk, így két kis csészét kapunk. Belekeverünk 
egy tojássárgáját és valamilyen illatos olajt, majd lekötjük, és egy napig hagyjuk állni. Ezzel a 
keverékkel bekenjük az arcot és hagyjuk megkötni a maszkot. Ezután barbolya-főzettel 
lemossuk és langyos vízzel újra lemossuk. Tisztítja, puhítja és ránctalanítja az arcbőrt. 

 
Száraz György 
Boldog napot! 
 

DANIKEN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA 
 
Ismerkedjünk meg korunk egyik legnagyobb koponyájával, aki egész életét annak szentelte, hogy 
megfejtse és a világ elé tárja eredetünk és jövőnk rejtélyeit. Az uratErich von Däniken-nek hívják. 
Sokan próbálják hitelteleníteni, sokan imádják, mert amit ő képvisel, az alapjaiban rázza meg és 
olykor ténylegesen megbotránkoztatja a manapság uralkodó emberi szellemiséget. 
 
Erich Anton Paul von Däniken (Zofingen, 1935. április 14.) az egyik leghíresebb és egyben 
leghírhedtebb svájci író,publikációiban és filmjeiben azzal a korszakalkotó elmélettel állt elő, hogy a 
történelemelőtti időkben egy magasan fejlett földönkívüli civilizáció meglátogatta a Földet és 
kapcsolatba lépett az akkori emberiséggel. Könyveit 32 nyelvre fordították le, bestsellereiből pedig 
körülbelül 62 millió példányt adott el. Életműve – mint majd hamarosan látni fogjuk – több 
tekintetben is figyelemre és elismerésre méltó. 
 
Erich von Däniken a legismertebb képviselője és egyik úttörője a paleoasztronautikának (őskori 
űrrepülésnek) vagy a „paleo-SETI” hipotézisnek keresztelt tudományos-ezoterikus áramlatnak, amely 
nem kevesebbet állít, mint hogy a prehisztorikus időben földönkívüliek látogatták a Földet és 
bizonyos helyeken erőteljes hatást gyakoroltak az emberiség fejlődésére, kultúrájára és egész 
életére. Mi több, a földönkívüli lényekgénmanipulációs beavatkozásokkal tudatosan terelték az 
emberi evolúciót egy általuk megválasztott irányba. 
 
A magasabb tudatossággal, illetve fejlettséggel rendelkező idegenekre az akkori földlakók, akik 
vélhetően az ősemberek lehettek, istenekként tekintettek. Ezt az elméletet rengeteg bizonyítékkal és 
teóriával igazolta Däniken: a mitológia, a mondavilág, a szakrális építészet, a képzőművészet, az 
archeológia, a nyelvészet, illetve az írás, és nem utolsó sorban a máig megfejtetlen funkciójú tárgyi 
emlékek és ábrázolások. Däniken kérdései egyértelműek: 

 Kik és hogyan építették a gízai piramisokat? 

 Kik alkották a Húsvét-sziget kőkolosszusait? 

 Kiknek a tudományát rejti Stonehenge? 

 Hogyan készülhetett Piri Reis térképe? 

 Hogyan lehetséges, hogy szinte a semmiből előbukkantak az ókori kultúrák, majd egy 
varázsütésre semmivé foszlottak? 

 
Majd a svájci kutató így folytatja: 

 A Bibliában Ezékiel prófétának a leírása nem egy űrhajó földre szállásáról szól?  

 Ha nem, akkor hogyan tudott a NASA egyik mérnöke a bibliai leírás alapján egy tervrajzot 
készíteni? 

 
Noha ilyen húsbavágó és egyértelmű kérdéseket tesz fel és válaszol meg Däniken, számtalan 
rosszindulatú kritikusa van, aki csak fantazmagóriának tartja az egész munkásságát. Ellenlábasai 
pszeudohistóriának és pszeudoarcheológiának, magyarul mind régészeti, mind történészi 
szempontból hamisnak, csalárdnak és hamisítottnak bélyegzik a műveit és a hipotéziseit. Többször 



megvádolták adócsalással és sikkasztással, ami miatt börtönbe is került. Például nem sokkal azt 
követően, hogy 1967-ben megjelent az Istenek szekerei című elsöprő hatású műve, letartóztatták. 
Ennek ellenére Erich von Däniken feltartóztathatatlanul tör előre és porolja le az újabb és újabb 
bizonyítékokat, s tesz fel újfajta, zavarba ejtő kérdéseket. S itt jön az újabb bökkenő, amit Carl Sagan 
úgy fogalmaz meg, hogy a „rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek”, amilyenekkel 
viszont Däniken nem szolgál. 
 
Szó mi szó, nem makulátlan Däniken munkássága, mert előfordult olyan eset, amikor a kutató utóbb 
töredelmesen beismerte, hogy egyes alkalmakkor ő „állította elő” a bizonyítékokat, vagy 
meghamisította azokat: fényképeket és tárgyakat. Ezt a PBS televízió Nova sorozatában állapították 
meg. Tehát sokan próbálták már lejáratni, besározni és hitelteleníteni az író-kutatót, ezzel együtt az 
általa feltett kérdésekre a bírálóknak sem sikerült hihetőbb válasszal előállni, illetve Däniken valós 
érdemeiből és tiszteletreméltó eredményeiből semmit nem von le néhány ballépés. Ezek inkább csak 
elterelő hadműveleteknek tekinthetők a lényeget illetően. 
 
