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A kiadó előszava 

A könyv, melyet Önök most a kezükben tartanak, számomra óriási kincs. Nem anyagi 
értelemben, mint azt sokan gondolnák, hanem azért, mert benne van kimondva-kimondatlanul 
az életem, a hitem, az életfilozófiám és a rendíthetetlen optimizmusom is. 
Magyarnak születtem, magyar földön, immár 67 éve, de a sors arra kényszerített, hogy 
kenyerem javát idegen földön egyem meg. Vállalkozóként az Úr segedelmével komoly 
sikereket értem el, de éreztem, hogy nem teljes az életem. 
Immár 45 éve megtaláltam azt az ösvényt, amely elvezetett a keresztény hit őszinte és bátor 
vállalásához, megéléséhez. Ebben őszinte társam és partnerem a nejem, Mária, aki jóban és 
rosszban mellettem állt, támogatott, összefogta népes családunkat, és segített abban, hogy a 
megkezdett útról le ne térjünk. 
Egészségügyi paramétereim, dacolva a tényleges évekkel, egy 40-45 éves, egészséges ember 
paramétereinek felelnek meg. Ezt csak úgy érhettem el, hogy töretlen hittel és kitartóan éltem 
azt az életformát, életstílust, amelyet fölvállaltam, bárhol is jártam a világban. 
Az elmúlt években, sűrű hazalátogatásaim során, nap mint nap szembesültem a magyarság 
önemésztő, önpusztító mindennapjaival, életformájával. Ekkor éreztem úgy, hogy nekem is 
segítenem kell. Döntöttem. 
Vállalkozásom éves nyereségéből igyekszem minden lehetséges módon segítséget nyújtani 
azoknak, akik hajlandók velem és barátaimmal együtt azon munkálkodni, hogy magyarságunk 
úgy szellemi, mint fizikai voltában egészségesebb és örömtelibb, teljes életet élhessen. 
Reményeim szerint ez a könyv is egy téglája annak a virtuális épületnek, mely egészséges 
életünket jelképezi. Építkezzünk együtt! 
Kérem, forgassák e könyv lapjait olyan őszinte meggyőződéssel, mint amilyen őszinte szívből 
ajánlom én is Önöknek, és ne feledjék, a kincs, amit a kezükben tartanak, legyen 
mindannyiunké, tegyük közkinccsé. 

Őszinte tisztelettel: 
Shelley Tibor 

Ajánlás 
Apámnak, A. Lloyd Nedley Jr.-nak 

Apám gépészmérnök, nem pedig egészségügyi szakember. Munkás életének zömét azzal 
töltötte, hogy autókat tervezett a General Motors részére. Ez a könyv valószínűleg soha nem 
jelent volna meg, ha apám gyermekkoromban nem változtatta volna meg az életmódját. 
Kisfiúként saját szememmel láttam, hogy gyökeresen megváltoztatta táplálkozási szokásait, 
testgyakorlásba fogott, valamint azt, hogy egyre gyengülő fizikai állapota miként változott 
meg néhány hónap alatt, és lett rendkívül egészséges. Ez csigázta fel érdeklődésemet az 
egészségügy iránt. Olyannyira, hogy felnőve az orvosi hivatást választottam, jelenleg 
belgyógyász szakorvos vagyok. Édesapám, jó néhány mérnöki tanulmány szerzője, örömmel 
vállalta, hogy e könyv egyik szerkesztője lesz. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy érthetővé 
tegye a laikus olvasóközönség számára is, és a mű bizonyos részeit illetően munkája egészen 
döbbenetes volt. Készséggel vállalta ezt az áldozatot, és azt vallotta: "Talán többet teszek az 
emberiségért azzal, hogy segítek e könyv megjelenésében, mint amennyit egész mérnöki 
pályafutásom alatt tettem." Ha ez a munka segít az embereknek, hogy életvitelüket és 



egészségüket jobbá tegyék, apám és én igazán elégedettek leszünk. 
  

Köszönet 

David DeRose szakorvosi tanulmányaim során oktatóm volt, és nyilvánvalóvá tette, milyen 
fontos az étrend bizonyos betegségek gyógyításában. Dr. DeRose volt az első olyan ember, 
aki a modern tudományos irodalom segítségével bemutatott nekem egy magasabbrendű 
táplálkozási módot, melyet felvázolok és ajánlok ebben a könyvben. Közreműködött abban is, 
hogy változtassak, javítsak étrendemen és életmódomon. Így lett ennek a könyvnek a 
szerkesztője. 
Az alabamai Seale-beli Uchee Pines Institute készségesen rendelkezésemre bocsátotta egyik 
diákját, hogy segédkezzen e könyv hivatkozásainak elkészítésében. Minden egyes fejezetet 
terjedelmes hivatkozáslistával láttunk el, hála Rodney Scale munkájának, aki több mint két 
évvel később tért vissza ausztráliai otthonába, mert szerette volna készen látni a könyvet. 
Szinte megszámlálhatatlan órát töltött azzal, hogy teljes terjedelmükben jusson hozzá 
tanulmányokhoz, szakcikkekhez. Sok tanulmány szerzőjét felhívta telefonon, hogy 
megbizonyosodjunk arról, hogy a szerzők nevét pontosan idéztük. Most pedig egy még 
terjedelmesebb és alaposabb CD-ROM-változat létrehozásán dolgozik. 
Charles Cleveland ösztönzőleg hatott rám, hogy a könyv terve megfoganjon bennem, és azzal 
is segítségemre volt, hogy átültette írásba a videóra felvett előadásokat, sőt a hivatkozások 
kialakításában is segédkezett. 
Shellie Hammack és Tony Clifton az ábrák elrendezésében és megtervezésében vállalt 
jelentős munkát. 
Az oklahomabeli Ardmore Mercy Memorial Health Center nemcsak belenyugodott abba, 
hogy sokáig távol maradtam, míg a könyvet írtam, hanem segítséget is nyújtott, mivel 
használhattam orvosi könyvtárukat. Kim McClemore, az orvosi könyvtáros akkor is mindig 
készségesen megszerezte teljes terjedelmükben a tudományos cikkeket, tanulmányokat, ha az 
nehézségekbe ütközött. 
Köszönet az Ardmore-i Health Institute-nál dolgozó Velda Lewisnek, aki arra kért, hogy 
tartsak egészségügyi előadásokat, miután Alabamába költöztünk. Mindig ragaszkodott ahhoz, 
hogy a szakmában jártas ember vonultassa fel a szemléltető eszközöket. A hallgatóságban 
voltak olyanok, akik később meghívtak, hogy tartsak előadásokat máshol az országban, sőt 
külföldön is. E kezdeti egészségügyi előadások nélkül e könyv anyaga sohasem jött volna 
létre. 
Az Ardmore-i Institute of Health testülete, a Lifestyle Center of America tulajdonosa és 
működtetője felkért, hogy kezdő orvosként legyek igazgatójuk. Ők adtak ösztönzést arra is, 
hogy gondolkodjak el a táplálkozás és az életmód kérdésein. Későbbi orvos igazgatójuk, dr. 
Zeno Charles-Marcel sok-sok hetet szánt arra, hogy orvosi praxisomban helyettesítsen, s így 
lehetővé tegye, hogy befejezzem e könyvet. 
Köszönet Brian Shockley doktornak, aki szintén hajlandó volt heteken át helyettesíteni, hogy 
a könyv írásával foglalkozhassam. Ez olykor 16 óránál is hosszabb munkanapokat jelentett 
neki, de orvostársa otthon maradhatott, és megszakítás nélkül írhatott. 
Pácienseim nemcsak beletörődtek, hogy helyettesítettek engem, miközben a könyvet írtam, de 
közülük egyesek lelki szemeim előtt is megjelentek munka közben. Noha többnyire nem 
szerepelnek név szerint e könyv lapjain, számos idézett életszerű példáról gondoskodtak. 
Könyvem értük, a páciensekért született, hogy olvassák, elsajátítsák a leírtakat, és 
egészségesebben éljenek. 
Köszönetet mondok diákjaimnak és előadásaim hallgatóinak, akik elsőként igényelték a 
könyvet, hogy ne kelljen magnóra venni az előadásokat, és hozzájussanak a fotókhoz, 



valamint az őket érdeklő szemléltetési anyagokhoz is. 
Hálás vagyok néhai Ellen White-nak, akinek írásai állandóan arra késztettek, hogy 
gondolkozzak, kutassak és felfedezéseket tegyek az egészség és az orvoslás területén. A 
Függelék X. további információkkal szolgál róla. 
Köszönet illeti édesapámat és édesanyámat, Lloyd és Orvetta Nedleyt, akik olyan meghitt 
légkörben neveltek föl, amilyen csak lehetséges volt a zavaros 60-as és 70-es években. Ők 
voltak első tanácsadóim az egészséges életvitel terén. A könyv ajánlása több részlettel szolgál 
apámra vonatkozóan. 
Köszönöm szeretett feleségemnek, Ericának, hogy nemcsak türelmesen várt ennek az 
elképzelésnek a megvalósulására, hanem biztosította is, hogy a könyvírásnak szenteljem 
magam. 
Három fiamnak, Joelnak, Allennek és Nathannek köszönöm, hogy megtanulták tisztelni azt az 
időt, amikor apuka otthon van ugyan, de igen elfoglalt, mert a könyvén dolgozik. 
  

A szerzőről 

Neil Nedley főállású praktizáló belgyógyász. Szakterülete a szívgyógyászat, a gyomor- és 
bélgyógyászat, a válságkezelés és a megelőző orvoslás. Főiskolai tanulmányait az Andrews 
Egyetemen végezte biokémia szakon. Az orvosi egyetemet 1986-ban végezte el kiváló 
eredménnyel a Loma Linda Egyetemen, Kaliforniában. 
Belgyógyász szakorvosi tanulmányait az ohióbeli Wright Egyetemen folytatta 1989-ben, és 
még ugyanebben az évben megkapta a szakorvosi képesítést. Tagja az Amerikai 
Orvostársaságnak, az Amerikai Orvoskollégiumnak, valamint az Alpha-Omega-Alpha Honor 
Orvosi Társaságnak és számos más egészségügyi és orvosi testületnek. 
1989-ben költözött az oklahomai Ardmore-ba kihasználva a lehetőséget, hogy az azonnali 
belgyógyászati beavatkozást igénylő orvoslás területén folytathat szakmai gyakorlatot 
különös tekintettel a válságkezelő és életmentő eljárásokra, valamint az ardmore-i Health 
Institute-tal való közös munka miatt. Ez utóbbi intézmény az amerikai Életmódközponttal 
működik együtt a megelőző orvoslás területén. Dr. Nedley orvos igazgatóként teljesített 
szolgálatot az ardmore-i Health Institute-nál és a vele együttműködő életmódközpontban 
1996-ban. A Mercy Memorial Kórház belgyógyászatán dolgozott mint főorvos, és a 
belgyógyászat vezetője volt. Jelenleg a Mercy Memorial Egészségügyi Központ 
igazgatótanácsának tagja. Ez egy regionális gyógyászati központ Dél-Oklahomában. Ő az 
elnöke az Egészségügyi Nevelési és Orvosi Könyvtár bizottságának. 
Dr. Nedley igen sok előadást tartott az Egyesült Államokban, Kanadában, Európában és 
Oroszországban a táplálkozásról, az életmódról és az egészségről. Jó néhány táplálkozással 
foglalkozó és főzőtanfolyamot tartott (feleségével, Ericával), stressz-szemináriumokat, 
valamint dohányzásról leszoktató programokat vezetett. Az ebben a könyvben található 
témakörökről egészségnevelő videosorozatot készített, melyek közül néhányat műholdas 
közvetítéssel az egész országban bemutattak. Feleségével és három fiával egy 90 hektáros 
ültetvényen él Oklahomában. Szeret olvasni, futni, teniszezni, kertészkedni. Szereti a 
komolyzenét és szeret traktorozni is. 
  

Előszó 

Ez a könyv a leghasznosabb, amit az egészség érdekében ebben a nemzedékben írtak, és nem 
kétséges, hogy alapvető kézikönyve lesz minden egészségnevelőnek. Tényeket közöl, 
mégpedig tudományos, kiegyensúlyozott módon, ami minden racionális lény számára 



indokolttá teszi, hogy javítson életmódján. 
Túlmutat a tényeken, az életmód veszélyein, és építő, gyakorlati javaslatokat tesz arra, hogyan 
változtassunk. Jól ismert jelenség, hogy a tények és veszélyek nem elégségesek ahhoz, hogy 
megváltoztassák az embereket. Ez a mű azonban talán sokakat távol tart néhány rossz 
szokástól, és megtorpanásra készteti azokat, akiknek már helytelen beidegződéseik alakultak 
ki, arra ösztönözve őket, hogy gondolják át újra, mit tesznek. Ez a könyv az egyetlen valódi 
Forrásra mutat, aki a változtatásokat lehetségessé teszi, és arra késztet mindenkit, hogy vegye 
igénybe ezt a Hatalmat. 
Az életmód főbb területeivel is foglalkozik a könyv, melyeken a fejlődő világban is 
változtatni kell. Az Egészségügyi Világszervezet azt állítja: 

"2000-re a világ lényegileg valamennyi országában alapvető egészségügyi problémaként 
jelennek meg a szív- és érrendszeri betegségek és a rák. Megelőzésük vagy visszaszorításuk 
társadalmi felelősség, és gazdaságilag is szükségessé vált." 

"A fejlődő országokban az életmóddal összefüggő betegségek (az étrendet, 
alkoholfogyasztást, dohányzást és a fizikai aktivitás szintjét is beleértve) szolgáltatnak 
magyarázatot a legtöbb megbetegedésre és elhalálozásra." 

(WHO Tech. Report Series 797. 1990. 28, 157, 38, 36. old.) 

Az Egészségügyi Világszervezet azt állítja, hogy egy alapvető fontosságú megelőzési 
programra van szükség, azaz tennünk kell valamit, még mielőtt kitör a járvány. A 
szívkoszorúér-megbetegedés kockázatát 90, a rák kockázatát 80%-kal lehet csökkenteni. 
A társadalom erkölcsi züllése is sok problémát okoz. Ezek egyike az AIDS. A felmérések már 
nyilvánvalóvá tették, hogy a rendes nemi életre vonatkozó erőfeszítések nem hatékonyak, 
még a szülők példaadó magatartása ellenére sem. 
Az akarat helyes gyakorlása révén teljes életmódváltozás vihető végbe. Az uralkodó hatalom 
az emberi természetben a döntés, a választás hatalma. Minden az akarat helyes működésétől 
függ. Ha a könyvben képviselt módszerek alkalmazása mellett döntünk, életünkben a 
betegségek nemcsak megelőzhetők, de sok esetben az elvesztett egészség is visszanyerhető. 

Dr. J.A. Scharffenberg 
táplálkozáskutató, 
a Loma Linda Egyetem 
Táplálkozástudományi tanszékének professzora 

A legújabb kutatások új eszközöket adtak a kezünkbe, hogy egészségesek maradjunk, és teljes 
értékű életet éljünk. A helyes táplálkozással, a dohányzás és más vegyi anyagokkal való 
érintkezés elkerülésével, minden képzeletet felülmúló életerőre tehetünk szert. Még a 
szívbetegség és a rák is drámai módon befolyásolható a táplálékunkkal és az életmódunkkal. 
Az optimális étrend azonban nem a bőrétől megfosztott csirkemell, joghurt és saláta 
megszokott együttese, ahogy sokan gondolják. Az ételek ereje ennél lényegesen többet jelent. 
Ebben a kötetben Neil Nedley doktor a legújabb orvosi kutatást veszi alapul, és megmutatja, 
hogyan kell felépíteni az igazán erősítő, egészséget szolgáló étrendet. Azt is bemutatja, 
hogyan szakíthatunk megrögzött rossz szokásainkkal, beidegződéseinkkel, melyek sok ember 
életminőségét rontják, megfosztva őket az igazi élettől. 
Dr. Nedley szakmai tudása új meglátásokkal gazdagítja az olvasót, közvetlen hangvétele és 
segítőkészsége átsegíti a tartózkodás nehézségein, a húzódozás pillanatain, és útnak indulhat 
az egészség felé. 



Dr. Neal D. Barnard 
A Felelős Gyógyító Orvosbizottság elnöke 
  

Bevezetés 

Ezt a könyvet a személyes egészség és betegség egyetemes problémájának szenteltük. 
Egyaránt szól az átlagembernek és az egészségügyi szakértőnek. Mindenkinek, aki szeretné 
meg- vagy visszaszerezni jó egészségét, és természetes eszközökkel kíván megszabadulni a 
betegségtől minimumra csökkentve a gyógyszerek, élelmiszer-kiegészítők és divatos, de káros 
táplálékok fogyasztását. A könyv speciális egészségügyi tanácsokat tartalmaz e célok 
elérésére. A betegségek megelőzésének és kezelésének életmódot érintő módszerei 
megtalálhatók e lapokon. 
Úgy terveztük, hogy munkánk könnyen olvasható és érthető legyen. Sok színes illusztrációval 
igyekszünk világossá tenni az éppen tárgyalt témakört. Mind a 20 fejezet egy-egy speciális 
témával foglalkozik, és mindegyik megáll önmagában is. Ez lehetővé teszi, hogy az olvasó 
kiválassza azt a területet, ami leginkább érdekli. 
A könyv azokon a legfrissebb, tényszerű, megbízható orvosi elveken alapul, melyeket dr. 
Nedley páciensei kezelésekor követ sok-sok éve. Megszámlálhatatlan tudományos kísérlet 
szerte a világon, az életmódbeli tényezők hatásainak legfrissebb orvosi felismerései képezik 
alapját a könyvben olvasható és tanácsoknak. Számos különleges betegség és rendellenesség 
kerül szóba a stressz, a függőségi problémák, a táplálkozás körüli hétköznapi tévhitek, 
táplálék-kiegészítők, a kábítószerek és más egészségügyi témakörök mellett. 
  

A könyv célja 

– hogy bemutassa a táplálkozás és más életmódtényezők egészségre gyakorolt hatását. 
– hogy rávilágítson, hogyan előzhetők meg szinte teljesen, illetve hogyan kezelhetők bizonyos 
mindennapos (és néha egészen különleges) betegségek életmód-változtatással gyógyszerek és 
mellékhatások nélkül. 
– hogy megnyugvást adjon, és növelje az olvasó életszeretetét, elvezetve azon életmód-
változtatásokhoz, melyek összhangban vannak az időtlen bibliai elvekkel és a modern 
tudomány elveivel egyaránt. 
– hogy a benne közölt ismeretanyagot tudományos kutatásokra alapozza. Kiemelkedve a 
vélemények és divathóbortok világából szilárd, megbízható tényeket ismertet. 
– hogy megbízható, jól dokumentált forrásról gondoskodjon, hogy hasznos, modern 
információkat nyújtson az egészségügyi dolgozóknak, és segítségükre legyen az emberek 
nevelésében. 
– E könyv CD-ROM-változatban is kiadásra kerül, hogy minden ábra dia formájában vagy 
számítógépes ábrázolással is hozzáférhető legyen az egészségnevelők és mások számára. 
  
  
  



                  Első fejezet 

            AZ OPTIMÁLIS 

          EGÉSZSÉG ALAPELVEI 
  

Harold állapota súlyos volt. Valószínűnek látszott, hogy szívbeteg. Előkészítettem egy 
terheléses szívvizsgálatra ("taposómalom"). Miközben a nővérrel rákapcsoltuk őt a 
szívmonitorra, így szólt: "Doktor úr, azt gondolom, nem számít igazán, hogyan halok meg. 
Mindannyiunk életében eljön az idő, amikor meg kell halnunk, ez az időpont meghatározott, 
és semmit sem tehetünk ellene." 
Elgondolkodtam a kijelentésén, amely nyilvánvalóvá tette, hogy Harold mennyire nem ismeri 
az életmód és az egészség közötti összefüggéseket. A széles körben végzett tudományos 
kutatások eredményei világosan elénk tárják, hogy mindennapi választásaink döntő módon 
befolyásolják egészségi állapotunkat, és azt, hogy meddig élünk. 
Példaként arra, hogy döntéseink miként befolyásolják életidőnket, megkérdeztem tőle: 
"Harold, ön szerint igaz, hogy Isten terveiben meghatározott az ön halálának legmegfelelőbb 
pillanata? Tegyük fel, hogy így van. Mi történne, ha öngyilkosságot követne el? Hamarabb is 
meghalhatna, mint ahogy Isten eltervezte az ön halálának idejét?" 
Szándékom nyilvánvaló volt. Nap mint nap hozunk olyan döntéseket, amelyek hatással 
vannak életünkre és egészségünkre. Lehet, hogy nem követünk el öngyilkosságot egy rossz 
pillanatunkban, de naponta káros anyagok sokaságát visszük be szervezetünkbe, amelyek idő 
előtti halált okoznak, vagy lerontják életünk minőségét. 
  

Egészségi állapotunk többnyire az életmódunktól függ 

Sokan tévesen úgy hiszik, hogy öröklött genetikai adottságok, jellegzetességek határozzák 
meg az élet minőségét és tartamát. Azonban legtöbbünk számára az egészség elsődlegesen két 
másik tényezőtől függ: 1. attól, amit beviszünk a szervezetünkbe, 2. attól, amit a testünkkel 
teszünk. Vagyis az életmódunktól. Örömhír, hogy bár genetikai adottságainkat nem tudjuk 
befolyásolni, az életmódunkon igenis tudunk változtatni. Életmódbeli döntéseinkkel 
megelőzhetjük azokat a betegségeket, amelyekre fogékonyak, hajlamosak vagyunk. A 
legáltalánosabb betegségekre vonatkozóan dr. Lamont Murdoch, a Loma Linda Orvosi 
Egyetem professzora egyértelműen így fogalmazott: "A hibás genetikai tényezők töltik meg a 
puskát, az életmód húzza meg a ravaszt." 
Gyakran elcsodálkozom azon, miért fordítanak az emberek több figyelmet az autójukra, mint 
a saját szervezetükre. Még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna: "Istennek 
terve van arra, hogy mikor kell az autómnak tönkremennie, nem kell aggodalmaskodnom 
emiatt. Nincs szükség arra, hogy átvizsgáltassam, hogy olajat cseréltessek, vagy bármi miatt 
szervizbe vigyem, és nem számít, hogy milyen típusú benzint használok." Egyértelmű 
számunkra, hogy autónk hosszabb élettartama és üzembiztonsága érdekében szükség van a 
megfelelő gondoskodásra. Mikor látjuk be, hogy "karbantartásra" a testünknek is szüksége 
van, s a megfelelő gondoskodás hosszabb élettartamot és jobb "működési feltételeket" 
biztosít? 
Melyek a halál alapvető okai? Mi okozza a súlyos betegségeket – a szívrohamot, az 



agyvérzést –, amelyek következtében beállhat a halál? Két kutató, McGinnis és Foege nemrég 
elemezte, melyek az amerikaiak halálának alapvető okai. Megállapításaikat a Journal of the 
American Medical Associationban tették közzé. A kilenc vezető halálozási ok többnyire az 
életmóddal kapcsolatos: amit beviszünk a szervezetünkbe, és amit teszünk a testünkkel. 
Ezeket az okokat sorolják fel az 1990-es évek vonatkozásában az 1. ábrán {Kép:01 – Az 
alapvető halálozási okok az Egyesült Államokban (1990)}. {Lábjegyzet:1 } 
A csillagocskákkal megjelölt valamennyi tényezőt közvetlenül befolyásolja az életmód. E 
tényezők kiváltotta halálozások teljes száma 1,25 millió, ami több mint a fele az Egyesült 
Államokban évente előforduló valamennyi halálesetnek. Látjuk, hogy a halál alapvető okai 
főként az egészségtelen életmódban kereshetők. Meglepően magas ez az eredmény még úgy 
is, hogy az életmóddal összefüggő halálesetek teljes száma igen alábecsült. Sok fertőző 
betegség miatt bekövetkező halálesetet a nem megfelelő életmóddal legyengített 
immunrendszer idéz elő. A kutatók csak azokat a halálokokat sorolták fel, amelyek ismert 
életmódtényezőknek tulajdoníthatók. Amint egyre többet és többet tudunk meg az életmód és 
az egészség összefüggéseiről, valószínűleg majd arra is rájövünk, hogy az életmódunkkal 
kapcsolatos döntéseink még több halálesetet képesek megelőzni. Mindazonáltal az adatok azt 
mutatják, hogy az idő előtti halálozások száma országunkban drámai módon lecsökkenne, ha 
az emberek hajlandóak lennének egészségesebben élni és minden káros életmódbeli tényezőt 
egészségesebbekkel helyettesítenének. 
Ennek az idő előtt bekövetkező halálesetek terén megmutatkozó csökkenésen túl is lennének 
áldásos következményei. Javulna az élet minősége, mivel a betegségek bármely életkorban 
kevésbé gyakran sújthatnának le ránk. Segíthetünk megváltoztatni a statisztikát azáltal, ha 
csatlakozunk azoknak az amerikaiaknak az egyre növekvő táborához, akik figyelmet 
fordítanak az egészséges életmódra, hogy életminőségük a lehető legjobb legyen és elérjék az 
optimális életkort. 

A kulcs: a megelőzés 

Mára a tudományos kutatások megerősítették, hogy a halált okozó betegségek legtöbbje 
megelőzhető. A halált okozó leggyakoribb betegségek a 2. ábrán {Kép:02 – Az élenjáró 
halálozási okok: "Tíz csapás" az Egyesült Államokban (1995)} láthatók. {Lábjegyzet:2 } 
C. Everett Koop MDScD, az Egyesült Államok korábbi tiszti főorvosa készítette el az első 
tiszti főorvosi beszámolót a táplálkozás és az egészség viszonyáról 1988-ban (Surgeon 
General's Report on Nutrition and Health), amely a tudományos irodalom teljes áttekintésén 
alapult. Arra a következtetésre jutott, hogy a táplálkozásban megnyilvánuló túlzások, 
mértéktelenségek és kiegyensúlyozatlanságok jelentősen hozzájárulnak a vezető nyolc halálos 
betegség kialakulásához. A 3. ábrán {Kép:03 – A sok esetben betegséget és halált okozó 
mértéktelenség és egyensúlyhiány} kivonatokat közlünk beszámolójából. {Lábjegyzet:3 } 
  

Az életmóddal kapcsolatos, az élettartamra vonatkozó tanulmányok 

Melyek azok az életmódbeli tényezők, amelyek hozzásegítenek bennünket, hogy hosszabb 
életet élhessünk? Dr. Nedra Belloc és dr. Lester Breslow az első kutatók között voltak, akik 
meggyőző válasszal álltak elő. A kaliforniai Alameda megye mintegy 7000 lakosára kiterjedő 
klasszikus tanulmányukban megállapították, hogy hét életmódtényező befolyásolja az 
emberek életidejét. Ezeket a 4. ábrán {Kép:04 – A Belloc–Breslow-féle 7 egészségtényező a 
várható élethosszra vonatkozóan} mutatjuk be. {Lábjegyzet:4 } 
E szokások meglepő módon befolyásolják azt, hogy meddig élünk. Kilenc év elteltével 
nyilvánvalóvá vált, hogy számos egészséges életmódgyakorlat közvetlen összefüggésben volt 



a halál valószínűségével. Az eredményeket az 5. ábrán {Kép:05 – Az egészségszokások és az 
élet hosszúságának kapcsolata} tesszük közzé. {Lábjegyzet:5 } Figyeljük meg, hogy a férfiak 
és a nők közül, akik követték mind a hét, egészséget befolyásoló szokást, csak öt százalék 
hunyt el a kilencéves periódus alatt. Azok között, akik hármat vagy kevesebbet követtek 
ezekből, 12,3–20 % volt az elhalálozás. 
Az életmódnak az élet hosszúságára gyakorolt befolyását más módon is szemléltethetjük. 
Például egy 50 éves ember, aki elegendő egészséges életmódtényezőt tett élete részévé, 
ugyanolyan egészségben és élettani korban van, mint egy átlagos 35 éves személy. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy ez az egyén 35 éves egészségkorú. Másrészt egy másik 50 évesnek, 
aki egyáltalán nem volt tekintettel az egészséges életmódra, sokkal magasabb lehet az 
egészségkora, lehet akár 72 éves is. Egészségkorunk alacsonyabb és magasabb is lehet a 
tényleges életkornál, az elfogadott és gyakorolt életmódtényezők számától függően. 
Az Alameda megyei statisztikák alapján egészség/életkor táblázatokat készítettek. A 
kronológiai életkort tekintve 20-tól 70 évesig fogják át az életidőt és a 4. ábrán felsorolt hét 
egészséges szokást veszik figyelembe. Egy ilyen táblázat a 6. ábrán látható {Kép:06 – Az 
egészségszokásokkal kapcsolatos ún. egészségéletkor}. {Lábjegyzet:6 } 
Ezt az ábrát vezérfonalként, iránymutatóként is fel lehet használni, hogy ráérezzünk saját 
egészségkorunkra. Például tételezzük fel, hogy átlagos 40 évesek vagyunk. Ha a Belloc–
Breslow-féle hét egészséges szokás közül csak kettőt követünk, egészségéletkorunk 40+19,4, 
vagyis kb. 59 év, ami a várható életkor drámai rövidülését jelzi. Egyébként 19 évvel később 
lenne átlagosnak tekinthető ugyanez az élethossz. Ha ezt az életstílust folytatjuk további 10 
évig, amikor 50 évesek leszünk, egészségkorunk 50+22 év lesz, vagyis 72 év. 40 évesen 19 év 
hátrányunk lesz, de 50 éves korunkra a hátrány további 3 évvel nő, 10 éven belül 13 évet 
fogunk öregedni. 
Másrészt, ha 40 évesen mind a hét Belloc–Breslow-féle egészségszokást követjük, 
egészségkorunk csak 27 év lesz (40 mínusz 12,9). Továbbá 50 évesen egészségkorunk csak 35 
év lesz. 10 éven belül csak 8 évet fogunk öregedni! Az egészségkor fogalma látványosan 
illusztrálja, hogy életmódunk mennyire gyorsíthatja vagy lassíthatja az öregedési folyamatot. 
  

Mi a helyzet az életminőséggel időskorban? 

Néhányan tudják, hogy képesek volnának meghosszabbítani az életüket, azonban félnek a 
hosszú élet következményeitől. A tüdőgyógyász Tracy nemrég azt mondta nekem: "Nem 
akarom megérni a 70 évet. Az ilyen korú emberek igen sok problémával küzdenek. Szeretnék 
még 70 éves korom előtt meghalni." Azt feleltem neki: "Tracy, lehet, hogy most így gondolod, 
de várj, amíg 69 éves leszel. Akkor majd 70 éves korodig akarsz élni, és ha eléred a 70 évet, 
valószínűleg 71-ig akarsz élni, különösen, ha jó egészségnek örvendesz. Sok 70-es, 80-as 
éveiben járó embert ismerek, akik jó egészségnek örvendenek. Az ún. »aranyévek« valóban 
léteznek." 
A legújabb keletű kutatások további segítséget nyújtottak ahhoz, hogy megválaszoljuk Tracy 
aggodalmait. Noha az Alameda megyei eredeti beszámolók elsősorban a halál 
bekövetkeztekor elért életkorra összpontosítottak, az ezt követő kutatások az élet 
minőségének kérdéseit is vizsgálták. Például az "alamedai hetes" nyilvánvalóvá tette a 
leghatékonyabb módszereket, amelyekkel meg lehet előzni az öregedés talán legrettegettebb 
komplikációját: a rokkantságot (munkaképtelenséget, cselekvésképtelenséget). Egy újkeletű 
beszámoló kimutatta, hogy azok, akik a legtöbbet követték az egészségszokások közül, a 
cselekvésképtelenség kockázatának csupán a felét élték át, szemben azokkal, akik a 
legkevésbé fogadták el és gyakorolták az egészséges életmód szokásait. Akik az egészséges 
szokások tekintetében valamilyen középutas gyakorlatot követtek, jobban boldogultak, mint 



azok, akik mellőzték a Belloc–Breslow-féle hét alapelv nagy részét: a munkaképtelenség 
kockázatának csupán kétharmadát tapasztalták a leggyengébb egészségtudatú csoporthoz 
képest. {Lábjegyzet:7 } 
Vegyünk szemügyre néhányat az egyéni szokások közül, amelyeket Belloc és Breslow 
azonosított, és figyeljük meg, milyen kihatásuk van az élet minőségére és hosszára! 
  

Reggelizz rendszeresen! 

Az Alameda megyei tanulmányt elolvasók közül sokan meglepődtek, amikor a hosszú élet 
elérésére vonatkozó hét legfontosabb tényezőt tartalmazó felsorolásban azt találták: 
reggelizés. A reggelizés önmagában is megnöveli az élet hosszát. Az eredeti adatok között 
olvasható, hogy azoknál a férfiaknál, akik reggeliztek és nem ettek az étkezések között, 
felénél is kisebbre csökkent a halálozás kockázata, mint azoknál a férfiaknál, akik kihagyták a 
reggelit és az étkezések között eszegettek. {Lábjegyzet:8 } A tanulmány még újabb keletű 
elemzése különösen a 60–94 év közöttiekre összpontosított. Azoknál, akik nem reggeliztek 
rendszeresen, 50%-kal megnövekedett a halál kockázata a rendszeresen reggelizőkkel 
összehasonlítva. {Lábjegyzet:9 } Az idősebb amerikaiaknak ebben a csoportjában a hosszú 
élet inkább a mindennapi reggelizésen múlott, mint azon, hogy nem dohányoztak és 
rendszeresen mozogtak. 
E tények ellenére a legtöbb ember egész sereg érvet sorakoztat fel, hogy miért nem reggelizik. 
Az általános indok az, hogy nem éhesek reggel. Ez azonban annak a következménye, hogy 
este jól bevacsoráztak. A könnyebb esti étkezésre való átállás megoldja ezt a problémát. Ha 
elhatározzuk, hogy nem vacsorázunk egy hétig, a hét végére valószínűleg igencsak 
megéhezünk egy jó reggelire. Valószínűleg azt is megtapasztaljuk, hogy mélyebben alszunk, 
még akkor is, ha talán éhesen megyünk aludni. Megfelelő tervezéssel a reggelit könnyebb 
elkészíteni, mint az ebédet és a vacsorát. Legyünk találékonyak, ötletesek a gabonaneműek 
felhasználásában, és mindig legyen otthon néhány étkezésre való friss gyümölcs. 

A reggelizés segít megelőzni a súlygyarapodást 

A reggeli elhagyása mellett felhozott másik indok: "Megment a hízástól." Néhányan úgy 
okoskodnak, hogy mivel nem éhesek reggel, kihagyják a reggelit, és ez majd segít nekik 
abban, hogy kevesebb kalóriát fogyasszanak a nap folyamán, ez pedig a fogyást segíti elő. Ez 
azonban csupán egy mítosz. Az igazság az, hogy a jó, kiadós reggeli elfogyasztása minden 
fogyókúrás program fontos része kell hogy legyen. 
Évekkel ezelőtt dr. Charles Cupp feltételezte, hogy a súlygyarapodás oka az élelem 
bevitelének nem megfelelő időzítése. Orvosi gyakorlata során – amely figyelemre méltó 
módon hét évtizedet ívelt át – betegek százainak tanította meg a súlykontrollt. Túlsúlyos 
pácienseinek azt javasolta, változtassák meg étkezési szokásaikat: az esti nehéz, tartalmas 
ételek helyett egyenek kiadós reggelit, mérsékelt ebédet, és könnyű vacsorát. Utolsó 
étkezésüket ideális esetben délben kellett elfogyasztaniuk – de délután 3 óránál semmi esetre 
sem később –, és azt tanácsolta nekik, hogy legalább 8 és fél órával azt követőn menjenek 
aludni, miután utoljára ettek. Igen fontos, hogy nem kérte tőlük, hogy módosítsák 
ételválasztásaikat, sem azt, hogy változtassanak az elfogyasztott kalória mennyiségén. A 
Tulane Egyetem Táplálkozástudományi Tanszékének kutatói elemezték dr. Cupp 595 
túlsúlyos páciensre vonatkozó feljegyzéseit. Tanulmányozásuk eredménye a 7. ábrán {Kép:07 
– Súlyvesztés az étkezés időzítésének megváltoztatásával} látható. {Lábjegyzet:10 } Ez a 
bizonyíték sok más tanulmánnyal együtt jelzi, hogy a rendszeres reggelizést minden komoly 
fogyókúra során gyakorlattá kellene tenni. 



Figyeljük meg, milyen további pozitív változások származnak a reggelizésből: a vér 
hemoglobinszintje megemelkedik, csökken vércukorszint, javul a pajzsmirigyfunkció. 
A reggelire jellemző módon fogyasztott tápláléktípusok is hozzájárulhatnak a reggeli étkezés 
fontosságához a súlyellenőrzés szempontjából. Az amerikai kultúrában az esti étkezést 
hagyományosan az állati termékeken alapuló, zsírban gazdag koszt jellemzi, és a reggeli 
gyakran az összetett szénhidrátokat tartalmazó gabonaneműekből és gyümölcsökből áll. Ez 
akkor válik fontossá, amikor megértjük, hogy a súlygyarapodás inkább a zsírból eredő túl sok 
kalóriával hozható összefüggésbe, mint az összetett szénhidrátokból származó kalóriákkal. 
Egy kutatólaboratóriumban a zsírban gazdag étrenden tartott állatok jobban híztak, mint a 
zsírszegény diétán tartott társaik – még úgy is, hogy mindkét csoport ugyanannyi kalóriát 
fogyasztott. {Lábjegyzet:11 } 
  

A reggeli és a szívrohamok 

A reggelizésről kiderült, hogy további áldásai is vannak. A felnőttek képesek csökkenteni a 
szívroham kockázatát is, ha rendszeresen reggeliznek. A vérlemezkék, a szervezet véralvadást 
előidéző sejtjei reggel, a reggeli előtt "tapadósabbak", ami megnöveli a vérrög keletkezésére 
való hajlamot a reggeli órák során. Ha a vérrög a szív egyik véredényében alakul ki, 
szívrohamot válthat ki. Ahogyan ebből a fiziológiai tényből adódóan várható, a legtöbb 
szívroham reggel 7 és déli 12 óra között következik be. 
A reggelizés segít a vérlemezkéknek, hogy kevésbé legyenek tapadósak, s így csökken a 
reggeli szívrohamok kockázata. Ezeknek az összefüggéseknek a kihatását mutatja a 8. ábra 
{Kép:08 – A reggeli csökkenti a szívroham kockázatát}. {Lábjegyzet:12 } 
  

A reggeli hatása az értelmi képességre 

Más, pozitív hatásai is vannak a kiadós reggelinek. 1995 augusztusában a Kalifornia Egyetem 
Gyermekgyógyászati Tanszéke Davisban vendégül látott több pszichológust, ideggyógyászt, 
táplálkozástudományi szakértőt, fiziológust, hogy áttekintsék a reggelizéssel kapcsolatos 
tudományos tanulmányokat. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a reggelizés igen 
fontos a tanulás, az emlékezés és a fizikai jólét szempontjából felnőtteknél és gyerekeknél 
egyaránt. {Lábjegyzet:13 } A reggelizési szokások lényegesek mind az értelmi, mind a fizikai 
hatékonyság szempontjából, különösen vonatkozik ez a késő reggeli órákra. A reggelizés jobb 
magaviseletet és jobb iskolai teljesítményt eredményez a gyerekeknél, a felnőtteknél pedig 
jobb közérzetet és nagyobb munkabírást. A reggelizés által élvezett előnyök teljesebb 
felsorolását a 9. ábrán {Kép:09 – A reggelizés előnyei} láthatjuk. {Lábjegyzet:14 } 
  

Alvás, mozgás és dohányzás 

Az Alameda megyei tanulmány megmutatta, hogy alvási, testgyakorlási és dohányzási 
szokásaink növelhetik vagy csökkenthetik a halál kockázatát. Az eredményeket a 10. ábra 
{Kép:10 – Az alvással, testgyakorlással és dohányzással összefüggő halálozási kockázat} 
mutatja. {Lábjegyzet:15 }, {Lábjegyzet:16 } Éjszakánként 6–9 óra alvás a legtöbb ember 
számára ideális. Lehet túl sokat vagy túl keveset is aludni, s azoknak, akik ennél lényegesen 
többet vagy kevesebbet alszanak, a halál 60–70%-kal megnövekedett kockázatával kellett 
számolniuk egy 9 éves időszakon belül. Férfiaknál a túl sok vagy túl kevés alvás a rendszeres 
testmozgás elhanyagolásához hasonló kockázatot hordoz. Egy 9 éves vizsgálati periódus alatt 



azoknál a férfiaknál, akik nem végeztek testgyakorlást, 50%-kal megnőtt a halálozási 
kockázat azokkal összehasonlítva, akik kitartó erőfeszítéseket tettek azért, hogy fittek 
maradjanak. A kevés fizikai tevékenységet folytató nők még rosszabbul jártak: esetükben a 
halálozási kockázat több mint kétszeresére növekedett ugyanazon 9 éves perióduson belül. 
  