A kutató társalapítója volt az A.A.S.-t, „AncientAstronaut Society”-nak (a SETI Asztronautikai és 
Kutatási Társaságnak), amielsősorban a földönkívüli civilizáció létezésében és az idegenek földi 
látogatásában hívőket tömöríti egybe. Ezenkívül egy tematikus parkot, a Misztérium Parkot is 
létrehozta, amely 2003. május 23-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. 
 
A világhírű szerző magyarul megjelent művei: 

 A jövő emlékei 

 Vissza a csillagokhoz 

 Vetemény és kozmosz 

 A világom képekben 

 Bizonyítások 

 Látogatók a kozmoszból 

 Bizonyíték 

 Kihallgatás 

 A múlt prófétái 

 Utazás Kiribatira 

 Az istenek stratégiája 

 A nap, amikor az istenek jönnek 

 Tévedtem volna? 

 Ezékiel próféta űrhajója 

 Istenek ivadékai vagyunk 

 A sphinx szeme 

 Földönkívüliek nyomai 

 A kőkorszak egészen más volt, 

 Földönkívüliek Egyiptomban 

 A jövő emlékei 

 Űrhajózás az ókorban 

 A mindenhatók nyomában 

 Találkozás az istenekkel 

 A visszaszámlálás megkezdődött – Messiásvárás és földönkívüliek 

 Jelek és küldöttség az univerzumból 

 Az örökkévalóság nyomai – A Nazca rejtély 

 Zeusz nevében 

 Az istenek is űrhajósok voltak 

 Letűnt világok titkai 



 Rejtélyek 

 Kalandok ég és föld között 

 Titokzatos Egyiptom – Az ókori Egyiptommal valami nincs rendben… (DVD) 

 Téves információ! A leglehetetlenebb könyv a világon, Énoch varázskertje és egy titkos 
könyvtár fémből 

 Kukulkan öröksége 

 Istenek alkonya - Az Istenek egy távoli Naprendszer űrhajósai voltak? (DVD) 

 Totális leszámolás - Az őskori és az ókori történelem rejtélyei… (DVD) 

 Erich von Däniken – Gyűjtődoboz (3 DVD) 
 
Száraz György 
Boldog napot! 
 

SZAKRÁLIS KIRÁLYOK 
ATTILA KIRÁLY 

 
Attila (Etzel, Etele) az európai hunok ma ismert, utolsó és leghatalmasabb fejedelme volt. De 
milyen is volt valójában ősi királyunk, akinek az egész életét misztikus köd lengi be? 
 

ÉLETE ÉS HŐSTETTEI 
 
Attila a feljegyzések tanúsága szerint i. sz. 406 körül született Mundzsuk fiaként. A magyar 
mondákban Bendegúz néven tűnik fel. Attila az akkori Európa egyik leghatalmasabb birodalmát 
uralta 434-től haláláig. Méreteit tekintve birodalma Közép-Európától a Fekete-tengerig és a Dunától a 
Balti-tengerig terjedt ki. Abban az időben regnált, mialatt a Kelet- és a Nyugatrómai Birodalom 
viszálykodott egymással, no és persze rettegett a hunoktól. A császároknak és királyoknak megvolt az 
okuk Attilától, „Isten ostorától” félni, mivel kitűnő hadvezérnek rendelte az ég. Kétszer is megszállta a 
balkáni térséget, sőt még Konstantinápolyt is körülzárta, nyugaton eljutott egészen Orléans-ig. Az 
akkori fővárosából, Ravennából űzte el III. Valentinianus nyugatrómai császárt 452-ben.  
Attilára mindenki másként emlékszik vissza: van, aki isteni hatalom és erő birtokosaként, s akad, aki a 
barbarizmus földi reprezentánsaként tekint rá. A vikingek három sagájában is kiemelkedő szerepet 
játszik. Tény, hogy Attila történelmet írt és személyéhez legendák sokasága kapcsolódik. Minden 
bizonnyal nem véletlenül. 
 
A 418-as béketárgyalásokat követően a mindössze tizenkét éves Attilát Rómába küldték Honorius 
császár foglyaként. Attila fejében a hunok megkapták FlaviusAetiust, Honorius lovassági vezetőjének 
fiát. Ezzel a fogolycserével próbáltak békét kalapálni a két birodalom közé. Erről az időszakról nem 
sokat tud a történetírás, de az események arra engednek következtetni, hogy Attila nem szenvedett 
hiányt semmiben. A rómaiak valószínűleg azért tanították meg a saját szokásaikra, hogy Attila 
felcseperedve majd visszatérhessen népéhez, s beleültethesse a római tradíciókat a hun folklórba, 
illetve szokásjogba. Az is lehet, hogy Attilából egyfajta kémet szerettek volna faragni. Attila eleinte 
megpróbált megszökni a fogságból, de ez nem járt sikerrel, ezért úgy döntött, hogy megismeri fogva 
tartóinak életét. Így hát tanulmányozta a Római Birodalom működését és politikáját, 
alaposjártasságra tett szert a diplomáciában is, de soha nem feledte valódi hovatartozását és 
küldetését. 
 
432-re Rua (Ruga, Rhuas) hadúr vezetésével a hunok egyesítették erőiket. De a vezér 434-ben 
meghalt, és unokaöccseire, Mundzuk testvére fiaira, Attilára és Budára (Bleda, Buda 390 körül – 
†445) hagyta a hun törzsek irányítását. Ekkortájt II. Theodosius császárral folytattak tárgyalásokat a 
hun törzsek. Attilának és Bledának sikerült szerződést kötnie Margusnál (ma Pozsarevác) a bizánci 
küldöttel, amelynek keretében a keletrómaiak visszafordították a hozzájuk menekült hun törzseket, 



megduplázták 350 római fontnyi (kb. 114,5 kg) aranyra az adójukat, a piacaikat megnyitották a hun 
kereskedők előtt, és a hunok által ejtett valamennyi fogolyért 8 solidust fizettek váltságdíjként. A 
hunok pedig felszedték sátorfáikat és visszavonultak a kontinens belső régióiba. 
 
A következő öt évre a hunok teljesen eltűntek a római szemek elől, mígnem 440-ben újra 
felbukkantak a birodalom határainál és megtámadták a szerződés alapján meglévő, a Duna északi 
partján működő piac kalmárait.Attila és Bleda további háborúval fenyegetőzött, mondván, a rómaiak 
szerződést szegtek, valamint más okuk is volt. Történt ugyanis, hogy Margus (a mai Belgrád melletti 
település) püspöke átkelt a Dunán és megszentségtelenítette a hun királyi sírokat a Duna északi 
partján. A hunok válaszul nagy illír városokat és erősségeket romboltak le. A püspök ez idő alatt 
titokban átszökött a barbárokhoz és elárulta a városát, mivel a rómaiak a kiadatása mellett 
döntöttek. 
 
Theodosius több fronton küzdött akkoriban, így Attila és Bleda előtt megnyílt az út a Balkánra, amit el 
is özönlöttek 441-ben. Időközben a császár is megerősödött, mire Attiláék 443-ban újraindították a 
hadjáratukat. Előrenyomulásuk szinte töretlen volt, eljutottak Konstantinápolyig, ahol valósággal 
szétzúzták a római erőket. Theodosiushatalmas vereséget szenvedett. Újabb béketárgyalások 
következtekAnatoliusvezetésével. A paktum a következőket tartalmazta: a császár átad 6 000 római 
fontnyi (kb. 1963 kg) aranyat büntetésül a korábbi egyezség megszegéséért, az éves adót 
megháromszorozza, így az 2 100 font arany lesz (kb. 687 kg), valamint minden egyes hadifogolyért 12 
solidus váltságdíjat fizet. 
 
A sikeres hadjárat után a hunok visszahúzódtak, majd 445 körül Bleda meghalt, így Attila maga lett a 
hunok egyedüli uralkodója. Egyes történészek azzal vádolják Attilát, hogy megölte a bátyját egy 
vadászat alkalmával. Ezzel próbálják hitelteleníteni személyét és zsarnoknak beállítani a vezért. 
 
447-ben Attila ismét bevonult a bizánci birodalomba. A keletrómai hadsereg a gót 
Arnegisclusmagistermilitum vezetésével a Vid folyónál csatát vesztett. Konstantinápolyt csak Flavius 
Constantinus prefektus közbelépése mentette meg. Idézet egy elbeszélésből: 
 
„A hunok barbár nemzete, mely Thrákiában lakott, olyan hatalmassá vált, hogy több mint száz 
várost foglaltak el és Konstantinápoly majdnem veszélybe került és a legtöbben elhagyták azt... És 
annyi gyilkolás és vérontás volt, hogy a halottak száma megszámlálhatatlan volt. Elfoglalták a 
templomokat és kolostorokat és nagy számban ölték meg a papokat és szüzeket.” (Callinicus: Szent 
Hypatius élete) 
 
A béketárgyalások három évig folytak. 448-ban követként a történész Priscus járt Attila táborában. 
Jordanes által megőrzött jelentéseinek töredékei bemutatják Attila személyét: egykedvű és egyszerű, 
körötte díszes udvaroncok, számos feleség, mellette szkíta udvari bolondja, mór törpéje… 
 
„Fenséges étkeket szolgáltak fel nekünk és a barbár vendégeknek ezüst tálakon, de Attila nem 
evett mást, csak sültet, egyszerű, fa tálcáról. Minden másban hasonlóan mértékletes volt; 
fakupából ivott, míg vendégei arany és ezüst serlegből. Ruházata is egyszerű volt, csupán a 
tisztaságát igényelte. Sem az oldalán viselt kard, sem szkíta lábbelije, sem lova kantárja nem volt 
díszített, eltérően más szkítákétól, akik arannyal, ékkővel vagy bármi értékessel ékesítették azokat. 
A földet gyapjú szőnyegek borították.” (Priszkosz rétor feljegyzése) 
 
E három év alatt, egy Jordanes által feljegyzett legenda szerint Attila felfedezte „Mars Kardját”: 
A történész Priscusezt a következőképpen örökíti meg: 
 "Mikor egy bizonyos juhász bicegni látta az egyik üszőt a nyájában és nem talált magyarázatot a 
sebére, kíváncsian követte a vérnyomokat és végül egy kardhoz ért, amire az ügyetlenül rálépett 
legelés közben. Kiásta és egyenesen Attilához vitte. Ő megörült ennek az ajándéknak, és 



nagyravágyó lévén, azt gondolta, hogy az egész világ vezetőjévé nevezték ki, és hogy a győzelem 
Mars kardján keresztül biztosítva volt számára.”(Jordanes: A Gótok Származása és Tettei XXXV fej.) 
 