Testgyakorlás 

Sosem késő elkezdeni a rendszeres testmozgást. Egy másik tanulmány megállapította, hogy 
tekintet nélkül arra, mennyire van formában az ember, a különféle okokból eredő halálozási 
kockázat csökkenthető pusztán azzal, hogy fitté válik egy rendszeres testgyakorló program 
által. Vegyük szemügyre a 11. ábrát {Kép:11 – A testgyakorlás csökkenti a halálozási arányt}! 
{Lábjegyzet:17 } 
  

A dohányzás veszélyei 

Az Alameda megyei adatok nyilvánvalóvá tették, hogy ha valaki dohányzik, esetében 
megkétszereződik az elhalálozás kockázata egy nem dohányzó férfival összehasonlítva. Ha 
egy nő dohányzik, 60%-kal növekszik a halálozási kockázata. Egy másik tanulmány 
megállapította, hogy a felnőttkoruk egész ideje alatt dohányzó férfiak várható életideje csupán 
65 év lesz. {Lábjegyzet:18 } Ez 12 évvel rövidebb, mint azon férfiak várható életkora (77 év), 
akik soha életükben nem dohányoztak. {Lábjegyzet:19 } 
Noha az élet hosszúsága is fontos, az élet minősége sem közömbös egyikünk esetében sem. A 
dohányosok életminősége általában rosszabb, sokkal általánosabb közöttük például a 
gyomorfekély. Ha valaki éjjel 2 órakor égető gyomorfájdalomra ébred, bizonyára nem él 
minőségi életet. Még ha egy dohányos nem is kap fekélyt, más, a dohányzási szokással 
összefüggő emésztési problémái adódhatnak. Például a dohány csökkenti a nyelőcső és a 
gyomor közötti izomköteg tónusát. Ez megkönnyíti, hogy a gyomorsav belefolyjon a 
nyelőcsőbe és gyomorégést okozzon, s ez is az élet jó minőségétől gyakorta megfosztó 
probléma. 
A cigarettázás más szervrendszerekre is hatással van. Hozzájárul a bőr korai ráncosodásához 
és az osteoporosishoz (a csont elvékonyodásához) is. A bőr ráncosodása pusztán 
nemkívánatos állapot, viszont az osteoporosis az életet is fenyegetheti. A combnyaktörés és a 
medencetörés a vezető halálokok között van az idősek körében. A csontritkulásról teljesebb, 
részletesebb tájékoztatást a 7., A nagy hús- és fehérjemítosz című fejezetben találunk. Az 
ember csontjának elvékonyodása következtében nagy valószínűséggel már kisebb balesetek is 
törést okozhatnak. Amikor az osteoporosis nem is fenyegeti az életet, minőségét 
mindenképpen rontja, hiszen ez a betegség krónikus fájdalomhoz és fizikális deformitásokhoz 
egyaránt vezethet. 
A dohányzás számos veszélyei közül most csak néhány példát említettünk. Ezzel a témával 
részletesebben a 16., Él-hal a cigarettáért? Hagyjon fel vele, és inkább éljen! című fejezet 
foglalkozik. 
  

Az alkoholfogyasztás megrövidíti az életet 

Sokan helyeslik a mértékkel való alkoholfogyasztást. Ez nincs összhangban azzal, amit az 
Alameda megyei tanulmány az 1970-es évek elején nyilvánosságra hozott. Nevezetesen, hogy 
az alkohol mérsékelt fogyasztása, vagy az attól való teljes tartózkodás növeli az élet hosszát. 



A Belloc és Breslow mérföldkőnek számító publikációja utáni 25 év alatt a kutatás 
bebizonyította, hogy az alkohol teljes elkerülése a legjobb döntés a betegségmegelőzés 
szempontjából. Ezt a tájékoztatót teljes terjedelmében közzétesszük a 17., Kérsz egy italt? c. 
fejezetben. 

A társas kapcsolatok és a halálozás 

Sok kételkedő meglepetésére a kutatások alátámasztották, hogy az Istenbe vetett bizalom és a 
rendszeres gyülekezetlátogatás növeli az élet hosszát. Az igaz barátok és a közösséghez 
tartozás jótékony hatással van az élettartamra. A legtöbb ember ösztönösen megérzi, hogy az 
aktív gyülekezeti élet, a jó házasság, az állandó baráti kör megnöveli az élet erkölcsi szintjét 
és a társas kapcsolatok minőségét, továbbá pozitívan hat a fizikális egészségre és az 
élethosszra is. Az Alameda megyei adatok elemzésekor a társas életre és a lelki tényezőkre 
vonatkozóan meglepő eredményeket kaptak, amelyek különösen a 30–49 évesekre nézve 
voltak érdekesek. Ezeket a 12. ábrán {Kép:12 – A szociális háló és a halandóság} tüntettük 
fel. {Lábjegyzet:20 } 
Az egyre szaporodó kutatások bizonyságot tesznek az Istenben való hit értékéről az egyén 
szociális (társas) és emocionális (érzelmi) egészsége szempontjából. Egy ilyen, a Duke 
Egyetemről való beszámoló megállapította, hogy a mély vallásos hitűek boldogabbak és 
megelégedettebbek. Az is kitűnt, hogy jobban kezelik a tragikus (traumát kiváltó) 
eseményeket is, kevesebb mentális és szociális nehézséggel küzdenek. {Lábjegyzet:21 } A 
15., AIDS és HIV: az elmondhatatlan történet és a 20., A vezető halálokokon túl című 
fejezetek további információkat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogyan növeli meg az 
Istenben való hit az egészséget. 
  

Összegzés 

Harolddal együtt sokan úgy gondolják, hogy genetikai adottságaik vagy valamilyen beállított 
égi óra folytán a haláluk napja és órája előre meghatározott. Ez a fatalista hozzáállás arra a 
következtetésre készteti őket, hogy semmit sem tehetnek életük meghosszabbításáért. Az 
ebben a fejezetben felvázolt bizonyítékok eloszlatják az efféle mítoszt. 
W. C. Willet, a Harvard Orvostudományi Egyetem Táplálkozástudományi Tanszékéről azt 
állítja: "Az epidemiológiai (járványtani) bizonyítékokból származó egyik világos 
következtetés az, hogy az Egyesült Államokban sokan az optimálisnál rosszabb étrenden 
élnek, és hogy a betegségmegelőzés szempontjából igen fontos az étrend megjobbítása." 
{Lábjegyzet:22 } Belloc és Breslow e szavakkal összegezték megállapításaikat: "Ezek az 
adatok egybecsengenek az elgondolással..., hogy az egész életen át tartó életmódbeli jó 
szokások jó egészséget teremtenek, és a viszonylagosan jó fizikai egészségállapot időszakát 
kb. harminc évvel megnövelik." {Lábjegyzet:23 } 
A bemutatott hét egészségelv egyszerű, mégis rendkívül hatásos. Nincsenek mellékhatásaik, 
és bőséges áldást nyújtanak az élet minőségét illetően. Ha e hét közül akárcsak egy is 
gyógyszer lenne, azonnal csodaszernek kiáltanák ki, s a feltalálót és a gyártót kétségtelenül 
hírnévvel és gazdagsággal jutalmaznák. Mint belgyógyász specialista azonban egyértelműen 
azt mondhatom, hogy az egészség javításában és megőrzésében nincs egyetlen olyan 
gyógyszer sem, amely csak megközelítené erejében, hatékonyságában e hét egészséges 
alapelv bármelyikét is. 
A jó hírnek ezzel még nincs vége. Ez a könyv újabb és újabb egészségelveket tesz 
nyilvánvalóvá, amelyeket gondos, lelkiismeretes kutatók fedeztek fel a Belloc és Breslow 
eredeti tanulmányait követő 25 év alatt. Ezeknek az elveknek az alkalmazása további jótékony 



hatással van az egészség fenntartására és bizonyos betegségek kezelésére. Meggyőződhetünk 
arról, hogy az ebben a könyvben napvilágra hozott egészségelvek megbízhatóak. Bizalommal 
támaszkodhatunk tehát rájuk egészségünk elérése és fenntartása érdekében. 
A helyes életmódelvek követése és az egészség elérése iránti vágy nem újkeletű. Sok 
évszázaddal ezelőtt egy újonnan megalakult népnek, Izraelnek Isten ígéretet tett, amelyet fel 
is jegyeztek a Bibliában: "Ha a te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt 
cselekszed, ami kedves az Ő szemei előtt, és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod 
minden rendelését, egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra 
bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód." {Lábjegyzet:24 } 
A jó egészséget eredményező elvek követése sem számít új elgondolásnak. Ám ezt az igen 
régi eszmét fel kellene újítani, és személyes életünkben is meg kellene valósítani. Ahogyan az 
egyiptomi betegségek elkerülhetőek voltak az ókori időkben, a modern idők tíz vezető 
halálozási oka is többnyire elkerülhető a megalapozott egészségelvek követése által. A 
következő fejezetekben megtaláljuk azokat az információkat, amelyek megmutatják, hogyan 
"tegyük azt, ami jó", és így tapasztalni is fogjuk az ígért optimális egészséget. 
  
  
  

             Második fejezet 

       JÓ HÍR A RÁKRÓL: 

            megelőzhető! 

  
  

A ráktól mindannyian rettegünk, még beszélni sem szeretünk róla. June visszatért McAlester 
doktor rendelőjébe. Amint feszengve, nyugtalanul ült a várószobában, fejében cikáztak a 
gondolatok. "Mi tart ilyen sokáig? Tudnom kell, mi a biopszia eredménye. Az orvos talán már 
tudja, hogy az eredmény rossz, és nem tudja, hogyan hozza tudomásomra." 
Azonban nemsokára June-t szólították, és visszakerült az egyik vizsgálóhelyiségbe. Dr. 
McAlester leült vele szemben. "Sajnálom, June" – mondta. Ahogy ez a két szó elhangzott, 
June sírni kezdett. Amikor némileg lehiggadt, sikerült néhány szót kimondania: "Rák, ugye?" 
Dr. McAlester szomorúan bólintott. 
"Rák" – e szó a legtöbb emberben félelmet kelt. Orvosi praxisom évei alatt gyakran hárult 
rám ugyanaz a kényelmetlen feladat, ami dr. McAlesterre. Sokszor kellett kimondanom a 
félelmet keltő szavakat: "Megérkezett a biopszia eredménye, és azt mutatja, amitől 
mindannyian félünk: önnek rákja van." 
A rák diagnózisa nem mindig halálos ítélet. Vannak esetek, amikor a rák kezelhető 
kemoterápiával, besugárzással, sebészeti úton vagy más eszközökkel. Sajnos felismerésekor 
gyakran már túlságosan előrehaladott állapotban van, és így a betegség végzetes. A rák 
jelenleg a második számú tömeggyilkos Amerikában, csak a szívbetegség előzi meg. Ha nem 
hajtunk végre pozitív életmódbeli változtatásokat, a 2000. év után a rák első számú halálokká 
válhat. {Lábjegyzet:1 } A statisztika szerint Amerikában minden második férfit és minden 
harmadik nőt valamikor majd ezzel a félelmetes betegséggel diagnosztizálnak. 



{Lábjegyzet:2 } Jelenleg ebben az országban négy halálesetből egy a rák miatt következik be. 
{Lábjegyzet:3 } Mindezzel azt akarjuk mondani, hogy ez a rémisztő gyilkos évente több mint 
500000 amerikai halálát okozza. Ez önmagában is elég ok, hogy féljünk a ráktól. Sok ember 
azonban jobban fél a rák pusztító hatásaitól, mint magától a haláltól. 
A betegség során ugyanis a fizikai megjelenésben és szellemi működőképességben 
bekövetkező, gyakran drámai változások előzik meg a halált. Ezek közé tartozik a jelentős 
súly- és izomvesztés, a hajhullás, a fájdalom újabb és újabb rohamai, a szinte önkívületi 
állapot, sőt még óriási személyiségbeli változások is végbemehetnek. Ez csak egy része a rák 
és kezelése következményeinek, amelyek miatt ez a betegség kétségtelenül rászolgál arra, 
hogy rettegjenek tőle. 
Sajnos a legtöbb ember úgy érzi, csak egyet tehet: reméli, hogy nem lesz rákos. Nem 
tudatosul bennünk, hogy az egyéni kockázat mértéke többnyire személyes életmódbeli 
döntéseinken múlik. E tudatosítás hiányát bizonyítja, hogy a rákos halálesetek száma 
Amerikában fokozatosan növekszik – szemben néhány más, életmóddal összefüggő betegség 
(pl. a szívbetegség) számával. {Lábjegyzet:4 }, {Lábjegyzet:5 } A növekedés aránya az 1. 
ábrán {Kép:01 – Emelkedőben a rák} látható. 
A növekedés mértéke dinamikus. Az utóbbi harminc évben a rák előfordulása 
megkétszereződött. Továbbá a körülbelül 560000 rákos áldozatból, akik 1997-ben haltak meg, 
{Lábjegyzet:6 } a többség megelőzhette volna betegségét, ha figyelmet fordított volna néhány 
egyszerű életmódtényezőre. 
Ámbár a rák okozta halálesetek száma évről évre emelkedik az Egyesült Államokban, az egy 
főre jutó halálozási arány újabban csökkenni kezdett. {Lábjegyzet:7 } Ezt az örvendetes 
kismértékű csökkenést először a National Cancer Institute (Nemzeti Rákkutató Intézet) 
jelentette be 1996 végén. Az adatok gondos visszakeresése jelezte, hogy a rák okozta egy főre 
eső halálesetek aránya 1991-ben tetőzött, és attól kezdve igen lassú csökkenés kezdődött. 
{Lábjegyzet:8 } Mi e csökkenés oka? Az ok nem a rák modern kezelési módszereiben, hanem 
a megelőzésében keresendő. {Lábjegyzet:9 } Ámbár a jelentés szerzői készséggel elismerik, 
hogy még messze nincsenek túl a rákkal vívott döntő ütközeten, hangsúlyozottan állítják, 
hogy a rák megelőzését célul kitűző nemzeti elkötelezettség az univerzális gyógymódokba 
vetett bizalom helyébe lép. Most ez a követendő út. Ez a fejezet azzal a céllal született, hogy 
az olvasót a rák és a rák okozta halál megelőzése iránti elkötelezettség élvonalába állítsa. 

Hogyan lesznek a sejtek rákosak? 

Nézzük, mi is valójában a rák! A rák a szervezetben történő sejttermelődéssel kapcsolatos. 
Testünkben percenként 10 millió sejt osztódik. Összetett belső ellenőrzési mechanizmusok 
biztosítják, hogy e sejtosztódások mindegyike pontosan és megfelelő időben történjen. 
{Lábjegyzet:10 } A ráknak nevezett folyamat akkor tud beindulni, ha a külső környezetben 
lévő anyagok (vegyszerek, sugárzás, vírusok stb.) bekerülnek a szervezetbe, és valamiképpen 
megzavarják ezeket a belső ellenőrzési mechanizmusokat. E folyamat olyan problémák 
következményeként is elkezdődhet, amelyek a szervezet belső környezetéből erednek 
(hormonális egyensúly megbomlása, az immunrendszer működési elégtelensége, zavara, 
öröklött mutációk, stb.). {Lábjegyzet:11 } Tekintet nélkül arra, hogy a folyamatot melyik 
tényező indította el, az eredmény ugyanaz: egyetlen sejt elkezd ellenőrizetlenül 
sokszorozódni. Minthogy ez a sejt sokszorozódik, átviszi a szabályozatlan, ellenőrzés nélküli 
növekedés jellegzetességeit utódaira. Az eredmény: sok ellenőrizetlen, szabálytalan sejtből 
felépült rákos szövet. 
A környezeti tényezők megjelenésének rákot előidéző egyik módja, hogy károsodást okoznak 
a sejtek DNS-ében. A DNS világos, kifejezett utasításokat tartalmaz a sejt összes 
tevékenységére vonatkozóan, és így pontosan meghatározza szervezetünk működését. Például 



előírja szervezetünknek a hajunk színét, hogy szemünk kék vagy barna legyen. Ellenőrzi és 
irányítja a sejtosztódást. A sejt DNS-ének bizonyos részein vannak a gének, melyek serkentik 
az adott sejt növekedését, más gének pedig elnyomhatják, visszaszorítják ezt a gyarapodást. A 
rák kialakulásának egyik módja, hogy károsodás éri a sejt DNS-ét. Ha a károsodás a sejtek 
osztódását, növekedését irányító területeket éri, és azoknak a részeknek az aktivizálódását 
váltja ki, amelyek ellenőrzés alatt tartanák a növekedést, a következmény: az adott sejt és 
utódainak kontroll nélküli növekedése. Ez – ahogy említettük már – a rákos növekedés 
megindulását jelzi. {Lábjegyzet:12 } 
A megváltozott sejtet akkor tekinthetjük rákos sejtnek, ha genetikai adottságai olyannyira 
vagy olyan módon megváltoztak, hogy megengedi az ellenőrizetlen szaporodást. 
Ha a szervezet abnormális, rákos sejteket észlel még a korai stádiumban, akkor a hibás sejtek 
még azelőtt elpusztíthatóak, hogy esélyük lenne számottevő növekedésre és szaporodásra. 
Sok tudós úgy gondolja, hogy minden emberben nap mint nap néhány normális sejt rákos 
sejtté alakul át. Az illető immunrendszere általában elpusztítja ezeket az újonnan elváltozott 
sejteket. Esetenként azonban nem lepleződik le egy új rákos sejt, és sikerül ellenőrzés nélkül 
növekednie, szaporodnia. Aztán ezek a sejtek szép csendben kikerülnek az irányítás alól. 
Végül tömeget vagy tumort, daganatot képeznek. A nagyobb daganatokból a rákos sejtek 
belekerülnek a véráramba és/vagy a nyirokrendszerbe, esetleg más életfontosságú szervekhez 
is eljutnak. Mindezek a változások jóval azelőtt végbemehetnek, hogy a rák diagnosztizálható 
lenne. A rák növekedési mértékétől függően akár tíz év, de még hosszabb idő is eltelhet, 
mielőtt a jelek vagy tünetek kifejlődnek, melyek végül a rák diagnózisát eredményezik. 
{Lábjegyzet:13 } 
Ebből a fejezetből megtudjuk majd, hogyan nyomozhatjuk ki, van-e rákunk, és azt is, hogyan 
csökkentsük annak kockázatát, hogy rákosak legyünk. Azzal kezdjük, hogy bemutatjuk a rák 
diagnosztizálásának eszközeit, módját. 
  

A korai diagnózis jelentősége 

A rák korai diagnosztizálása teremti meg a gyógyítás legjobb esélyét. Ez két módon 
végezhető: 1. a rák tüneteinek azonnali felismerése, 2. a rákszűrő vizsgálat megfelelő 
alkalmazása. 

A rák tüneteinek felismerése 

A rák gyakran gyógyítható, ha elég korán felfedezik. Sajnos sok páciens nem igazán törődik a 
korai felfedezés fontosságával. Mindig mélyen elkeserít ez a szomorú helyzet. Az általános 
belgyógyászat mellett a gasztroenterológia területén is dolgoztam (gyomor- és 
bélgyógyászat). Sok olyan páciensem volt, aki a végbél ideiglenes vérzéséről panaszkodott, 
ami már úgy egy éve vagy még hosszabb ideje tartott, mielőtt engem vagy más orvost 
felkeresett volna. Néhányan egyszerűen csak halogatták, hogy orvoshoz forduljanak, míg 
mások nem vették komolyan e figyelmeztető jelet, mert úgy gondolták, hogy csak egy 
jelentéktelen, ártatlan aranyér okozza a vérzést. Csak miután megjelentek a fájdalmak vagy 
más tünetek, határozták el, hogy megvizsgáltatják magukat. Ekkorra sokak esetében már túl 
késő volt. 
A vizsgálatnál béltükröt (kolonszkópot) – egy hosszú, rugalmas csövet – alkalmazok, ami 
bevezethető a végbélnyíláson, és áthalad a vastagbélen. A végén lámpa van, ami lehetővé 
teszi, hogy közvetlenül megnézzem a bél belsejét. Speciális eszközök, szerszámok szolgálnak 
arra, hogy nagyobb sebészeti beavatkozás nélkül eltávolítsuk a kezdeti stádiumban lévő rákos 
vagy nem rákos polipokat. Ahogy belenézek a vastagbélbe, rendszerint már akkora rákos 



sejtburjánzást találok, ami túl nagy ahhoz, hogy műtét nélkül eltávolítható legyen. Ekkor már 
kicsi a gyógyulás esélye, de egy nagyobb sebészeti beavatkozással még megakadályozható a 
teljes bélelzáródás. Ekkorra azonban a rák már általában átterjedt olyan életfontosságú 
szervekre is, mint például a máj, ezért a halál elkerülhetetlen. 
A tanulság, amit ez és ezer más történet oly egyértelművé tesz, hogy mindenkinek figyelnie 
kellene a rák figyelmeztető jeleire. Csak a korai tünetek gondos megfigyelésével lehet jó 
esélyünk arra, hogy felderítsük és kezeljük a betegséget, amíg még gyógyítható. Az Amerikai 
Rákkutató Társaság (American Cancer Society) arra bátorított minden amerikait, hogy 
tudatosítsa magában a rák legfontosabb figyelmeztető jelzéseit. A 2. ábrán {Kép:02 – A rák 
figyelmeztető jele} sorakoztattuk fel őket. {Lábjegyzet:14 } 
E figyelmeztető jelek többsége nyilvánvaló és önmagáért beszél. Például a székelési 
szokásokban vagy a széklet méretében bekövetkezett változás utalhat ismétlődő vagy tartós 
hasmenésre, illetve székrekedésre csakúgy, mint a vastagbélben beállt változásokra. 
Figyelmeztető jel az is, ha a végbélből vagy hüvelyből szokatlan vérzést észlelünk. Nyelési 
nehézségek akkor fordulnak elő, amikor olyan érzésünk van, mintha az étel az esophagusban 
(nyelőcsőben) maradna. E hét jel bármelyike arra figyelmeztet, hogy azonnali orvosi 
vizsgálatra van szükség. Ha figyelünk testünkre, akkor felismerjük, hogy mikor alakul ki 
olyan változás, amit meg kell vizsgáltatni. Ezzel kedvező alkalmat teremtünk, mert a rák még 
diagnosztizálható és gyógyítható korai stádiumában. Sajnos még ezeknek a jeleknek az 
azonnali orvosi kiértékelése sem garantálja, hogy kezelhető stádiumában leplezzük le a rákot. 
Nemrég volt egy páciensem, aki azért jött hozzám, mert egy alkalommal vérzett a végbelén 
keresztül. Amikor mikroszkóppal megvizsgáltam a székletét, vér volt benne. Néhány nappal 
később béltükrözéses vizsgálatot végeztem nála, és egy olyan nagy tumort találtam, amit nem 
tudtam eltávolítani. A további laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a rák már átterjedt 
az életfontosságú szervekre. 
Más pácienseknél szerencsésebb kimenetelű volt az azonnali kivizsgálás. Egyeseknél kiderült, 
hogy nincs rákjuk, másoknál a rák még olyan korai stádiumban volt, hogy biztonságosan el 
lehetett távolítani a kolonszkóp (béltükör) használatával. 
A rák bármelyik figyelmeztető jelzését tapasztalva azonnal orvoshoz kell fordulni és nem 
szabad a vizsgálatot alkalmasabb időre halasztani. A gyors reagálás az életünket mentheti 
meg. A már meglévő tünetek kivizsgálásánál létezik egy még jobb módszer: felfedezni a 
rákot, mielőtt a legapróbb tünetek megjelennének. 
  

Korai észlelés szűrés segítségével 

Szerencsére megvannak a módszerei annak, hogy felfedezzük a rákot még tüneteinek 
kialakulása előtt, és fölébe kerekedjünk. Az Amerikai Rákkutató Társaság azt ajánlja, hogy 
mindenki vesse alá magát az erre a célra kifejlesztett vizsgálatoknak, melyeket a rák 
szűrővizsgálatának neveznek. E kivizsgálások célja, hogy korai stádiumában észleljék a rákot, 
mielőtt a tünetek megjelennek. A 3. ábrán {Kép:03 – Az amerikai rákkutató társaság javasolta 
szűrővizsgálatok} tüntettük fel a szűrővizsgálatok legújabb listáját. {Lábjegyzet:15 } 
E vizsgálatok közül néhány ismertetése talán hasznos lehet. A szigmoidoszkópos vizsgálatot 
rugalmas cső vagy szkóp felhasználásával végzik. A szigmoidoszkóp lényegileg azonos a 
(vég)bélszkóppal (kolonszkóppal) egyetlen különbséggel: lényegesen rövidebb. A majdnem 
két méter hosszú kolonszkóp a vastagbelet teljes hosszában végig tudja pásztázni. 
Leggyakrabban a bélvérzés diagnosztizálására használják. Másrészt a körülbelül hetven 
centiméteres szigmoidoszkóp alkalmasabb röntgenezési célokra, mivel egyszerűbb és kevésbé 
költséges, mint a vastagbélszkóp. A vastagbél alsó egyharmadát képes láthatóvá tenni, ahol 
statisztikai adatok szerint a legtöbb vastagbélrák fordul elő. A vastagbélrák szempontjából 



különösen fontos a szűrés. Ez a második leggyakoribb halált okozó rákfajta, és a vezető rákos 
halálozási ok azoknál, akik sohasem dohányoztak. Továbbá a vastagbélrák elkerülhető, ha az 
elváltozást a rákos elfajulást megelőző stádiumban diagnosztizálják. Majdnem minden 
vastagbélrák jóindulatú daganat vagy polip formájában kezdődik. Ha ebben a stádiumban 
felfedezik, a polip általában szkóppal eltávolítható, és soha nem fajul rákká. 
A Pap-kenet vételével korai stádiumban felismerhető és ezáltal gyógyítható a méhnyak (a méh 
vagy uterus nyílása, kezdeti szakasza) rákja. A méhnyakrák az egyik legköznapibb rákos 
megbetegedés nőknél. Megelőzhető tehát, ha rutinvizsgálat (szűrés, röntgen) segítségével 
korai stádiumában felfedezik. 
A rák figyelmeztető jeleire való odafigyelés a szűrési tesztek megfelelő alkalmazásával 
kiegészítve már emberek ezreit mentette meg országunkban. Az Amerikai Rákkutató Társaság 
szerint a diagnosztikai vizsgálatok jobb alkalmazása és a rák figyelmeztető jelzéseire való 
haladéktalan reagálás további 115000 életet tudna megmenteni évente. {Lábjegyzet:16 } Ez 
sokkal több, mint a rák tényleges kezelésével megmentett életek száma. {Lábjegyzet:17 } 
A rák időben való felfedezése folytán megmentett sok ezer élet ellenére a korai észlelés 
valójában sok esetben nem elég korai. A szűréssel azonosított rák is megölhet néhány 
pácienst. Ez a mértéktartó helyzetleírás sokak érdeklődését keltette fel. "Van remény arra, 
hogy a rákot megelőzzük?" A válasz egyértelműen: igen. E fejezet hátralévő része azokat a 
lépéseket vonultatja fel, amelyekkel megelőzhetjük a rák kialakulását. 
  

A rák elleni védelem első vonalai 

Két alapvető stratégia létezik, amellyel a rákos megbetegedések többsége megelőzhető, s ha a 
rák már elkezdődött, akkor is segíthet a szervezetnek, hogy fölébe kerekedjen a kórnak. Ezek 
a stratégiák igen egyszerűek: 
1. Kerüljük el azokat a tényezőket, amelyek kedveznek a rák kifejlődésének! 
2. Használjuk ki azokat a tényezőket, amelyek segítik a szervezetet, hogy elhárítsa a rákot! 
E két stratégia általában hatékony a következő okoknál fogva: 
1. Segítenek abban, hogy elkerüljük vagy a minimumra csökkentsük a rákot kiváltó 
anyagokkal való érintkezést. 
2. Segítenek megerősíteni szervezetünk immunrendszerét, ami ezáltal fel tudja venni a harcot 
a rákkal. 
E fejezet hátralévő részét két szakaszra osztottuk. Az első szakasz a rákot kiváltó anyagokkal 
való érintkezés minimumra csökkentésével foglalkozik. A második azokkal a tényezőkkel, 
amelyek immunrendszerünket segítik, hogy harcoljanak a rákkal, valamint további olyan 
tényezőkkel, amelyek csökkentik a rákos folyamat kifejlődésének a kockázatát. 
  

A rák megelőzése: I. szakasz 

KERÜLJÜK EL AZOKAT A TÉNYEZŐKET, AMELYEK 
KEDVEZNEK A RÁK KIALAKULÁSÁNAK 

Vegyük szemügyre azokat a tényezőket, amelyek kedveznek a rák kifejlődésének, és azt, 
hogyan kerülhetjük el ezeket! Vegyük például az alkoholt! Ez az egyik faktor. Látni fogjuk, 
hogy az alkoholfogyasztás kedvez a rák kifejlődésének, ezért kerülni kell a fogyasztását. Az 
alkoholfogyasztás elkerülése a fent említett mindkét fronton segítségünkre van: az alkohol és 
bomlástermékei rákkeltőek, és az immunrendszert is gyengítik. Következésképpen ha 
kerüljük az alkoholt, kétszeresen is jót teszünk magunknak. 



A legjobb mód a rák kiküszöbölésére a megelőzés, még mielőtt a betegségnek esélye lenne 
arra, hogy kifejlődjön, mielőtt a szűrővizsgálatok felfedeznék, mielőtt még tüneteket 
okozhatna. A legtöbb rákos megbetegedés valóban megelőzhető. 1988-ban az Egyesült 
Államok országos tiszti főorvosa a "Táplálkozás és az egészség viszonya" című 
beszámolójában, a rákkutatás átfogó áttekintéséről szóló részben azt állította, hogy sok 
rákfélének (ismert) külső okai vannak, és elvileg megelőzhetők. {Lábjegyzet:18 } Ezek a 
megállapítások egybecsengenek a gyakran idézett, egy évtizeddel korábban dr. Wynder és dr. 
Gori által végzett kutatással. A rákos megbetegedések részletes, nemzetközi összehasonlítása 
arra a következtetésre vezette őket, hogy a rákesetek 80 százaléka megelőzhető viszonylag 
egyszerű életmódváltoztatással. {Lábjegyzet:19 } Egy évtizeddel dr. Wynder és Gori 
művének megjelenése előtt dr. Higginson arra a következtetésre jutott, hogy a rákos esetek 90 
százalékát környezeti tényezők okozzák. {Lábjegyzet:20 } Tehát az országos tiszti főorvos 
beszámolója helyeselte és jóváhagyta azt a kutatási irányt, ami az életmód hatásának 
fontosságával foglalkozott, ez egyébként is kiemelt támogatást élvezett az 1960-as évek óta. 
Mire utal a "környezeti tényezők" kifejezés? Belső testi folyamatainktól és öröklött 
hajlamainktól eltekintve minden olyan tényezőre, ami hatással van ránk. Ide tartozik a levegő, 
amit belélegzünk, a víz, amit megiszunk, a táplálékok megválasztása, testgyakorlási 
szokásaink (vagy azok hiánya), szexuális kapcsolataink, társas viszonyaink stb. Tehát amikor 
a szakértők azt állítják, hogy a rákesetek 80-90 százaléka környezeti eredetű, ezen azt értik, 
hogy a rákos megbetegedések óriási többsége megelőzhető, ha odafigyelünk mindarra, amit 
szervezetünkbe beviszünk, mindarra, amivel testünk beleegyezésünkkel kapcsolatba kerülhet 
és azokra a dolgokra, amelyeket mi teszünk szervezetünkkel. 
A rák és az életmód közötti kapcsolatot már 30 éve felfedezték, a világ népességének döntő 
többsége mégsem építette be ezt az ismeretet életébe. 1996-ban Michael Sporn professzor 
áttekintette az Egyesült Államok hivatalosan meghirdett rák elleni háborújának 25 éves 
történetét. Noha a sikeres területekkel foglalkozott, kiemelte azt is, hogy lassan haladunk a 
gyógyulási arányok növekedését illetően néhány vezető rákfajta, a mell-, tüdő- és prosztatarák 
esetében. Megjegyzései Higginson meglátásaihoz vezetnek vissza bennünket, aki azt mondta: 
"Támogatni kell az életmódbeli változtatásokra való nevelést és a természetes módszerek 
alkalmazását, melyek visszaszoríthatják a karcinogenezist (a rák kialakulását)". 
{Lábjegyzet:21 } Noha a kutatók ezt évek óta szorgalmazzák, a rákos megbetegedések 
számának növekedését tekintve nyilvánvaló, hogy még mindig nem tanultuk meg a leckét. 
Meg kell ismernünk, hogy életmódunk mennyire segíti vagy gátolja a rákos megbetegedés 
kialakulását, és ennek megfelelően kell változtatnunk. 
Mi is az, amiről ezek a szakértők beszélnek, amikor életmódról és környezetről szólnak a szó 
tágabb értelmében? Egy viszonylag egyszerű üzenetet közvetítenek, ami nem alkalmas arra, 
hogy a média képviselje. Ezek az életmódváltoztatások egyszerűek, mégis mélyrehatóak. 
Olyan dolgokról van szó, mint például abbahagyni a dohányzást, egészségesen étkezni, 
rendszeres testgyakorlást végezni és lefogyni. Amikor azonban a The Wall Street Journal 
áttekintette a rákos megbetegedésekről szóló híreket, melyekről a tévé, a hírmagazinok és 
újságok tudósítottak, megállapította, hogy a média nem megfelelő helyre tette a hangsúlyokat. 
{Lábjegyzet:22 } A médiában elsősorban az élelmiszeradalékokkal, a szennyeződéssel, a 
sugárzással és a rovarirtó szerekkel kapcsolatos aggodalmak kapnak helyet. A rákszakértők 
fontossági listáján ezek a dolgok sokkal hátrább találhatóak, mint például mindennapi étkezési 
szokásaink. 
Majdnem két évtizeddel azelőtt, hogy a Journal beszámolója megjelent, dr. Ernst Wynder már 
rájött, mi is a probléma. "Az emberek hajlamosak arra, hogy figyelmen kívül hagyják a saját 
felelősségüket, és csak a rajtuk kívűl álló karcinogén (rákot kiváltó) tényezőket hibáztatják. 
Ki vagyunk téve rajtunk kívül álló erőknek is, olyan általános környezeti elemeknek, 
amelyeket nem tudunk befolyásolni, mint például a levegő és a víz kémiai szennyeződését, a 



táplálékkiegészítő adalékokat és ízanyagokat. Ezek kapnak nagy figyelmet az egyéni 
életmódból származó tényezők helyett". {Lábjegyzet:23 } Ebben a fejezetben a legfontosabb 
rákot megelőző tényezőkre összpontosítunk – olyan életmódbeli tényezőkre, amelyeken 
közülünk bárki változtatni tud. 

A dohány az első számú vádlott 

A dohány az első számú vádlott a rák előidézésében az Egyesült Államokban és a világ 
számos területén. A rák okozta halálesetek megnövekedett aránya jobbára a dohány 
számlájára írható, és ez a számla megdöbbentően nagy. Egyedül az Egyesült Államokban 
hozzávetőlegesen 170000 életet követel évente a dohányzás okozta rák, {Lábjegyzet:24 }, 
{Lábjegyzet:25 } ami az összes rák okozta halálesetek egyharmada (óvatos becslés szerint 
minden évben 400000 amerikai hal meg a dohányzás előidézte valamilyen betegségtől, 
{Lábjegyzet:26 } és a kezelésükre, gyógyításukra fordított évi költség 50 milliárd dollár). 
{Lábjegyzet:27 } A világon a dohányzásból eredő évenkénti elhalálozás elérte a riasztó 3 
milliós számot. {Lábjegyzet:28 } Ez annyit jelent, hogy minden 10 másodpercben meghal 
valaki a dohányzás következtében. 
Perdöntő bizonyítékok vannak birtokunkban, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy a 
dohánynak rákot előidéző hatása van. Több mint 4000 különböző vegyi anyagot mutattak ki 
és azonosítottak a dohányfüstben. {Lábjegyzet:29 } E vegyi anyagok közül több képes arra, 
hogy önmagában is kiváltsa az összes rákfajtát. Vannak specifikus karcinogének a dohányban, 
melyek tüdőrákot okoznak, mások vese- és hólyagrákot, néhány az esophagus (nyelőcső) 
rákját idézi elő, megint mások pedig a hasnyálmirigyét. Minden adat arra utal, hogy a rákos 
megbetegedések hosszú sora hozható összefüggésbe a dohánynak az emberi szervezetre 
gyakorolt káros hatásaival. Listájuk a 4. ábrán {Kép:04 – A dohánnyal összefüggő rákos 
megbetegedések} látható. {Lábjegyzet:30 }, {Lábjegyzet:31 }, {Lábjegyzet:32 }, 
{Lábjegyzet:33 }, {Lábjegyzet:34 } 
Amikor a dohányfüstben lévő vegyi anyagok valóságos boszorkánykotyvalékát nézzük, nem 
szabadna meglepődnünk azon, hogy a dohány több rákos betegséget okoz, mint bármilyen 
más környezeti tényező. 
Ezeknek a vegyi anyagoknak a káros hatását még inkább igazolja az a tény, hogy nemcsak az 
veszélyeztetett, aki dohányzik vagy rágja a bagót. Annál az embernél is megnő a rákos 
megbetegedés kockázata, aki más füstjét szívja, lélegzi be. A legfrissebb becslések szerint az 
USA-ban minden évben 3000 nem dohányzó hal meg tüdőrákban kizárólag amiatt, hogy ki 
volt téve a passzív dohányzásnak. {Lábjegyzet:35 } Azok az apák, akik napi 10 cigarettánál 
többet szívnak el az idő tájt, amikor utódjuk megfogan, 31%-kal növelik a gyermekkorban 
kifejlődő rosszindulatú daganatképződés kockázatát újszülött gyermekükben. Ha húsznál is 
több cigarettát szívnak el naponta, ez a megnövekedett kockázat akár a 42%-ot is elérheti, 
{Lábjegyzet:36 } mivel a dohányzás miatt károsodik a spermium DNS-e. 
A rák megelőzését képviselő üzenet így hangzik: "Kerüljünk el minden olyan közeget, ahol ki 
lehetünk téve a dohányzás hatásának! Ez azt jelenti, hogy abba kell hagyni a dohányzást, de 
azt is, hogy fel kell hagyni a bagórágással. Még a passzív dohányzást is csökkenteni kell 
azáltal, hogy füstmentes munkahelyet választunk, és füstmentes pihenésről, kikapcsolódásról 
gondoskodunk. 
Sok amerikai szívlelte már meg az évek során a nyilvánosság elé tárt dohányzással 
kapcsolatos figyelmeztetéseket. Hozzávetőlegesen 46 millió amerikai hagyott fel a 
cigarettázással. {Lábjegyzet:37 } A cigarettázás a 18 évesek és annál idősebb felnőttek között 
az 1965-ben mért 42%-ról 1990-re 25%-ra szorult vissza. Ennek eredményeként a tüdőrákos 
megbetegedések mostanában a férfiak esetében ugyancsak csökkenőben vannak. 
{Lábjegyzet:38 } 1990 óta azonban a dohányzás visszaesése riasztóan megállt. Az utóbbi fél 



évtizedben népességünk dohányzó tagjai nem változtattak e szokásukon. {Lábjegyzet:39 } 
Talán még ennél is nagyobb aggodalomra ad okot az, hogy ma több közép- és főiskolás 
dohányzik, mint évekkel ezelőtt. {Lábjegyzet:40 } 
Ha jelenleg nikotinfüggéssel küszködünk, ne essünk kétségbe! 46 millió olyan amerikai van, 
akik bizonyítani tudják, hogy valóban lehetséges elhagyni a cigarettát. E könyvben máshol 
foglalkozunk e szenvedély elleni hatékony stratégiával – próbáljunk ki ma néhányat ezek 
közül! (Lásd a 16. fejezetet "Él-hal a cigarettáért? Hagyjon fel vele, és inkább éljen!" címen 
és a 18. fejezetet "Hogyan küzdjük le a rossz szokásokat és a szenvedélyekhez való 
kötődést?" címen.) 
  