450-ben Attila bejelentette, hogy támadást kíván indítani a vizigótok toulouse-i királysága ellen III. 
Valentin császárral szövetségben. Honoria, Valentin nővére 450 tavaszán annak okáért, hogy 
elkerülje a kényszerházasságát egy szenátorral, elküldte a hun királynak segítségkérését és gyűrűjét. 
Attila ezt házassági ajánlatként értelmezte, s a nyugati birodalom felét kérte hozományul. Az 
eseményeknek innentől már nem lehetett megálljt parancsolni. 
 
Marcianus megtagadta a hunoknak a további sarc fizetését. S ezt az eseményt még tetézte, hogy a 
száli frankok királya meghalt, s a két fiú közti trónharcban Attila az idősebb, míg Aetius a fiatalabb fiút 
támogatta. 
Aetius elindult Attila megállítására. I. Theodorik, a vizigót király, szövetségre lépett Rómával. Az 
egyesített seregek Attila előtt érték el Orleanst, ezzel megállították a hunok előretörését. Aetius 
üldözőbe vette és utolérte a hunokat, de Theodorikot megölték a harcban,Aetiuspedig nem tudta 
helyzeti előnyét kihasználni, így a szövetség gyorsan felbomlott, Attila pedig visszavonult, hogy 
folytassa hadjáratát Itália ellen. 
 

ATTILA NAGYSÁGA 
 
Kr. u. 451-ben a Galliába betörő Attila hatalmas seregével szemben Catalaunumnál hatalmas erejű 
római–germán haderő sorakozott fel. Bár a történelemkönyvekben véres csatajelentről olvashatunk, 
ez egyáltalán nem biztos, hogy megtörtént. A legújabb kutatások szerint ugyanis a két hadsereg 
valóban farkasszemet nézett egymással, azonban a csata elmaradt. Attila állítólag azt mondta 
barátjának, a római csapatok vezérének, hogy „te is vesztenél 12 000 embert, én is, ne ütközzünk 
meg.” Kérdések: miről tanultunk eddig? A régészek ugyanis felásták a csatateret és átvizsgáltak több, 
eltérő tartalmú dokumentumot. 
 
Például a Tarih-iÜngürüsz krónika szerint Attila győzelmet aratott a catalanumi csatában. Ezt 
támasztja alá az a tény, hogy a következő évben Attila minden ellenállásnélkül vonult be Itáliába. 
 
A következő évben Attila újra Itáliára támadt, de Róma kapuinál váratlanul visszafordult. A 
hagyomány szerint egy csoda történt: I. Leó pápa szavai és az égi jel mentette meg az Örök Várost. 
Igazából azonban Róma elképesztően nagy hadisarcot fizetett, ezért Attila megkegyelmezett a 
városnak. Attila így akarta megmutatni, hogy tiszteletben tartja a nagy birodalom becsületét. 
 
453-ban Attila meghalt. Nászéjszakáján orrvérzést kapott és kábulatában megfulladt. Ez egy kissé 
gyanús, valljuk be. Más teóriák szerint belső vérzés végzett vele, mert túl sok alkoholt fogyasztott és 
nyelőcső visszérbetegségben szenvedett. Az újabb verzió értelmében felesége, Ildikó ölte meg. A 
legenda szerint ott, ahol a Tisza kétfelé ágazott, elzárták az egyik ágát úgy, hogy a víz mind a másik 
ágába folyt. Itt három - arany, ezüst és vas - koporsóba temették el, mondván: 
„Urunknak ekképpen legyen nyugovása: víz alá, föld alá készüljön lakása, fényes napsugárba, sápadt 
holdsugárba, harmadiknak pedig sötét éjszakába. Melléje tétessék harci paripája, fegyvere, sok 
kincse, szép arany marhája, kísérje is el őt minden hív szolgája, legyen véle ott is szépséges mátkája.” 
Csaba fia, megfejtette a táltos szavait: az arany volt a napsugár, az ezüst a holdsugár, a vas jelentette 
a fekete éjszakát. 
 

ATTILA PORTRÉJA 
 
Az Attiláról szóló tudásunk fő forrása Priscus leírása. A történész annak a küldöttségnek volt a tagja, 
amelyiket II. Theodosius 448-ban a hunokhoz küldött. A nomád hunok falvait a kor nagyvárosaival 
megegyező méretűnek írja le. Attilát a következőképpen ábrázolja: 



„Külsejében igazi hun, alacsony termetével, széles mellével, nagy fejével, apró szemével, ritka 
szakállával, lapos orrával és sötét testszínével egyesítvén magában nemzetének sajátosságait…” 
 
Attila külső vonásai kelet-ázsiai jelleget tükröznek. Mivel ez a korabeli Európában nem volt 
megszokott, ezért gyakran durva jelzőkkel írták le. 
 