Az alkohol növeli a rák kockázatát 

Számos bizonyíték tanúsítja, hogy az alkohol igen sok területen megnöveli a rák 
kialakulásának a kockázatát. A 17., "Kérsz egy italt?" c. fejezetben bemutatok néhány 
tudományos bizonyítékot az alkoholnak a rákkal való kapcsolatáról. Ez a téma ma oly életbe 
vágóan fontos, hogy többre érdemes, mint átfutni a fejezetben található hivatkozásokat. 
A népességgel kapcsolatos tanulmányokból jól kitűnik, hogy az alkoholtartalmú italok 
fogyasztása jó néhány rákféle kockázatát növeli. A felsorolás kitér a száj, a torok, a nyelőcső, 
a máj, a mell és a végbél megbetegedésére. {Lábjegyzet:41 }, {Lábjegyzet:42 } 
Noha a rák elsősorban a rendszeres alkoholfogyasztással társul, a mérsékelt alkoholfogyasztás 
is megemeli néhány rákfajta kockázatát. Ennek klasszikus példája nők körében a mellrák. Már 
2–3 ital néhanapján történő elfogyasztása is növeli e betegség kifejlődésének esélyét. 
{Lábjegyzet:43 } 
A kutatás feltérképezte azoknak a végzetes, azaz halálos kimenetelű rákos eseteknek 
viszonylag pontos százalékos megoszlását, melyek kialakulásához hozzájárult az 
alkoholfogyasztás. A részletes felsorolás az 5. ábrán {Kép:05 – A halálos kimenetelű rákos 
megbetegedések alkohollal való kapcsolata százalékban kifejezve} látható. {Lábjegyzet:44 } 
Azokkal összehasonlítva, akik nem isznak alkoholt, napi két alkoholtartalmú ital 
megkétszerezi jóindulatú daganatok kialakulásának kockázatát a vastagbélben, melyek később 
elrákosodhatnak. {Lábjegyzet:45 }, {Lábjegyzet:46 } Ám ha az italt fogyasztó étrendje 
alacsony folsav- és metionintartalmú, a vastagbélrák kockázata megháromszorozódik. 
{Lábjegyzet:47 } 
  

Az alkohol növeli a mellrák kockázatát 

Az alkohol a hormonok szintjére is hat, ahogy a rákos megbetegedés kockázatát is növelheti. 
Az alkohol a női hormonokra kifejtett hatásán keresztül képes hozzájárulni a mellrák 
kialakulásához. Az amerikai nők között ez a második vezető halálozási ok (az első a tüdőrák). 
A nem dohányzó nők között a mellrák az első számú halálok. 
Sokan nincsenek tudatában annak, hogy az a nő is, aki csak társas alkalmakon fogyaszt 
alkoholt (legfeljebb hetenként három italt), jelentősen növeli annak esélyét, hogy mellrákot 
kap. {Lábjegyzet:48 }, {Lábjegyzet:49 } Különböző tanulmányok kimutatták, hogy a 
mértéktartó ivás is összefüggésbe hozható a mellrák 50–100%-os növekedésével. 
{Lábjegyzet:50 } Ez a megnövekedett kockázat mindig fennáll, származzon az alkohol 
sörből, borból vagy égetett italokból. {Lábjegyzet:51 } Azok számára érdekes ez, akik 
pártfogásba vették az étkezéskor fogyasztott bort, mint egészséges italt. Egy francia 
tanulmány a mellrák megnövekedett kockázatát állapította meg azoknál az egyéneknél, akik 
alkoholtartalmú italokat fogyasztanak étkezésekkor. Ez a kapcsolat igaz mind a borra, mind a 



sörre. {Lábjegyzet:52 } 
Az alkohol és a mellrák összefüggésére vonatkozó kísérlet (Nurses' Health Study) során négy 
éven át közel 90000 34 és 59 év közötti nővért vizsgáltak meg, és jelentős kapcsolatot 
állapítottak meg az alkoholfogyasztás és a mellrák kockázata között. {Lábjegyzet:53 } Azok, 
akik hetente csupán 3–9 italt fogyasztanak, 60%-kal növelik a mellrák kialakulásának a 
kockázatát. Ha ennél többet iszik egy nő, a kockázat még nagyobb. A ráknak az elfogyasztott 
alkohol mennyiségével arányosan növekvő kockázatát "dózis-válasz" effektusnak nevezik. Ez 
a fajta kapcsolat erőteljesen azt feltételezi, hogy az alkoholtartalmú ital fogyasztása (és nem 
valami más tényező) növeli meg a kockázatot. Az 55 év alatti, fiatalabb nők esetében napi egy 
pohár ital elfogyasztása két és félszeresével növeli a rák kockázatát. 
Miért növeli az alkoholfogyasztás a mellrák kockázatát? Noha még nem ismerjük az összes 
választ a feltett kérdésre, arra vannak bizonyítékok, hogy az alkohol megemeli az 
ösztrogénszintet. {Lábjegyzet:54 }, {Lábjegyzet:55 } Mivel ez a női hormon arról ismeretes, 
hogy növeli a mellrák kockázatát, gyanítható, hogy az alkohol hormonális hatásai lehetnek a 
károsító tényezők. A mellrák előrehaladottabb formáival küszködő nők gyakran 
alkoholfogyasztók. Ez is jelzi, hogy az alkohol elsősorban talán daganatot kiváltó, növekedést 
fokozó tényezőként működik {Lábjegyzet:56 } azoknál, akiknél éppen kezd kifejlődni a 
betegség. Ez idáig több mint 50 megalapozott tudományos tanulmány jelezte, hogy az alkohol 
határozott szerepet játszik a mellrák kifejlődésében. {Lábjegyzet:57 } 

A rákos halálesetek hány százalékát okozza az alkohol? 

Van néhány mechanizmus az alkoholfogyasztásban, ami összekapcsolódik a rákkal: a toxikus 
hatások, az immuneffektusok, a táplálkozási és a hormonális vonatkozások. Ezek a széles 
skálán, tág határok között mozgó mechanizmusok aligha érzékeltetik az alkohol teljes 
rákkeltő hatását. A kutatók korábban azt gondolták, hogy az összes amerikai rákos 
halálesetnek mintegy 3%-a tulajdonítható – az is csak részben – az alkoholnak. Ez az adat 
mégis jelentős, mert évente 16–19 ezer halálesetet jelent. {Lábjegyzet:58 } Az Amerikai 
Rákkutató Társaság idézi a 19000-es adatot, és hozzáteszi, hogy az érintettek túlzott 
alkoholfogyasztók voltak, és ez gyakran párosult dohányzással is. {Lábjegyzet:59 } Ahogy 
korábban már láttuk, a legújabb tanulmányok még a viszonylag mérsékelt alkoholfogyasztást 
is – a dohányzástól függetlenül – kapcsolatba hozzák két főbb rákos betegségfajtával: a mell- 
és a vastagbélrákkal. Ezt a további bizonyítékot is figyelembe véve, többen meggyőződtek 
arról, hogy ha az emberek teljesen elkerülnék az alkoholt, évente 60000 halálesetet lehetne 
megelőzni, ami az összes rákos haláleset 11%-a. {Lábjegyzet:60 } Az a tény, hogy még 
viszonylag kis mennyiségű alkohol is növelheti a rák kockázat, ehhez a következtetéshez 
vezet: bárki, aki a rákos megbetegedés kockázatát olyan alacsonyan akarja tartani, amennyire 
csak lehetséges, kerülje el teljesen az alkoholtartalmú italok fogyasztását. Az alkoholtól és a 
dohányzástól való teljes tartózkodás jelentős mértékben csökkenti a rák kockázatát. 
  

Női hormonok és a rák kockázata 

Manapság az ösztrogén hormonok az orvostudomány egyik fő vitatárgyát képezik. Sok 
egészségügyi szakember arra bátorítja a változás korában lévő hölgyeket, hogy használjanak 
ösztrogénpótló hormonokat (a csontritkulás és a szívbetegségek megelőzésére). A sok 
ösztrogénnek azonban komoly mellékhatásai vannak. A legkijózanítóbbak között említhető 
bizonyos női rákos megbetegedések megnövekedett kockázata. Évek óta tudjuk, hogy azoknál 
a nőknél, akik a változás korát követően kizárólag ösztrogént szedtek (sárgatest típusú, 
progeszteron típusú gyógyszer nélkül), a méhfal rákos elváltozásában drámai növekedést 



tapasztalnak. A San Franciscó-i Kalifornia Egyetem tudósai a tárgyra vonatkozó valamennyi 
vizsgálati anyag alapos áttekintése után arra a következtetésre jutottak, hogy a változás korát 
követően az ösztrogén hosszan tartó alkalmazása 800%-kal megnövelheti a méhrák 
kockázatát. {Lábjegyzet:61 } E jól ismert tény miatt az orvosok sárgatest jellegű 
hatóanyagokat írtak fel (progeszteron) ösztrogénekkel kombinálva, hogy megpróbálják 
megelőzni e rákfajta kockázatát. Noha az adatok nyilvánvalóvá teszik, hogy a 
progeszteronkiegészítés csökkenti a kockázat mértékét, a kombináció alkalmazása mégis 
30%-kal növeli a méhrák kockázatát azokhoz a nőkhöz képest, akik nem szednek 
hormonokat. {Lábjegyzet:62 } A lehetséges előnyöket és az ösztrogénszedés kockázati 
tényezőit a Függelék I. tartalmazza. 
A méhrák rangos helyet foglal el a rákos megbetegedések sorában, de a mellrákkal 
összehasonlítva veszít jelentőségéből. Ugyanis a mellrák vezető szerepet tölt be a nem 
dohányzó nők között. Ezért különösen fontos, hogy megvizsgáljuk a hormonpótlás és a 
mellrák kapcsolatát. A Harvard Egyetem készítette erről a témáról az egyik legmeggyőzőbb 
beszámolót (Nurses' Health Study). {Lábjegyzet:63 } Adataikban 725000 személy esetét 
dolgozták fel évről évre vizsgálatokat végezve. Ezek szerint a menopauza után a (kizárólag 
ösztrogéneket szedő) nőknél a mellrák kockázata 32%-kal megnőtt. A progeszteron 
hormonnal kombinált ösztrogén népszerű fogyasztása a kockázatot 41%-ra emelte. A hatvan 
éven felüli, több mint öt éve ösztrogént szedő nőknél ez a kockázat egészen 71%-ig 
emelkedik. {Lábjegyzet:64 } Ezek az eredmények hasonlatosak a h.n. adventista lakosság 
körében végzett vizsgálatok alapján készült kisebb tanulmány megállapításaihoz. 
{Lábjegyzet:65 } A kutatók ez utóbbi esetben azt találták, hogy a menopauza után 
hormonpótlékot szedő nőknél 69%-kal nőtt a mellrákos megbetegedés kockázata. 
E tanulmányok egyik nyilvánvaló üzenete az, hogy a menopauza után ösztrogént szedő 
nőknek tudniuk kell, hogy növelik mellrákos megbetegedésük esélyét. A menopauza utáni 
ösztrogénszedés áldásainak és kockázatainak teljesebb áttekintése érdekében lásd a 7. 
fejezetet, melynek címe: "A nagy hús- és fehérjemítosz". Egy másik új keletű tanulmány 
további bizonyítékot szolgáltat a mellrák-ösztrogén kapcsolatra vonatkozóan. Megállapítja, 
hogy azoknál a nőknél, akiknek adottságaiknál fogva magasabb az ösztrogénszintje, szintén 
drámai módon megnő a rákos megbetegedés esélye. {Lábjegyzet:66 } Dr. Paolo Toniolo és 
kollégái a New York-i Orvostudományi Egyetemen 130 olyan nő vérösztrogénszintjét 
vizsgálták meg, akik a változás utáni mellrákban szenvedtek, és 25 olyan azonos korú nőt, 
akik nem voltak rákosak. A tanulmány szokatlan aspektusa az volt, hogy a páciensek vérében 
lévő ösztrogénszintet úgy mérték meg, hogy a vért levették, lefagyasztották, és néhány évig 
tárolták, mielőtt a rákot diagnosztizálták. Ez segített biztosítani azt, hogy az 
ösztrogénszinteket nem befolyásolta sem maga a rák, sem más jelenlévő tényező, az 
ösztrogénpótlást is beleértve. Azoknál a nőknél, akiknél a természetes ösztrogénszint a 
legmagasabb volt, 2–4-szeresére nőtt a mellrák kockázata. 
  

Az amerikai étrend rákhoz vezet 

A táplálkozás rákra gyakorolt hatása rendkívül nagy. Néhány táplálkozási tényező kifejezetten 
kedvez a rák kifejlődésének, míg mások segítenek úrrá lenni rajta. Először azokkal a 
táplálékokkal foglalkozunk, melyek rákos megbetegedéseket idéznek elő. Egészségtelen 
ételeink a rákos megbetegedés kockázatát növelő leghatásosabb tényezők. Becslések szerint 
Amerikában a rákos halálesetek 35–60%-a tulajdonítható helytelen étkezési szokásoknak. 
{Lábjegyzet:67 } Honnan tudjuk, hogy az étrendnek, a táplálkozásnak ilyen erőteljes hatása 
van a rákos megbetegedés kockázatára? Talán még ennél is fontosabb, hogy milyen 
eredménnyel csökkentik a rákos megbetegedések kockázatát az étkezési változtatások. 



Vizsgáljuk meg a tudományos bizonyítékokat, amelyek megválaszolják ezeket a fontos 
kérdéseket! 
  

A kivándorlások igazolják, hogy a helytelen táplálkozás növeli a rák 
kockázatát 

Nagyszámú tanulmány állapította már meg, hogy a kivándorlást követő életmódváltozás az 
egészség és a betegség kérdésével összefüggő kulcstényező. Az emigránsoknál általában 
megjelenik a bennszülött lakosságra jellemző betegségek kockázata. Az efféle tanulmányok 
világosan mutatják, hogy a rák kockázatát milyen nagy mértékben befolyásolja az étrend. 
Japánban a legtöbb rák aránya alacsony (kivételt képez a gyomor- és nyelőcsőrák), de amikor 
az emberek Japánból Hawaiira költöznek, számos ráktípus halálozási aránya egészen hasonló 
lesz náluk a fehér bőrű hawaiibeliekéhez. {Lábjegyzet:68 } A különböző rákféleségek okozta 
halálozási arányokban az elvándorlásnak köszönhetően bekövetkező változásokat a 6. ábrán 
{Kép:06 – A japán kivándorlók rákhalálozási aránya 100 000 főre} sorakoztattuk fel. 
Látjuk, hogy a felsorolt kilenc rákfajtából hét drámai módon megnőtt, amikor a japánok 
Hawaiira költöztek. A vastagbélrák Japánban alacsony: 100000 főből csak 78 eset. Miután az 
Egyesült Államokba kivándoroltak, a vastagbélrákos megbetegedés aránya 371 esetre szökött 
fel 100000 emberre vetítve. Ez majdnem ötszörös kockázati növekedést jelent. Figyeljük meg 
azt is, hogy az új arány mennyire hasonló a hawaii fehérekéhez! A végbélrák is ritkán fordul 
elő azoknál a japánoknál, akik Japánban élnek. Amikor az Egyesült Államok 50 államában 
élnek, már háromszor gyakrabban sújtja őket a végbélrák. 
Sok életmódtényező változik, amikor az emberek elvándorolnak az USA-ba, vagy másfajta 
kulturális környezetbe. Azokat a tudósokat, akik e változásokat és a velük kapcsolatos 
betegségeket tanulmányozzák, epidemiológusoknak nevezik. Szerintük a szokásokban 
bekövetkező változások az okai annak, hogy a rák kockázati tényezője megváltozik azoknál, 
akik kivándorolnak. {Lábjegyzet:69 } 
A japánok étkezési gyakorlata jelentős átalakuláson megy keresztül, amikor Hawaiira 
költöznek. {Lábjegyzet:70 }, {Lábjegyzet:71 } Sajnos a legtöbb változás rossz irányba 
történik. A hawaii emigránsok kétszer vagy még ennél is több zsiradékot és lényegesen 
kevesebb szénhidrátot fogyasztanak, mint társaik Japánban. Lényegesen több vajat, margarint, 
sajtot és valamivel több húst esznek. Rizs- és tofu- (szójatúró) fogyasztásuk visszaesik. Éppen 
ezért nem meglepő, hogy az általuk elfogyasztott zsírok 65–70%-a telített (Japánban az 
elfogyasztott zsíroknak csak a 40%-a telített). A hawaiiak a szénhidrátok 35%-át cukor 
formájában fogyasztják el. Ezzel szemben Japánban a szénhidrátoknak csak a 20%-át alkotja 
a cukor. Az idő múlásával a bevándorlók táplálkozása egyre inkább azonosul az 
amerikaiakéval. A bevándorlók első nemzedéke a másodgenerációs leszármazottaknál jobban 
megőrzi japán étkezési szokásait. Szüleikkel összehasonlítva azok, akik Hawaiin születtek, 
jelentősen több állati fehérjét, zsiradékot, telített zsírt és cukrot fogyasztanak. 
{Lábjegyzet:72 } Ezek a táplálkozás terén bekövetkezett változások növelik a rákos 
megbetegedés arányát például a vastagbélben, a végbélben, a prosztatában, a mellben, a 
méhben és a hüvelyben is. Mint látni fogjuk, más tanulmányok is megerősítik ezt a 
következtetést. 
A japán kivándorlók étkezési változtatásai azonban nem minden szempontból károsak. 
Legalább két rákféle – a gyomor és a nyelőcső rákja – előfordulása csökken, amikor Hawaiira 
költöznek, és valószínűleg ez is a táplálkozási szokások megváltozásával függ össze. A sós, 
ecetes zöldségfélék és a szárított, sózott hal fogyasztása jelentősen csökken azok között, akik 
Hawaii-n nőnek fel. Ezeknek az ételeknek a mellőzése összefüggésben van a gyomor- és a 
nyelőcsőrák nagymértékű csökkenésével. {Lábjegyzet:73 }, {Lábjegyzet:74 } 



Hasonló összefüggésekről számoltak be a Hawaiira vándorló Fülöp-szigetekiekkel 
kapcsolatos tanulmányok. {Lábjegyzet:75 } Az itt leírtak az erről a témáról publikált gazdag 
kutatási anyagnak csak a töredékét villantják fel. E tanulmányok lényege: a rák 
kialakulásában a genetikai adottságok sokkal kevésbé fontosak, mint a környezeti feltételek, 
az életmódunk és táplálkozásunk. Világos tehát, hogy a rák kialakulásában a genetikai 
tényezőknél sokkal erőteljesebb hatások működnek. Az étrend óriási szerepet játszik a rák 
kiváltásában vagy megelőzésében. 

A túlzott étkezési zsír növeli a rák kockázatát 

Minden amerikai hallotta már: mellőzd a zsiradékot! Legyen a téma akár a szívbetegség, a rák 
vagy egy sereg más probléma, az étkezési zsír gyakran bukkan elő, mint kerülendő táplálék. 
Jó okunk van arra, hogy a zsír rossz hírét keltsük. Több ország étkezési szokásait felölelő 
tanulmányok szolgáltatnak bizonyítékot arra, hogy az étrendben lévő túl sok zsiradék növeli a 
mell-, prosztata-, bőr-, vastagbél-, végbél-, petefészek- és méhrák kockázatát. 
{Lábjegyzet:76 } 
  

A mellrák kockázata a zsírfogyasztással arányosan növekszik 

A mellrákot is felölelő kutatást 1970-ben folytatták le. Ez kimutatta, hogy a halálos 
kimenetelű mellrákos megbetegedések aránya bármely adott nemzetben összefüggésben áll 
azzal, hogy lakossága mennyi zsiradékot fogyaszt, ahogy a 7. ábra {Kép:07 – Több étkezési 
zsír – több mellrákos eset} mutatja. {Lábjegyzet:77 } 
Figyeljük meg, hogy az USA a listavezető országok között van mind a zsírfogyasztás, mind 
pedig a mellrákos halálozási arányt illetően. Kanada, Ausztrália, Svédország és Németország 
szintén nincs irigylésre méltó helyzetben. A grafikon nyilvánvalóvá teszi, hogy azok vannak 
leginkább kitéve a mellráknak, akik a legtöbb állati eredetű (telített) zsiradékot fogyasztják. 
{Lábjegyzet:78 } 
Egy francia tanulmány megállapította, hogy azok a nők, akik a legtöbb zsiradékot 
fogyasztották, mellrákos megbetegedésük kockázatát 60%-kal növelték. A kockázat nagyobb 
volt, amikor az elemzés a változás kora után lévő nők telítettzsiradék-fogyasztására 
összpontosított. A mellrákos megbetegedés kockázata esetükben megháromszorozódik. 
{Lábjegyzet:79 } 
1964 és 1978 között a japánok megduplázták zsírfogyasztásukat. Ahogy zsírbevitelük nőtt, 
úgy növekedett a mellrákos megbetegedések aránya. {Lábjegyzet:80 } Sajnos, mint ahogy azt 
Japán illusztrálja, számos ország felül akarja múlni Amerikát kiadósabb, zsírosabb 
étrendjével. Annak, hogy a japánok úgy élnek, mint az amerikaiak, az a következménye, hogy 
úgy is halnak meg, mint ők: krónikus, életmóddal összefüggő betegségekben. A zsírban 
gazdag étrend terhesség alatti fogyasztása is növelheti a mellrák kifejlődésének kockázatát. 
{Lábjegyzet:81 } 
Egy athénieknél (Görögország) végzett tanulmány is említésre méltó a mellrákkal 
összefüggésben. A vizsgálatok megállapították, hogy azoknál a nőknél, akik margarint 
fogyasztottak, gyakrabban fejlődött ki mellrák. A görög kutatócsoport azonban észrevette, 
hogy az egyik zsírfajta mintha ténylegesen csökkentené a mellrák kockázatát. Azoknál a 
nőknél, akik több olívaolajat fogyasztottak (ez egy többnyire egyszeresen telítetlen zsiradék), 
25%-kal csökkent a mellrákos megbetegedés kockázata. {Lábjegyzet:82 } 
Mi a helyzet azokkal, akik már rákosak? Van-e bármilyen hatása étkezésizsír-fogyasztásuknak 
kezelésük sikerére? Svéd kutatók bizonyítékot találtak, hogy az étrend igenis hat a 
melldaganat növekedésére. {Lábjegyzet:83 } 240 – többnyire változás után lévő – nőt 



tanulmányoztak, akiket nem régen diagnosztizáltak mellrákkal. A nők közel kétharmadának 
hormonkezelésre kedvezően reagáló tumora volt. Étrendjük feltűnő különbséget mutatott egy 
négy évig tartó vizsgálat során. A zsírból származó teljes kalóriamennyiségben mutatkozó 
minden egyszázalékos növekedés 13%-kal növelte a mellrák visszatérésének kockázatát. Más 
szóval, ha egy nő 45% zsiradékból álló étrendet fogyasztott, miközben társai 35% zsiradékot 
tartalmazó táplálékot ettek, ez a 10%-os különbség 130%-kal növelte meg a mellrák 
visszatérésének kockázatát. A statisztikák még rosszabbak a telített zsírok esetében. A telített 
zsírból származó összkalória mennyiségében mutatkozó minden 1%-os növekedés 23%-kal 
növelte meg a kockázatot. E tanulmánynak az a magától értetődő tanulsága, hogy az étkezési 
zsiradék korlátozásának jelentős szerepe van a legtöbb mellrákfajta kezelésében és 
megelőzésében. 
Dr. Rose és kollégái az Amerikai Egészség Alapítványtól (American Health Foundation – 
AHF) még jobban rávilágítottak a mellrák és az étkezési zsír közötti összefüggésre egy 30 
nemzetre kiterjedő tanulmányban. {Lábjegyzet:84 } Azt is megállapították, hogy magasabb a 
mellrák előfordulási aránya azokban az országokban, ahol nagyobb a zsírfogyasztás. 
Megjegyezték azonban, hogy a legerőteljesebb az összefüggés a változás utáni korú nőknél. A 
növényi zsírokkal nem találtak semminemű kapcsolatot. 

A prosztatarák előfordulása arányosan nő a zsírfogyasztással 

A nem dohányzó férfiak között a halált okozó rákfajták közül a prosztatarákos megbetegedés 
áll az első helyen, ami ugyancsak kapcsolatban áll a magas zsírbevitellel. Az 1950-es években 
Japánban igen alacsony volt a prosztatarák miatt bekövetkezett halálesetek száma. Figyeljük 
meg az e rákféléből eredő halálozási arány drámai növekedését, ahogy a 8. ábra {Kép:08 – A 
prosztatarákos halálesetek Japánban} jelzi. {Lábjegyzet:85 } 
A prosztatarák halálozási arányában jelentkező figyelemreméltó növekedés szoros 
párhuzamban áll a japánok zsírbevitelében mutatkozó növekedéssel. Ahogy már említettük, a 
japánok megkétszerezték zsírbevitelüket 1964 és 1978 között. {Lábjegyzet:86 } 
Hasonló megállapítások születtek, amikor az 1950-es évek prosztatarákos megbetegedéseinek 
arányát Hawaiin és az Egyesült Államokban máshol élő japánok esetében a fehér bőrű 
lakossággal vetették össze, akiknél négyszer nagyobb volt a kockázati tényező. 
{Lábjegyzet:87 } A széleskörű nemzetközi összehasonlítás minden esetben kapcsolatot 
mutatott a prosztatarák és a zsírbevitel között. {Lábjegyzet:88 }, {Lábjegyzet:89 } Ahogy 
Rose és társai kimutatták: a prosztatarákos megbetegedésben mutatkozó növekedés csak az 
állati zsiradékok bevitelével volt összefüggésben, a növényi zsír fogyasztásával semmilyen 
kapcsolatot nem találtak – ahogy a mellrák esetében sem. 
Más népességi csoportokat vizsgáló tanulmányok hasonló összefüggésekre világítottak rá a 
zsírbevitel és a prosztatarák között. Egy széleskörű, öt amerikai és kanadai település 
áttekintésére épülő tanulmányban a prosztatarák kockázatát elemezték három etnikai 
csoportban: fehér, fekete és ázsiai amerikaiakat vizsgáltak. {Lábjegyzet:90 } Mindhárom 
etnikai csoport esetében statisztikailag jelentős összefüggés volt a teljes zsírbevitel és a 
prosztatarák között. Amikor a kutatók az egyes zsírféléket külön-külön vették figyelembe, 
megállapították, hogy a megnövekedett kockázat elsősorban a telített zsíroknak köszönhető, 
amelyek főként állati termékekből származtak. Az egyszeresen telítetlen zsíroknak 
bizonytalan hatásuk volt, míg a többszörösen telítetlen zsírok fogyasztása és a prosztatarák 
kockázata között nem volt kapcsolat. 
  

A táplálkozási zsírral megnő a bőrrák kockázata is 



Még a bőrrák kockázata is csökkenthető, ha zsírszegény étrendet követünk. Állatkísérletek 
bizonyították, hogy a zsírbő étrend növeli a bőrrák kockázatát napozást követően. 
{Lábjegyzet:91 }, {Lábjegyzet:92 } 1994-ben a Baylor Egyetem kutatói ezeket az 
összefüggéseket megerősítő adatokat emberekre vonatkozóan publikáltak. 76 pácienst 
vizsgáltak meg, akik hajlandók voltak részt venni kutatásukban. Korábban mindegyiket 
bőrrákkal diagnosztizálták. E páciensek általában a tipikus amerikai zsírbő étrendet követték. 
Egy nevelési program keretében találomra kiválasztottak közülük néhányat, és segítettek 
nekik átállni zsírszegény étrendre. Ennek betartásával teljes kalóriafogyasztásuknak csak 
20%-át alkotta zsiradék. A következő két év során a programot követő kísérleti csoport 
átlagos zsírfogyasztása a kalóriabevitel 21%-a volt. Az eredményeket a 9. ábra {Kép:09 – A 
zsírszegény étrend csökkenti a rákot megelőző bőrbántalmakat} illusztrálja. {Lábjegyzet:93 } 
A zsírszegény étrendhez való ragaszkodásuk megtérült: összehasonlítva őket azokkal, akik 
átlagos mennyiségű zsírt fogyasztottak, csak egyharmaduknál fejlődött ki a rákot megelőző 
bőrbántalom. 
A magas telítettzsír-fogyasztással összefügg még a vastagbél- és petefészekrák is. 

Az USA-ban magas a zsírfogyasztás 

Néhány szempontból már megvizsgáltuk a zsírbevitellel kapcsolatos problémákat. Egy 37 
éves időszak során az amerikaiak által elfogyasztott zsír mennyisége a 10. ábrán {Kép:10 – 
Az USA zsírfogyasztása} látható. {Lábjegyzet:94 }, {Lábjegyzet:95 } 
Noha a zsírfogyasztás 1983 óta viszonylag állandó volt, az amerikaiak mégis sokkal több 
zsiradékot ettek az előző nemzedékhez képest. Az 1980-as években az átlagos zsírfogyasztás 
kb. 20%-kal volt magasabb, mint az 1950-es években: napi 165 g, összevetve a napi 140 g-
mal. 1920 előtt a zsírfogyasztás még alacsonyabb volt, átlagosan úgy 120 g naponta. 
{Lábjegyzet:96 } Ezt az erőteljes növekedést százalékos formában kifejezve azt mondhatjuk, 
hogy egy átlagos amerikai étrendjében 32% volt a zsiradék 1910-ben, és egy 80 éves periódus 
alatt ez a szám fokozatosan emelkedett egészen az 1990-ben elért 40%-ig. {Lábjegyzet:97 } 
A kutatók, akik más és más kérdéskörrel foglalkoznak, például a rák megelőzésével, a 
fogyókúrával, a cukorbaj kezelésével és a szívbetegség megelőzésével, nos a szakértők azt 
javasolják, hogy elődeinknél jobban kellene ennünk, nem pedig rosszabbul. A legtöbb 
szaktekintély azt ajánlja, hogy a zsiradék legyen kevesebb az összkalória 30%-ánál és legyen 
növényi eredetű. 
Milyen táplálékokat eszünk, amelyek zsiradékkal látnak el bennünket – főleg telített 
zsírokkal? A fő források a 11. ábrán {Kép:11 – A telített zsírok leghétköznapibb forrásai} 
láthatóak. {Lábjegyzet:98 } 
Figyeljük meg, hogy ezek az ételek mind állati eredetű termékek! A növényi táplálékokban 
általában jóval kevesebb a telített zsiradék. Azoknak az embereknek, akik teljesen 
vegetáriánus étrenden élnek, aligha jelent nehézséget, hogy telítettzsír-bevitelüket alacsony 
szinten tartsák. 
  

A húsfogyasztás növeli a rák kockázatát 

Sok ember úgy tudja, hogy kizárólag a vörös húsban sok a telített zsír. Ez az elképzelés még 
mindig nem veszett ki egészen a hús- és baromfifeldolgozó iparból. Aggódó erőfeszítéseket 
tesznek arra, hogy csökkentsék a hústermékek telítettzsír-tartalmát. Még ha sikerülne is ez a 
törekvés, az orvosi kutatás jelzi, hogy más baj is van a vörös hússal, nem csak telítettzsír-
tartalma. Ami a rák kockázatát illeti, a húsételek általában – a vörös hús, a szárnyasok, sőt 
még a hal is – sokkal több veszélyt hordoznak magukban puszta zsírtartalmuknál. Ugyanez 



igaz az olyan tejtermékekre is, mint amilyen a sajt, a tej és a jégkrém. A tejtermékek nem 
tartalmaznak állati húst, de ezek is állati eredetűek, és ott sorakoznak azoknak a 
élelmiszereknek a listáján, amelyek növelik a rák kockázatát. 
Foglalkozzunk most a hússal és az állati eredetű termékekkel kapcsolatos növekvő 
aggodalmakkal a rák perspektívájából! Néhány tanulmány erőteljes összefüggést lát ezen 
élelmiszerek fogyasztása és a rák kockázata között. Nézzünk meg tehát néhány teóriát arra 
vonatkozóan, hogy miért léteznek efféle összefüggések. 
  

A húsfogyasztás növeli a nyirokmirigyrák kockázatát 

Néhány kutató (pl. dr. James R. Cerhan, az Iowai Orvostudományi Egyetem docense) azt 
tanácsolja, hogy egyszerre csökkentsük mind a hús, mind a zsiradékok fogyasztását: "Fogjuk 
vissza a vörös hús fogyasztását, csökkentsük a telített zsír bevitelét, és együnk több 
zöldségfélét!" {Lábjegyzet:99 } Magyarázó megjegyzései egy, a húsevéssel összefüggő rákos 
megbetegedésen alapulnak. Ez pedig a nyirokmirigyrák. Ez a rákfajta évente több mint 23000 
életet követel Amerikában. {Lábjegyzet:100 } Cerhan és kollégái több mint 35000 iowai nőt 
vizsgáltak meg, és felfedezték, hogy azoknál, akik a vöröshús-fogyasztás felső harmadában 
voltak, a lymphoma (nyirokmirigyrák) kockázata közel a kétszer akkora, mint azok között, 
akik az alsó harmadban helyezkedtek el. Heti négynél több hamburger fogyasztása a nőknél 
több mint a kétszeresére emeli a non-Hodgkin-lymphoma kockázatát. A húsfogyasztás 
csökkentésén túl a nők 36%-kal tudnák csökkenteni a lymphoma kockázatát, ha napi 3–4 adag 
gyümölcsöt ennének. 

A vastagbélrák összefüggése a húst tartalmazó étrenddel 

A vastagbélrák kialakulása erősen kötődik a húsevéshez. A Harvard Egyetemen végzett, több 
mint 88000 nővérrel folytatott vizsgálat során megállapították, hogy azoknál, akik 
rendszeresen fogyasztottak vörös húst, jelentősen megnőtt a vastagbélrák kockázata. 
{Lábjegyzet:101 } Minél gyakrabban ettek vörös húst, annál nagyobb volt a kockázat, ahogy 
ez a 12. ábrán {Kép:12 – A hús növeli a vastagbélrák kifejlődésének kockázatát} látható. 
Figyeljük meg, hogy a naponkénti húsevés 149%-kal megnövelte a kockázatot. Tehát azok 
kockázata, akik naponta fogyasztanak húst, durván két és félszer akkora, mint azoké, akik 
ritkán vagy sohasem esznek vörös húst. Vörös húsnak nevezzük a népszerű marha-, sertés- és 
birkahúst: a sült, a rántott, a vagdalt húsokat, a hamburgert, a hot dogot, a szalonnát, a 
kolbászt, a szalámit és más konzervhúsokat. Azok, akik nem ilyen gyakran fogyasztanak 
efféle élelmiszereket (de azért az átlagosnál többször, heti 5–6-szor), 84%-kal növelik meg a 
vastagbélrák kockázatát. Még azoknál is, akik főétkezés gyanánt havi 1–4-szer fogyasztanak 
vörös húst, 39%-kal gyakoribb a vastagbélrák, mint a legkisebb kockázatnak kitett csoportnál, 
azoknál, akik sohasem esznek vörös húst, vagy havi egyszeri alkalomnál is kevesebbszer. 
A hal- és csirkefogyasztás rákkockázatára vonatkozóan a tanulmány nem közöl számszerű 
adatot. Egyszerűen annyit mondhatunk, hogy nem növelik annyira a kockázatot, mint a többi 
hús. Fontos kimutatás, hogy azoknál, akik többnyire halat esznek, viszonylag több a 
vastagbélrákos megbetegedés, mint azoknál, akik ritkán vagy egyáltalán nem esznek halat. 
Az adatok rámutattak arra, hogy a vöröshús-források fogyasztásából eredően nagyobb a 
vastagbélrákos megbetegedés kockázata, mint ahogy a telített zsírok fogyasztásából 
következne. Ez arra enged következtetni, hogy a vörös húsban vannak más tényezők is, 
amelyek tovább növelik a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. 
A Harvardon végzett Nurses' Health Study megállapítása nem egyedülálló. Egy 1990-ben 
végzett európai tanulmány hasonló összefüggéseket hozott napvilágra. Amikor azokat a nőket, 



akik gyakrabban ettek húst, összehasonlították azokkal, akik viszonylag ritkán vagy sohasem, 
kiderült, hogy a vastagbélrákos megbetegedés kockázata esetükben majdnem kétszeres. 
{Lábjegyzet:102 } Egy ausztrál tanulmány összefüggést talált egy seregnyi különböző állati 
termék és a vastagbélrák kifejlődése között a nőknél. {Lábjegyzet:103 }, {Lábjegyzet:104 } A 
kísérletben szereplő táplálékok között volt vörös hús és máj csakúgy, mint tengeri állatok húsa 
és különféle tejtermékek. E vizsgálat eredménye szerint azonban a legrosszabb 
táplálékcsoport a tojás, és azok esetében, akik rendszeresen fogyasztották, a vastagbélrák 
kialakulásának kockázata hatszoros volt. Ez az ausztrál kísérlet továbbá hangsúlyozza, hogy a 
vörös húsok határozottan növelik a kockázatot, míg a csirke- és halhús esetében ez lényegesen 
kisebb, de védelmi szerepet ez utóbbiak sem töltenek be. Az újabb kutatások ékesszólóan 
bizonyítják, hogy mellőzni kellene mindenféle vörös hús fogyasztását – de ez nem indokolja, 
hogy több halat vagy csirkét együnk. 
A vastagbélrákkal kapcsolatos eddig említett tanulmányokat nőkön végezték. A férfiakon 
végzett vizsgálatok is összefüggésbe hozták a húsevést a vastagbélrákkal. {Lábjegyzet:105 }, 
{Lábjegyzet:106 } Például a fent említett Harvard-kutatócsoport hasonló módszert használt 
férfi egészségügyi szakemberek körében jelentkező vastagbélrákos esetek vizsgálatánál. 
{Lábjegyzet:107 } A tanulmány során közel 50000 férfi egészségügyi dolgozó vastagbélrákos 
eseteit elemezték, és meglepő étrendi összefüggéseket fedeztek fel. Akik hetenként öt vagy 
több alkalommal főétkezésként fogyasztottak vörös húst, 3,5-szer megnövelték a vastagbélrák 
kialakulásának kockázatát, szemben azokkal, akik kerülik ezeket az ételeket, vagy havi 
egyszeri alkalomnál is kevesebbszer esznek belőlük. E figyelemre méltó kapcsolat ellenére a 
telítettzsír-bevitellel semmiféle kapcsolatot nem mutattak ki. Ez tovább erősíti azt a tényt, 
hogy a zsír mellett a hús is igen kockázatos táplálék. Ez azt jelenti, hogy az állattenyésztési 
eljárási módok és nemesítési praktikák megváltoztatása, hogy soványabb, kevesebb telített 
zsírral rendelkező lábasjószágot neveljenek, nem csökkenti ezeknek az állati termékeknek 
igen káros hatásait. 
  

A faszénen sütött hús még veszélyesebb 

A benzopirén, a cigarettafüstben található négyezer vegyi anyag egyike, szintén karcinogén 
(rákkeltő) hatású. Rágcsálókra, valamint az emberi sejtkultúrákra – olyan testszövetekre, mint 
a máj, a gyomor, a bél, a vékonybél, a nyelőcső, a tüdő és a mell – kifejtett karcinogén hatását 
számos tanulmány támasztja alá. {Lábjegyzet:108 } A faszénen sült hús nagy mennyiségben 
tartalmazza ezt az anyagot a hús felszínén, ahogy a 13. ábrán {Kép:13 – Veszélyes karcinogén 
a faszénen sült húsban} látható. {Lábjegyzet:109 } 
Körülbelül egykilónyi sült hús felszínén annyi benzopirén képződik, mint amennyi 600 
cigarettáben található. Tehát a nem dohányzók is kitehetik magukat a cigarettában lévő egyik 
rákkeltő anyag hatalmas dózisának, ha grillezett húsokat esznek. Minél magasabb a hús 
zsírtartalma, annál nagyobb lesz a benzopirén-koncentráció a faszénen grillezett ételben. 
{Lábjegyzet:110 } 
  

Túl sok vas van a húsban? 

A modern táplálkozástudomány egyik igen meglepő felfedezése: káros lehet a húsban lévő 
nagy mennyiségű vas. Valaha pedig a hús egyik pozitívumának tartották, hogy könnyen 
hozzáférhető, bőséges vasforrás. Az étrendünkben lévő vassal kapcsolatos problémák azonban 
a hús szabad vasforrásait negatív megvilágításba helyezi. Számos tanulmány feltételezi, hogy 
a szervezetben tárolt vas mennyiségének növekedése vagy egy személy vashasznosításának 



szünetelése növeli a vastagbélrák kockázatát. {Lábjegyzet:111 } Az UCLA legújabb kutatásai 
alapján feltételezi, hogy a vastagbélpolipok és így a vastagbélrák kialakulásának kockázatát a 
különösen alacsony és a szélsőségesen magas vasszint egyaránt növeli. {Lábjegyzet:112 } Ez 
a bizonyíték is a hústalan étrend előnyét hangsúlyozza. A növényi táplálék általában elégséges 
mennyiségben gondoskodik vasról, de nem túlzott mértékben. Egy 1996-os cikk 
végkövetkeztetése az, hogy a nagy mennyiségű vas összefüggésben van a rákos megbetegedés 
kockázatával, {Lábjegyzet:113 } mert 
1. kedvez a hidroxilgyöknek nevezett vegyület kialakulásának, amely károsítani tudja a DNS-
t, 
2. elnyomja a seregnyi, védelemben részt vevő sejt aktivitását, 
3. elősegíti rákos sejtek sokszorozódását. 

Dr. E.D.Weinberg, a tanulmány szerzőjének összegzése így hangzik: "A vasbevitel 
csökkentése segítheti a daganatos betegségek (rák) megelőzését és kezelését." 
  

A húsevés növeli a mellrák kialakulásának kockázatát 

Számos okkal magyarázható, hogy kapcsolat van a húsevés és a mellrák kifejlődésének 
kockázata között. Úgy 20 évvel ezelőtt, 1978-ban Takeski Hirayama doktor meglepő 
megfigyeléssorozatot végzett Japánban a mellrákos megbetegedések területén. Tíz éven át 
tanulmányozott 140000 nőt. Az eredményeket a 14. ábra {Kép:14 – Húsfogyasztás és a 
mellrák kialakulásának kockázata} összegzi. {Lábjegyzet:114 } 
Figyeljük meg a kockázatban mutatkozó éles különbséget a két csoport között! E kutatás 
egyik különösen érdekes aspektusa, hogy a húsevés nem az egyetlen fontos tényezőként volt 
jelen. Ha a társadalmi-gazdasági státust nem vesszük figyelembe, a sok húst fogyasztók 
kockázata máris csökken, de még így is kb. négyszerese a kevés húst fogyasztók 
veszélyeztetettségének. Ez arra utal, hogy további étkezési és életmódtényezők is jelen 
vannak. Az efféle összefüggésekre csak manapság kezd fény derülni. 
A társadalmi-gazdasági és demográfiai tényezőkről tudjuk, hogy szerepet játszanak a mellrák 
kifejlődésének kockázatában. A kevesebb terhesség, a magasabb életkorban vállalt első 
terhesség, a rövidebb ideig való szoptatás – mind hozzájárulnak a mellrák kialakulásának 
kockázatához. {Lábjegyzet:115 }, {Lábjegyzet:116 }, {Lábjegyzet:117 } E tényezők 
mindennaposak azok között a nők között, akiknek hivatásuk van, vagy vezetői feladatkört 
töltenek be. E megfigyelések két fontos felfedezéshez vezettek. Az első: az étrend – vagy a 
húsevés önmagában – nem az egyetlen lényeges tényező a mellrák kifejlődésében. Sok 
minden másnak van szerepe e pusztító rákfajta létrejöttében, de az étrend az egyetlen 
módosítható tényező, ami mindet befolyásolhatja, és amelyen változtatni tudunk. A második 
felfedezés: az étkezési szokások a legfontosabbak, még ha fellelhető más, a mellrák 
kialakulásában szerepet játszó rizikótényező is. Mivel az amerikaiak az igen veszélyeztetett 
népek között vannak, azt várnánk, hogy az étrendnek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. 
A japán tanulmány eredményei nem egyedülállóak. Más tanulmányok is összefüggésbe 
hozták a húsevést a mellrákkal. Egy ilyen példáról gondoskodik egy norvég, 14000 nő 
vizsgálatára kiterjedő tanulmány. {Lábjegyzet:118 } E vizsgálat során összehasonlították 
azokat, akik heti öt vagy több alkalommal fogyasztottak húst azokkal, akik heti kétszer vagy 
kevesebbszer élnek vele. A többet fogyasztók körében a mellrák kialakulásának kockázata 
majdnem megduplázódott. 
  

Milyen hatást gyakorol a hús az emberi mellrák kialakulására? 



Számos magyarázat lehetséges a húsevés és a mellrák összefüggésére. Ezek számos, már 
bemutatott tényezőt felölelnek, a zsír- és telítettzsír-bevitel kérdéskörét csakúgy, mint a 
húsban lévő toxinokkal és hormonális hatásokkal kapcsolatos aggodalmakat. 
  

A húsban lévő toxinok és a mellrák kialakulásának kockázata 

Általánosan elfogadott tény, hogy az állati szövetekben sok mérgező szerves vegyület és 
nehézfém raktározódik el. Nagy mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a 
toxinoknak szerepük van a mellrák kifejlődésében. {Lábjegyzet:119 }, {Lábjegyzet:120 }, 
{Lábjegyzet:121 }, {Lábjegyzet:122 } 
  

A DDT és a DDE 

Az 1970-es években egy rovarirtó szert, DDT-t – ezt az emberi egészségre káros, az 
immunrendszert bénító vegyületet {Lábjegyzet:123 } – mutattak ki az anyatejben. A húsevő 
anyák 99%-ánál igen jelentős a volt DDT-szint. A vegetáriánus anyák csupán 8%-ánál volt 
magas a DDT- szint. {Lábjegyzet:124 } A DDE a DDT bomlásterméke, melynek komoly 
szerepe van a mellrák kialakulásában. Ezt és a DDT-t az USA Környezetvédelmi Hivatala 
(U.S. Environmental Protection Agency) a "valószínűsíthetően emberi karcinogének" közé 
sorolta. {Lábjegyzet:125 } Továbbá a National Institute of Environmental Health Sciences 
(Környzeti Egészségtudományok Nemzeti Intézete) kimutatta, hogy a nőknél a vér 
megemelkedett DDE-szintjével megjelenik a mellrák fokozottabb kockázata. {Lábjegyzet:126 
} További nemzetközi tanulmányok demonstrálták, ami mára nyilvánvalóvá vált: az állati 
eredetű élelmiszerek és a rovarirtó szerek között szoros kapcsolat van. Egy tanulmány a 
lábasjószágok és a tejtermékek fogyasztásának tulajdonította, hogy a spanyol népesség 85%-a 
ki volt téve a DDT-nek és a vele rokon anyagoknak. A spanyol kutatók ezt a beszédes 
észrevételt tették: "Ez a százalékos arány összhangban van azzal a jól dokumentált ténnyel, 
hogy a DDT és a hozzá hasonló vegyszerek elsősorban az állati zsírban halmozódnak fel, és 
leginkább ezen az úton jutnak el az emberekhez." {Lábjegyzet:127 } 
Fontos hangsúlyozni a húsfogyasztás és a magas emberi toxinszintek közötti kapcsolatot 
(ahogy a DDT és a DDE is illusztrálja). A korábban idézett kutatásban a vegetáriánus 
anyáknak volt a legalacsonyabb DDT-szintjük még akkor is, ha szokásukhoz híven bőven 
fogyasztottak zöldség- és gyümölcsféléket. A DDT-t ugyan betiltották, de rovarirtókat és 
toxinokat továbbra is alkalmaznak a mezőgazdaságban. Az a mennyiség azonban, amit valaki 
egy növényi termék elfogyasztásával bevisz a szervezetébe, általában igen csekély, ha az állati 
zsiradékban tárolt rovarirtó szerek mennyiségével hasonlítjuk össze. A biomagnifikációnak 
nevezett jelenség ad magyarázatot arra, hogy a rovarirtó szerek és más toxinok miért 
halmozódnak fel az állati szövetekben. Ebben a folyamatban az állati szövetek 
toxinkoncentrációja az életidő során megnő, ahogy az állatok más állatokat vagy növényeket 
fogyasztanak, melyek már valamennyire szennyezettek. Az állatok legalább súlyuk tízszeresét 
fogyasztják el életidejük alatt, és a legtöbb zsírban oldódó toxintól és nehézfémtől nem tudnak 
teljesen megszabadulni. Tehát e toxinok közül sok felgyülemlik zsírtartalékaikban. Az efféle 
mérgek nagyon nehezen tisztulnak ki az állati és emberi szervezetből. Ennek eredményeként 
hetek, hónapok és évek alatt az állatok által elfogyasztott vegyi anyagok nagy tömegben 
halmozódnak fel zsírszöveteikben. 
  

Vizeink "megtisztítása" 



Noha folyamatban van vizeink "tisztítása" itt, az Egyesült Államokban, még mindig vannak 
súlyos problémák. Egy új keletű kaliforniai tanulmány a halakban és kagylókban lévő 
rovarirtó szerekből eredő szennyeződés kérdéskörét elemzi. {Lábjegyzet:128 } Az állami 
Mussel Watch program 1977 óta rendszeresen figyeli a kagylókat, hogy bizonyítékokat 
gyűjtsön a rovarirtó szerek okozta szennyeződésre. A vízökológia jól publikált eredményei 
ellenére a 47 megfigyelőállomás fele nem mutatott ki csökkenést a DDT-szintekben, és 
háromnegyedük semminemű PCB-csökkenést sem mutatott. Ezek az állandó, fenyegető 
problémák nem korlátozódnak az Egyesült Államokra. Angliában az emberi anyatejminták 
elemzése nem jelzett csökkenést a PCB-szintekben az 1970-es évek óta, ami szintén arra utal, 
hogy folyamatosan ki vagyunk téve ennek a veszélynek. {Lábjegyzet:129 } 
  

A húsfogyasztás növeli a prosztatarák kialakulásának kockázatát 

Sok állati eredetű terméket fogyasztó ember kezdi belátni étrendjének egészségkárosító 
hatását. Néhányan talán megkérdezik, van-e remény számukra. Mások azonban így 
vélekednek: "Már óriási mennyiségű állati terméket fogyasztottam el, mit számítana, ha most 
változtatnék?" A kutatások azt bizonyítják, hogy az étkezési szokások megváltoztatása 
bármelyik életévben hatással van egészségi állapotunkra. A hús és más állati termékek 
sokirányú hatása miatt szervezetünk számos területe kezdhet újra normálisan működni, ha a 
vegetáriánus étrend felé mozdulunk el. Még ha nem is változtatunk gyökeresen szokásainkon, 
már a részleges változtatások is számítanak. 
Ezt illusztrálta a prosztatarákkal kapcsolatos kutatás is. A híres Adventist Health 
tanulmányban a prosztatarák miatti haláleseteket vizsgálták az étrenddel összefüggésben. 
Megfigyelték, hogy minél több húst, tejet, tojást és sajtot eszik valaki, annál nagyobb az 
esélye annak, hogy prosztatarákban fog meghalni. Volt egy dózis-visszahatás összefüggés: 
minél többet fogyasztottak a betegek ezekből a termékekből, annál nagyobb volt a végzetes 
prosztatarák esélye. Azoknak, akik nagyon nagy mennyiséget fogyasztanak állati 
termékekből, 3–6-szor nagyobb az esélyük arra, hogy prosztatarákban haljanak meg. 
{Lábjegyzet:130 } 
A hússzegény étrend jótékony hatása a prosztatarák kockázatára vonatkozóan nem 
korlátozódik a h. n. adventistákra. A Harvard-alapon álló Health Professionals Follow-Up 
Study (egészségügyi dolgozók ellenőrző vizsgálata) hasonló következtetésekre jutott. Több 
mint 50000 férfit megvizsgálva megfigyelték, hogy azoknál, akik vörös húst fogyasztottak 
heti öt alkalommal, két és félszerese a végzetes prosztatarák kockázata, szemben azokkal, 
akik csak egyszer ettek vörös húst egy héten, vagy egyszer sem. {Lábjegyzet:131 } 
  

A petefészekrák és a húsevés közötti összefüggés 

A petefészekrák is igen gyakori a húsevők között. Mivel csak igen késői stádiumában 
fedezhető fel, miután már szétterjedt a többi életfontosságú szervre, ez a rák – úgy hiszik – 
legyőzhetetlen. A petefészekrákkal foglalkozó kísérlet eredményei a 15. ábrán {Kép:15 – A 
vörös hús, a fehér hús és a halfélék fogyasztása növeli a petefészekrák kialakulásának esélyét} 
láthatóak. {Lábjegyzet:132 } 
Egy japán kísérletben a hús és/vagy hal naponkénti fogyasztását jelentős mértékben 
kapcsolatba hozták a petefészekrák megnövekedett kockázatával. {Lábjegyzet:133 } Ez a 
statisztikai elemzés valójában azt feltételezte, hogy az összes petefészekrákos megbetegedés 
közel 20%-a egyedül a magas húsfogyasztással van kapcsolatban. Olasz kutatók is 
összefüggéseket kerestek az étrend és a petefészekrákos megbetegedések között. Hasonló 



következtetésre jutottak. Azoknál a nőknél, akik hetente kétszer vagy még többször 
fogyasztottak húst, 60%-kal megnőtt a petefészekrákos elfajulás esélye, szemben azokkal, 
akik heti két adagnál is kevesebb húst fogyasztottak. Úgy tűnik, hogy a legkártékonyabb hús a 
sertésé. Akik sonkát esznek heti négy vagy még ennél is több alkalommal, azok esetében 
majdnem kétszeres a petefészekrák előfordulási aránya, összehasonlítva azokkal, akik heti két 
adag sonkát vagy még ennél is kevesebbet esznek. {Lábjegyzet:134 } 
A húsfogyasztás növelheti a prosztata- és a petefészekrák kialakulásának kockázatát, hasonló 
mechanizmusok útján, mint ahogy azt a mellrák tárgyalásakor már láttuk, mivel e rákfajták 
mindegyike összefügg a hormonális működéssel. Ahogy azonban már láttuk, egyéb, nem 
hormonfüggő rákos megbetegedések is feltűnő kapcsolatot mutatnak a húsfogyasztással. A 
tüdőrákot, a non-Hodgkin-lymphomát, a vastagbélrákot, a hasnyálmirigy, {Lábjegyzet:135 } a 
máj, {Lábjegyzet:136 } a vese {Lábjegyzet:137 } és a méh rákos megbetegedését is 
összefüggésbe hozták a nagyobb mértékű húsbevitellel és általában az állati termékek 
fogyasztásával. 
  

A koleszterin és a rák 

A koleszterin – megtalálható a húsban, a tojásban, a tejtermékekben – magas szintű bevitelét 
is kapcsolatba hozták a rákos megbetegedések növekedésével. {Lábjegyzet:138 }, 
{Lábjegyzet:139 } 
Összefüggést találtak a magas koleszterinbevitel és a petefészekrák, a tüdőrák és a gégerák 
között. Nem világos, hogy a koleszterin maga jelent problémát, vagy egyszerűen csak jelzi a 
húsban és más állati termékekben gazdag étrendet. Több tanulmányt is megjelentettek a 
magas vérkoleszterinszintről a vastagbélrákkal és bélpolipokkal kapcsolatban. 
{Lábjegyzet:140 } Azoknál a nőknél, akiknél igen magas a koleszterinszint, több mint 
háromszor nagyobb valószínűséggel fejlődik ki petefészekrák, mint azoknál, akiknél alacsony. 
{Lábjegyzet:141 } 
Ebben a fejezetben eddig a hústermékek rákkal való kapcsolatát mutattam be. Amikor a rákot 
megelőző vagy rák ellen védelmet nyújtó tényezőkről szólunk, azt is el kell mondani, hogy a 
húsból – amellett, hogy káros anyagokat tartalmaz – gyakran hiányoznak a rák kialakulását 
gátló anyagok, pl. az étkezési rost. Tény, hogy a hús és az állati termékek általában nem sok 
jót ígérnek a rákkockázat területén egyrészt amiatt, ami nincs bennük másrészt amiatt, ami 
viszont bennük van. Még ha nem is értjük teljesen az összes indokot, amely az orvosi 
irodalomban következetesen felszínre kerül, miszerint a hús és az állati termékek fogyasztása 
szoros összefüggésben van a rákkal, akkor is kerülnünk kellene fogyasztásukat. 
Érdekes megjegyezni, hogy több mint 100 évvel ezelőtt Ellen White azt írta: "Sokan halnak 
meg olyan betegségektől, amelyek teljes egészében a húsevésnek köszönhetőek, ám a valódi 
okot alig gyanítják az érintettek. Némelyek nem érzik azonnal káros hatásait, ez azonban nem 
bizonyíték arra, hogy nem árt nekik. Biztosan végezheti a maga munkáját a szervezetben, 
miközben az áldozatnak ekkor még fogalma sincs róla." {Lábjegyzet:142 } 
Lelki szempontból egészen érdekes, hogy a húst vagy állati termékeket mellőző étrendet úgy 
örökítették meg a Bibliában, mint az Isten által az emberiségnek szánt eredeti étrendet. 
{Lábjegyzet:143 } 
  

A tejtermékek és a rák 

Számos tanulmány jelezte, hogy minden okunk megvan az aggodalomra az olyan állati 
termékekkel kapcsolatban, mint amilyen a tej, a tojás és a sajt. Mind a vastagbél, mind pedig a 



petefészek végzetes kimenetelű rákos megbetegedését összefüggésbe hozták a 
tojásfogyasztással. {Lábjegyzet:144 } 
Más irányú kutatás is azt sugallja, hogy a tojás növelheti a petefészekrákos megbetegedések 
kockázatát. Egy Yale egyetemi tanulmány megállapította, hogy napi 100 mg tojáskoleszterin 
elfogyasztása 42%-kal növeli e rosszindulatú betegség kockázatát. {Lábjegyzet:145 } A 
tojásfogyasztás a prosztatarákból eredő halálozással is összefüggésbe hozható. 
{Lábjegyzet:146 } 
A fenti tanulmány szerint a tejfogyasztás is növeli a prosztatarák kialakulásának esélyét. A 
Rose, Boyar és Wynder által készített kiterjedt nemzetközi összehasonlítások megnevezték 
mind a húst, mind pedig a tejet mint olyan ételeket, amelyek szoros kapcsolatban vannak a 
mellrák kialakulásának kockázatával. Elemzésükben a tejfogyasztás is erőteljes összefüggést 
mutatott a prosztata- és petefészekrákkal. {Lábjegyzet:147 } 
  

A kávé: az étkezési karcinogének újabb forrása? 

A kávé a karcinogének egy másik közönséges forrása az amerikai étrendben. A szakértők még 
vitatják, hogy a kávé vajon komoly rák-kockázatot jelent-e, de az nem kérdéses, hogy ez a 
népszerű ital rákot előidéző vegyi anyagokat tartalmaz. Az efféle vegyi anyagok között 
szerepel a metilglioxal, {Lábjegyzet:148 }, {Lábjegyzet:149 } a katekol, a klorogénsav és a 
neoklorogénsav. {Lábjegyzet:150 } 
A farmakológusok elismerik, hogy magának a koffeinnek is vannak mutagén hatásai a 
mikrobákon végzett laboratóriumi kísérletekben. Laboratóriumi körülmények között 
károsítják mind a növények, mind pedig az állatok kromoszómáit. {Lábjegyzet:151 } Ez a 
tény pedig azt sugallhatja, hogy ez az anyag az emberi szervezetben is rákkeltő hatású. 
Ugyanezen forrás szerint az emberi szervezetben nem tud felhalmozódni olyan nagy 
mennyiségű koffein a gyógyszerek, táplálékok és italok fogyasztásával, hogy ily módon 
növelje a rák kialakulásának esélyét. {Lábjegyzet:152 } Ez az érvelés azonban nem veszi 
számításba azt a tényt, hogy a kávé karcinogén vegyületek változatos arzenálját tartalmazza. 
A koffeinről továbbá azt tartják, hogy más rákkockázati tényezők hatását fokozza, melyeknek 
különböző mértékben mindannyian ki vagyunk téve. Ezeket is figyelembe véve már jogosak a 
koffeinnel kapcsolatos aggodalmaink, hogy a kávé és a koffein egyaránt jelentősen növelheti 
a rák kialakulásának kockázatát. Ez a következtetés egybecseng az epidemiológiai 
irodalommal, ami azt tükrözi, hogy a koffein és a kávé néha rizikónövelő tényező, máskor 
viszont semmilyen hatásuk nincs bizonyos rákfélékre. A különbség talán más karcinogénekkel 
magyarázható, melyeknek a lakosság talán ki lehet téve. 
Dr. Winston Craig Nutrition for the Nineties (Táplálkozás a 90-es évek számára) c. 
könyvében, úgy tűnik, hasonló következtetésekre jut, még úgy is, hogy némiképp más 
perspektívából közelít a kérdéshez. {Lábjegyzet:153 } Craig annak a híve, hogy a koffein 
önmagában nem karcinogén, hanem karcinogéntárs (kiegészítő karcinogén). Ez azt jelenti, 
hogy más karcinogének jelenlétében növelheti a rák (vese-, mell-, vastagbél-, hasnyálmirigy- 
és petefészekrák) kifejlődésének valószínűségét. {Lábjegyzet:154 } Ha egy pillantást vetünk 
ezekre az epidemiológiai tanulmányokra, kijózanító hatásuk egyértelmű. Valószínűleg a 
kávéfogyasztásból eredő megnövekedett kockázat miatt a hasnyálmirigyrák kapta a legtöbb 
figyelmet. Ez jobbára az 1980-as évek elején nagy publicitást élvező Harvard-tanulmánynak 
köszönhető. {Lábjegyzet:155 } Más tanulmányok nem állapítottak meg ilyen összefüggést. 
Felidézve korábbi álláspontomat annak valószínűségéről, hogy kölcsönhatás van a kávé, a 
koffein és más kockázati tényezők között, a kávé még a fentieknél is szorosabb 
összefüggésben van a hólyagrákkal. Az első tanulmány, ami erre felhívta a figyelmemet, a 
nagy Adventist Health tanulmány volt, ami megközelítőleg 24000 kaliforniai adventista 



vizsgálatát ölelte fel. E tanulmány eredményeit a 16. ábra {Kép:16 – Kávéfogyasztás és a 
hólyagrák} szemlélteti. {Lábjegyzet:156 } 
Figyeljük meg, hogy azoknál, akik napi két vagy ennél több csésze kávét isznak, kétszer 
nagyobb volt a hólyagrák kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem ittak kávét. Más 
vizsgálatok is, pl. amelyeket a buffalói New York Állami Egyetemen folytattak, megerősítik 
annak lehetőségét, hogy a kávéfogyasztás megkétszerezi a hólyagrák kockázatát. Különösen 
fontos, hogy a buffalói kutatók a hólyagrákos esetek vizsgálatát {Lábjegyzet:157 } a h.n. 
adventistákat tanulmányozók megcáfolására végezték. Más tanulmányok is összefüggést 
mutattak ki a kávé és más koffeinozott italok fogyasztása és a hólyagrákos megbetegedések 
között. Ezek nyomán néhányan úgy gondolják, hogy talán a kávéban lévő koffein maga lehet 
a leginkább vétkes a hólyagrák kifejlődésében. A végzetes kimenetelű vastagbélrák is 
összefüggésbe hozható a kávéfogyasztással. Azok, akik napi két vagy több csészényi kávét 
fogyasztanak, 70%-kal növelik esélyüket arra, hogy vastagbélrákban haljanak meg, szemben 
azokkal, akik napi egy csészénél is kevesebbet fogyasztanak. A tanulmány nyilvánvalóvá tett 
egy dózisfüggő kapcsolatot is, azaz minél több az elfogyasztott kávé mennyisége, annál 
nagyobb a kockázat. {Lábjegyzet:158 } 
  

A koffein rokona a csokoládéban 

Egy másik, a prosztatarákra vonatkozó tanulmány szerint azok, akik átlagosan 20 mg vagy 
ennél is több teobromint juttatnak szervezetükbe (a koffein rokona, amiről köztudott, hogy 
elsősorban a csokoládéban található), megkétszerezik a prosztatarák kialakulásának esélyét. 
Akik közepes mennyiséget fogyasztanak, azoknál a kockázat is közepes mértékű. 
{Lábjegyzet:159 } Nem kell sok csokoládé ahhoz, hogy 20 mg teobromin kerüljön 
szervezetünkbe. A teobromin mennyisége néhány jól ismert csokoládés termékben a 17. ábrán 
{Kép:17 – A csokoládét tartalmazó ételek teobromontartalma} látható. {Lábjegyzet:160 } A 
csokoládé alfa-metil-benzil-alkohol nevű rákkeltőt is tartalmaz. {Lábjegyzet:161 } 
  

A napozás és a rák 

A napfény nagy dózisokban megnöveli a bőrrák kialakulásának esélyét. A bőrrákos 
megbetegedések 95%-át két különböző típusú ráksejt okozza: a laphámsejt és a bazális sejt. 
{Lábjegyzet:162 } Mindkét ráktípus gyakoriságát növeli, ha hosszabb időn keresztül nagy 
mennyiségű napfénynek tesszük ki magunkat. Szerencsére ezek a ráktípusok lassan 
növekednek, és általában a bőrbe ágyazottak maradnak. Noha minden évben úgy 750000 
pikkelyes és bazális bőrrákot diagnosztizálnak az Egyesült Államokban, csak 2100-nak van 
végzetes következménye. {Lábjegyzet:163 } A bőrrák többnyire azoknál halálos kimenetelű, 
akik nem távolíttatják el azonnal és teljesen a daganatos sejteket. 
A melanoma, a bőrrák egy másik típusa, a fentiektől eltérő módon viselkedik. Ez az általában 
sötétre pigmentálódott rák gyorsan terjed szét, és gyakran végzetes kimenetelű. Évente csupán 
34000 melanomás esetet diagnosztizálnak Amerikában, viszont 7200-an meg is halnak ettől a 
rettegett bőrráktól. {Lábjegyzet:164 } A melanoma újabban egyre gyakoribb betegség 
világszerte. Európában is évente 3–7%-kal növekszik előfordulása. {Lábjegyzet:165 } Úgy 
tűnik, hogy a melanomát előidéző legfontosabb tényező nem is annyira a bennünket érő 
napfény teljes mennyisége, hanem az, amikor akarva-akaratlanul leégünk. Bizonyíték van 
arra, hogy a szabadban végzett munka, amikor valaki állandóan kiteszi magát a 
napsugárzásnak, valójában védelmi szerepet tölthet be (valószínűleg a leégés ellen kialakult 
megnövekedett ellenállóképesség miatt). {Lábjegyzet:166 } 



A gyermekkorban elszenvedett leégések különösen veszélyesek. {Lábjegyzet:167 }, 
{Lábjegyzet:168 } Egy tanulmány kimutatta, hogy azoknál, akik csak ritkán dolgoznak 
napon, nagyobb valószínűséggel alakul ki melanoma, mint annál az építőmunkásnál, aki 
egész nap a szabadban dolgozik. Noha egy irodai dolgozó sokkal nagyobb valószínűséggel ég 
le egy tengerparti hétvégi kiránduláson, a napégéssel és a melanomával való összefüggés 
sokkal fontosabbnak tűnik gyermek-, mint felnőttkorban. Az ép bőrű felnőtt esetében is 
ajánlatos, hogy ne tartózkodjon túl sokáig a napon. Ez persze nem azt jelenti, hogy az ép bőrű 
egyéneknek többnyire napernyőt kellene használniuk. Mind az embereken, mind az állatokon 
végzett kutatás szerint, ami igazán aggasztó, az a szervezet belső védekezésének a hiánya – 
vagy még inkább napozószerek használatával arányos melanomanövekedés. Ahogy a U.S. 
Preventive Services Task Force kifejezésre juttatta: "Az is lehetséges, hogy a napozószerek 
megnövelhetik a bőrrák kockázatát azáltal, hogy az érzékeny bőrű embereket arra bátorítják, 
hogy nagyobb bőrfelületeket tegyenek ki hosszabb időn át a nap sugarainak, melyeket nem 
szűrnek ki az újabban használt napvédők sem". {Lábjegyzet:169 } A kutatás azonban 
feltételezi, hogy a naptejek talán segítenek megelőzni a pikkelyes bőrrákot, {Lábjegyzet:170 } 
mivel a laphámsejtek rákos elfajulásai, úgy tűnik, összefüggésben vannak az egyén 
szervezetében élete során felgyülemlett nagsugárzással, szemben a melanomával. 
Elméleti példánkban ugyanolyan bőrtípus esetén az építőipari munkás nagyobb kockázatnak 
lenne kitéve ilyen típusú rákos megbetegedésre, ha feltételezzük, hogy az irodai dolgozó 
elkerüli a leégéseket. Egy tanulmány szerint hat vagy több leégés egy élet során több mint 
kétszeresére emeli a laphámsejtes karcinóma kockázatát. {Lábjegyzet:171 } Valójában a 
leégések száma sokkal inkább összefügg e ráktípus kockázatával, mint valakinek a természet 
szerinti arcszíne. 
Egy másik figyelmeztetés: ujjatlan vagy rövid ujjú pólók viselése általában nem jelent teljes 
védelmet a nap égető sugarai ellen. A Kalifornia Egyetem Berkeley Wellness Letter kutatói 
megfigyelték, hogy az efféle tipikus nyári viselet nem rekeszti ki az összes ibolyántúli 
sugárzást. Ezek a trikók hasonló mennyiségű napsugártól védenek meg, mint amennyitől egy 
6–7-es napvédő faktorú napozókrém. 
Mielőtt a világos bőrűek azt gondolnák, hogy a megoldás az, ha teljesen elkerüljük a 
napsugarakat, gyorsan meg kell említeni, hogy a napfény korlátozott mennyiségben 
egészséges. A D-vitamin termelődése szempontjából is szükség van rá. Ez az a 
vitamin/hormon, amely szerepet játszik a kalciumegyensúly, a csont egészségének 
fenntartásában, sőt talán még a rák megelőzésében is. A kutatás jelenleg azt feltételezi, hogy a 
mértékletes napozás és vele kapcsolatos D-vitamin-termelés is segíthet megelőzni bizonyos 
ráktípusokat. 
  

Egyéb rákot okozó tényezők 

Társadalmunkban egyéb rákot okozó tényezők is elterjedtek. Közéjük tartozik az azbeszt, ami 
a mezoteliomát, a mellhártya daganatos elfajulását okozhatja, {Lábjegyzet:172 } a fűrészpor, 
ami az orrmelléküreg rákját válthatja ki, {Lábjegyzet:173 } a túl sok cukor az étrendben talán 
bélrákot idéz elő, {Lábjegyzet:174 } a genitális púderek és dezodoráló spray-k jelentősen 
megnövelhetik a petefészekrák kialakulásának esélyét. {Lábjegyzet:175 } 
Számos karcinogént és rákot okozó tényezőt mutattunk be ebben a fejezetben. Egy optimális, 
rákot megelőző életmód szempontjából ezeket el lehet és el is kellene kerülni. A 18. ábra 
{Kép:18 – A rákot előidéző tényezők összegző listája} ezek összegző felsorolásáról 
gondoskodik. 
A dohány és az alkohol jelenléte a rákot előidéző anyagok listáján sokak számára nem 
váratlan. Azonban a húsban és a tejtermékekben jelen lévő, kárt okozó tényezők is 



előidézhetnek rákot, és a kávé jelenléte is meglepő lehet sokak számára. Ahogy 
végigpásztázzuk ezt a listát, látjuk, hogy a rajta szereplő valamennyi veszélyforrást elkerülheti 
bárki, akinek az a célja, hogy minimumra csökkentse a rákos megbetegedés kialakulásának 
esélyét. 
  

A rák kifejlődésének kockázata minimumra csökkenthető 

Az ebben a szakaszban leírtak azoknak a tényezőknek a vizsgálatára vonatkoznak, amelyek 
kedvezhetnek a rák kifejlődésének. Az efféle információ arról tudósít, hogy a rák 
kialakulásának személyes kockázata jelentősen csökkenthető. Ezt a szakaszt dr. Wyndertől, 
egy világhírű rákspecialistától származó idézettel foglalom össze: "Az egyre növekvő számú 
veszélyes összetevőről beszámoló hírek hallatán az átlag állampolgár úgy érzi, mint aki 
alámerül a karcinogének szilaj, fékezhetetlen tengerébe. Noha a társadalomnak is fontos 
szerepet kell játszania azoknak a környezeti tényezőknek a visszaszorításában, melyek 
hozzájárulnak a rák kialakulásához és elterjedéséhez, megmutattuk, hogy az ember jelentősen 
csökkentheti egyéni kockázatát, ha megfelelő módon alakítja életmódját, életvitelét". 
{Lábjegyzet:176 } 
  

A rák megelőzése: II. szakasz 

TÉNYEZŐK, AMELYEK HATÁSA CSÖKKENTI A RÁK 
KOCKÁZATÁT 

Amikor előadásokat tartottam a rákról, ennek a szakasznak ezt a címet adtam: "Részesítsük 
előnyben azokat az életmódtényezőket, amelyek felpezsdítik immunrendszerünket!" A rákkal 
kapcsolatos kutatások nyilvánvalóvá tették azokat az életmódbeli tényezőket, amelyek 
nemcsak segítik az immunrendszert, hanem meg is védenek bennünket sok egyéb mellett a 
ráktól is. Számos különböző módja van annak, hogy tudatos választás segítségével elhárítsuk 
a rákot. Még ha ez a fejezet széles, átfogó jelleggel közelít is a rákot megelőző tényezőkhöz, 
sokszor elcsodálkozom azon, hogy milyen sok tényezőnek van védelmi szerepe az 
immunrendszer erősítése folytán. 
Szervezetünk állandóan ki van téve különböző mikroorganizmusok, mérgek és szennyező 
anyagok támadásának. Olyan levegőt lélegzünk be, amely port, füstöt, gázt, kipufogógázt, 
szén-monoxidot és vegyi anyagokat tartalmaz. Életünk során rengeteg egészségre ártalmas 
anyaggal találkozunk. Olyan ételeket fogyasztunk, amelyek tele vannak baktériumokkal, 
olyan vizet iszunk, ami tele van források, kutak és városi vízrendszerek szennyeződésével. 
Éjjel és nappal, nap mint nap megszámlálhatatlan mikrobiológiai ellenséggel csapunk össze, 
amelyek ránk akarják erőltetni saját elképzeléseiket. Egyszerűen szólva nincs módunk arra, 
hogy úgy éljük le életünket, hogy teljesen elkerüljünk minden egészségünknek ártó 
fenyegetést. Arra sincs mód, hogy minden karcinogént távol tartsunk magunktól. Hiába 
próbáljuk meg elkerülni a mérgező anyagokat, gyakran nem rajtunk múlik: hiszen valakinek a 
cigarettafüstjéből vagy egy gyár, netán egy szemétégető füstjéből toxinokat lélegzünk be. 
Mivel ezek a veszélyek mindannyiunk életében megtalálhatóak, sokan széttárják karjukat és 
azt mondják: "Felejtsük el az egészet, ha sohasem leszünk képesek arra, hogy minden 
rákkeltő tényezőt elkerüljünk, akkor kár próbálkozni!" Ez a beletörődő magatartás két fontos 
tényt hagy figyelmen kívül. Először is a karcinogének veszélye nem "mindent vagy semmit" 
jelenség. Ha néhány karcinogénnek ki is vagyunk téve, ez nem olyan káros, mint ha sok-sok 
rákkeltőnek lennénk kitéve. Minél több karcinogént kerülünk el, annál nagyobb védelmet 



élvezünk. Másodszor: a "kár próbálkozni" érvelés figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy 
immunrendszerünk segíthet a karcinogének elleni hatékony küzdelemben. Amikor a rákkeltők 
csak mérsékelten hatnak ránk, és immunrendszerünk a legjobb formában van, el tudja 
pusztítani a rákos sejteket, még mielőtt esélyük lenne, hogy jelentős mértékben osztódjanak, 
szaporodjanak, tüneteket okozzanak. 
Az immunrendszernek az a küldetése, hogy azonosítsa és elpusztítsa az idegen betolakodókat, 
még mielőtt jelentős kárt okoznának szervezetünknek. Az olyan betegséget kiváltó 
organizmusokat, mint amilyenek a baktériumok, vírusok, gombák és paraziták, az 
immunrendszer már a megjelenésükkor felfedezi és felcímkézi, hogy éhes sejtjei felemésszék 
őket. A szervezetnek a rákos (abnormális) sejteket hasonlóképpen kell kezelnie, mint a nem 
kívánatos betolakodókat, és erős immunrendszerével ki kell küszöbölnie őket. 
Egyetlen kötelességünk az immunrendszerünk érdekében, hogy olyan életmódot alakítsunk ki, 
ami támogatja állandó őrző-védő munkáját. Mindennapi életvitelünkkel immunrendszerünket 
csúcsformában működtethetjük. Hogyan lehetséges megerősíteni védelmi rendszerünket? 
Számtalan módja van annak, hogy segítsünk rajta. Közülük a három legfontosabb: az étrend, a 
testgyakorlás és a stresszkontroll. 
Nézzük először az étrend immunitást fokozó hatását. 