Priscus megemlíti, hogy Attila és környezete mily nagy műveltséggel bírt, továbbá hogy a Hun 
Birodalom fő nyelvei a hun/magyar, a gót és a latin volt. A szerző elmeséli találkozását egy keletrómai 
fogollyal, aki annyira hozzászokott a hunok életéhez, hogy már nem kívánt hazatérni hazájába. A 
történetíró ténylegesen csodálja Attila alázatosságát és egyszerűségét.  
 
Attila vérengző barbárként és minden civilizáció ellenségeként való beállítása inkább egyes nyugati 
körök, érdekszférák fejéből származik. Sok művészi alkotáson keresztül igyekeztek elhitetni ezt a 
barbár és kegyetlen szerepet az utókorral. Innen származik a nyugati kultúrában Attiláról kialakított 
„Isten ostora” image. 
 
Az előbbi római képpel szemben a germán mondák szerint Etzel a Nibelung-énekben, illetve Atli a 
VölsungaSagában és az Edda-énekekben nemes és nagylelkű szövetséges. 
Bizonyos nemzetek, mint a török és a magyar, mindig kedvező színben tűntették fel Attilát. A mai 
napig kedvelik és használják névváltozatait. 
 
Gárdonyi Géza A láthatatlan ember című művében, mely főként Priszkosz rétor leírásaira alapoz, 
pozitív portrét fest Attiláról, minthogy bölcs és kedvelt vezérként jeleníti meg. 
 
Végül Attila szakralitásával kapcsolatban érdemes elgondolkodnunk azokon a krónikai részeken, 
amelyek szerint meg volt keresztelve és keresztény uralkodó volt. Léteznek történelmi 
bizonyosságok, amelyek igazolják a feltételezést, miszerint a hunok társadalmában az őskeresztény 
eszmék belső hitvallásként és életgyakorlatként mindig is jelen voltak. Amennyiben ezt kétséget 
kizáróan sikerül bebizonyítani, akkor nem csak Attila személyét kell majd revideálniuk egyes nyugati 
történészeknek, hanem az ősmagyarság műveltségét és vallását is. 
 
Száraz György 
Boldog napot! 
 

MENNYEI KINYILATKOZTATÁSOK 
 
Mit jelent a kinyilatkoztatás? Mit üzennek? Milyen fajtáik vannak, azaz mi teszi valódivá a 
kinyilatkoztatásokat? Eldönthető, s ha igen, akkor mi alapján, hogy egy kinyilatkoztatás mennyei 
eredetű, avagy alacsonyabb rendű forrásból származik. Sok izgalmas kérdést kell végiggondolnunk 
e tárgykörben. 
 

VALLÁS-MISZTÉRIUMVALLÁS 
 
A misztériumvallás egy gyűjtőfogalom, amely kifejezetten olyan vallásokat tömörít, amelyek csak a 
beavatottak számára ismertek ésszertartásaik gyakorlása is csak a kiválasztottaknak adatik meg. 
A misztérium szó visszavezethető a görög müó(titkot tartok), a müomai(beavattatom) szóra, illetve a 
müsztérionés a müein (bezárulni, magába zárni) és a latinul mysterium igéből ered. Ez mind a 
külvilágtól való elfordulást, a csendet, a profán világtól való visszavonulást, a titkot és az emberi 
szóval való megközelíthetetlenséget fejezi ki. A misztérium tehát kizárólag a belső kör, a beavatottak, 
vagyis az ezoterikusok számára megismerhető és feltárható isteni kinyilatkoztatást takarja. 
 



A misztériumvallások kinyilatkoztatásainak célja, hogy az emberi, külső, világi és racionális keresés 
helyett a benső, intuitív törekvés felé irányítsa az ember tekintetét, hogy az istenséggel való 
egyesülés megszülethessen. Tehát a lélek és a szellem nászán keresztül érjük el saját isteni 
mivoltunkat. 
 
Az ismertebb misztériumvallások a következők: Attisz-kultusz, Dionüszosz-kultusz, Eleusziszi 
misztérium, Ízisz-kultusz, Manicheizmus, Mithraizmus, Mithrász misztériumai, Neoplatonizmus, 
Orpheusz-kultusz, Ozirisz-kultusz, Püthagoreizmus, Tammuz-kultusz, hogy csak néhányat említsek. 
 