Az A-vitamin és a vele rokon vegyületek 

Széles körben ismert, hogy az A-vitamintól elvárható, hogy megvédje és táplálja a 
nyálkahártyákat, valamint a látás biztosítása is feladatai közé tartozik. {Lábjegyzet:177 } Az 
A-vitamin nélkülözhetetlen akár közvetlenül, akár közvetve a szervezet legtöbb szervének 
megfelelő működéséhez." {Lábjegyzet:178 } Nemcsak az immunműködés számára 
nélkülözhetetlen, hanem a termékenységet is befolyásolja nők és férfiak esetében egyaránt. 
Az A-vitamin egyrészt aktív formájában van jelen az ételekben, másrészt elővitaminként, 
melyeket a szervezet A-vitaminná tud alakítani. Legközismertebb előanyaga a béta-karotin. 
Az állati termékek gazdag preformált A-vitamin-források lehetnek, de toxicitás is 
előfordulhat, ha túl sok kerül a szervezetbe ebből az aktív állapotban lévő vitaminból. A béta-
karotin növényi anyag, és biztonságosabb, mivel csak az A-vitamin előanyagát tartalmazza. 
Amikor A-vitaminra van szükség, a szervezet könnyen átalakítja aktív vitaminná. Az A-
vitaminnal szemben a béta-karotin lényegileg sohasem toxikus, tekintet nélkül az 
elfogyasztott mennyiségre, még ha besárgítja is bőrünket. 
A preformált A-vitaminban gazdag állati termékek gyakran más károsító hatással 
rendelkeznek. A leggazdagabb források közül néhányat, mint pl. a májat, egész tojást, teljes 
tejet legjobb elkerülni, mert tele vannak koleszterinnel. 
Az emberi járványtan és állatkísérletek egyaránt valószínűsítik, hogy az A-vitamin fontos a 
rák kockázatának csökkentése érdekében. Egy 1975-ben megjelent, klasszikus norvég 
tanulmány 8000 férfin végzett ötéves kutatásról számolt be. Dr. Bjelke megállapította, hogy 
bármilyen mértékű dohányzás alacsony A-vitamin-bevitel mellett megnöveli a tüdőrák 
kockázatát. {Lábjegyzet:179 } A teljes népesség szempontjából – dohányosokat és nem 
dohányosokat együtt vizsgálva, azoknál, akiknél az A-vitamin-bevitel szintje alacsony volt, 
több mint kétszeresére emelkedett a tüdőrák kockázata. Még feltűnőbb, hogy akik ráadásul 
dohányoztak is, több mint a négyszeresére növelték a dohányzással leginkább összefüggő 
tüdőrák kifejlődésének kockázatát, ha A-vitamin-fogyasztásuk csekély volt. 
Egy egészen új japán tanulmány is megállapította, hogy az A-vitamin alacsony vérszintje 
esetén megnövekszik a tüdőrák kockázata. Azoknál, akiknél az A-vitamin szérum-szintje a 
legalsó harmadban van, közel hatszorosa a tüdőrák kockázata, mint azoknál, akiknél a felső 
harmadban. {Lábjegyzet:180 } Nem csupán a dohányzókban fejlődik ki tüdőrák. A tüdőrákos 
esetek 15%-a nem az aktív, hanem a passzív dohányosoknál fordul elő. Azoknál a nem 



dohányzóknál, akik gyümölcsökből és zöldségfélékből több béta-karotint vesznek magukhoz, 
a tüdőrák kifejlődésének a kockázata csupán 70%-os azokhoz képest, akik kevesebb béta-
karotint fogyasztanak. {Lábjegyzet:181 } 
A növényekben seregnyi béta-karotinhoz hasonló vegyület található. Ezeket karotinoidoknak 
nevezik, és átalakíthatók A-vitaminná. {Lábjegyzet:182 } Karotinoidok például: a béta-
kriptoxantin, a lutein és a likopén. A likopén festi pirosra az epret és a paradicsomot. A 
likopénben különösen gazdag gyümölcsöket összefüggésbe hozták a prosztatarák 
megelőzésével. A harvardi Health Professionals Follow-up Study megállapította, hogy 
azoknál a férfiaknál, akik heti egyszeri alkalommal paradicsompürét fogyasztottak, a 
prosztatarák kockázata 23%-kal alacsonyabb volt, mint azoknál, akik sohasem fogyasztottak 
ilyen ételt. {Lábjegyzet:183 } Azoknál a férfiaknál pedig, akik heti tízszer vagy ennél is 
gyakrabban fogyasztottak paradicsom alapú ételeket, 35%-kal csökkent a prosztatarák esélye. 
A tanulmány vezető szerzője, dr. Edward Giovannucci meg van győződve arról, hogy a 
likopén lehet a kockázatcsökkenés kulcseleme. 
Azoknál, akiknél a vér likopénszintje a legalacsonyabb, jelentősen megnövekedett a 
hasnyálmirigyrák kialakulásának esélye is. {Lábjegyzet:184 } A likopén, csakúgy mint a 
legtöbb hasznos, béta-karotinnal rokon vegyület, pirulákban nem található, kizárólag 
gyümölcsökben és zöldségfélékben van jelen. 
Minek köszönhető az A-vitaminnal rokon vegyületek védelmi tulajdonsága? Először is 
antioxidánsként működnek, {Lábjegyzet:185 } vagyis segítik a szervezetet, hogy 
megszabaduljon a szabad gyököknek nevezett vegyi anyagoktól, melyek genetikailag 
károsíthatják a normális sejteket, és kedvező helyzetet teremtenek a rák kialakulására. A 
szabad gyökök kérdéskörét a következő szakaszban magyarázzuk meg. Másodszor: az A-
vitaminnal rokon vegyületek képesek ösztönzőleg hatni az immunrendszerre. Azoknál az 
egereknél, amelyek kiegészítő A-vitamint kaptak, javulást észleltek a T-limfociták 
működésében, melyek a fehérvérsejtek egyik fajtáját alkotják, és a rákos sejteket pusztítják. 
{Lábjegyzet:186 } Harmadszor az A-vitamin vegyületei segítik a test szöveteinek 
differenciálódását, azaz normális, szabályos kifejlődését. Mivel a rákot éppen a 
differenciálatlanság jellemzi, néhányan azon töprengenek, hogy talán az A-vitamin segít 
visszájára fordítani a korai rákos elváltozásokat azáltal, hogy segíti az abnormális szövetek 
növekedésének szabályossá válását. {Lábjegyzet:187 } 
  

Szabad gyökök és antioxidánsok 

Ebben a fejezetben már tettem említést a szabad gyökökről. A melatonin antioxidáns 
tulajdonságaival összefüggésben nyújtunk róluk részletes magyarázatot a "Melatonin: a 
nyugalom és a megfiatalodás eszköze" c. kilencedik fejezetben. Azonban hogy megértsük az 
antioxidánsok fontosságát a tüdőrák megelőzésében, szükség van rá, hogy néhány magyarázó 
megjegyzést fűzzünk a szabad gyökök kifejezéshez. 
Normális esetben minden molekulának vannak elektronjai, melyek a mag körül (nukleus) 
keringenek. Ezek az elektronok normális esetben párokat alkotnak, és a molekulát kémiailag 
stabillá teszik. A szabad gyök olyan molekula, amelynek pár nélküli elektronja van, ezért 
különlegesen instabil. Arra törekszik, hogy szert tegyen egy elektronra, hogy párt alkosson 
azzal, amelyiknek hiányzik a partnere. Gyakran egy másodperc töredékén belül egy szabad 
gyök elragad egy elektront egy szomszédos vegyületből. Ezáltal a szomszédos molekula 
elveszít egy elektront, azaz "oxidálódik". Maga az oxidálódott vegyület pedig szabad gyökké 
változik. Mivel most ennek hiányzik egy elektronja, erős vágy él benne, hogy elragadjon 
egyet a szomszédaitól – és ez folyamatosan így megy, felgyorsult ütemben. Az eredmény egy 
olyan láncreakció, amelyben az oxidáció és a károsodás egyik molekuláról átterjedhet a 



másikra, amíg valami meg nem állítja a folyamatot. Azokat a molekulákat nevezzük 
antioxidánsoknak, amelyek képesek megállítani ezt a láncreakciót, vagyis az instabil 
molekulákat kémiailag képesek stabil állapotba hozni. 
A szabad gyökök témájával összefüggésben rá kell mutassak arra is, hogy a sugárzás a másik 
jól ismert kiváltó oka a szabad gyökök létrejöttének. {Lábjegyzet:188 } A szabad gyökök 
létrejöttének ez a fajtája szolgáltathat magyarázatot arra, hogy az atombomba túlélőiben miért 
növekedett meg a rák kialakulásának esélye. Vannak dolgok, melyeket megtehetünk, hogy 
korlátozzuk a szabad gyököknek való kiszolgáltatottságunkat. Mivel minden élő teremtmény 
létrehoz ilyeneket, teljesen elkerülni nem vagyunk képesek ezeket az igencsak reakcióképes 
vegyületeket. Éppen ezért arra bátorítok mindenkit, hogy erősítse meg antioxidáns-védelmét, 
és kerülje a szabad gyököket. 
Hol találhatunk olyan táplálékokat, melyek gazdagok antioxidáns tulajdonságokban, tehát az 
A-vitamin rokonvegyületeiben? A bizonyos táplálékokban megtalálható A-vitamin-
mennyiségeket (mint béta-karotin) a 19. ábrán {Kép:19 – Karotinban (A-vitamin) gazdag 
ételek} soroljuk fel. {Lábjegyzet:189 } 
Figyeljük meg, hogy a gyökeres zöldségfélék különösen gazdagok béta-karotinban! Van egy 
egész seregnyi más A-vitamin-rokon a növényi táplálékokban (retinoidok), melyek nem 
szerepelnek ezen a listán. 
Mivel a magas béta-karotin-fogyasztást összefüggésbe hozták bizonyos rákos 
megbetegedések alacsony arányával, sokan arra a következtetésre jutottak, hogy megvédhetik 
magukat ezektől a ráktípusoktól, ha A-vitamin- vagy béta-karotin-pótlókat szednek. 
Mindeddig az orvosi kutatás azt feltételezi, hogy ezek a pótlékok nem nyújtják azokat a 
jótéteményeket, melyeket a béta-karotinban gazdag növényi ételek fogyasztása. 
{Lábjegyzet:190 } Azoknál azonban, akik nem szednek pótlékokat, minél magasabb a vérben 
a béta-karotin szintje, annál kisebb mind a rák, mind pedig a szívbetegség kockázata. 
{Lábjegyzet:191 } 
Egy közel 30000 dohányos férfit vizsgáló finn tanulmány megállapította, hogy a béta-karotin-
tabletták szedése 8 éven át 18%-kal növeli a tüdőrák kialakulásának kockázatát. 
{Lábjegyzet:192 } A nagy mennyiségben fogyasztott béta-karotin csakúgy, mint sok 
antioxidáns, ténylegesen szabad gyökké válhat, és paradox módon megnöveli a szabadgyök-
termelést. {Lábjegyzet:193 } Amikor azonban a béta-karotint megfelelő (adekvát) C-, E-
vitaminokkal és más antioxidánsokkal kombinálják, mint amilyenek megtalálhatóak a béta-
karotinban gazdag természetes táplálékokban, hatékony antioxidáns-hatás érvényesül. 
{Lábjegyzet:194 } Néhányan csodálkoznak azon, hogy a béta-karotin is fontos szerepet 
játszik a véráramban, mint indikátora (jelzőtáblája) egy növényekben gazdag étrendnek, 
amely sok más rák elleni hatóanyagot is tartalmaz. Számos ilyen vegyületet veszünk sorra 
később ebben a fejezetben. 
A béta-karotin-pótlékoknak van egy másik veszélye is. Mind emberi, mind pedig 
állatkísérletekben megmutatkozott, hogy a béta-karotin-pirulák szedése az E-vitamin 
kiürüléséhez vezethet a szervezetben. Az egereknél csakúgy, mint az embereknél 40%-os 
visszaesést mutatott az E-vitaminszint, mialatt béta-karotin-tablettát szedtek. {Lábjegyzet:195 
} Ez jó példa arra, amire mint vitamin-kölcsönhatásra szoktak hivatkozni. Tucatnyi efféle 
kölcsönhatás van, ahol az egyik vitamin szedése növeli vagy csökkenti egy másik vitamin 
szintjét. A legbiztonságosabb módszer az, ha változatos növényi táplálékon élünk, ami tele 
van a vitaminok kiegyensúlyozott készletével csakúgy, mint más rákvédő anyagokkal, melyek 
közül néhányat még fel sem fedeztek. 
  

Fogyasszunk C-vitaminban gazdag táplálékot! 



A C-vitamin egy másik, rák ellen védelmet nyújtó anyag. Fő hatásai ugyancsak antioxidáns 
szerepének köszönhetők, melyek hasonlóak az A-vitaminéhoz, és így csökkentik a szabad 
gyököknek való kiszolgáltatottságunkat. 
A C-vitamin hajlamos megelőzni a táplálékban lévő nitritekből képződő karcinogén 
nitrózaminok kialakulását. 
De nemcsak a ráktól védelmez. Egy új keletű kutatás feltételezi, hogy a C-vitamin talán a 
spermiumot is segíti megvédeni a genetikai károsodástól. Bizonyíték van rá, hogy a 
genetikailag károsodott spermium örökletes betegséget okozhat a következő nemzedékben, 
például rákot. A C-vitamin antioxidáns szerepe révén gondoskodik védelemről. Bizonyos 
gyermekkori, rosszindulatú rákos elfajulások, mint amilyen a leukémia, a vese- és az 
agydaganat, az apa genetikusan károsodott spermiumára vezethetők vissza. {Lábjegyzet:196 } 
Az efféle sperma-abnormalitásokat olyan tényezők összhatása is okozhatja, mint a 
cigarettázás {Lábjegyzet:197 } (ami valóban képes oxidálni a spermiumot és genetikusan 
károsítani), a szegényes étrend (250 mg C-vitaminnál kevesebb naponta) {Lábjegyzet:198 } 
és más antioxidánsok elégtelen bevitele, valamint toxinokkal való alkalmi érintkezés. Tehát az 
ember életmódja – a táplálkozási szokásokat is beleértve – a néhány héttel a fogantatást 
megelőző időtől a fogantatás idejéig életbevágóan fontos, hogy utódjának DNS-e sértetlen 
maradjon. 
A C-vitamin javallott étkezési bevitele – ahogy a Nemzeti Tudományos Akadémia 
megjelentette – napi 60 mg. Azonban hiszem, hogy minden amerikainak legalább 250 mg-ot 
kellene fogyasztania. Nemcsak azért, mert a férfiak számára jótékony, mivel megvédi 
spermájukat, hanem a miatt a fontos szerep miatt, amit antioxidánsként betölt. Mivel a C-
vitamint táplálékunk bőségesen tartalmaz, ezt a fogyasztási szintet nem nehéz elérni. E fontos 
vitamin néhány gazdag forrását a 20. ábra {Kép:20 – C-vitaminban gazdag élelmiszerek} 
sorakoztatja fel. {Lábjegyzet:199 } 
  

Fogyasszunk E-vitaminban gazdag ételeket! 

Az E-vitamin is segít védekezni a rák ellen, hasonló okoknál fogva, mint a C-vitamin. Ez is 
antioxidáns és a szabad gyökök ellensége. Ennek is szerepe van a nitriteket tartalmazó 
élelmiszerekből eredő rákkeltő nitrózaminok és nitrózamidek kialakulásának 
akadályozásában. {Lábjegyzet:200 }, {Lábjegyzet:201 }, {Lábjegyzet:202 } 
Az antioxidáns vitaminok hatásának példájaként – hogy csökkentik a rák kockázatát – 
ismerkedjünk meg a következő kísérlettel. Kutatók szőrtelen nyulakat tenyésztettek ki, 
melyek hajlamosak voltak a bőrrákra, és ibolyán túli sugárzásnak tették ki őket, hogy 
felgyorsítsák a rák kialakulását. Az eredményeket a 21. ábra {Kép:21 – Étrend, ami 
megvédhet a bőrráktól} mutatja. 
Az E- és a C-vitamin teljes körűen véd a bőrráktól. E vitaminok antioxidáns hatása láthatóan 
csökkentette azoknak a szöveteknek az oxidációját, amelyekben a bőrrák hajlamos kialakulni. 
{Lábjegyzet:203 } 
A nyúlon végzett bőrráktesztek eredményei megegyeznek az új keletű, emberi tüdőrákkal 
kapcsolatos japán tanulmánnyal. Ebben a kísérletben megállapították, hogy azoknál, akiknél 
az A-vitamin vérszintje (béta-karotin) alacsony, hatszor nagyobb a tüdőrák kialakulásának 
kockázata összehasonlítva azokkal, akiknél magasabb ez a szint. Ugyanez a tanulmány egy 
még egyértelműbb ún. védekezőhatást állapított meg az E-vitamin-vérszintekkel 
összefüggésben. Azoknál, akiknek a vérszintje az alsó harmadban található, a kockázat 
majdnem 8,5-szerese azokéhoz képest, akiknek szintjei a felső harmadban vannak. 
{Lábjegyzet:204 } 
Fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb tanulmány, amely az olyan antioxidánsokból eredő 



rákvédelmet vizsgálta, mint amilyen az A-, C- és E-vitamin, olyan személyekkel foglalkozott, 
akik általában természetes élelmiszerekből jutottak hozzá vitaminjaikhoz, nem pedig 
üvegcséből. Sokan úgy vélekednek, hogy az A-, C- és E-vitamin-pótlékok megfelelő erőt 
nyújtanak majd az immunrendszernek. Ahogy láttuk azonban, néhány kísérlet jelzi, hogy a 
vitaminpótlékok nem nyújtják azt a védelmet, amit a vitaminok élemiszerforrásai nyújtanak. 
Továbbá az e vitaminokat tartalmazó élelmiszerek (gyümölcsök és zöldségfélék) egy sereg 
természetesen előforduló, védelmül szolgáló anyagot tartalmaznak e széles körben felkapott 
vitaminok mellett. 
Ha az E-vitamin néhány jó természetes forrása után kutatunk, a 22. ábrán {Kép:22 – E-
vitamin források} találhatunk egy olyan élelmiszereket felvonultató listát, ami ennek az 
antioxidánsnak egészséges dózisait szemlélteti. {Lábjegyzet:205 } 
Egy további szempont: az A-, C- és E-vitamin antioxidánsként is annyira értékes, amennyire 
vitaminként. Az antioxidánsok nem minden esetben jók: túlzott mennyiségük paradox módon 
"pro-oxidánsként" (az oxidációt elősegítő vegyületként) működik, ami lényegileg kedvez a 
szabad gyökök kialakulásának. Ez igaz a C- és E-vitaminra is csakúgy, mint egyéb olyan 
antioxidánsokra, mint amilyen a szuperoxid-dismutáz és a glutation. {Lábjegyzet:206 } 
Amikor azonban béta-karotin, C- és E-vitamin van jelen nagy bőségben, de nem túlnyomó 
többségben (ti. teljes növényi táplálékokban), valójában kombinációban működnek, hogy 
védelmi jellegű antioxidáns-hatást fejtsenek ki. Ez a hatás sokkal erősebb, mintha háromféle 
táplálékkiegészítőt fogyasztanánk. {Lábjegyzet:207 } Továbbá a pótlékok szinte kizárólag az 
E-vitamin egy különleges típusát, az alfa-tokoferolt tartalmazzák. Egy új keletű tanulmány 
megállapította, hogy egy másik típusú E-vitamin, a gamma-tokoferol talán jobb antioxidáns, 
és így jobban akadályozza a DNS-t károsító részecskéket a szervezetben. {Lábjegyzet:208 } A 
táplálékból való, elfogyasztott E-vitamin kb. 75%-a gamma-tokoferol formájában van jelen, 
amíg a pótlékok egyiket sem tartalmazzák vagy csak 10%-nál is kevesebbet. A 
leghatékonyabb hozzáállás részünkről, ha nem helyi vitaminellátóinkat támogatjuk, hanem 
több friss gyümölcsöt és zöldségfélét vásárolunk. 

Egyedül a teljes növényi élelmiszerek hatásos antioxidánsok 

A növényi táplálékok hatóanyagai segítséget nyújtanak a rák megelőzésében, és 
eredményesen szembeszállnak az öregedés hatásaival is. Az Egyesült Államok 
Mezőgazdasági Minisztériuma (United States Department of Agriculture – USDA) egy másik 
példáról gondoskodik. Nemrégiben megkísérelték, hogy rangsorolják a táplálékokat mérhető, 
természetes antioxidáns tulajdonságaik szerint. Noha a tesztelésüknél a szabad gyökök 
(peroxilok) csupán egy csoportját használták, a Berkeley-ben lévő University of California 
(Kaliforniai Egyetem) megjelentette kutatási eredményeiket 1997. márciusi körlevelében. 
Tudomásom szerint ez az első olyan kísérlet, ami a növényi táplálékok hatóerejét antioxidáns 
hatásuk szerint rangsorolta (korábban A-, C- és E-vitamin tartalmuk összegét vizsgálták). A 
23. ábra {Kép:23 – A tíz gyümölcs és zöldségféle, amelyben a legtöbb az antioxidáns} az 
USDA-kutatás alapján az első 10 gyümölcs és zöldség antioxidáns-forrást sorolja fel. 
{Lábjegyzet:209 }, {Lábjegyzet:210 } 
E táplálékok mindegyikének sokkal nagyobb az antioxidáns hatása (aktivitása), mint A-, C- és 
E-vitamin-tartalmuk összegének. Például egy csésze főtt kelkáposztának annyi antioxidáns 
hatása van, mint 800 mg C-vitaminnak vagy 1100 NE E-vitaminnak. A kelkáposzta azonban 
csak 50 mg C-vitamint és 13 NE E-vitamint tartalmaz. Miből ered a különbség? Egy egész 
sereg további antioxidáns van a kelkáposztában, melyek mennyiségét rendszerint nem mérjük. 
Jól megalapozott tétel, hogy sok gyümölcs- és zöldségfélének messze nagyobb antioxidáns 
hatása van, mint amekkorát pusztán vitamintartalmuk alapján tulajdonítunk nekik. 
A rangsor szemlélésekor vegyük tekintetbe, hogy csak néhány tucat élelmiszercsoportot 



elemeztek még, néhány élelmiszercsoportot – például a hüvelyeseket – pedig egyáltalán nem 
vizsgáltak. 
  

Fitokemikáliák (növényi vegyületek) 

Azokat a természetes vegyi anyagokat, melyek a növényi táplálékokban találhatóak, 
fitokemikáliáknak nevezzük. A szó bizonyos értelemben a vitaminokra vagy bármilyen más 
növényi alkotórészre is utalhat. Leggyakrabban azokra a táplálékban található vegyületekre 
alkalmazzák, melyek kizárólag vegetáriánus forrásokból származnak, s állati termékekből 
nem nyerhetők. 
Fitokemikáliák ezrével léteznek, melyek közül soknak szerepe van a rák elleni harcban. Sokat 
közülük csak mostanában kezdtek értékelni. Az sem kétséges, hogy sok fitokemikália vár még 
felfedezésre. Így aztán bármit találunk a táplálékpótló tablettában, az a tegnap tudományát 
képviseli. Tekintet nélkül arra, mi lesz a következő év legnagyobb fitokémiai slágere az 
egészséges élelmiszereket forgalmazó boltokban, biztosak lehetünk abban, hogy azok, akik 
nagy mennyiségű növényi táplálékot fogyasztanak, már bőséges dózisokat vettek magukhoz 
ezekből a vegyületekből. Akik pedig fukarkodnak a gyümölcsökkel és zöldségfélékkel, olyan 
vitaminegyüttesekre kell várjanak, amelyeknek ígéretes voltáról és eladhatóságáról először 
meg kell győződjenek, majd ki kell találják, hogyan juttassák bele egy tablettába. 
Kísérlet kísérletet követ, hogy azonosítsák a különböző fitokemikáliák rák ellen védő hatásait. 
A Seattle-i Fred Hutchinson Rákkutató Központ munkatársa, dr. John D. Potter kimutatta, 
hogy ezek a fitokemikáliák általában kétféle módon működnek: {Lábjegyzet:211 } vagy 
blokkolják, akadályozzák a karcinogéneket, azaz visszatartják őket attól, hogy hatást 
gyakoroljanak a test sejtjeire (ez néha úgy is történhet, hogy elpusztítják aktivitásukat, vagy 
más eszközökkel), vagy a test saját sejtjeire, a rosszindulatú elváltozásokra hatnak, melyeket 
talán karcinogének indítottak el. 
A fitokemikáliák egészségre gyakorolt jótékony hatására vonatkozó meglátások többsége 
közvetlenül a laboratóriumból származik. A fitokemikáliák közül néhány olyat, amelyről 
kimutatták, hogy megelőzi vagy jótékonyan befolyásolja a rákot laboratóriumi körülmények 
között, valamint azokat a táplálékokat, amelyekben megtalálhatóak, a 24. ábra {Kép:24 – 
Ráktól védő fitokemikáliáktáplálékforrásai} mutatja. {Lábjegyzet:212 }, {Lábjegyzet:213 }, 
{Lábjegyzet:214 }, {Lábjegyzet:215 }, {Lábjegyzet:216 } 
Az egyik táplálékcsoport, ami tele van rákvédő tényezőkkel, a keresztes virágú zöldségfélék 
csoportja. Ezek tagjai a káposztafélék családjába tartoznak. Ide tartozik a kelbimbó, a karfiol, 
a brokkoli, a kelkáposzta, a (fehér) kerekrépa, a karalábé, a kínai kel, az amerikai kelkáposzta 
és a káposzta. Egy tanulmány bemutatta, hogy azoknál, akik legalább heti egy alkalommal 
káposztát ettek, kétharmaddal ritkább a vastagbélrák, mint akik havonta egyszer vagy ennél is 
kevesebbszer. {Lábjegyzet:217 } Ezekben a növényekben a rákvédő fitokemikáliák között 
indolok vannak jelen. Ezek a vegyületek úgy gátolják a rák kialakulását, hogy megnövelik a 
bélenzimek mennyiségét, s ezek hatástalanítani tudják a karcinogéneket. {Lábjegyzet:218 } 
Egész gyümölcsök fogyasztása nagymértékben csökkenti bizonyos rákok kockázatát. Abban a 
kísérletben, mely 34000 adventistát vizsgált, azok, akik naponta kétszer fogyasztottak 
gyümölcsöt, a tüdőrák kifejlődésének a kockázatát feltűnő, 74%-kal csökkentették azokkal 
összehasonlítva, akik heti két alkalomnál is kevesebbszer ettek gyümölcsöt. A gyomorrák és 
más rákfélék előfordulása is nagymértékben csökkent. {Lábjegyzet:219 } 
A 34000 vizsgálati alany több mint 90%-a nem dohányzó volt, vagyis mindannyiuknál 
alacsony volt a tüdőrák kialakulásának esélye kezdetben. A nem dohányzók ritkán kapnak 
tüdőrákot. Ez a tanulmány azt mutatja ki, hogy a rák kialakulására való esélyük még 
jelentősebben csökken, ha étrendjükben bőségesen szerepelnek gyümölcsök. 



Egy másik, rákvédő tulajdonságai miatt messzemenőkig keresett táplálék, a szója a rákvédő 
fitokemikáliák valóságos aranybányája. Dr. Mark Messina több mint 30 – szójababbal és a 
rákkal kapcsolatos – különböző járványtani tanulmány eredményeit összegezte "The Simple 
soybean and your health" (Az egyszerű szójabab és egészségünk) c. könyvében. 
{Lábjegyzet:220 } Kimutatja, hogy az eredmények szerint azoknál fordul elő legritkábban 
rákos daganat, akik a legtöbb szójababot fogyasztják. Ezek a tanulmányok feltételezik, hogy a 
szója számos szervben (a mell, a vastagbél, a végbél, a tüdő és a gyomor) csökkenti a rákos 
elfajulás kockázatát. 
Egy terjedelmes holland tanulmány 120000 férfi és nő vizsgálatát foglalja magába. Az ottani 
kutatók kapcsolatot találtak egy másik fitokemikáliákban gazdag táplálék, a hagyma és a rák 
között. Szerintük a hagyma megelőzi a gyomorrákot. Azoknál, akik a legtöbb hagymát ették 
(egy vagy több hagymát naponta), felére csökkent a gyomorrák esélye azokhoz képest, akik 
sohasem ettek hagymát. {Lábjegyzet:221 } 
A fokhagymáról is kimutatták, hogy véd a rák kialakulásától. Egereknél hatékony volt a rák 
kezelésében. Körülbelül egy deciliter ivóvízben 50 mg fokhagymát adtak hólyagrákos 
egereknek, és ez a daganatok jelentős zsugorodásához vezetett, miközben 500 mg fokhagyma 
nemcsak a rákos daganat méretét csökkentette, de a ráktól való halálozási arányt is jelentősen 
visszaszorította. {Lábjegyzet:222 } És mindezt mellékhatások nélkül. A kutatók szerint a 
fokhagyma talán az egerek immunrendszerét stimulálta, és segítette őket abban, hogy 
legyőzzék a rákot. 
E néhány kiválasztott példának nem az az üzenete, hogy szóját, káposztát és hagyma-
szendvicset kellene ennünk minden nap. Inkább azért idéztem ezeket a tanulmányokat, hogy 
illusztráljam, milyen sok tudományos információ jelenik meg a gyümölcsökről, 
gabonafélékről és zöldségfélékről. Néhány igen izgalmas kísérlet a táplálékokat együttesen, 
összességükben szemléli. 
A harvardi dr. Walter Willett tudományos bizonyítékokat gyűjtött össze arra vonatkozóan, 
hogy a sok gyümölcs- és zöldségfogyasztás lecsökkenti a legtöbb emberi rák kialakulásának 
kockázatát. {Lábjegyzet:223 } Willett úgy látja, hogy mindez alátámasztja azt az elgondolást, 
mely szerint a mikrotáplálékok (mint pl. a vitaminok, ásványok és más fitokemikáliák) fontos 
szerepet játszhatnak emberi rákos betegségek megelőzésében. {Lábjegyzet:224 } A gyümölcs- 
és zöldségfélék fogyasztása valóban összefüggésbe hozható a mell-, vastagbél-, végbél-, 
tüdő-, gége-, száj-, torok- és májrák alacsony arányával. {Lábjegyzet:225 }, 
{Lábjegyzet:226 }, {Lábjegyzet:227 } 
A Nemzeti Kutatási Tanács (National Research Council) hasonló következtetésekre jutott, 
mint dr. Willett: meggyőző bizonyíték van arra, hogy a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
hatékony néhány ráktípus ellen. Tehát a megfelelő, helyénvaló megelőző intézkedések 
figyelembevételénél a fontos élelmiszerek fogyasztására (magukra az élelmiszerekre), nem 
pedig ezeknek a táplálékoknak a vélt védőösszetevőire (táplálékkiegészítők) kellene 
koncentrálni. {Lábjegyzet:228 } Más szóval a Tanács minden amerikait arra bátorít, hogy 
inkább olyan élelmiszereket egyen, melyek rákvédő vegyületeket tartalmaznak, s ne olyan 
pótlékokat keressen, melyek környezetükből kiemelik ezeket a vegyületeket. A 
gyümölcsökben, gabonamagvakban és növényekben lévő védő fitokemikáliák fontosságának 
cáfolhatatlan bizonyítékát látva teljes mértékben egyetérthetünk ezzel a megállapítással. 
Még ha a nagymértékű életmód-változtatás szükségessége csüggesztően hat is ránk, fel a 
fejjel! Sok olyan szakácskönyv van, amely természetes táplálékok elkészítéséhez mutat irányt, 
és ezáltal megkönnyítheti számunkra az átállást. Ezekben a könyvekben rengeteg 
gyümölcsből, gabonaneműből és zöldségféléből készült ízletes étel receptjei közül 
válogathatunk. A Függelék II. néhányat felsorol ezek közül. 
  



A rost csökkenti a rák kockázatát 

Egy másik táplálékcsoport, melyet néhányan a fitokemikáliák közé sorolnak, a rostoké. A rost 
gyűjtőnév a növényi anyagok azon részeit foglalja magába, melyek ellenállnak a normális 
emberi bélrendszer emésztőnedveinek. Éppen úgy, ahogy sok különböző típusú vitamin van, 
úgy sok különböző típusú rost is van. Ide tartoznak a cellulózok, hemicellulózok, a lignin, a 
pektinek, a mézgák, a gyanta, a gumi és a nyákanyagok, valamint az alga-poliszacharidok. A 
rost fő növényi forrásai a gyümölcsök, zöldségfélék, a teljes gabonából való gabonaneműek 
és a hüvelyesek. {Lábjegyzet:229 } Gyakorlatilag nincs rost a húsban, tejben, tojásban, 
sajtban vagy bármilyen más állati termékben. 
A rostban gazdag étrend egyértelműen csökkenti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. 
Howe és Benito doktor valamint kollégáik 13 tanulmány eredményeit, következtetéseit 
elemezték, melyek a rostbevitel vastagbélrákra gyakorolt hatását vizsgálták. 
{Lábjegyzet:230 } Erőteljes adagfüggő összefüggést állapítottak meg, amikor a rostbevitelt 
vették szemügyre. Nagyon fontos a rostbevitel mértéke: minél több az elfogyasztott rost, 
annál kisebb a vastagbélrák kockázata. Amikor a kutatók az embereket rostfogyasztásuk 
mértékének megfelelően öt csoportba osztották, azoknál volt a legmagasabb a vastagbélrák 
kifejlődésének kockázata, akik a legkevesebb rostot fogyasztották. A következő, már 
valamivel több, de még mindig kevés rostot fogyasztó csoportnál már 21%-kal kevesebb volt 
a vastagbélrák esélye, összehasonlítva a legkevesebb rostot fogyasztó csoporttal. Azoknál, 
akiknél átlagosnak volt mondható a rostbevitel, 31%-kal volt kevesebb az esély a 
vastagbélrákra. Akik valamivel az átlag felett fogyasztottak rostot, azoknál 37%-kal volt 
kisebb a rákesély; azoknál, akiknél pedig a legtöbb volt a rostbevitel, azoknál majdnem 50%-
kal volt kevesebb e gyakori rákféle kialakulásának az esélye az első csoporthoz képest. 
A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy ha az átlagos amerikai polgár pusztán 70%-kal 
növelné meg rostfogyasztását (tehát az átlagos 18 g/nap mennyiségről 30 g/nap adagra térne), 
ez 31%-kal lecsökkentené a vastagbélrák országos arányát, és több mint 50000 vastagbélrákos 
esettel lennénk "szegényebbek" évente. {Lábjegyzet:231 } 
Ebben a fejezetben korábban már vizsgálgattuk a Harvard Egyetem Health Professionals 
Follow-Up kísérletét. Az ottani kutatók az életmódnak az olyan eltérésekkel való 
összefüggését vizsgálták, amelyek megelőzik a vastagbélrákot. Ezek az eltérések kolorektális 
adenomák, a vastag- és végbélben kifejlődő mirigydaganatok. Az alkohollal való 
összefüggések megállapítása mellett a harvardi kutatócsoport dokumentálta a kapcsolatot ezek 
között a mirigydaganatok és a sok telített zsír fogyasztása, valamint a kevés rostbevitel között. 
Főleg azoknál kettőződött meg az eltérések kialakulásának a kockázata, akiknél magas volt a 
telítettzsír-bevitel. Azok a férfiak, akiknél a legkevesebb a rostfogyasztás, majdnem 
megháromszorozzák a kolorektális adenomák kialakulásának kockázatát azokkal 
összehasonlítva, akik korlátlanul fogyasztanak rostot. Amikor olyan férfiak csoportját 
vizsgálták, akik korlátozás nélkül fogyasztottak telített zsiradékot, és csak nagyon kevés rostot 
vettek magukhoz, felfedezték, hogy közel négyszerese volt esetükben a kockázat azokkal 
összehasonlítva, akik alacsony telítettzsír- és magas rosttartalmú étrenden éltek. 
{Lábjegyzet:232 } 
Az étkezési rostnak védelmet nyújtó, jótékony hatása van más rákfajtákra vonatkozóan is. 
Például a rostban gazdag étrendről kimutatták, hogy több mint 50%-kal csökkenti a mellrákot. 
{Lábjegyzet:233 } Az Amerikai Egészségügyi Alapítvány (American Health Foundation) 
munkatársa, dr. David Rose szerint a bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy a rosttartalmú 
étrend kedvezően befolyásolja a jellegzetes, magas zsír- és alacsony rosttartalmú étrenddel 
összefüggő mellrák megnövekedett kockázatát. Bizonyíték van arra is, hogy a rost 
sokféleképpen munkálkodhat, hogy csökkentse a mellrák kockázatát, ám az elsődleges hatása 
vagy az ösztrogén aktivitására, vagy anyagcseréjére gyakorolt befolyásában rejlik. A növényi 



rostokkal összefüggésben a növényi ösztrogének (rosttal kapcsolódó fitoösztrogének) is 
csökkenthetik a mellrák kockázatát. Bizonyíték van arra is, hogy a rost meggátolhatja a 
bélben az ösztrogén újrafelszívódását – ezért is csökkenti a mellrák esélyét. 
{Lábjegyzet:234 } 

Szelén 

A szelén a teljes gabonafélékben található nyomelem, amennyiben a gabona Észak- vagy Dél-
Dakota szelénben gazdag talaján növekedett. Egy szelénben gazdag étrend (hozzávetőlegesen 
200–400 mikrogramm naponta) csökkenti a tüdő-, a vastagbél- és a prosztatarák kockázatát. 
{Lábjegyzet:235 } Egy másik figyelmeztetés a pótlékhasználóknak: a túl sok szelén toxikus, 
és hajhullást, a köröm elvékonyodását, légzési nehézségeket és más tüneteket okoz. 
  

Fenn kell tartani a megfelelő testsúlyt! 

A túlsúlyt is összefüggésbe hozták a különböző ráktípusok megnövekedett esélyével. A 
felsorolás tartalmazza a mell-, a vese-, az endometrium- (méhnyálkahártya) és a 
prosztatarákot. {Lábjegyzet:236 } Vizsgáljunk meg a sok tanulmányból néhányat, melyek 
felfedezték ezt az összefüggést. 
Dr. Hirayama klasszikus japán tanulmánya megállapította, hogy a sovány nőknél a 
legalacsonyabb a mellrák aránya, ahogy a 25. ábra {Kép:25 – A túlsúly növeli a mellrák 
kockázatát} szemlélteti. {Lábjegyzet:237 } 
Túlsúlyosnak tekinthető, aki 20%-kal nehezebb a normális testsúly felső határánál, s az a 
kövér, akinek súlya a túlsúlyosénál is nagyobb. Figyeljük meg, hogy a kövér nőknél 
háromszorosára nő a kockázat azokéhoz képest, akik még nem jutottak túl a változás korán, 
de a kockázat tizenkétszeresére kúszik fel azoknál, akik túl vannak a változáson. 
Van egy másik módja is annak, hogy szemügyre vegyük azokat a tényezőket, melyek 
előidézik a mellrákot: azon nők tanulmányozása, akiknél egynél többször fejlődött ki mellrák, 
ami nem terjedt túl a rák kezdeti stádiumán. Az efféle tanulmányok azért fontosak, mert 
azonosíthatják a nőknek azt a csoportját, akiknek szervezetében a mellrák kialakulásának 
kedvező tényezők rejlenek. 1985-ben más japán kutatók azonosítottak egy ilyen, több mint 60 
személyből álló csoportot, és összehasonlították azokkal, akiknek csak egyszer volt mellrákja. 
{Lábjegyzet:238 } Erőteljes kapcsolatra találtak a testsúly és a többszörösen ismétlődő 
mellrák között. A túlsúlyosaknál megháromszorozódott a kockázat: mellrákjuk többször is 
kiújult, ami azt igazolta, hogy a túlsúlyos állapot valamiképpen hajlamosította őket e 
rosszindulatú betegség kiújulására. 
Egy amerikai kutatás eredményét is publikálták a mellrák és a túlsúly kapcsolatáról. Dr. 
Kumer és munkatársai a Dél-floridai Egyetemen megállapították, hogy a súlygyarapodás a 
pubertástól a korai felnőtt korig különösen fontos a mellrák kockázatának növekedésében. Azt 
is megállapították, hogy 5 kg többletsúly egy 30 éves asszony esetében 23%-kal növeli a 
mellrák kockázatát, miközben 10 kg többletsúly 52%-kal növeli a kockázatot. 
{Lábjegyzet:239 } Újabban megállapították, hogy a 18 éves kor utáni súlygyarapodás olyan 
rizikófaktor a mellrák kialakulásában, amely független az alkoholfogyasztástól, hormonok 
használatától, fizikai aktivitási szintektől, az első terhesség idejétől, az első (menarche) és az 
utolsó menses (menopauza) idejétől. {Lábjegyzet:240 } 
Nemcsak nőknél függ össze a rák kialakulásának esélye a túlsúllyal. 1985-ben dr. Garfinkel 
750000 nő és férfi rákkockázata és a túlsúlyos volta közötti összefüggést vizsgálta. Egy 12 
évet átívelő kísérletsorozat nyilvánvalóvá tette, hogy a túlsúlyos embereknél nagyobb a rákos 
halálozási arány. Ezeket a megállapításokat ábrázolja a 26. ábra. {Kép:26 – A túlsúly és a rák 



okozta halál összefüggései} {Lábjegyzet:241 } 
Figyeljük meg, hogy azoknak a férfiaknak, akik 40% többletsúlyt hordoznak, 33%-kal 
nagyobb az esélyük, hogy rákban fognak meghalni! Azoknál a nőknél, akik százalékban 
kifejezve ugyanennyi túlsúlyt hordoznak, 55%-kal nőtt meg a rákhalálozási arány. Férfiaknál 
ez a kapcsolat statisztikailag igen fontos a vastagbél-, végbél- és prosztatarák esetében. 
Nőknél pedig nemcsak a mellrák, hanem a méhnyak, a petefészek és az epehólyag rákjának 
kockázata is megnőtt. {Lábjegyzet:242 } 
Honnan tudjuk, hogy túlsúlyosak vagyunk? Számos módja van annak, hogy ezt 
megállapítsuk. Az egyik régen bevált módszer, ha megnézzük adatainkat például egy olyan 
testsúlytáblázatban, mint amilyet a Metropolitan életbiztosító-társaság tett közzé. Azonban 
ezek a táblázatok nem jól működnek olyan emberek esetében, akiknek az átlagosnál 
lényegesen nagyobb az izomtömegük. Ezzel a mértékkel mérve a legtöbb testépítő például 
túlsúlyos lenne. Sokkal fontosabb meghatároznunk, hogy van-e zsírfeleslegünk. A testzsír 
mérésére is számos módszer kínálkozik a víz alatti testsúlyméréstől a bőr összecsípésével való 
bőrráncmérésig. Az újabb módszerek az infrasugárral vagy a gyenge elektromos árammal 
szembeni ellenállást használják, hogy megbecsüljék a testzsír százalékos arányát. 
Egy egyszerű, de mégis értékes módszer a testzsír többletének megbecsülésére, ha a 
derékbőséget összehasonlítjuk a csípő méretével. {Lábjegyzet:243 } Ezt a mérést mi is 
könnyen el tudjuk végezni magunkon. Vegyünk egy mérőszalagot, és mérjük meg a csípőnk 
kerületét, majd mérjük meg derékbőségünket! Nőknél a derékbőségnek 20%-kal kell 
kisebbnek lennie a csípőméretnél. Például ha a csípőméret 100 cm, a derék 20 cm-rel 
kevesebb kell legyen, vagyis 80 cm. Ha valamivel nagyobb 80 centinél, túlsúlyosak vagyunk. 
Férfiaknál a derékbőség 10%-kal kevesebb kellene legyen a csípő méreténél. Például ha a 
csípőméret 100 cm, akkor a derék 10 centivel kevesebb kell legyen, vagyis 90 cm. 
{Lábjegyzet:244 } Ha nagyobb, túlsúlyosak vagyunk. Azoknál, akiknek zsírtöbbletük van a 
derék/csípő mérési módszer szerint, nemcsak nagyobb a rák kialakulásának kockázata, de 
nagyobb a cukorbetegség, magas vérnyomás, szívkoszorúér-megbetegedés kockázata is. 

A többletfehérje veszélyes! 

A fehérjében, főleg bizonyos aminosavakban szegény étrend is erősíti az immunrendszert. A 
7. fejezet ezzel a témával részletesebben foglalkozik. Címe: "A nagy hús- és fehérjemítosz". 
  

Vírusok az állati termékekben 

Az emberi rákot kiváltó ismertebb vírusok az alábbiak: hepatitis B vírus, Epstein–Barr-vírus, 
az emberi T-sejt leukémiavírusa, HIV, az emberi immunhiányt kiváltó (immunodeficiency) 
vírus. {Lábjegyzet:245 } Az emberi szemölcsösdaganat (papilloma) vírusait, amelyek 
ugyancsak rákot okoznak, a 15. fejezetben "AIDS és HIV – az elmondhatatlan történet" címen 
tárgyaljuk. Ráadásul az élősködők és vírusok is ott találhatók a rákot kiváltó fertőző tényezők 
listáján. Évekig két ilyen, rák kiváltására képes parazitáról tudtak: a Schistosoma 
haematobiumról és a Chlonorchis sinensisről. Az előbbi a hólyagrákkal van összefüggésben, 
míg az utóbbi ismert májrákot kiváltó rizikófaktor. {Lábjegyzet:246 } Az olyan krónikus 
bakteriális fertőző ágens, mint a Helicobacter pylori, gyomorrákot okozhat, és a nyirokszövet 
daganatával is összefüggésbe hozták. {Lábjegyzet:247 } Amellett, hogy a fertőző betegségek 
veszélyeit világosan felismerik, sokan csodálkoznak azon, hogy a hús és más állati termékek 
is rejtegethetnek fertőző ágenseket, melyek növelhetik a rák kockázatát. Ezzel a problémával 
a 10. fejezetben, "Állatbetegségek és emberi egészségkockázat" címmel foglalkozunk. 
  



Rendszeres étkezés és semmi csipegetés 

Az étkezések gyakoriságát a vastagbélrák kockázati tényezőjeként tartják számon. A világ 
különböző részein számos tanulmány bemutatta, hogy a gyakoribb étkezések a vastagbélrák 
megnövekedett kockázatához vezetnek. {Lábjegyzet:248 }, {Lábjegyzet:249 }, 
{Lábjegyzet:250 } Dr. La Vecchia és kollégái Milánóban (Itália) publikáltak erről a témáról. 
Csoportjuk megállapította, hogy a vastagbél- és a végbélrák kockázata szinte megduplázódik 
a gyakoribb evéssel, ahogy a 27. ábra {Kép:27 – Bélrák és az étkezések gyakorisága} mutatja. 
{Lábjegyzet:251 } 
Napi négy étkezés majdnem megkétszerezi a vastagbél- és végbélrák kockázatát a napi két 
étkezéssel összehasonlítva. Ezeket a feltűnő eredményeket, melyeket a milánói kutatók 
fedeztek fel, nem lehetett az étkezési vagy életmódbeli tényezők változatosságával, 
sokrétűségével magyarázni. Az eredmények jelezték, hogy valóban az étkezések gyakorisága 
volt az a tényező, ami hozzájárult a megnövekedett kockázathoz. 
Az eredmények egybeesnek azzal a tanáccsal, amit Ellen White adott évekkel ezelőtt: "Meg 
kell mutatni, hogy napi két étkezés sokkal egészségesebb, mint háromszor enni." 
{Lábjegyzet:252 } A továbbiakban így írt: "A legtöbb ember jobb egészségnek örvend, ha 
naponta csak kétszer és nem háromszor eszik. Egyesek talán kívánnak valamit vacsorakor is 
enni, de ez az étkezés legyen igen könnyű." {Lábjegyzet:253 } 
Az ebben a könyvben képviselt orvosi kutatások megegyeznek ezzel. Reggel bőségesen meg 
kell reggeliznünk. Ez a megfelelő időpont arra, hogy gyümölcsöket és magvakat együnk, 
kevés mogyoró- és diófélével. Ezeknek az ételeknek gazdag a vitamin- és ásványianyag-, 
valamint a rosttartalma, és nincs bennük koleszterin. A második étkezés lehet délben vagy 
kora délután. Ez talán lehetetlen étkezési stílusnak tűnhet sokak számára, és esetleg a 
munkabeosztásuk sem engedi meg. Ha azonban van lehetőségünk arra, hogy véghezvigyük 
étkezésünkben ezt a változtatást, meglátjuk, hogy a legtöbben nemcsak alkalmazkodnak 
hozzá, de virulnak is egy ilyen étrenden. Ha este mégis eszünk valamit, kizárólag könnyű ételt 
fogyasszunk, például gyümölcsöt. Minél nehezebb az esti étkezés, annál nagyobb a 
súlygyarapodás esélye. Ezt "Az optimális egészség alapelvei" c. első fejezetben már 
tárgyaltuk. 
  

Testgyakorlás – immunrendszerünk barátja 

A testgyakorlás és az egészséges immunrendszer kéz a kézben járnak. A rák általi halálozási 
arány lényegesen alacsonyabb a rendszeres testgyakorlást végzőknél. A Harvard Alumni 
vizsgálata megállapította, hogy azoknál, akik 500 vagy még ennél is kevesebb kalóriát 
égetnek el hetente testgyakorlással, 35%-kal több a rák okozta halálozás, mint azoknál, akik 
több mint 2000 kalóriát használnak fel hetente erre a célra. {Lábjegyzet:254 } Minden halálos 
betegség – a szívbetegséget is beleértve – több mint 60%-kal megnőtt a kevés testgyakorlást 
végzőknél. 
Több mint 17000 30–79 éves férfit osztályoztak a fizikai aktivitásuk szintje szerint két 
különböző alkalommal egy 25 éves időszak alatt. Azoknál, akik igen aktívak voltak (2500 
kalóriát vagy ennél többet égettek el hetente testgyakorlással) 38–61%-kal kevesebb volt a 
tüdőrák, mint azoknál, akik nem voltak tevékenyek (csak 1000 vagy ennél is kevesebb 
kalóriát égettek el hetente testgyakorlással). {Lábjegyzet:255 } A súlyosabb, de igen tevékeny 
személyek 44–81%-kal csökkentették esélyüket a vastagbélrákra, vagyis inaktív társaiknál a 
vastagbélrák kialakulásának esélye ötszörösére emelkedett. Más tanulmányok is feltételezik, 
hogy a fizikai inaktivitás megnöveli a vastagbélrák kockázatát. {Lábjegyzet:256 }, 
{Lábjegyzet:257 } 



Megint más tanulmányok a fizikai tevékenységet az egyéb rákfajtákkal szembeni védelemmel 
hozták összefüggésbe. A dallasi Cooper Klinika kutatói megállapították, hogy akik 
mérsékelten végeznek testgyakorlást, azoknál a prosztatarák kockázata háromnegyede inaktív 
társaik kockázatának. A sok testgyakorlást végző csoport járt a legjobban: náluk csupán 
mintegy 30%-os volt a kockázat azokéhoz képest, akik csak csekély vagy semmilyen 
rendszeres testgyakorlást nem végeznek. {Lábjegyzet:258 } 
A testgyakorlás védelmi hatásai a nőkre is kiterjednek. Egy új keletű tanulmány 
megállapította, hogy azok a nők, akik átlagosan heti négyórányi testgyakorlást végeznek, a 
termékenység évei során közel 60%-kal csökkentik a mellrák kialakulásának kockázatát. Még 
a csupán heti 1–3 órányi testgyakorlást végzők is 30%-kal csökkentik ezt a kockázatot, a 
testgyakorlást nem végzőkkel összehasonlítva. {Lábjegyzet:259 }, {Lábjegyzet:260 } 
Miért csökkenti a testgyakorlás a rák kockázatát? A lehetséges okok közül sok az 
immunrendszerre gyakorolt hatással hozható összefüggésbe: például a kimerítő, hosszan tartó 
testgyakorlás serkenti a fehérvérsejteket, hogy szabadítsanak fel egy interleukin-1-nek 
nevezett vegyületet. {Lábjegyzet:261 } Bármelyik élénk testgyakorlástól ugyanezt a hatást 
várhatjuk, legyen az aktív kertészkedés, eleven, sietős gyaloglás vagy többtucatnyi egyéb 
tevékenység. Ez azért jó hír, mert az interleukin-1 önmaga is természetes kemoterápiás 
hatótényező. Ezen túl az interleukin-1 serkenti az interleukin-2 termelését, ami ugyancsak az 
immunrendszert segíti. Ezek a mi fehérvérsejtjeinkből származó vegyületek az egész 
immunrendszer szabályozói. 
Az eleven, élénk testgyakorlás más módon is segíti az immunrendszert: megkétszerezi a 
vérplazma interferonszintjét. {Lábjegyzet:262 } Az interferon egy másik kemoterápiás 
hatótényező, amely egyes rákfélék ellen, például a hajas sejtes leukémia ellen hat. Ez az 
anyag harcol a krónikus, vírus-eredetű fertőzések, például a hepatitis B és a hepatitis C ellen 
is. 
A testgyakorlás megnöveli más létfontosságú immunanyagok, a természetes ölősejtek számát 
is. {Lábjegyzet:263 } A természetes gyilkos sejtek bizonyos fehérvérsejtek, melyeknek 
természetes hajlamuk van arra, hogy felkutassák az abnormális sejteket, és elpusztítsák őket. 
A szervezet rák elleni védekezésében különösen fontosak. Végül a vér limfocitái, a 
fehérvérsejtek egy tágan értelmezett csoportja, {Lábjegyzet:264 } melyek egészen 
kiemelkedő módon tevékenykednek magán az immunrendszeren belül, ugyancsak 
felszaporodnak a testgyakorlás hatására. {Lábjegyzet:265 } 
A testgyakorlásnak megvan az a képessége, hogy szabályozza a hormonmechanizmusokat. Ez 
mindkét nemnél, minden korcsoportban igen fontos lehet, de különösen áldásos a rendszeres 
testmozgás a fiatal nők számára. Mindannyian jól tudjuk, hogy a testgyakorlásból eredő 
hormonális változások olyan erőteljesek lehetnek, hogy a menstruációs ciklusok is 
megszűnhetnek. 
Noha senki nem tudja igazán, mennyi testgyakorlás az optimális a rák megelőzése 
szempontjából, a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy az egyik legfontosabb a 
következetesség. A testgyakorlásnak valóban a napi megszokott program részének kell lennie, 
ha igazán komolyan akarjuk venni a rák megelőzését. 
  

Mérsékelt napozás 

A média arra figyelmeztet, hogy a napfény rákot kiváltó tényező, mint ahogy túlzott 
mértékben az is, ahogy a fejezetben már korábban említettük. A napfény hiánya viszont növeli 
a mell-, a vastagbél-, a prosztatarák kialakulásának kockázatát talán a D3-vitamin és 
származékai csekélyebb jelenlétének köszönhetően. {Lábjegyzet:266 } E felfedezés 
publikálói arra a következtetésre jutottak, hogy a mérsékelt napozást nem volna szabad széles 



körben kárhoztatni. {Lábjegyzet:267 } 
A napozás ténylegesen segíthet megelőzni a vastagbélrákot. A Washingtoni Egyetem kutatói 
tanulmányozták a rák előfordulási arányait az Egyesült Államok kilenc államában. A déli 
államokból származó férfiaknál sokkal kevesebb a vastagbélrák, mint az északiakban élőknél. 
{Lábjegyzet:268 } Míg a Michiganban, Connecticutban és Washingtonban élő férfiaknál a 
vastagbélrák aránya 50–80%-kal magasabb, mint az új-mexikóiaknál, addig a nőknél – úgy 
tűnik – az eltérés nem ilyen jelentős, bár a különbség itt is kimutatható. Annak, hogy a déli 
államokban a vastagbélrák kockázata alacsonyabb, az egyik magyarázata az, hogy itt az 
emberek jobban ki vannak téve a napsugárzásnak, ami a D-vitamin szintjének növekedésével 
párosul. A D-vitamin képes elnyomni, visszaszorítani a rákos sejtek növekedését. 
  

A stressz és az immunrendszer 

Ahhoz, hogy optimális működésre sarkalljuk immunrendszerünket, szükség van arra is, hogy 
visszaszorítsuk a stresszhelyzeteket. Különböző tanulmányok szerint azoknak az embereknek, 
akik nem birkóznak meg életükben a stresszt kiváltó tényezőkkel, sokkal nagyobb esélyük 
van arra, hogy rákosak legyenek vagy életet fenyegető fertőzést kapjanak. Számos vizsgálatot 
folytattak le olyan emberek segítségével, akiknek életveszélyes rákjuk volt. A rákbetegség 
specifikus biológiai lefolyására és a túlélésre leginkább két tényező hat: a szociális támasz 
(mint amilyet egy szerető hitves nyújt) és a hit dimenziója (mint például az imádság). Ezek 
viszonylag állandó, következetes összetevői a rákot hosszú idővel túlélők életének. 
{Lábjegyzet:269 } Mivel a stresszkontroll igen fontos, egy egész fejezetet írtam "Stressz 
distressz nélkül" címmel (14. fejezet) arról, hogy még azok is megbirkózhatnak a stresszel, 
akik igen súlyos feszültségek közepette élnek. 
  

A rákot megelőző hatótényezők összefoglalása 

E fejezet 2. szakaszában számos olyan tevékenységet tekintettünk át, amellyel drámai módon 
csökkenthetjük a rák kockázatát. Ezeket most gyakorlati szempontból vizsgáljuk. Nem 
bonyolultak, minden további kiadás, költség nélkül beépíthetőek életünkbe. A 28. ábrán 
{Kép:28 – A rák megelőzését segítő életmód elemei} egy olyan életmód elemeit soroljuk fel, 
amely óriási mértékben csökkenti a rákos elváltozások kialakulásának az esélyét. 
Ahogy már láttuk, megállapították, hogy az antioxidánsoknak, a szelénnek, az A-, C- és E-
vitaminnak és számos fitokemikáliának van különleges, rákot megelőző tulajdonsága. Azokat 
a gyümölcsöket és zöldségféléket, melyek ezekből az anyagokból egyet vagy többet jelentős 
mennyiségben tartalmaznak, a 29. ábrán {Kép:29 – Ráktól védő gyümölcsök és zöldségfélék} 
soroljuk fel. 

Dióhéjban a ráktól védő életmódról 

Az e fejezetben található információk lehetővé teszik, hogy felvázoljunk egy személyre 
szabott rákvédő életmódot. Az ilyen életmód kerüli a karcinogéneket. Ebben a fejezetben már 
láttuk, hogy a legveszélyesebb és legmindennaposabb karcinogén a dohány. A dohányosoknak 
meg kell szabadulniuk a dohánytól, folyamatosan erőfeszítéseket kell tenni, hogy füstmentes, 
dohányzásmentes társadalom jöjjön létre, és gyökerestül kiirtsuk a passzív dohányzás füstjét 
is. 
Az alkoholra vonatkozóan is együtt állnak az adatok. Meg kell állítanunk az 
alkoholfogyasztást. Még a mérsékelt ivás is növeli a rák esélyeit. Az amerikai lakosság 56%-a 



fogyaszt alkoholtartalmú italokat, és ez nem jelentéktelen dolog. Ha az alkohol karcinogén 
hatására gondolunk és arra, hogy mit művel velünk (balesetek, gyilkosságok és 
öngyilkosságok), el kell határoznunk, hogy ezután tartózkodunk tőle, és erre kell bátorítunk 
másokat is – ez az egyetlen választási lehetőség, amit a józan ész diktál. 
Ha igazán minimumra akarjuk csökkenteni a rák esélyét, azokat az ételeket kell választanunk, 
melyek javunkat szolgálják, és ki kell küszöbölnünk azokat az ételeket, melyek ellenünk 
dolgoznak, ahogy sok, ebben a fejezetben idézett tanulmány bemutatta. Láttuk, hogy azokban 
a társadalmakban a legmagasabb a rák előfordulási aránya, amelyekben húst, magas 
zsírtartalmú tejtermékeket és a bennük található telített zsírokat fogyasztanak rendszeresen. 
Étrendünk megválasztása nem azt jelenti, hogy csökkentjük a vörös hús fogyasztását, és 
helyette inkább több csirkét, pulykát vagy halat eszünk, melyekben sok toxin, vírus és más 
potenciálisan veszélyes anyag van. Csak a tipikus amerikai állati termékeken alapuló 
étrendről a növényi alapú étrendre való átállással érjük el azokat az eredményeket, melyeket 
szeretnénk, ahogy Kínában és a világ sok más országában, ahol a legalacsonyabb a 
rákkockázat aránya. A gyümölcsök, gabonafélék és zöldségfélék bőséges fogyasztása 
mérsékelt olajosmag-fogyasztással kiegészítve a legegészségesebb étrendet kínálja nekünk a 
világon. Az emberi történelemben ez volt az első feljegyzett étrend, és ma is ez a legjobb, 
amiről tudunk. Nem csupán kiküszöböl egy seregnyi rákot okozó anyagot, de az ideális 
testsúly fenntartása szempontjából is a legjobb. Ez az étrend az A-, C- és E-vitamin és egyéb, 
igen fontos védelmi jellegű fitokemikáliák, valamint rost felhasználásával felpezsdíti az 
immunrendszert. 
Rendszeres, szabad levegőn végzett testgyakorlással párosítva ezt az étrendet tovább 
élénkítjük, erősítjük az immunrendszert. A programot kibővítve megfelelő stresszkontrollal, 
mértéktartó napozással, súlykontrollal és a nassolások elhagyásával, az étkezések 
gyakoriságának csökkentésével maximalizálhatjuk a megelőző hatást. 
Ha változtatni szeretnénk, ne késlekedjünk, azonnal cselekedjünk! Mindannyian képesek 
vagyunk jó irányba változtatni viselkedésünkön, főleg akkor, ha tudjuk, hogy milyen pozitív 
hatások származhatnak belőle. A tét: élet vagy halál, az én életem, az önök élete, gyermekeink 
és szeretteink élete. Az üzenet világos, és cselekvésre szólít. Mikor, ha nem most van itt a 
cselekvés ideje? 

Egy katasztrófával fenyegető betegség megelőzésének leghatékonyabb, 
mindmáig titokban tartott módja 

Gondoljuk el, mi történne, ha holnap, miután dollármilliárdokat költöttek a rák kezelésének 
kutatására, végre felfedeznének egy csodás rákgyógyszert. Ez nem is olyan lehetetlen: az 
összes rákos megbetegedés 90%-át teljesen meggyógyítaná. Nem kétséges, hogy ez a szer 
címoldalakra kerülne, a kifejlesztő cég magas áron dobná piacra. Mindezek után gondoljuk 
csak el, hogy az összes sebészeti beavatkozásra, sugárterápiára és kemoterápiás kórházi 
kezelésre költött pénz felszabadulna. Nem kétséges, hogy lennének mellékhatásai, ahogy 
minden szernek vannak. De ki törődik a mellékhatásokkal, amikor valakinek rákja van, és a 
kúra csak egy pirula! 
A szer kifejlesztői valószínűleg Nobel-díjat kapnának munkájukért. Nem lenne meglepő, ha 
az Egyesült Államok elnöke a gyógyszer kifejlesztőit különleges fogadásra hívná a Fehér 
Házba. Igazán minden ok meglenne az örvendezésre. A felhajtás, ováció, a nemzeti hírnév és 
a kutatók megbecsülése óriási lenne. 
De álljunk meg egy pillanatra! Semmi jele annak, hogy valami efféle szer feltűnne a 
láthatáron. A kérdés az, hogy a megelőzés vagy a kezelés a fontosabb? Ismerjük a régi 
mondást: "Egy gramm megelőzés értékesebb, mint egy kiló kezelés." De valóban úgy élünk, 
mint ha hinnénk ezt? Még ha a képzeletbeli rákkúratablettát valóságosan ki is fejlesztenék, 



inkább gondoljuk át az összes problémát, ami rákot okoz: az összes gyógykezelésre fordított 
pénzt, a számlákat, a munkából való kiesés idejét, a családi feszültséget, nem is említve a 
betegség okozta fájdalmat és szenvedést. Még ha lenne is egy minden egyes rákos esetet 
meggyógyító kúra, a megelőzés akkor is olcsóbb, sokkal kívánatosabb és kellemesebb lenne. 
De egy olyan korban, amikor az összes, e megfoghatatlan rákgyógyszer reményében elköltött 
dollármilliárd ellenére sem vagyunk semmivel sem közelebb egy varázslatos rákkúrához 
{Lábjegyzet:270 }, mennyivel fontosabb a rák megelőzése! 
Talán bizonyos értelemben már fel is fedezték a mágikus ráktablettát, hiszen a kutatás 
nyilvánvalóvá tette, hogy mostanra eljutottunk egy 90%-os hatékonyságú gyógykezelés, egy 
átfogó, alapos rákmegelőző életmód felfedezéséhez. Nem voltak címoldalak, felhajtás, elnöki 
meghívások, sem Nobel-díj. 
Valójában csak kevesen ismerik ezt a hatékony életmódot. Sok olyan ember van, aki ismeri az 
e fejezetben leírt program különböző aspektusait. Sokan vannak tudatában, hogy fontos 
felhagyni a dohányzással, hogy lényeges dolog a testgyakorlás, hogy több gyümölcsöt és 
zöldségfélét kellene fogyasztanunk. A nagyközönség mégsem tud semmit e bámulatos 
eredményekkel kecsegtető csomagtervről. Sajnos ez az egészségügyi szakemberekre is 
érvényes. Ámbár a legtöbben tudnak az ebben a fejezetben taglalt néhány elemről, csak 
kevesen ismerik az átfogó életmódváltoztatás rákmegelőző hatóerejét. 
Az ismeretnek ez a hiánya még feltűnőbb az "információ korában", amelyben élünk. A 
hírközlő eszközök segítségével világgá kellene kürtölnünk a fentiekben taglalt életmód 
hatékonyságát. Szemléletesen és hatékonyan kellene képviselni minden televízió- és 
rádiócsatornán, minden újságban, magazinban és számítógépes hírszolgálatban. Ez az életmód 
egy hathatós kormányzati nevelési program része kellene hogy legyen. Ha az amerikai köznép 
felvállalná ezt az új életutat, amiért síkra szálltunk, e második vezető halálozási ok nemsokára 
jelentősen visszaszorulna. A fájdalom, a szenvedés, a tevékeny munka elvesztése, a családi 
szívfájdalom, az orvosi és kórházi vizsgálatok, nem is említve az emberekkel összefüggő 
költségeket – mind csökkenne. 
De a többség, a média, a kutatók, egészségnevelők és elnökök halálos csendben vannak egy, a 
rák megelőzését szolgáló átfogó életmódprogram támogatásával kapcsolatban – csakúgy, mint 
a társadalom zöme. Úgy hirdetnek háborút a rák ellen, hogy megfoghatatlan kezelésekre 
összpontosítják az energiát, és nem veszik figyelembe a megelőző megközelítési módokat, 
amikor egy átfogó, alapos megelőző életmód már szinte a kezünkben van. Egyszerűen 
tudatlanság ez? Vagy lehet, hogy sok vezető, tudós és médiaszóvivő nem hajlandó az 
életstílusán változtatni (amíg egészségesnek érzi magát) és így kényelmetlen lenne felszólítani 
a társadalmat, hogy változtasson az életmódján? 
Attól is félhetnek, hogy elutasításban lesz részük az erős kereskedelmi érdekek miatt, ha 
támogatják az optimális rákmegelőző életstílust. Ennek a fejezetnek az üzenete valószínűleg 
nem lesz népszerű a dohány-, a szesz-, a hús- és a tejipar képviselői számára. Őszintén szólva 
nem ismerem az összes akadályt, de azt tudom, hogy most van itt az ideje annak, hogy ne 
csak beszéljünk erről az életstílusról. Eljött az ideje, hogy mindannyian élő példái legyünk 
egy ilyen életvitel hatalmának, hogy győzzünk Amerika második rettegett gyilkosa felett. 
  
  
  

                     Harmadik fejezet 

        SZÍVBETEGSÉG 



diadal az első számú gyilkos felett 
  

Világprobléma 

Sue sohasem aggodalmaskodott túl sokat a szívbetegség miatt. Igaz, édesapja 45 éves korában 
szívroham következtében halt meg, de azt mindenki tudja, hogy a női nemi hormonok 
védenek a szív megbetegedéseitől, legalábbis addig, amíg a klimax be nem következik. Egy 
éjszaka azonban Sue rádöbbent a valóságra. Fiatalabb húga 40 éves korában meghalt első 
szívrohamában, még a változás kora előtt. Sue hirtelen szembetalálta magát azzal, amitől 
legbelül mindig is félt: őt is érheti szívroham. 
Szinte minden amerikai ismer valakit, aki szívbetegségben halt meg. Csakúgy, mint Sue, 
elveszíthetjük közeli hozzátartozónkat e miatt a rettegett kór miatt. Talán vannak 
szomszédaink, barátaink, munkatársaink, akiket szívbetegség ragadott el. E gyilkos uralmának 
eredményeként közülünk többen – legalábbis alkalmanként – felteszik a kérdést: "Lehet, hogy 
én leszek a következő?" Az efféle aggodalmak jogosak. A szívbetegség az iparosodott 
országokban az első számú gyilkos, ahogy azt az 1. ábra {Kép:01 – A szívbetegség az első 
számú gyilkos} körvonalazza. {Lábjegyzet:1 } , {Lábjegyzet:2 } 
A népszerű téveszmékkel ellentétben a szívbetegség nem csak a férfiak betegsége. 
Amerikában a szívbetegség a vezető halálozási ok férfiak és nők körében egyaránt. 
Mindannak ellenére, amit az orvostudomány tud arról, hogyan előzhető meg ez a betegség, a 
legfrissebb statisztikák azt mutatják, hogy egyedül az Egyesült Államokban 1994-ben több 
mint 954000 ember halt meg szív- és érrendszeri betegségekben, míg 1992-ben 925000-en. 
{Lábjegyzet:3 } Minden 33. másodpercben egy amerikai kardiovaszkuláris betegségben hal 
meg. 1900 óta mindig – 1918-at kivéve – a kardiovaszkuláris betegség volt az Egyesült 
Államokban az első számú gyilkos. Amikor egy repülőgép lezuhan az USA-ban, és százak 
halnak meg, az újságok napokig címoldalon foglalkoznak az esettel. Nagyon alapos elemzést 
végeznek, közhírré teszik a szerencsétlenség lehetséges okát és azt, hogyan lehetett volna 
megelőzni. Vegyük fontolóra, hogy hozzávetőlegesen kétezer-hatszáz haláleset fordul elő 
naponta az Egyesült Államokban csak kardiovaszkuláris betegségtől, s közülük sok olyan 
hirtelen következik be, mint egy légi katasztrófa. Ez több, mint tíz Jumbo-katasztrófa naponta. 
E halálesetek még csak nem is jelennek meg a hírek között, kivéve, ha egy híres személy hal 
meg szívroham következtében. Ha a betegséget egyáltalán megemlítik, azt is csak úgy, mintha 
elkerülhetetlenül következett volna be. Ez a halálok több figyelmet érdemelne. 
Szomorú, de a halálesetek e rémisztő betegségnek nem egyedüli negatív következményei. A 
kb. 258 milliós amerikai lakosságból 57 millió embernek ilyen jellegű betegsége van. 
{Lábjegyzet:4 } Amerikának évente a szív- és érrendszeri betegségek döbbenetes módon 
259,1 milliárd dollárjába kerülnek, ami nemcsak az orvosi és sebészeti beavatkozásokat és 
kezeléseket tartalmazza, hanem a munkaerő-kiesést is. {Lábjegyzet:5 } Ha valaki történetesen 
átél egy agyvérzést, ennek költségei egy átlagos életkorú ember esetében az 
egészségbiztosítási számlákon és kereseti kiesésben 103576 dollárt tesznek ki. 
{Lábjegyzet:6 } Mennyivel jobb megelőzni az agyvérzést vagy szívrohamot, mint fizetni 
valakinek, és mégis szenvedni a betegségtől és az azt biztosan követő gyengébb 
életminőségtől! Nem csoda, hogy Clyde Yancy dr., az Amerikai Szívtársaság dallasi 
divíziójának elnöke, a dallasi Texas Southwestern Medical Center egyetemén kutató 
kardiológus nemrég azt mondta: "Nem számít, hol tart valaki felnőtté válása folyamatában, 
középkorú vagy öreg: a szív szempontjából egészséges életmód vállalása a leghatékonyabb 
dolog, amit azonnal megtehet." Nemcsak a leghatékonyabb, de igen fontos is, sőt valószínűleg 
életmentő és minden bizonnyal élettartam-növelő! 



Hogyan lehet a szívrohamok számát csökkenteni? Mit tehet az ember, hogy a szívroham 
esélyét csökkentse? Dr. Gyárfás Iván, az Egészségügyi Világszervezet kardiovaszkuláris 
betegségmegelőző programjának vezetője úgy magyarázza, hogy a megelőzésre vonatkozó 
lépések, rendelkezések jelentős számú embert meg tudnának menteni az idő előtti, korai 
haláltól: "Világszerte évente körülbelül 12 millió ember hal meg szívproblémától, de több 
mint a fele életben maradhatna, ha jobb megelőzési programok működnének." 
{Lábjegyzet:7 } 
A jobb megelőzési programok kb. 50%-kal vissza tudnák szorítani a szívbetegségből eredő 
(főleg a szívkoszorúér megbetegedéséből származó) halálozások számát, sőt a bizonyítékok 
azt mutatják, hogy optimális prevenciós programokkal akár kilencven százalékkal is vissza 
lehetne szorítani az esetek számát. Röviden: noha a szívbetegség messze a legfőbb halálozási 
ok Amerikában, nem kell annak lennie. Tíz szívrohamból kilenc megelőzhető! 