KINYILATKOZTATOTT VALLÁSOK 
 
A misztériumvallások egyfajta továbbfejlődésének tekintik az úgynevezett kinyilatkoztatott vallásokat 
és a természetvallásokat. A kinyilatkoztatott vallások egységesen az Isten és az ember kapcsolatba 
kerülését tárják fel oly módon, hogy Isten leleplezi saját magát és bemutatja a tervét. Az isteni 
ilyesfajta megnyilvánulását szentírásoknak nevezik. Itt mindig kihangsúlyozzák, hogy a szentírás nem 
mítosz és nem kitalált események gyűjteménye, hanem sugalmazott mű, melynek leírója mindig az 
ember, ám szerzője az Isten. Ez a fajta kinyilatkozás-értelmezés nem zárja ki a misztériumok 
létezését, sőt a természetfeletti kinyilatkoztatás megfejtése során a misztérium szót Isten titkos 
gondolataként állítja be. Ebből következik, hogy Isten kijelentéseit, kinyilatkoztatásait, amelyek az 
emberi értelem számára csak részlegesen felfoghatók, misztériumoknak hívják. 
Isten a vallásokon, mint olyanokon keresztül taníthatja meg az embert szentséges titkainak 
kifürkészésére, amennyiben úgy dönt, hogy egyeseket – vagy akár tömegeket – beavat. 
 
A természetvallásoknak általában azokat a vallási eszmegyűjteményeket szokás nevezni, amelyek 
hátterében egy kiforrott, koherens mitológia húzódik, illetve egyfajta természetes hitrendszer. A 
természetvallásokról azt feltételezik, illetve úgy állítják be, hogy nincs bizonyított hagyományuk, 
amelyeket a történelmi dokumentumok és események alátámasztanának. Holott ez nincs így, mi 
több, éppen a vallások némelyike igyekezett kiirtani a természetvallások írmagjait. Továbbá érdekes 
körülmény és értelmezési mód, hogy természetvallásnak nevezik még az Ótestamentum tanításaitól 
eltérő nézeteket valló vallási eszméket is. 
 

AZ IGE 
 
Az ige szavunk jelentései: „szó”, „beszéd”, „varázsszó”, „bűvös szó”, „varázsige”, „kimondott szó”, 
„teremtő szó”. Az archaikus vallásokban a világ teremtése, az ember és minden létező 
megnyilvánítása az Ige által történt.  
A sztoikusok Logosznak, azaz Szónak nevezték a világot irányító értelmet. Az Ige (görögül: Logosz; 
latinul: Verbum) nagybetűvel írva Isten kinyilatkoztatása a Bibliában. Ebben az értelemben használva 
szokás egyes bibliai szakaszokról „igeként” beszélni. A nagy kezdőbetűvel írt Ige a Szentháromság 
második személyét, Jézust, a Fiúistent is jelenti, akinek Isten kimondott szavával való azonossága 
keresztény hittétel, tehát már önmagában kinyilatkoztatás. 
 
A zsidó-keresztény hitvilág alapélménye az a bizonyosság, hogy Isten kapcsolatot teremtett a világgal. 
Az Ószövetség valóságos tárháza Isten különböző„megjelenéseinek” és kinyilatkoztatásainak. 
Eztteofániáknakhívják, amely a legkülönféleképpen történhet: látomás, álom, eksztázis, sugallat, de 
akár angyal útján, sőt akár természeti jelenségek és történelmi események formájában is. 
 
Ezeken az Isten-megjelenéseken túl az isteni kinyilatkoztatásnak van más jelentősége is. Például az 
Ószövetségben az Isten szava, vagyis a megtiszteltetés és kiváltság, hogy Jahve szólott a választott 
népéhez. Tegyük hozzá, a Szentírásban nem találunk egyetlen olyan jelentet sem, amikor egész Izrael 
hallotta volna Isten beszédét. Fura az Ószövetség alapállása, hogy Isten kinyilatkoztatása 



mindenkinek szól és mindenkire vonatkozik, de nem mindenki hallhatja, csak néhány kiválasztott, 
akiknek egyes kutatók szerint 225-ször jelenik meg az „Úr szava”. 
 
Az isteni, illetve mennyei kinyilatkoztatások eltérnek az Ó- és az Újszövetségben. Erről az alábbiakból 
tudhatunk meg többet: „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták 
által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a 
világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával 
hordozza a mindenséget.” 
 
A keresztény hit alapja az a meggyőződés, hogy Jézus Krisztusban Isten teljes kimondta és a világnak 
adtaönmagát. Nem csupán részben, hanem teljes egészében, s minthogy ez megtörtént, Istennek 
több mondanivalója – kinyilatkoztatása – nincs és nem is lehet a világ felé. Érdekes dogma, nemde? 
 

DEIZMUS 
 
A deizmus egy olyan istenfelfogás vagy természetes vallás, amely Istent személyesen létező 
valóságként feltételezi, valamint elismeri, hogy a világot a természeti törvényekkel együtt Isten 
teremtette, de tagadja, hogy Isten bármi módon beavatkozna a teremtésbe. Ebből kifolyólag a 
deisták tagadják a természetfeletti kinyilatkoztatásokat is. Szerintük a vallást az emberi észre kellene 
alapozni, valamint a természet megfigyeléseinek tapasztalataira. A deizmus Európában a 16. 
századtól egyre elterjedtebb volt és egy nem kinyilatkoztatáson alapuló, filozófiai, természetes vallás 
létesítésével kapcsolódott össze. 
 