A szív- és véredény-megbetegedések kialakulása 

Sok olyan ember van, aki nincs tudatában szívbetegségének. Ez azért van így, mert a 
szívbetegség általában csendesen alakul ki. Mielőtt érzékelhető károsodás történik a szívben, 
évek alatt bizonyos érelmeszesedési folyamat (vagyis az artériák megkeményedése) megy 
végbe. Az ateroszklerózis korai fázisát "zsíros csíkosodásnak, rétegződésnek" nevezik. 
{Lábjegyzet:8 } Folyamata nem korlátozódik a szív koszorúereire. A szívkoszorúér-
megbetegedés kifejezés, az ateroszklerózis fokozatos beszűkülésére utal, ahogy a szív 
artériáira hat. A testet keresztül-kasul behálózó nagy és közepes méretű artériák e zsíros anyag 
lerakódásától beszűkülhetnek, ahogy plakk alakul ki. Ezt a 2. ábra {Kép:02 – Az aorta 
aterosclerotikus zsírrétegeződése} szemlélteti. 
Az ateroszklerózis folyamata több, mint zsírlerakódás. Amikor a zsír összegyűlik a 
szívkoszorúerek (vagy bármely más artéria) belsejében, a test reagál, hogy megelőzze a 
véralvadást. A zsírüledékeket, -rétegeket szívós, rostos fedéllel borítja, ahogy a 2. ábrán 
látható. Ez fontos válasz, mert ha a zsíros anyag közvetlen kapcsolatba kerülhetne a vérrel, 
siettetné a véralvadást. A rostos fedél megvéd a halálos alvadástól. Valójában ez a kettős 
folyamat adja az ateroszklerózis nevét. Az "atero" a pép- vagy zabkásaszerű, zsíros anyagra 
utal, ami az artériákon belül felépül, a "szklerózis" azt a kemény, rostos anyagot jelöli, amit a 
szervezet válaszul előállít. 
Sajnos egy ateroszklerotikus plakk kifekélyesedhet, és törést okozhat a védőrétegben, ahogy 
az ábra is mutatja. Amikor ez történik, rostos és zsíros anyag kombinációja szabadul ki a 
vérkeringésbe. Egy kisebb, szétmart, zsíros, kifekélyesedett plakk (néha léziónak nevezett 
réteg, üledék) marad az artéria falához tapadva. Mind a felszabadult zsíros anyag, mind pedig 
a kifekélyesedett plakk aktiválhatja a vérlemezkéket, a test alvadást előidéző sejtjeit. Ez 
gyakran mozgásba hoz egy láncreakciót, események egész láncolatát, aminek következtében 
teljesen elzáródhat bármelyik artéria, ami már jelentősen beszűkült az érelmeszesedéstől. 
{Lábjegyzet:9 } Ha ez vagy egy másik folyamat egy koszorúér teljes elzáródását 
eredményezi, a szívizom, amit az artériában folyó véráram éltet, elhal. A szívszövetnek ezt az 
elhalását nevezik miokardiális infarktusnak (MI) vagy szívrohamnak. 
Az ateroszklerózis különböző embereknél különböző mértékben halad előre. Az artériákban 
az idő múlásával végbemenő változást egy hatvan és hetven év közötti, szívbetegségben 
szenvedő egyénnél a 3. ábra {Kép:03 – A szívkoszorúér-megbetegedés kifejlődése} mutatja. 
{Lábjegyzet:10 } 
Korai formája húszéves korban is jelen van, ahogy az ábra alján látható. Ez az általános a 
nyugati nemzeteknél. Valójában akár már 10–15 éves korban is létezhet, és mire az illető eléri 
a huszadik életévét, a zsíros rétegződések olyannyira eluralkodhatnak, hogy a koszorúér 
felnyitásakor világosan láthatóak. Ha az egészségtelen életmód folytatódik, harmincéves korra 



a plakkosodási folyamat még kifejezettebbé válik, és negyvenéves korra nem szokatlan, hogy 
jelentős koszorúérgátak alakulnak ki, melyek több mint a felére csökkentik az artéria 
átmérőjét. A harminc éve tartó folyamat hatásai valószínűleg még "csendesek". A legtöbb 
embernek egyáltalán nincsenek fiatalabb korban tünetei (Az ábrán a "Nincsenek tünetek" 
címkével ellátott terület jelzi). 
A már megjelemő tünet lehet bizonytalan vagy "atípusos", esetleg klasszikus angina pectoris – 
szívtáji, szorító fájdalom heveny koszorúér-elégtelenségben –, amely az ábrán a szívroham 
felé haladás folyamatában az első tünet (az ábrán MI a szívroham jele). Eleinte 
megerőltetéskor, erőkifejtéskor vagy komoly érzelmi stressz esetén jelentkezik, s általában 
úgy jellemzik, mint a mellkas közepén vagy bal oldalán összpontosuló nyomást vagy 
szorítást. A fájdalom kisugározhat, felhatolhat a nyakig, állkapocsig, vagy le a másik karon. 
Alkalmanként a hát és gyomortájék is fáj. Egy kiadós ebéd vagy a hideg időjárás is 
felgyorsíthatja e fájdalom megjelenését. {Lábjegyzet:11 } A fájdalmas tünetet a szívizom 
elégtelen vérellátása okozza, amire az ábrán mint szívkoszorúér-elégtelenségre utalunk. 
Újabban hozzávetőlegesen 6750000 ember szenved az Egyesült Államokban angina 
pectoristól. {Lábjegyzet:12 } Sajnos sokaknak semmi tünetük nincs, amíg el nem szenvedik 
az első szívrohamot. Még komoly erőkifejtéssel járó helyzetekben is a szív artériájának 
átmérője legalább 60–70%-ban el kell legyen tömődve, mielőtt a szívizom vérellátási hiányt 
szenved, ami a fájdalom okozója. {Lábjegyzet:13 } Sokaknak még 70%-os vagy még ennél is 
nagyobb tartomány beszűkülése mellett sincs felismerhető tünetük. 
A korai fázisokban a tünetek hiánya miatt a szívbetegség gyakran nem deríthető fel. Valaki 
igen jól érezheti magát, teljes munkaidőben dolgozhat, és mégis egy döntő szívroham, sőt 
talán a hirtelen halál határán van, ami a betegek 60%-át kórházon kívül éri, mielőtt kezelést 
kaphatna. {Lábjegyzet:14 } Az összes váratlanul bekövetkező halálesetnek több mint a fele 
(nőknél a hirtelen halálesetek majdnem kétharmada) fordul elő olyan személyeknél, akiknél 
előzőleg nem diagnosztizáltak szívkoszorúér-betegséget. Döbbenetes, hogy sokak számára 
első szívrohamuk az egyetlen is egyben. A hirtelen halál nem ad második esélyt. Azoknak, 
akik túlélnek egy szívrohamot, több mint kétharmada nem épül fel teljesen. A 
munkaképtelenség valamilyen formája és egyre romló életminőség marad vissza. 
{Lábjegyzet:15 } A szívrohamot követően a szív gyengébb lesz az elvesztett izomszövet 
miatt. 
Ez a gyengeség elég jelentős is lehet, főleg ha a szívroham nagy kiterjedésű volt. Ilyen 
esetben a szív képtelen lesz megfelelő módon teljesíteni a rutinszerű pumpafunkciókat. Ez 
arra példa, amit isémiás kardiomiopátiának, azaz "vér nélküli" szívizombetegségnek 
neveznek, és a 3. ábrán hivatkoztunk is rá. A kifejezés a szívizomra (kardiomio) és betegségre 
(pátia) utal, amit a vérellátás hiánya (isémia) okozott. Amikor egy ilyen megbetegedett szív 
nem képes a test funkcióit működésben tartani, az orvosok a pangásos szívelégtelenség 
kifejezést használják. Az ilyen betegségben szenvedő ember általában kimerült, könnyen 
elakadhat a lélegzete, a lábai és a bokái megdagadnak. 
Nem bölcs dolog a szívvizsgálatokat a tünetek kifejlődéséig halasztani. Jó néhány teszt van a 
szívbetegség diagnosztizálására, amivel egy végzetes esemény megelőzhető. Ilyen az 
elektrokardiográfia (EKG) stresszteszt járószalagon vagy anélkül (terheléses EKG). A 
nyugalmi EKG a korábbi szívrohamok bizonyítékait is nyilvánvalóvá tudja tenni, de 
alkalmatlan arra, hogy azokat az elzáródásokat felderítse, amelyek még nem eredményeztek 
szívizomveszteséget. Ennek a megállapítására abban a helyzetben van lehetőség, amikor a 
mellkasi fájdalom már megjelent. Ebben a helyzetben a szívprobléma már kényelmetlenséget 
okoz. A fájdalom közben elvégzett EKG gyakran azonosít már meglévő koszorúér-elzáródást. 
Tünetmentes egyénnél az egyszerű EKG-nál egy terheléses EKG-vizsgálat sokkal jobb a 
szívkoszorúér beszűkülésének felderítésére, mint az egyszerű EKG. Néha még egy 50%-ban 
elzáródott artéria esetén is jó eredményeket mutat. Sajnos még a terheléses vizsgálat is 



melléfoghat sok beteg embernél. A jelentős szívkoszorúér-elzáródásokkal élők 35%-ánál 
normális a terheléses EKG-vizsgálat eredménye. {Lábjegyzet:16 } A tévesen megnyugtatott 
egyének száma jelentős mértékben csökkenthető talliumos radioaktív keresővel, vagy ha a 
vizsgálatot echokardiográfiával együtt végzik (közvetlenül a terheléses vizsgálat előtt és után 
végzett ultrahangos szívvizsgálat). Ha talliuminjekciót adnak a terheléses vizsgálatkor, az 
erőkifejtés maximális szintjén, ez majdnem nyolc százalékát azonosítja azoknak, akiknél 
szívartéria-elzáródás van, és majdnem négy százalékát, ha echokardiogramot is alkalmaznak. 
{Lábjegyzet:17 } Mivel a szívkoszorúér megbetegedése és a mellkasi fájdalom olyan gyakori, 
praktizáló orvosként e vizsgálatok közül egyet vagy többet is elvégzek naponta. 
A legmeggyőzőbb a szív és a véredények érfestéses vizsgálata. Az érfestéses vizsgálatokra 
néha mint "szívkatéterezésre" vagy "koszorúér angiogramra" hivatkoznak. Nem hasonlít a 
korábban említett vizsgálatokra. Ez a szív katéteres behatolásos vizsgálata. Amikor az 
eltömődés a véredény átmérőjét 40–50%-kal vagy még többel beszűkíti, egy ilyen érfestéses 
vizsgálat általában azonosítja a bajt. 

Különböző szív- és érrendszeri megbetegedések 

Ahogy a kardiovaszkuláris betegség kifejezés utal rá, a szívbetegség nem csak szívroham 
formájában jelentkezhet. Gyakran agyvérzéseket is okoz. Az agy artériájának teljes elzáródása 
valamely agyszövet halálát eredményezi. Az agyszövet halálát nevezzük agyvérzésnek 
(gutaütésnek). A legtöbb ember tudja, hogy az agyvérzés általában a test felét megbénítja, 
vagy más komoly problémákat is okozhat: például vakságot, beszéd- és hallásképtelenséget, 
valamint komoly személyiség- és memóriaproblémákat. A tényleges problémák attól 
függenek, hogy az agy melyik része károsodott. 
Az ateroszklerózis az összes nagy és közepes méretű véredényre hatással lehet a test minden 
részében. A legáltalánosabb előfordulási helyei közül néhányat a 4. ábrán {Kép:04 – Az 
aterosclerózis legáltalánosabb előfordulási helyei} szemléltetünk a vele járó csapásokkal 
együtt. 
E károsodások, szerencsétlenségek többsége halált is okozhat, az efféléket kardiovaszkuláris 
halálozásként regisztrálják. A test legnagyobb artériáját, az aortát sújtja leggyakrabban az 
ateroszklerózis. Ez a nagy véredény, ami közvetlenül a szívből szállítja a vért, különösen 
hajlamos az ér körülírt tágulatának nevezett (aneurizma) problémára. Az aorta aneurizmája 
jellegzetesen akkor alakul ki, amikor az aorta belső borítását az ateroszklerózis legyengítette. 
Ebben a nagy artériában uralkodó magas nyomás miatt a meggyengült fal, mint a 
gumiabroncson egy rossz ragasztás, kitüremkedhet. Ha ez a kitüremkedett terület túl nagy, a 
szövetek túl vékonyak lesznek ahhoz, hogy fenntartsák a magas nyomást, s az artéria kireped. 
Egy kirepedt aortatágulat általában halálos kimenetelű, ugyanis erős belső vérzés következik 
be perceken vagy másodperceken belül. 
Az aortából a hasüregben elágazó két artéria is hajlamos az ateroszklerotikus beszűkülésre. 
Ezek a veseartériák, azok a véredények, melyek a vesét látják el vérrel. Ha ezek egyike 
jelentős mértékben beszűkül, az illetőnek magas vérnyomása alakulhat ki, vagy ami még 
rosszabb, a vesék működése teljesen megszűnhet. 
Más ateroszklerózissal összefüggő betegségek közül sok nem okoz halált, de megfoszt az élet 
jó minőségétől, és azt eredményezi, hogy a szerencsétlenül járt ember a nyomorúság 
különböző szintjein éljen. Ilyen például a férfi impotenciája, a járáskor jelentkező lábfájdalom 
(amit "intermittent claudication"-nak – bicegésnek neveznek) és üszkösödés, ami a 
combartériákban ateroszklerózistól alakulhat ki (az ábrán is látszanak a hátulsó sípcsonti 
artériák a lábszáron és a bokán). Amikor ateroszklerózis hat a szívre és az agyi artériákra, a 
lábakat és karokat ellátó perifériás artériák is gyakran beszűkülnek. A gangréna (üszkösödés) 
vérmérgezést és halált is okozhat, ha nem végzik el azonnal az amputációt. 



A szív- és érrendszeri betegségek Amerikában minden második ember életét követelik. De 
van jó hír is. E halálesetek szinte mindegyikénél a fő tényező az ateroszklerózis – ez pedig 
egy olyan állapot, ami az orvostudomány szerint megelőzhető, kezelhető, sőt visszafordítható. 
Pillantsunk a kényszerítő erejű bizonyítékokra, melyek kulcsot adnak a kezünkbe egy olyan 
életmódprogramhoz, ami legyőzi az érelmeszesedést. Először a szívbetegség megelőzésére 
összpontosítunk, de legyünk tudatában annak, hogy a megelőzést jelentő tényezők segítenek 
célba venni az ateroszklerózist valamennyi változatában és a test minden területén. 

Kulcsok a szívbetegség megelőzéséhez 

Van néhány tényező, ami befolyásolja a szívbetegség kialakulásának azokat a kockázatait, 
amelyekről egyáltalán nem tehetünk. Mint például az életkorunk és a nemünk, melyeken nem 
tudunk változtatni, mégis jelentős mértékben hatnak a kardiovaszkuláris kockázatra. Minél 
idősebbek vagyunk, annál nagyobb a kockázatunk. Ugyanígy, a férfiaknak nagyobb az 
esélyük, mint az ugyanolyan korú, főleg klimax előtti nőknek. Szerencsére az egészségügyi 
kutatás bebizonyította, hogy megváltoztathatjuk a szívbetegség esélyeit befolyásoló tényezők 
számát. A három legfontosabb módosítható kockázati tényező: a dohányzás, a magas 
vérnyomás és a sok koleszterin. 
A három együtt figyelemre méltó módon hathat, ahogy ezt 20000 finn férfit és nőt mintegy 20 
éven keresztül megfigyelés alatt tartó vizsgálatsorozat megállapította (1972–1992). Amikor 
ezek az emberek mérsékelték a koleszterint étrendjükben, csökkentették a vérnyomásukat, és 
amikor felhagytak a dohányzással, több mint felére apasztották a szívroham kockázatát is, 
ahogy az 5. ábra {Kép:05 – Az életmód-változtatás csökkenti a szívbetegség okozta 
halálozások számát} szemlélteti. {Lábjegyzet:18 } 
  

Összpontosítsunk a koleszterinre! 

A dohányzás és a magas vérnyomás oly sok különféle egészségügyi kérdéssel függ össze, 
hogy indokolt önálló fejezetben foglalkozni velük. Ezeket később közelebbről is 
megvizsgáljuk. Másrészt a koleszterin, a szívbetegségben betöltött különleges szerepe miatt 
elsődleges jelentőségű. Ezért itt most erre összpontosítunk. Mielőtt azonban azt a benyomást 
keltenénk, hogy ez az egyetlen olyan dolog, ami összefügg a szívbetegség kockázatával, 
hangsúlyozom, hogy a koleszterin fontos, nélkülözhetetlen természetes vegyület. Ezt a fehér, 
viaszos zsiradékot testünk gyártja, és arra használja, hogy sejtfalakat építsen, és bizonyos 
hormonokat készítsen. Azonban a vérkeringésben lévő túl sok koleszterin 
(szérumkoleszterinnek is nevezik) hozzájárulhat az ateroszklerózis kialakulásához. Éppen 
ezért a magas vérkoleszterinszint, mint önálló tényező, összefüggésben van a szívkoszorúér-
megbetegedések okozta halálozási aránnyal. Javallott, hogy minden húsz év fölötti amerikai 
tudja, mennyi a teljes vérkoleszterin- és HDL-szintje. {Lábjegyzet:19 } Minél magasabb a 
koleszterinszint, annál nagyobb a halálozási arány, ahogy a 6. ábra {Kép:06 – A szívkoszorúér 
betegségéből eredő halálesetek és a vérkoleszterinszint férfiaknál} szemlélteti. 
Ez a grafikon tizenkilenc ország férfilakosságán mutatja be, hogy az átlagos 
szérumkoleszterinszint hogyan jelzi előre a szívbetegség esélyét. {Lábjegyzet:20 } Finnország 
a skála legtetején látható, igen magas átlagos koleszterinszinttel és igen magas halálozási 
aránnyal. Az Egyesült Államok is viszonylag magasan van mindkét skálán. Írország és Anglia 
megelőzi Lengyelországot, Jugoszláviát és Japánt. 
  

A koleszterin csökkentése megvéd a szívbetegségtől 



Hogyan tudunk változtatni ezeken az igen magas koleszterinszinteken, melyek évente sok 
százezer fölösleges halálesettel hozhatók összefüggésbe? A japán példa tanulmányozása némi 
betekintést enged ebbe. Az ábrán Japán a skála alján volt a szívbetegség tekintetében, noha a 
dohányzók aránya jóval magasabb, mint az Egyesült Államokban. Dohányzás szempontjából 
Japán a 10. a világon, a japán férfiak 59%-a és a nők 14%-a dohányzik. Az Egyesült Államok 
a 78. helyen áll. Az amerikai férfiak 28%-a és az amerikai nők 23%-a dohányzik. 
{Lábjegyzet:21 } Akkor miért alacsonyabb a szívmegbetegedési arány Japánban, mint az 
USA-ban? Úgy tűnik, hogy ez az átlagosan jóval alacsonyabb koleszterinszintnek köszönhető. 
A japán statisztikák arra szolgáltatnak bizonyítékot, hogy világméretű skálán a koleszterin a 
szívbetegség szempontjából a legfontosabb kockázati tényező. 
Az a férfi, akinek a szérumkoleszterinje 240 mg/dl (vagy 6,2 mmol/l) felett van, több mint 
háromszor esélyesebb arra, hogy szívbetegségben fog meghalni, mint az, akinek kevesebb 
200 mg/dl-nél {Lábjegyzet:22 }, ahogy a 7. ábra {Kép:07 – A szérumkoleszterin és halálozási 
esély} szemlélteti. 
Figyeljük meg a kockázatnövekedést, ami akkor a legkifejezettebb, amikor a 
koleszterinszintek a 240 mg/dl érték fölé emelkednek. 
Már megjegyeztük, hogy a szívbetegség és az ateroszklerózis a nyugati országokban igen 
korán elkezdődik. Harmincéves, sőt még ennél is fiatalabb egyéneknél állapították meg szinte 
egyöntetűen, hogy ateroszklerotikus zsírréteg-üledékek vannak artériáik belső falán. A fal 
befedett területének mérete nagyobb az ilyen életkorú magas a koleszterinszintű 
személyeknél, ahogy azt a 8. ábra {Kép:08 – A zsíros rétegekkel befedett aorta fali területe és 
a 30 éven aluliak koleszterinszintje} mutatja. {Lábjegyzet:23 } 
Látható, hogy akinek 230 a koleszterinszintje, véredényei felszínének több mint 50%-át fedik 
le korai ateroszklerotikus zsírrétegek. Ez durván ötször annyi zsíros felépítmény-mennyiség, 
mint azé az emberé, akinek a koleszterinszintje szinte ideális: 110. A bizonyíték egyértelmű: a 
magas vérkoleszterin károsítja az artériákat még harmincévesnél fiatalabb egyéneknél is. 
Néhány ember tévesen úgy gondolja, hogy a szívbetegség az idősekre korlátozódik, de az 
összes szívroham 5%-a negyven éven aluliaknál és 45%-a hatvanöt évesnél fiatalabb 
embereknél következik be. {Lábjegyzet:24 } 
  

Milyen az ideális koleszterinszint? 

Néhány szakértő évek óta állítja, hogy az ideális koleszterinszint: 100 + az életkorunk. 
{Lábjegyzet:25 } Ez az érték attól függ, hogy a kérdést milyen szempontból vizsgáljuk. Két 
példa talán segít. Az egyik, hogy amikor nemzetközi összehasonlításokat végeznek azok az 
országok, ahol igen alacsony a szívbetegség kockázata, a 100 + életkorunk értékét hajlamosak 
ideális koleszterinszint-átlagnak tekinteni. A másik: széles körben gyűjtöttek adatokat az 
Egyesült Államok lakosságáról a Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) során 
(sokszoros kockázatitényező-befolyásolási kísérlet). A megvizsgált több mint 300000 férfi 
között a szívbetegségből származó kockázat akkor kezdett növekedni, amikor a teljes 
koleszterin meghaladta a 150 mg/dl-t, ahogy a 9. ábra {Kép:09 – 150 feletti koleszterin növeli 
a szívbetegség okozta halál kockázatát} mutatja. {Lábjegyzet:26 }, {Lábjegyzet:27 } 
Ez a 150-es koleszterinszint messze az Egyesült Államokban lévő 200-as szint alatt van, amit 
a legtöbb ember tévesen ideálisnak gondol. Továbbá a 150-es szint egy 100 + átlagos 50 éves 
korú értékét mutatja – ez alkalmas vezérfonal olyan korosztály számára, amely inkább 
tudatában van a szívbetegség rá vonatkozó kockázati tényezőinek, mint a fiatalabbak. 
A National Cholesterol Education Program (nemzeti oktatási program a koleszterinről; a 
továbbiakban NCEP) első jelentéséből sok zavar származott. Közegészségügyi célról 
gondoskodott, amikor azt javasolta, hogy a koleszterinszint értéke 200 mg/dl-nél kisebb 



legyen. {Lábjegyzet:28 } Ez a szint kitűnő érték, hogy minden amerikai elé elérendő célként 
állíthassák a közegészségügyi dolgozók és egészségpolitikát tervezők, ha figyelembe vesszük, 
hogy 97,2 millió amerikai (a felnőttek 52%-a) szérumkoleszterinje 200 mg/dl érték felett van. 
{Lábjegyzet:29 } Valóban, ha minden amerikai polgár erre az értékre csökkentené 
koleszterinjét, sok ezer élet menekülne meg. Ha Ön a szívbetegség legkisebb kockázatával 
sem szeretne számolni, legyen bölcsebb: személyes célként tűzze ki a 100 + életkor szintet. 
Óriási a különbség a lakosság számára előirányzott cél és az optimális koleszterinszint 
elérését célul tűző személyes vállalás között. 
Egy másik probléma az, hogy az útmutató nem vette figyelembe a koleszterin valamennyi 
fontos altípusát. (Ezt szerencsére helyesbítették a National Cholesterol Education Program 
Expert Panel {Lábjegyzet:30 } által kiadott második jelentésben.) Vizsgáljuk meg ezeket az 
altípusokat! 
  

A koleszterin altípusai: HDL és LDL 

A koleszterin artériáinkban és vénáinkban sohasem magában, hanem mindig különböző 
"szállítóeszközökön" közlekedik. A szállítóeszközöknek különböző a súlya és sűrűsége. E 
ténynek köszönhetően a vérkoleszterint betehetjük egy ultracentrifugának nevezett eszközbe, 
és hordozóinak sűrűsége szerint részeire oszthatjuk. A koleszterin legsúlyosabb hordárait 
HDL-nek, vagyis nagy sűrűségű lipoproteinnek nevezik. Néhány kisebb súlyú szállítót kis 
sűrűségű lipoprotein névvel illetjük (LDL), a még könnyebb fuvarost igen kis sűrűségű 
lipoproteinnek hívjuk (VLDL). 
Ma már fel tudjuk használni ezeket a koleszterintöredékeket, mint a szívbetegségnek a teljes 
koleszterin szintjénél jobb indikátorait. A HDL például megvéd bennünket a szívbetegségtől. 
Ennek az az oka, hogy a HDL valójában eltávolítja a koleszterint az artériákról. 
{Lábjegyzet:31 } A HDL hordozó tehát a májhoz szállítja a koleszterint, ahol a test az epe 
által megszabadul a zsíros anyagtól. A magas HDL-koleszterin-szint mind nők, mind férfiak 
esetében meglévő jótékony hatásait a 10. ábra {Kép:10 – A magas HDL-koleszterin-szint 
csökkenti a szívkoszorúér-megbetegedés kockázatát} szemlélteti. {Lábjegyzet:32 } 
Az ábra felső része a szívrohamok férfi áldozatait mutatja, az alsó pedig a női áldozatokat. 
Figyeljük meg, hogy ebben a kísérletben nem volt egyetlen olyan szívroham – a férfiak között 
sem –, ahol a HDL nagyobb 75 mg/dl-nél, de amikor a HDL kevesebb volt 25 mg/dl-nél, a 
szívroham kockázata igen magas lett. A nőknél 75 mg/dl-nél magasabb koleszterinszinttel 
igen csekély a szívroham kockázata. Akiknél viszont 35 mg/dl-nél kevesebb a HDL, azoknál 
nagy mértékben megemelkedik a szívkoszorúér-megbetegedés esélye. 
Az LDL (kis sűrűségű lipoprotein) az úgynevezett "rossz koleszterin", ami összefügg a 
szívbetegség kockázatával. Az LDL-en belül valószínűleg egy bizonyos típusú koleszterin a 
rossz hatóanyag, nevezetesen az oxidált koleszterin. A fejezet későbbi részében részletesen is 
felfedezzük ezt a toxikus (mérgező) vegyületet. Most pedig hadd erősítsem meg a jól ismert 
tényt, hogy az LDL szintje a vérben fontos meghatározója annak az aránynak, amelynél a 
koleszterin lerakódik az artéria falára. 
Most, hogy látjuk a koleszterin altípusainak hatásait, tekintsük át azt a gyakorlatot, ahogy a 
teljes koleszterinszintet alkalmazzák a szívbetegség kockázatának indikátoraként! A 
problémát a National Cholesterol Education Panel iránymutatójára összpontosítva a 11. ábrán 
{Kép:11 – A kétfajta koleszterin mérése} magyarázzuk. {Lábjegyzet:33 } 
Vannak olyanok, akiknél magas a HDL- és LDL-szintjéből származó kockázat, de a teljes 
szint 200 alatt van. Ha ők a teljes koleszterin adatával rendelkeznének, vállveregetést 
kapnának, mert a 200-as határvonal alatt vannak. 
Röviden: ha a program eredeti javallatait követnénk, csak 59%-át találnánk meg azoknak az 



embereknek, akiknek komoly esélyük van az infarktusra. Talán jobban értjük már, miért olyan 
fontos szemügyre vennünk a teljes vérzsírtérképet a HDL-lel és az LDL-lel együtt a teljes 
koleszterinszint mellett. Sajnos sok laikus és egészségügyi szakember még mindig kitart azon 
elgondolás mellett, hogy ha a teljes koleszterin 200 alatt van, nincs ok aggodalomra. 
Az egyik módja annak, hogy mind a HDL-t, mind pedig a teljes koleszterint egyetlen értékkel 
szemléljük az, hogy a kettő egymáshoz viszonyított arányát nézzük. Ez jobban utal a 
szívbetegség kockázatára, mint ha egyik vagy másik értéket szemlélnénk. Ennek az aránynak 
az értékét megbecsülhetjük, ha a 12. ábrán {Kép:12 – Néhány példa a teljes koleszterinnek a 
HDL-hez viszonyított arányára} felsorolt néhány példát szemügyre vesszük. 
A vegetáriánusok átlagos teljes koleszterinjének a HDL-hez viszonyított aránya alacsony, 2,8. 
{Lábjegyzet:34 } A vegetáriánusoknál általában igen csekély a szívbetegség esélye. Ez olyan 
tény, amit ebben a fejezetben a későbbiek során fedezünk fel igazán. A bostoni maratoni 
futóknál is igen alacsony a szívbetegség esélye: arányuk 3,4. Ezeket a kívánatosan alacsony 
szinteket össze lehet hasonlítani az átlag amerikai nőével, akinél az arány 4,4 vagy egy 
átlagos férfiéval, aki eléri a 5,0-t. Noha sokan biztonságosnak éreznék, ha átlagosak lennének, 
az átlagos nem igazán kívánatos egy olyan országban, ahol több ember hal meg szívbajtól, 
mint bármi mástól. Ezt emeli ki az a tény, hogy a szívroham átlagos áldozata teljes 
koleszterinjének a HDL-hez viszonyított aránya nagyon közel van a teljes lakosság átlagához. 
A tipikus férfi – akinek szívrohama van – aránya nagyobb 5,5-nél és a szívkoszorúér-
megbetegedés átlagos női áldozatának az aránya 4,6-nál nagyobb. Más szóval, ha Ön nő, és a 
teljes koleszterinjének HDL-hez viszonyított aránya 4,6-nál nagyobb, vagy ha Ön férfi 5,5 
fölötti aránnyal, akkor Ön éppen olyan helyzetben van, mint a szívroham átlagos áldozatai. Az 
a tanulság tehát, hogy mielőtt a szívroham lesújt, vágjunk bele egy megfelelő 
életmódprogramba. Próbáljuk meg a teljes koleszterin/HDL arányt az ideális szintre: 3,4-re 
vagy ennél kevesebbre visszaszorítani! 
  

Hogyan érhetők el a legjobb koleszterinszintek? 

Hogyan javíthatjuk koleszterinszintünket? Hogyan csökkenthetjük a teljes koleszterinszintet 
és az LDL-t, ugyanakkor hogyan emelhetjük a HDL-t? Az e kérdésekre adott válasz igen 
fontos. A válaszok biztos értékeléséhez tudnunk kell néhány dolgot a koleszterin eredetéről. 
Elsődleges fontosságú felismernünk, hogy májunk a szükségesnél is több koleszterint termel 
az összes testfunkció számára. Ennélfogva egyáltalán nem kell koleszterint ennünk. Más 
szóval: a koleszterin teljesen szükségtelen az emberi étrendben. Sokan mégis jelentős 
mennyiségű koleszterint vesznek magukhoz a táplálékból. Egy átlag amerikai kb. 300 mg 
koleszterint fogyaszt naponta. {Lábjegyzet:35 } Honnan származik mindez? A 13. ábra 
{Kép:13 – A koleszterin étkezési forrásai} egyszerű kifejezésekkel válaszol erre. 
Figyeljük meg, hogy az általunk elfogyasztott összes koleszterin állati termékekből 
származik. Egyrészt igen fontos megértenünk, hogy a gyümölcsök, zöldség- és gabonafélék, a 
különféle olajos magvak egyáltalán nem tartalmaznak koleszterint. Másrészt ha az élelmiszer 
állati eredetű, mindig van benne koleszterin. (Van néhány kivétel, amikor az állati termék 
koleszterint tartalmazó részét eltávolították. A tojásfehérje ennek a legjobb példája.) 
A koleszterin étkezési forrásaira vonatkozó továbi információt a 14. ábra {Kép:14 – 
Koleszterin a táplálékokban} szemlélteti. {Lábjegyzet:36 } 
Hasznos lenne, ha mindenki alaposan megfigyelné ezt az ábrát. Noha a legtöbben talán 
tudják, hogy a belső szervek húsa, a máj és a vese a legbőségesebb koleszterinforrások között 
van, mégsem mindenki érti az állati termékekben a koleszterin túlsúlyát. Azt gondolják, hogy 
ha csirkét, pulykát vagy halat esznek, nem jutnak koleszterinhez. Éppen ellenkezőleg: látjuk, 
hogy valamennyi állati termék tartalmaz koleszterint. Azt is vegyük figyelembe, hogy a csirke 



körülbelül ugyanakkora mennyiséget tartalmaz, mint a disznó- és a marhahús. Ez a "fehér 
hús" felőli rossz hír nem kapott túl sok nyilvánosságot. Továbbá sokféle halnak is magas a 
koleszterintartalma. 
Milyen mértékben hat az elfogyasztott koleszterin vérkoleszterin-szintünkre? Minél több 
koleszterint fogyasztunk, annál magasabb a vérkoleszterin-szint, ahogy a 15. ábra {Kép:15 – 
A koleszterin-bevitel megemeli a vérkoleszterint} is mutatja. {Lábjegyzet:37 } 
Koleszterin-bevitelünk a következőképpen tükröződik a szérumkoleszterin növekedésében. 75 
pontos a növekedés, ha napi 900 mg-ot fogyasztunk. Ha fogyasztásunk meghaladja a 900 mg-
ot, nem történik további szérumkoleszterin-növekedés. Szerencsére szervezetünknek vannak 
védelmező mechanizmusai, melyek megóvnak attól, hogy a vérkoleszterin felszökjön az égbe 
különösen nagy mennyiségű koleszterin elfogyasztása után. 
Az ábrán látható görbe azt mutatja, hogy drasztikusan csökkenthetjük a koleszterinszintet, ha 
a napi koleszterinbevitel szintjét tartósan a 900 mg-os szint alá visszük. Az ábra mutatja, hogy 
ha az étrendünkben a koleszterin 900 mg-ról 200 mg-ra esik vissza naponta, akkor 
koleszterinszintünk akár 50-60 ponttal is alászállhat. Még jobb hatással számolhatunk, ha ez 
az érték 200 alá süllyed. Ha étrendünkben a 200 mg-os napi beviteltől eljutunk a nulláig, 
további 20 pontos csökkenést érhetünk el. Fontos tanulság, hogy drámai módon leszállíthatjuk 
az arányt, ha az összes állati terméket száműzzük étrendünkből. 
  

A koleszterin jellegzetes forrásai 

Az amerikaiak a legtöbb koleszterint a húsokból és a tojással készített ételekből veszik 
magukhoz, ahogy a 16. ábra {Kép:16 – Koleszterin tartalmú táplálékforrások az amerikai 
étrendben} mutatja. {Lábjegyzet:38 } 
Ezek szerint az Amerikában naponta elfogyasztott koleszterin 35%-a a húsból, szárnyasokból, 
halból, másik 35%-a a tojásból származik. A főzési zsírok és olajok, melyek koleszterint 
tartalmaznak, állati eredetűek, mint pl. a vaj, disznózsír és más zsírfélék. A kereskedelemben 
kapható sült árucikkekben inkább disznózsír van, ami napi 8%-os koleszterinbevitelt jelent. 
Ez az ábra azt mutatja, hogy 70%-kal csökkentjük a koleszterinbevitelünket csak azzal, ha 
kirekesztjük étrendünkből a tojást, a vörös húst, a baromfit és a halat. Persze tovább is 
csökkenthetjük a bevitelt, ha még több állati eredetű terméket elhagyunk. Ha igazán ki 
akarjuk küszöbölni étrendünkből az összes koleszterint, akkor valamennyi állati terméknek 
búcsút kell intenünk. 

Az állati zsiradék és a koleszterinszint 

Mindeddig a megemelkedett vérkoleszterinszinteket vizsgáltuk, melyek szoros 
összefüggésben vannak a végzetes kimenetelű szívbetegséggel. Azt is megjegyeztük, hogy az 
étrendben lévő koleszterin meg fogja emelni a koleszterinszinteket. Van azonban számos más 
tényező is, ami hozzájárul a koleszterinszintek emelkedéséhez. Néhányat e tényezők közül dr. 
Ancel Keys, a koleszterinkutatás egyik nagy úttörője tisztázott. Az 1960-as években Keys 
nyilvánvalóvá tette, hogy bámulatos pontossággal képes megjósolni népességcsoportok 
átlagos vérkoleszterinszintjeit. Mindaz, amit ehhez felhasznált e csoportok szokásos 
étrendjének ismerete volt. Sajnos túl sok genetikai eltérés mutatkozott az emberek között 
ahhoz, hogy mindezt egyéni alapon is megtehesse. Amikor azonban nagy embercsoportokat 
vizsgált, az átlagos genetikai tendenciák hasonlóságot mutattak. Tehát Keys egyedül a 
szokásos táplálékválasztás alapján meg tudta jósolni népcsoportok koleszterinértékeit anélkül, 
hogy genetikával foglalkozott volna. Kigondolt egy matematikai formulát, ami illett az 
adatokhoz. Erre az egyenletre gyakran mint Keys-féle egyenletre hivatkoznak, ahogy a 17. 



ábra {Kép:17 – A Keys-féle egyenlet} illusztrálja. {Lábjegyzet:39 } Akiknek van némi 
matematikai ismeretük, ezt az egyenletet megvilágosító erejűnek fogják találni. Anélkül, hogy 
levezette volna a számításokat, dr. Keys ezzel az egyenlettel azt bizonyítja, hogy a genetikai 
adottságoktól függetlenül vérkoleszterinszintünket étrendünk határozza meg, és lényegileg az 
étrendben három változó: a telített zsír (S), a többszörösen telített zsír (P), és a koleszterin 
(C). 
Sok ember nem érti a két zsír közötti különbséget. Képzeljük el, hogy két 38 literes akvárium 
előtt ülünk. Mindkettőt megtöltötték zsírral. Az egyiket teljesen teletöltötték telített zsírral, a 
másikat pedig többszörösen telítetlennel. Könnyű lenne érzékeltetni a kettő közötti 
különbséget. A telített zsír szobahőmérsékleten szilárd, a többszörösen telítetlen zsír pedig 
folyékony lenne. Általában minél szilárdabb a zsír, annál inkább telített. A legtöbb állati 
termékből eredő zsír túlnyomórészt telített, míg a legtöbb növényi termékben igen sok a 
többszörösen telítetlen zsír. 
Nézzünk néhány példát! A Keys-féle egyenletben használt kifejezés alapvető megértését szem 
előtt tartva hadd magyarázzam meg, miről szól az egyenlet! Először is kijelenti, hogy mind az 
étrendben lévő telített zsír, mind pedig a koleszterin hajlamos arra, hogy megemelje a vér 
koleszterinszintjét. Másodszor: egyértelművé teszi a lényeget, hogy a telített zsír még 
magánál az étkezési koleszterinnél is hatásosabban emeli meg a vérkoleszterinszintünket. 
Harmadszor: a többszörösen telítetlen zsír hajlamos csökkenteni a vérben lévő koleszterint. A 
telített zsír azonban kétszer akkora erővel emeli koleszterinszintünket, mint ahogyan a 
többszörösen telítetlen csökkenti. Ahhoz tehát, hogy adott mennyiségű telített zsír 
koleszterinnövelő hatásait semlegesítsük, kétszer annyi többszörösen telítetlen zsiradékot 
kellene fogyasztanunk. Ez a tény felhasználható annak megítélésére, hogy egy adott táplálék 
zsírtartalma vajon emelni vagy csökkenteni fogja-e a vérkoleszterinszintünket. Mivel az 
összes természetesen előforduló táplálék zsírok kombinációját tartalmazza (többszörösen 
telítetlen és telített), elválaszthatjuk a táplálékban lévő többszörösen telítetlen zsír 
mennyiségét a telített zsír mennyiségétől, és így kapjuk meg azt, amit P/S aránynak nevezünk. 
Ha ez a P/S arány 2-nél nagyobb, akkor a táplálékban lévő zsír képes csökkenteni az ember 
vérkoleszterinszintjét. Tudnunk kell, hogy ez az arány nem mond semmit a táplálékban lévő 
más tényezőkről (pl. magáról a koleszterinről), melyek ugyancsak hatással lehetnek az illető 
koleszterinszintjére. 
Mivel az élelmiszerek magas P/S aránya csökkentheti a vérkoleszterint, tudnunk kell a 
mindennapos táplálékok P/S arányát. Ezt az arányt sorolja fel a 18. ábra {Kép:18 – 
Élelmiszerek P/S aránya} különböző ételek esetében. {Lábjegyzet:40 } 
Az állati termékek közül igen soknak (mint marha, őz, bárány és szalonna) igen alacsony a 
P/S aránya. Ezek az ételek zsírtartalmuk miatt számottevő módon megemelik a 
szérumkoleszterin szintjét. A vörös marhahús azért sem ajánlatos, mert amellett, hogy 
koleszterin van benne, ártalmas volta többrétű: sok telített és kevés többszörösen telítetlen 
zsírt tartalmaz. Ugyanez a tejre, a vajra és a sajtra is igaz. A csirkében és a pulykában 
kevesebb a telített zsír, mint a vörös húsokban, de P/S arányuk mégis alacsonyabb, mint kettő 
az egyhez, így szintén emelik a koleszterinszinteket. Az egyik legelterjedtebb tévhit az, hogy 
a csirke, a pulyka és a hal csökkenti az ember koleszterinszintjét. Ezek a táplálékok valójában 
emelik az ember koleszterinjét, de kisebb mértékben, mint a vörös húsok. Ennek 
következtében az emberek leletei alacsonyabb koleszterinszintet mutatnak, amikor felhagynak 
a vörös húsok fogyasztásával és hallal, szárnyassal helyettesítik őket. A koleszterinszintben 
bekövetkezett csökkenés viszont azért történt, mert a csirke, pulyka és hal kisebb mértékben 
emeli az ember koleszterinszintjét, mint a vörös húsok, s nem azért, mert 
koleszterincsökkentő hatásuk lenne. 
Voltak emberek, akik eljöttek a rendelőmbe, és azt mondták: nem értem, mi történt, többnyire 
csirkét és pulykát ettem, a koleszterinszintem mégsem csökkent valami túl sokat. A P/S arány 



megértése nyilvánvalóvá teszi a probléma lényegét. Továbbá, ahogy korábban említettem, a 
csirkében és a pulykában éppen olyan sok koleszterin van, mint a vörös húsban. Később látni 
fogjuk, hogy a szárnyasokban lévő koleszterin kétségkívül oxidálódott. Az egyik fajta húsról 
átváltani egy másikra nem a végső megoldás a koleszterin feletti ellenőrzés szempontjából. 
Ugyanez a helyzet a hallal is. Néhány halfajta esetében igen kedvező a P/S arány (2,0-nél 
nagyobb), de a legtöbbnél nem. Minden hal tartalmaz valamennyi koleszterint. Röviden: a hal 
csakúgy, mint a szárnyasok, ha a vörös húst helyettesítjük velük, csökkentik a koleszterint, 
talán még a szárnyasoknál is jobban. Azonban az ember koleszterinszintjei még 
alacsonyabbak lennének, ha teljesen kihagynánk étrendünkből a csirkét, a pulykát és a halat. 
  