A deizmus egy ponton mindenképpen a kereszténységellenpólusa, hiszen elutasít minden történelmi 
és természetfölötti kinyilatkoztatást, s a vallást teljesen emberközpontúvá teszi. A deizmus az igazi 
kereszténységet a „természetes vallással” azonosította, amely lényegében egy magasabb rendű 
etika. Ennek tudható be a 18. és 19. századra jellemző kulturális vagy névleges kereszténység 
terjedése. Céljuk a nemes eszmények szolgálata volt. Így lépett a személyes Istennel kapcsolatban 
álló, élő vallás helyébe az etika, a művészet és a tudomány. Ezzel a hagyományos kereszténységet 
válságba sodorta. 
 
A deizmus rámutat arra, hogy Istenből sokan hézagpótlót csinálnak, s hogy a vallás lényege nem a 
tiszta észbeli megismerés vagy az erkölcsiség, hanem a tisztelet és a hódolat a szent Isten előtt, aki a 
kinyilatkoztatás természetfölötti jelei alapján értelmi meglátással ismerhető meg, s ezt a hitbeli 
ismeretet állandóan igazolni kell. 
A keresztények szerint a világ nem lehet szükségszerű teremtő tett eredménye és az ember sem 
lehet a végtelennek az egyediesítése. Az ember Isten szabad teremtménye és alakítója a 
történelemnek, tehát többre képes, mint pusztán általános érvényű igazságok meglátójának lenni. 
Ezért az ember felismerheti a történelemben megjelent kinyilatkoztatást és annak alapján rendezheti 
be életét. Az I. vatikáni zsinat elítélte a deizmust, mivelhogy abból az következik, hogy egyrészt Isten 
szükségszerűen teremtette a világot, ami egyenértékű Isten szabadságának tagadásával, másrészt a 
természetfelettinek és a kinyilatkoztatásnak az elutasítása miatt. 
 

AZ ARVISURÁK 
 
Az Arvisurákat Paál Zoltán, egy magyar kohász írásaiból ismerjük. Ő azt állítja magáról, hogy a mű, 
melynek tartalmát egyrészt kinyilatkoztatás, másrészt a kollektív tudattalannal való kapcsolata révén 
ismerte meg, a hun-magyar törzsek sok ezer évet átívelő történelmét és mítoszait foglalja magába. 
 
A szerző/szócső szerint Arvisura-Anyahita a magyarok Nagyboldogasszonya volt, aki még az özönvíz 
előtt a magyarok ősei által lakott csendes-óceáni Ataiszonélt. Ataisz nem azonos a közismertebb 
Atlantisz szigetével. Az Arvisura-Anyahita és az őt követő „rovósámánok” által lejegyzett szöveg 



történeti létezésére nincsen elfogadott bizonyíték, illetve eddig nem sikerült más forrásokból 
megerősíteni az Arvisuráktartalmát. 
 
Az Arvisura szó jelentése: igazszólás, vagy igazat mondott szó. A szó eredetét tekintve megtudhatjuk, 
hogy egy sok ezer éve élt nagytudású asszony, ArdvisuraAnyhita neve után maradt fenn, aki 
bölcsességet és tudást hagyott az akkor élt emberiségre. Az ő szellemi hagyatékát nevezik 
„Arvisurák”-nak. Sokan hiteles kinyilatkoztatásnak tartják az Arvisurákat. 
 
Száraz György 
Boldog napot! 
 

OROSZ PARAKUTATÁSOK 
 

MIT TAKARNAK PARAKUTATÁSOK? 
 
A parakutatások a természetben megnyilvánuló természetfeletti erőket vizsgálják tudományos és 
spirituális módszerekkel. A világ minden kultúrájában fellehető a rejtélyes isteni erő működése. A 
primitív vallások manának, a kínaiak chi-nek, az egyiptomiak ka-nak, a hinduk prana-nak, a görögök 
pneumának, a szufikbarakka-nak, Hermész Triszmegisztosztelesma-nak, Dr. Wilhelm Reich orgon-nak, 
az ezoterikusok spirituális energiának és univerzális energiának, míg az orosz kutatók bioplazmikus 
energiának nevezik. A parakutatások nagy része extraszenzoriális percepció (E.S.P.), azaz 
érzékszerveken kívüli érzékeléssel foglalkozik. Ide tartozik például a telepátia (az elmék közötti 
közvetlen kommunikáció), a clair-voyance (más helyeken történő események észlelése), a 
prekognició (előérzet, jövőbelátás), de az auralátás is ide sorolandó. Ha belegondolunk, a 
kémkedésre és a katonai célokra kitűnően használható parapszichológiai eredmények szinte 
felbecsülhetetlen értékkel bírnak. Valójában meg sem lehet saccolni, hogy Oroszország jelenleg 
mennyit költ évente parakutatásokra. Egy régebbi becsült adat szerint a Szovjetunió az 1970-es 
években közel 40 millió rubelt költött évente parapszichológiai kutatásokra. 
Nem csoda, hogy a rendkívüli képességek kutatását jól titkolják és pontos adatokat alig, inkább 
kiszivárogtatott információkat/dezinformációkat, vagy a múltban már régóta lezajlott kísérleteket 
lehet csak megismerni. Ennek fényében lássunk két orosz (para)fenomént!  
 

LEONYID L. VASZILJEV 
 
L. L. Vasziljev a korai szovjet telepátia-kísérletek emblematikus figurája. Vaszilej fiziológusként kezdte 
pályafutását és így folyt bele a pszi-jelenségek világába. 1921-ben V. M. Behtyerev vezetése alattzajló 
kísérletekben vett részt. A kutatók a gondolatátvitelek jelenségét vizsgálta elsősorban kutyákon, 
majd később embereken. 
1932-ben Vasziljev irányításával alakult meg a Szovjet Agykutatási Intézet. Szakterületének számított 
a hipnózis és a telepátia összekapcsolása. Érdemei közé tartozik a távhipnózis területén elért 
megannyi eredmény. Például sikerült fogékony alanyokat több kilométeres távolságból 
hipnotikustranszba ejteni. Érdekes, hogy mind a kísérletek kezdő időpontját, mind a befejezését 
véletlenszerűen választották meg, ugyanakkor az utókor talált a metódusban hibát. 
 
Ami viszont vitán felül áll, az a szemléletváltás, amelyet Vasziljev véghezvitt. Addig ugyanis a telepátia 
jelenségét a rádióhullámokhoz hasonló elektromágneses hullámokkal magyarázták, míg az orosz 
kutató rámutatott, hogy ennek a kommunikációnak a hátterében valami sokkal mélyebb ok, illetve 
mező állhat. Ezt úgy bizonyította be, hogy teljesen leárnyékolt Faraday-kalitkába ültetett alanyokat, 
akik csodák csodájára szintén képesek voltak a telepátia működtetésére. A másik hallatlanul nagy 
eredményeannak belátása volt, hogy a távhipnózisban a távolságok teljesen elhanyagolhatók, szinte 
lényegtelenek. Magyarul az eredményeket nem befolyásolta, hogy a vevő és a küldő között egy 



kilométer vagy ötszáz kilométer távolság van.Vasziljev közelebb került a tudatalatti szimbólumainak 
megfejtéséhez is, továbbá képes volt elfogadni, s materialista beállítottsága dacára objektíven tudta 
vizsgálni a tibeti buddhisták gondolatátviteli képességeit és egyéb spirituális módszereit.  
Kísérleti munkáit a második világháború után egy szünet szakította meg, de később új laboratóriumot 
hozott létre a leningrádi egyetem fiziológiai kutatóintézetében. Itt dolgozott haláláig. Azt hiszem, sok 
tudós tanulhatna nyitottságot Vasziljevtől. 
 

NYINA KULAGINA 
 
Egy teljesen hétköznapinak tűnő, szovjet háziasszony bizonyult az orosz parakutatások 
legtehetségesebb alanyának. Képességei kiállták a legkritikusabb tudományos teszteket is. 
NyinaKulagina gyerekkorától kezdve tudta, hogy nem mindennapi erők és képességek birtokosa. 
Képes volt azonnal diagnosztizálni betegségeket és zárt helyen lévő tárgyakat látni. 
1964-ben, harmincéves korában idegösszeroppanást kapott és kórházba került. Itt lettek figyelmesek 
még különleges adottságaira: érintéssel gyógyított be súlyos sebeket és szó szerint látott a kezével, 
azaz érintéssel tudott információkat levenni tárgyakról. A parafenomén adottságait nem lehetett 
többé titokban tartani. Mind a tudományos körök, mind a titkosszolgálat emberei felfigyeltek az 
asszonyra és vizsgálatsorozatnak vetették alá. Így láttak napvilágot a többi isteni adománya. 
 
Kulagina paranormális képességei közül a pszichokinézis volt az egyik legismertebb. Az elmúlt 
évtizedekben az egész világot bejárták azok a felvételek, melyeken látható, hogy pusztán akaratával 
tárgyakat mozdít el vagy lebegtet. De nem csupán a tárgyakra, hanem az élő szervekre is komoly 
ráhatást tudott gyakorolni. Tudatának koncentrációjával leállított egy békaszívet, valamint 
kettéválasztott egy vízben úszó, nyers tojássárgáját a fehérjétől. 
 
A vizsgálatok közepette megfigyelték Kulaginaélettani funkcióit, s a műszerek rendre abnormális 
értékeket mutattak. Pulzusa pillanatok alatt az egekbe szökött és pár kísérlet alatt 2-3 kilót fogyott. 
Ezenfelül sok átmeneti tünet is jelentkezett az orosz parafenoménnél: látási és hallási zavarok, 
gyomorpanaszok és végtagrángások. Még érdekesebb, hogy az asszonyságnak alapból tízszerese volt 
a test közelében mért elektromágneses mezeje (az aura bioplazmikus teste), ám a kísérletek 
folyamán ez az érték többszörösére emelkedett. Az agya elülső és hátulsó részei között mért 
potenciálkülönbség pedig elérte az ötvenszeres értéket. 
 
NyinaKulagina 1990-ben távozott el. Sokan feltételezték, hogy annyira megviselte szervezetét 
paranormális képességeinek a túlműködtetése, hogy végül ebbe fáradt bele. Túl minden orosz 
kísérleten, vizsgálaton és dokumentáción, NyinaKulagina paranormális képességeitaz is bizonyítja, 
hogy az 1970-ben az amerikai kutatókvisszaigazolták a vele folytatott kísérletek valódiságát. 
 
Száraz György 
Boldog napot! 