A növényi zsír koleszterinre gyakorolt hatása 

Az állati zsírokkal ellentétben a növényi zsírokban egyáltalán nincs koleszterin. Vannak 
különböző fajtájú növényi zsírok. Néhányat kivéve többszörösen telítetlenek. A 18. ábrán 
figyeljük meg, hogy a kókusz P/S aránya 0,01. Ez igen-igen telített zsír, és képes arra, hogy 
megemelje a koleszterinszinteket. Noha a kókusznak nincs koleszterintartalma, telített zsírja 
jelentősen növeli a vérkoleszterint. Másrészt a skála másik végén a diónak meglehetősen 
látványos a hatása az ember koleszterinszintjének csökkentésében. 
A legtöbb dióféle zsírtartalmára való tekintettel "szívbarát" táplálék, ahogy az ábra is mutatja. 
A dióféléket eddig is behatóan tanulmányozták és megállapították, hogy nemcsak a 
vérkoleszterinszinteket csökkentik, hanem a szívbetegség kockázatát is, ahogy a 19. ábra 
{Kép:19 – A diófélék csökkentik a szívbetegség kockázatát} mutatja. {Lábjegyzet:41 }, 
{Lábjegyzet:42 } 
A Loma Linda Egyetem diófogyasztással kapcsolatos kísérlete nemzetközi figyelmet kapott. 
A kísérlet kezdetben az Adventista Egészség Vizsgálatban (Adventist Health Study) részt 
vevők által elfogyasztott dió mennyiségére összpontosított. Megállapították, hogy azoknál 
volt a legmagasabb a szívroham kockázata, akik heti egyszeri alkalomnál kevesebbszer ettek 
dióféléket. Akik hetente 1–4-szer fogyasztottak, 25%-kal csökkentették a kockázatot, ahogy 
az ábrán látható. Akik pedig öt alkalomnál többször ettek diót, mogyorót egy héten, felére 
csökkentették szívbetegség-esélyüket. A kísérletet más életmód-variációkra vonatkozóan is 
végigcsinálták, s a kutatók megbizonyosodhattak arról, hogy a diófélék csak egyféle szerepet 
játszó tényezők. Sok egészségügyi szakembert leptek meg e kísérlet megállapításai, 
olyanokat, akik korábban a diófélék mellőzésére intették pácienseiket, félve a magas 
zsírtartalom káros hatásaitól. Most már tudjuk, hogy a diófélék mértéktartó mennyiségben az 
egészséges étrend részét alkotják, mert néhány olyan zsírtápanyaggal látnak el, melyek a 
szívbetegség megelőzése szempontjából jótékonyak. 
Ami pedig az amerikaimogyorót illeti, speciális, az artérikra káros vegyi összetétele és 
triglicerid-struktúrája van (a telített és a többszörösen telítetlen zsírok arányától most 
eltekintve). {Lábjegyzet:43 } Aki meg akarja védeni az artériáit, az legyen elég bölcs ahhoz, 
hogy másmilyen olajos magvat választ az amerikaimogyoró helyett, például mandulát, diót 
vagy pekandiót. A mandulának ráadásul még az az előnye is megvan, hogy mint dióféle, 
egyedülálló módon sokkal több E-vitamint tartalmaz, mint a mogyorófélék, és e tekintetben 
valóban felülmúl minden más táplálékot. Később látni fogjuk, hogy az E-vitamin csökkenti a 
szívbetegség kockázatát. Azzal a felismeréssel összefüggésben, hogy néhány amerikai 
mogyorófajtában lévő zsiradéknak negatív aspektusai is vannak, egy közel száz évvel ezelőtti, 
az egészség alapelveiről szóló klasszikus műben is olvasható megfogalmazás mély benyomást 
tett rám. A gyógyítás szolgálata c. könyvet Ellen White írta, és a 20. ábrán {Kép:20 – A 
diófélék jobbak, mint a mogyorófélék} idézzük szavait. {Lábjegyzet:44 } 
Miért emel szót a mogyorófélék túlzott fogyasztása ellen? Az egyik valószínű ok az, hogy 



zsírbő étrend (még jó zsírokból származó is) elősegíti a súlygyarapodást. Sok ember esetében 
az étrendben lévő nagy mennyiségű mogyoróféle hozzájárulhat az elhízáshoz. A túlsúlyos 
állapot önmagában is megemelheti a koleszterinszinteket, a szívbetegség és más 
szívproblémák esélyét is növelheti. 

Az "igen kevés zsír" elmélete 

A diófélékkel foglalkozó kutatás segített eltemetni azt a népszerű, ám hamis, a szívbetegség 
megelőzésére vonatkozó megközelítést, amit "igen kevés zsír elmélet"-nek is neveztek. 
Évekig sokan amellett kardoskodtak, hogy a szívroham maximális kiküszöbölése érdekében 
nagymértékben csökkenteni kell a zsírfogyasztást is – körülbelül a kalóriák 10%-ára. 
Néhányan híressé váltak azzal, hogy igen alacsony zsírtartalmú étrendet pártfogoltak. Sajnos a 
kevés zsírt tartalmazó étrendek gyakran nem ízletesek, és szükségszerűen nem is nyújtanak 
megoldást a szívbetegség kockázatának csökkentésére. Ha a zsiradék egyszeresen vagy 
többszörösen telítetlen zsírforrásokból ered, a magasabb zsírtartalom még javára is válhat a 
szívnek legalább annyira, mint az igen zsírszegény étrend. A Nemzeti Kutatási Tanács 
étrenddel és egészséggel foglalkozó bizottsága (The Committee on Diet and Health of the 
National Research Council) éppen ezt mondta el igen részletesen azzal a kérdésfelvetéssel 
együtt: "Helyes-e a nagyon zsírszegény étrend?" A legújabb irodalom áttekintéséből arra a 
következtetésre jutottak: nem. Majd folytatták és kijelentették: "A teljes zsírmennyiség 
bevitele önmagában független a zsírsavak különböző típusainak relatív arányától, és nem 
hozható összefüggésbe sem a magas vérkoleszterinnel, sem a szívkoszorúér-betegséggel." 
{Lábjegyzet:45 } Most már tudjuk, hogy egészséges a mérsékelt mennyiségű zsiradékot 
tartalmazó étrend, ha a legjobb zsírféléket alkalmazzuk. 
A diófélékkel és koleszterinnel foglalkozó 1992-es kísérlet után dr. Sabate egy lépéssel tovább 
vitte a diófélék kutatását. Ahelyett, hogy ismét h. n. adventistákat vizsgált volna, akik már 
úgyis jobb, teljesebb értékű étrenden élnek, mint a legtöbb amerikai, most olyan embereket 
tanulmányozott, akik az átlagos amerikai étrendet követik. A teljes csoport egyik felét átlagos 
étrendre fogták. A másik felét látszatra ugyanolyan étrenddel táplálták egy döntő kivétellel: 
dióféléket adtak hozzá a különböző élelmiszerekhez. A többi zsiradékforrást mérsékelték 
náluk, hogy ugyanazt a kalória- és teljes zsiradékszintet tartsák fenn a két csoportnál. A 
koleszterinszintekre gyakorolt hatások a 21. ábrán {Kép:21 – Az olajos magvak csökkentik a 
koleszterint} láthatóak. {Lábjegyzet:46 } 
Bámulatos eredményei vannak, ha valaki dióféléket fogyaszt naponta. Az LDL, azaz a "rossz 
koleszterin" 18 ponttal csökkent. Ez a szívroham kockázatát is jelentősen visszaszorította. A 
rossz koleszterin minden egyes százalékpont-csökkenésére 2–3%-kal esik vissza a szívroham 
esélye. {Lábjegyzet:47 } Az LDL-nél mutatkozó 18 pontos visszaesés 36–54%-os csökkenést 
jelent a szívroham esélyét tekintve. A diófélék jótékony hatásai nem egyszerűen kitűnő P/S 
arányuknak köszönhetők. Ezekben a diófélékben igen sok az ún. ómega-3 zsírsav is, 
amelynek további különlegesen jótékony hatásai vannak. Az ötödik fejezet további 
információt nyújt erről a témáról. 
  

További zsírtényezők 

Noha a táplálékok P/S aránya fontos, nem ez mondja ki a végső szót, hogy vajon a zsír jó 
vagy rossz. Ez az arány kitűnően megmutatja, hol állnak a táplálékok zsiradéktartalmukkal 
összefüggésben. A dolgok azonban összetettebbek, mint Keys eredetileg látta. Néhány telített 
zsír igen-igen rossz, míg másokkal viszonylag könnyen elbánik a szervezet. Hasonlóképpen 



nem minden többszörösen telítetlen zsiradék hat jótékonyan a szívre. A margarin például ilyen 
étel. 

A margarin 

A margarinokról először azt gondolták, hogy jó hatásúak, mert nagyobb arányban 
tartalmaznak többszörösen telítetlen zsírokat, mint a vaj. Néhány margarin 4,0-nál is jobban 
megemeli a P/S arányt. A legtöbb margarin azonban nem természetes termék. Ezek a népszerű 
krémek nyomás alatti hevítéssel növényi olajból készülnek, leggyakrabban kukoricaolajból. 
Részben hidrogénezik a margarint annak érdekében, hogy szobahőmérsékleten kenhetőbb, 
szilárd zsír legyen. 
A hidrogénezési eljárás a növényi olajban lévő zsírok némelyikét módosítja azáltal, hogy a 
zsírmolekulák mikroszkopikus alakját megváltoztatja. A zsírsavak (a zsír építőkövei) normális 
esetben megtalálhatóak a természetben, ezt "cisz" formának nevezik. Ez a molekulák 
háromdimenziós megjelenési formájára utal. A hidrogénezési folyamat e molekulák közül 
néhányat "transz" formára változtat át. A transzzsírsavak nem hasonlítanak cisz típusú 
társaikhoz, jelentősen megnövelik a szérumkoleszterint és az LDL-t, noha többszörösen 
telítetlenek. {Lábjegyzet:48 } A Harvard Egyetemen végzett nyolc évig tartó kísérlet során 
megállapították, hogy a koleszterinben bekövetkező emelkedés összefügg a 
margarinfogyasztással, amely hatással van a szívbetegség kockázatára. A megállapításokat a 
22. ábra {Kép:22 – Váltsunk át margarinra?} összegzi. {Lábjegyzet:49 } A transzzsírsavaknak 
a rák előidézésében is szerepük volt. {Lábjegyzet:50 } 
Mindezek a tények azt sejtetik, hogy jobb lenne egy kevés mogyorókrémet kenni – vagy 
inkább mandulakrémet (a kedvencem) – a kenyerünkre, mint margarint. Egy másik választási 
lehetőség az lenne, hogy a kenyerünkön lévő margarint repceolajjal vagy olívaolajjal 
helyettesítsük. Mindkettő felkenhető a kenyérre. Egy margarinfogyasztókkal készült 
kísérletben észrevették, hogy azoknál, akik beleegyeztek, hogy a kenyerükön lévő margarint 
repce- vagy olívaolajjal helyettesítsék, határozott emelkedés történt a HDL-szintben, és 
kedvezően enyhe csökkenés az LDL-ben. {Lábjegyzet:51 } 
  

A zsiradékpótlékok 

Az emberek mindig megpróbálják megtalálni a módját, hogy ne kelljen megváltoztatni étrendi 
szokásaikat. Az élelmiszergyárak nagyon is tudatában vannak az emberi természet ezen 
tulajdonságának, és készek hasznot húzni belőle. Újabban különböző zsírpótlékokkal 
kísérleteznek. Néhányan feltételezték, hogy a Food and Drog Administration (FDA, 
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) nagyon is hajlandó jóváhagyni azokat a zsírpótlókat, 
melyek végül károsnak bizonyulhatnak. A szóban forgó eset az FDA által jóváhagyott 
Olestrának nevezett zsírpótlóval kapcsolatos. Az Olestra nemcsak vízszerű hasmenést okoz, 
de még aggasztóbbak azok a tanulmányok, melyek bizonyítják, hogy az Olestra-fogyasztás 
csökkenti a zsírban oldódó vitaminok felszívódását. Kevesebb A-, D-, E- és K-vitamin 
szívódik fel. Tartós fogyasztása pedig hajlamossá teszi a szervezetet arra, hogy E-vitamin-
tartaléka kiürüljön. Végzetes kölcsönhatást gyakorolhat az olyan gyógyszerekkel, mint pl. a 
Coumadin. Más zsírpótlókat is tanulmányoztak. Egy olyanról sem tudok, amely minden 
szempontból biztonságos lenne. Nem a zsiradékmentes pótszerek jelentik a választ egy igazi 
egészségtudattal rendelkező ember számára, aki nem akarja az egyik egészségügyi probléma 
kockázatát egy másikra cserélni. {Lábjegyzet:52 } 
  



Ancel Keys vérkoleszterinszintekre vonatkozó egyenletén túl 

Közel 20 évig Amerikában a konvencionális egészségnevelés nem jutott túl dr. Keys 
bámulatos, az étkezési koleszterinnek és a zsíroknak a vér koleszterinszintjére gyakorolt 
hatásával összefüggő meglátásán. A dietetikusok helyesen beszéltek az étrendben található 
koleszterinről és telített zsírról, miközben figyelmen kívül hagytak számos más fontos 
étkezési tényezőt. Napjainkban azonban azt láthatjuk, hogy az egészségügyi szakemberek 
egyre komolyabban veszik a szívbetegség kockázatát befolyásoló más étkezési, táplálkozási 
tényezőket is. A "legforróbb" területek közé tartozik a rost, az oxidált koleszterin és az 
antioxidáns vitaminok témája. Részletesen szemügyre vesszük majd ezeket a területeket. 
  

A rost koleszterint csökkentő tulajdonságai 

A táplálékunkban lévő rost segít lecsökkenteni a koleszterint. A legtöbb amerikai jóval 
kevesebbet fogyaszt a javallott napi 25-30 grammnál. Bizonyítékok alapján feltételezik, hogy 
a zsírszegény, sok rostot és szénhidrátot tartalmazó étrend jó hatással van a szervezetre. Ha 
valaki – különböző növényi forrásokból – legalább 30-40 gramm rostot fogyaszt naponta, 
csökkentheti a szívbetegség, a rák, a bélbetegségek és más betegségek kockázatát is. 
{Lábjegyzet:53 } A 23. ábra {Kép:23 – A rostszegény étrenddel kapcsolatos betegségek} a 
tipikus rostszegény amerikai étrenddel összefüggő betegségek listáját tartalmazza. 
{Lábjegyzet:54 } 
Talán meglepő, hogy különböző rostfajták léteznek. Egy dologban azonban valamennyi rost 
közös: a normális emberi emésztőrendszer nem képes megemészteni. Az egyik 
meghatározása: "emészthetetlen szénhidrát", ami azt jelenti, hogy nem szívódik fel, hanem 
kiválasztódik. A rostok különböző fajtái közé tartoznak a cellulózok, a hemicellulózok 
(cellulózhoz hasonló, nagy molekulájú szénhidrát – ford.), a ligninek, pektinek, mézgák, 
gyanták és algás poliszacharidok. 
Egyszerű besorolás szerint vannak vízben oldható és oldhatatlan rostok. A vízben oldódó 
rostok azok, melyek a koleszterin csökkentése szemponjából igen fontosak. A gyümölcsök, 
zöldség- és olajos magvak, gabonák és hüvelyesek az az öt fő táplálékforrás, amely 
természetes, finomítatlan állapotában ezt a koleszterincsökkentő rostot tartalmazza. Az ilyen 
vízben oldódó rostok közé sorolható a zabkorpa és a gyümölcs pektinje. Ezek a vegyületek 
úgy működnek, hogy a vékonybélben lekötik a koleszterint és a máj kiválasztotta epesavakat, 
és így megelőzik felszívódásukat. Szerencsére sem az epéből, sem a koleszterinből nem 
szívódik fel sok a béltraktusban, hanem inkább a disztális (a test középpontjától távolra eső) 
ileumban (a vékonybél utolsó szakasza). Ez lehetővé teszi, hogy a rostnak rengeteg ideje 
legyen arra, hogy lekösse ezeket a vegyületeket. Ha azonban a megfelelő rost hiányzik, az epe 
és a koleszterin újra beleszívódik a véráramba, és megemeli a vér koleszterinszintjét. Az 
epesavakat valójában a máj állítja elő koleszterinből. Ennek eredményeként minél több epét 
veszít az ember a székletben, a testnek annál több koleszterint kell felhasználnia, hogy új 
epesavakat hozzon létre, amelyek a zsírok emésztéséhez szükségesek. 
Az orvosi irodalom tele van a rost egészséget szolgáló, jótékony hatásainak példáival. Egy 
1992-ben publikált tanulmány megállapította, hogy napi 15 gramm rost 15%-kal csökkenti a 
koleszterinszintet. {Lábjegyzet:55 } 
A rostnak a koleszterin csökkentésében érvényesülő hatása együtt jár a szívbetegség 
kockázatának csökkentésével az olyan embereknél, akik nagy mennyiséget fogyasztanak 
belőle. Azoknak, akik rostban gazdag táplálékot fogyasztanak, 65%-kal kisebb az esélyük, 
hogy szívbetegek lesznek, ahogy a 24. ábra {Kép:24 – Az étkezési rost csökkenti a 
szívkoszorúér-megbetegedés kockázatát} is mutatja. {Lábjegyzet:56 } Egy másik kísérlet 



során négy csoportot tápláltak különböző mennyiségű zabkásával, zabkorpával vagy 
kukoricakásával. A hatodik hét végén jelentős javulás mutatkozott a teljes és az LDL-
koleszterin szintjében azoknál, akik naponta egy uncia (28,35 gramm) kukoricakását vagy két 
uncia zabkorpát, illetve három uncia zabkását fogyasztottak. {Lábjegyzet:57 } Mivel néhány 
szkeptikus még nem volt hajlandó elhinni, hogy a zab csökkenteni tudja a koleszterint, 
további húsz gondosan lefolytatott zabkísérletet végeztek – 1992-ben – komputeres 
értékeléssel. Az eredmény nyilvánvalóvá tette, hogy a zabtermékek az étrendben jelentősen 
csökkentik a koleszterinszinteket. {Lábjegyzet:58 } Egy másik gabonaféléről is 
megállapították, hogy áldásos hatásai vannak a vérkoleszterin-szintekre. Ez pedig a hajdina. 
{Lábjegyzet:59 } Egy Kína belső vidékén lefolytatott kísérlet megállapította, hogy a hajdina 
mind a teljes, mind pedig az LDL-koleszterint és egyidejűleg a teljes koleszterin HDL-hez 
való arányát is csökkenti. 
Az állati termékekben (hús, tej, tojás és sajt) egyáltalán nincsenek rostok. Sokan 
csodálkoznak, vajon miért van ez így, hiszen az állatok nagy mennyiségű rostot fogyasztanak. 
Például a tehén teljesen növényevő, egész nap rostot eszik. Az ember azt gondolná, hogy ha 
marhahúst eszünk, nagy mennyiségű rosthoz jutunk. Ez viszont nem így van. Amikor a tehén 
eszik, kivon és felszív sok táplálékot, de a táplálékban lévő rostnak más a sorsa. Az 
emberektől eltérő módon valamennyit ténylegesen meg tud emészteni. A rost többi része 
áthalad a tehén béltraktusán, és kikerül a legelőre. A tehén húsába vagy tejébe semmi sem 
kerül ebből a jótékony rostból. Valójában amikor az ember marhahúst, tejet vagy más állati 
terméket eszik, másodkézből származó táplálékot, tápanyagot fogyaszt. Így sajnos nem jut 
rosthoz, mivel az állat emésztése útján már "finomított" a táplálékon. Ha nagy mennyiségű 
rosthoz akarunk jutni, el kell határoznunk, hogy közvetlenül esszük a gyümölcsöket, zöldség-, 
gabona- és olajos magvakat. A kiváló rostforrásul szolgáló táplálékokat a 25. ábrán {Kép:25 – 
Természetes rostforrások} soroltuk fel. {Lábjegyzet:60 } 
Ahogy korábban megfigyeltük, egészen mostanáig a legtöbb koleszterinnel kapcsolatos 
felvilágosító program sohasem jutott túl a Keys-féle egyenleten. Beszéltek a résztvevőknek a 
koleszterinnek az étrendben betöltött fontos szerepéről éppúgy, mint a telített zsír 
veszélyeiről, mégpedig úgy, hogy óriási hangsúlyt helyeztek az utóbbira, de itt véget is ért az 
előadás. Napjainkban a rostos anyagok témaköre megtalálta útját a laikus felvilágosító 
erőfeszítések felé, de gyakran nem kap akkora figyelmet, amekkorát megérdemel. Sajnálatos 
módon más információ is hiányzik a felvilágosítást nyújtó kiadványokból. Ez pedig a fehérje 
és az oxidált koleszterin témája. 

Az állati fehérje növeli a koleszterint 

A fehérje és a koleszterin közötti rokonságot már húsz éve publikálták az orvosi irodalomban, 
de a többség sajnos figyelmen kívül hagyta. Egy igen terjedelmes kutatás most állapította 
meg, hogy a szérumkoleszterin igencsak függ az elfogyasztott fehérje típusától. 
{Lábjegyzet:61 }, {Lábjegyzet:62 }, {Lábjegyzet:63 } Önmagában az állati fehérje (még a 
sovány tejfehérje is) növeli a vérkoleszterinszinteket, mialatt a növényi fehérje csökkenti. 
Sokan, akik máskülönben a szív szempontjából egészséges étrenden élnek, képtelenek lesznek 
megfelelő módon csökkenteni a koleszterinjüket, hacsak nem küszöbölik ki teljesen az állati 
termékeket étrendjükből. A kutatás kimutatta, hogy a kevés telített zsírt, kevés koleszterint 
tartalmazó étrendről – amiben még volt sovány tejfehérje – kevés telített zsírt és kevés 
koleszterint tartalmazó étrendre való átváltás – amelyben tehéntej helyett szójatejet 
alkalmaztak – a koleszterinszinteket 60–80 mg-mal tudta csökkenteni. S mindezt alig három 
hét alatt. Láttam ilyet sok páciensemnél, akik kipróbálták a teljes vegetáriánus étrendet. 
Ha az ilyen étrenden nem következett be jelentős visszafejlődés az értékekben, alaposan 
szemügyre vettem: ténylegesen mit is eszik a páciens, és gyakran találtam állati fehérjét, amit 



akaratlanul fogyasztott el egy tejpótlóban lévő kazein vagy egy koleszterinmentes tojástermék 
formájában. Ha egyszer az állati fehérjét teljesen kizárjuk, a várt nagy változás általában 
bekövetkezik. A proteinforrások és a koleszterinszérum témájával kapcsolatos még bővebb 
információt a hetedik, "A nagy hús- és fehérjemítosz" c. fejezetben találnak olvasóim. 
  

Az oxidált koleszterin problémája 

Ha egy ideig hagyják, hogy a koleszterin levegővel érintkezzen, vegyül a levegőben lévő 
oxigénnel, és "oxidált koleszterin" termelődik. Az oxidált koleszterin egy újabb fontos 
táplálkozási tényező, amit a Keys-féle egyenlet nem érintett. Erről a vegyületről kiderülhet, 
hogy ez a legfontosabb étkezési faktor, ami a szívbetegség esélyét befolyásolja. 
Még az 1940-es években fedezték fel, hogy nem mindegyik koleszterin okoz ugyanolyan 
nagy valószínűséggel érelmeszesedést. Dr. Chaikoff és társai megállapították, hogy a nagy 
mennyiségű koleszterinnel táplált csirkék esetében magas koleszterinszintek alakultak ki, és 
figyelemreméltó mértékű ateroszklerózis következett be. Másrészt azoknál a szárnyasoknál, 
melyek hormonkezelést kaptak, hogy koleszterinjük hasonló szintre emelkedjen, az 
artériákban nem alakult ki zsíros rétegződés. {Lábjegyzet:64 } Dr. Peng és Taylor a New York 
állambeli Albanyban további kísérleteket folytattak. Kerestek valamit az étkezési 
koleszterinben, ami különösen károsítja a véredényeket. Felfedezésüket a 26. ábra {Kép:26 – 
Koleszterint tartalmazó tárolt élelmiszerek halálossá válhatnak} tünteti fel. {Lábjegyzet:65 }, 
{Lábjegyzet:66 } 
Néhány oxidációs terméknek nevezett vegyi anyag annyira mérgező volt, hogy nem egészen 
24 óra alatt elpusztította az artériákat bélelő sejteket. Kis mennyiség is elég ezekből a 
mérgező vegyi anyagokból, hogy helyrehozhatatlan károsodást okozzanak. Peng és Taylor 
kísérletsorozatában a véredényekre gyakorolt károsító hatás akkor következett be, amikor a 
vérkoleszterinnek csupán fél százaléka oxidálódott. {Lábjegyzet:67 } Kutatásuk különösen 
fontos, mert az artériákat bélelő sejtek pusztulása az egyik fő tényező, ami elkezdi vagy 
felgyorsítja az erekben a koleszterin lerakódását. 
Peng és Taylor kémiai méréseket is végzett különleges élelmiszereken, hogy megvizsgálja, 
mennyi oxidált koleszterint tartalmaznak. A kutatók majmok véredényein tesztelték a káros 
vegyületeket, hogy meghatározzák, mennyire veszélyesek. A 27. ábra {Kép:27 – 
Élelmiszerek, melyek káros koleszterin-melléktermékeket tartalmaznak} felsorolja azokat az 
élelmiszereket, melyek oxidált koleszterintermékeket tartalmaztak, és károsító hatást 
gyakoroltak a véredénysejtekre. {Lábjegyzet:68 } 
A koleszterinoxidációs termékek legkárosabb kombinációját a tejsodókeverékben találták, 
ahol cukor, tej és tojás vegyült össze. A szárított keverékek valószínűleg hosszabb időre 
levegőre kerülnek a hosszú raktározási időnek köszönhetően. 
Több mint 100 évvel ezelőtt Ellen G. White felismerte a tejsodók és pudingok veszélyét. 
Figyelmeztetését a 28. ábra {Kép:28 – "Különösen ártalmasak"} idézi. {Lábjegyzet:69 } 
Néhányan megfigyelték, hogy a jégkrémek, fagylaltok, a tejsodó legközönségesebb formái, a 
tojást és szárított tejport tartalmazó palacsintatészták ugyancsak károsak. A harmadik 
legkárosabb termék a parmezán sajt. Kiderült, hogy olyan pusztító, mint a disznóhús. 
Az oxidált koleszterin fogyasztása jobban megemeli a vérkoleszterinszintet, mint a koleszterin 
önmagában, {Lábjegyzet:70 } azonban még ha normális is marad is, az oxidált koleszterinnek 
– ahogy azt állatkísérletek mutatják – lehetnek rosszindulatú következményei. Ezt a 29. ábra 
{Kép:29 – Az oxidált koleszterin okozta érrendszeri károsodás} összegzi. {Lábjegyzet:71 } 
Negyvenöt napig mérsékelt mennyiségű tiszta, nem oxidált koleszterinnel táplálták a 
nyulakat. Vérkoleszterinszintjük a normális határokon belül maradt, és véredényük nem 
szenvedett károsodást. Azoknál a nyulaknál, amelyeknek ugyanolyan mennyiségű oxidált 



koleszterint adtak, ugyancsak fennmaradtak a normális koleszterinértékek, azonban jelentős 
károsodás keletkezett véredényeikben. Az emberekkel kapcsolatos kutatás is alátámasztja a 
tényt, hogy az étrendben jelen lévő oxidált koleszterin még akkor is megnövelheti a szív 
megbetegedésének kockázatát, ha a vérkoleszterin normális marad. Például évek óta tudjuk, 
hogy minél több koleszterint fogyasztunk, annál nagyobb a szívmegbetegedés esélye 
vérkoleszterinszintünkre való tekintet nélkül. Az étrendben lévő koleszterin az, amit 
"független rizikófaktornak" neveznek a szívbetegség kiváltójaként. {Lábjegyzet:72 } 
Hadd tegyem világosabbá a fentieket egy példa segítségével. Tételezzük fel, hogy egy ikerpár 
minden szívbetegséggel összefüggő tényező tekintetében egyforma. Azonos volt még a 
vérnyomásuk is, és sohasem dohányzott egyik sem, génjeik is azonosak voltak, stb. 
Tételezzük fel azt is, hogy még a vérkoleszterinszintjük is azonos volt. De tételezzünk fel egy 
különbséget is: az egyik sokkal több koleszterint fogyasztott, mint a másik. Amit a kísérlet 
megértet velünk, az az, hogy a bőségesen koleszterint fogyasztó sokkal nagyobb 
valószínűséggel fog infarktust kapni. Egyszerűen fogalmazva, tudjuk, hogy az étrendünkben 
található koleszterin több oknál fogva káros, s nemcsak a vérkoleszterin emelkedésére 
hajlamosít. Hiszem, hogy ezt a nagymértékű további veszélyt az oxidált koleszterin 
magyarázza. Noha az oxidált koleszterinnel kapcsolatos részletes méréseket mindmáig nem 
végezték el minden élelmiszerre vonatkozóan, logikus feltételezni, hogy minden koleszterint 
tartalmazó táplálék tartalmaz némi oxidációs terméket is. A fontos tanulság az, hogy még 
azoknak is nagyon gondosnak, óvatosnak kell lenniük, és korlátozniuk kell étrendjükben a 
koleszterin bevitelét, akiknek normális a vérkoleszterinje. Ha nem ilyen koleszterinszegény 
étrenden élünk, akkor valószínűleg a szívroham vagy agyvérzés esélye is megnő, tekintet 
nélkül arra, hogy mennyi a koleszterinünk. 
Az érelmeszesedés gyakran már egészen fiatal korban elkezdődik. Az oxidált koleszterinnel 
végzett kísérletek segíthetnek megérteni, miért fejlődik ki ateroszklerózis egyeseknél előbb, 
mint másoknál. Az egyik ilyen korai tényező talán a tej, amit a csecsemők fogyasztanak. 
Amikor a csecsemő anyatejet eszik, közvetlenül a mellbimbóról hozzájut a tejben lévő 
koleszterinhez. Ez az anyától származó koleszterin azonban tiszta, nem oxidálódott, mint az, 
ami a tehéntejre épülő tápszerekben van jelen, ami hosszú ideig ki van téve a levegő 
hatásának. Peng és Taylor azonosítottak toxikus oxidált koleszterintermékeket a porított tejes 
tápszerben. {Lábjegyzet:73 } Az egyik elmélet az, hogy azokat a kicsiket, akiket tehéntejes 
tápszerrel etetnek, fogékonnyá teszik zsíros rétegek kialakítására már csecsemőkorukban. 
Ebből még nem szabadna arra következtetni, hogy a felnőttek számára a legjobb módja annak, 
hogy tejhez jussanak, ha lemennek az istállóba, és egyenesen a tehéntől szerzik be a tejet, 
hogy minimálisra csökkentsék a levegővel való érintkezés idejét. Ez a módszer csökkentheti 
ugyan az oxidált koleszterin fogyasztását, ugyanakkor komoly mértékben kitenne bennünket 
olyan fertőző betegségek egész seregének, melyeket a tizenegyedik, "Tej: barát vagy 
ellenség?" c. fejezetben sorolunk fel. 
Ahogy fokozatosan, egyre jobban és jobban megértettem az oxidált koleszterin mibenlétét, 
arra a következtetésre jutottam, hogy bármelyik program, ami nem veszi figyelembe ezt a 
témát, az egyik legfontosabb tényezőt mellőzi a szívbetegség kockázatának csökkentésében. 
Úgy gondolom, hogy a koleszterinoxidációs termékekre irányuló kutatások sokasága néhány 
más kapcsolatra is fényt derít, melyek szerint igen valószínű, hogy a nagyon magas 
cukortartalmú élelmiszerek sokkal hajlamosabbak az oxidációra. {Lábjegyzet:74 } Ez még 
inkább segítene rávilágítani azoknak az oxidációs termékeknek a sokaságára, melyek a 
tejsodóban és a palacsintában találhatók, azaz koleszterin- (tej, tojás) és cukorforrásnak 
tekinthető élelmiszerekre. Ez arra is magyarázatot nyújt, hogy az étkezési cukor miért 
kapcsolódott össze újra meg újra az ateroszklerózissal. 

A vassal és az oxidációval kapcsolatos problémák 



1992-ben skandináv kutatók az orvostársadalomban sokakat megleptek azzal a felfedezéssel, 
hogy a szervezetben raktározott nagyobb vasmennyiség növeli a szív megbetegedésének 
esélyét. Ezek a kutatók hangsúlyoztak egy fontos tényt: a koleszterin nemcsak táplálékunkban 
oxidálódik, hanem szervezetünkben is oxidálódhat. Magasabb vérvasszint (amit egy 
ferritinnek nevezett vérvegyület útján mérnek meg) fokozhatja a normális koleszterin 
veszélyes, oxidált változattá történő átalakulását szervezetünkön belül. A vas valójában az 
oxidáció egyik jól ismert siettetője (katalizátora). Az oxidált vegyületek, mint amilyen az 
oxidált koleszterin is, károsíthatják a véredények belső bélését, és elősegíthetik az 
érelmeszesedést. 
A vas is előmozdítja a magasabb hemoglobinszintet. Noha a sok hemoglobint valaha 
kívánatosnak tekintették, és azt tartották, hogy ez megelőzheti a problémákat, minél több a 
hemoglobin, annál több a vérben az oxigén. Ráadásul az oxigénhordozó hemoglobin 
gondoskodik üzemanyagról az oxidációhoz, amit pedig a vas stimulál. Tehát a túl sok vas 
kétféleképpen is ártalmas: először is azt jelenti, hogy vérünkben több oxigén van jelen, 
másodszor pedig arra sarkallja az oxigént, hogy egyesüljön a koleszterinnel, és formáljon 
oxidált koleszterint. A magasabb hemoglobinszint harmadik ártalmas következménye, hogy 
sűrűbbé teszi a vért, nagyobb valószínűséggel csomósodik és alvad, ez pedig szívrohamot 
okozhat. {Lábjegyzet:75 } 
Szükségünk van vasra, de a túl sok vas problémát jelenthet. Szerencsére az ember elégséges, 
megfelelő vasszintet tarthat fenn többletvas nélkül is, ha vállalja a teljesen vegetáriánus 
étrendet. A Harvard Egyetemen végzett kutatás bizonyítja ezeket az összefüggéseket. 
{Lábjegyzet:76 } A Harvard kutatói közel negyvenötezer férfi táplálkozási szokásait 
elemezték, majd kapcsolatban maradtak velük négy évig. Megállapították, hogy azoknál a 
férfiaknál, akik vasszükségletüket legnagyobb részben állati eredetű források fogyasztásából 
fedezték ("heme" vasnak nevezik), magasabb volt a szívrohamok aránya is. Ezt az 
összefüggést nem lehetett egyszerűen a zsír- és koleszterinmennyiségek különbségével 
magyarázni. Ugyanezeknél a férfiaknál, akik nagy mennyiségű vasat vettek magukhoz állati 
forrásokból, a szérumferritin-szint is magasabb volt, ami azt jelenti, hogy több vas 
halmozódott fel a szervezetükben. 
  

A vitaminok jótékonyan hatnak a koleszterinszintre 

Láttuk, hogy a vas növeli annak a valószínűségét, hogy a normális koleszterinből 
szervezetünkben oxidált koleszterin legyen. Van azonban az élemiszerekben számos olyan 
anyag is, ami, úgy tűnik, megakadályozza ezt az oxidációt. Ezeket az anyagokat 
antioxidánsoknak nevezzük. A kísérletek azt mutatják, hogy ilyen vonatkozásban a három 
legelőnyösebb vegyület antioxidáns vitamin: az E-, a C-vitamin és a béta-karotin. 
Az E-vitamin fogyasztásával kapcsolatban megállapították, hogy csökkenti az ember esélyét a 
szívbetegségre. Negyvenezer férfit osztottak fel különböző csoportokra a naponta 
elfogyasztott E-vitamin-mennyiséget figyelembe véve. Akik 60 NE-t fogyasztottak naponta, 
34–50%-kal csökkentették a szívbetegség kockázatát, tekintet nélkül arra, milyen más 
táplálékokat fogyasztottak. {Lábjegyzet:77 } 
Hogyan juthatunk naponta elegendő E-vitaminhoz a táplálék útján? Mivel az állati 
termékekben kevés az E-vitamin, ezért szükséges, hogy vitaminpótlókhoz folyamodjunk, 
vagy inkább vegetáriánus életmódot folytassunk. Noha nem tudunk annak orvosi igazolásáról, 
hogy az E-vitamin-kiegészítők (pótlékok) nagy adagjai megelőzik a szívbetegséget, széles 
körben elterjedtek a hétköznapi táplálékkiegészítők között. {Lábjegyzet:78 } Jó E-
vitaminforrások: a búzacsíra, a növényi olajok, a hüvelyesek, a diófélék (főleg a mandula), a 
teljes kiörlésű gabonák és a zöld leveles zöldségek. {Lábjegyzet:79 } Említettük már, hogy az 



E-vitamin azáltal gondoskodik a szívbetegség elleni védelemről, hogy megakadályozza a 
koleszterin szervezeten belüli oxidációját. 
  

A béta-karotint tartalmazó élelmiszerek jótékonyan hatnak a 
koleszterinszintre 

Egy Harvard Egyetemen végzett kísérlet megállapította, hogy a béta-karotint tartalmazó 
élelmiszerek fogyasztása csökkenti a szívbetegség okozta halálozások számát. {Lábjegyzet:80 
} Érdekes módon, a béta-karotin-pótló nem csökkentette a szívbetegség esélyét. 
{Lábjegyzet:81 } Tehát a gyümölcs- és zöldségfélékben lévő más antioxidáns tápanyagok is 
hozzájárulnak a véredényeinket oltalmazó hatáshoz. 
Béta-karotin nagy mennyiségben található a sárgarépában, paradicsomban, brokkoliban, 
eperben és az olyan zöld leveles zöldségekben, mint a kelkáposzta, az amerikai kelkáposzta és 
a mustár zöldje. A görögdinnyében, az ananászban és a sárga úritökben is találtak béta-
karotint. A kísérlet során – a résztvevők koleszterinszintjétől függetlenül – közvetlen 
összefüggés mutatkozott e táplálékok fogyasztása és a szívroham esélyének csökkenése 
között. 

Egy másik, a szívbetegségre ható táplálkozási tényező: a homocisztein 

A homocisztein a húsz különböző aminosav egyike, kéntartalmú, a vérben fehérjéhez kötött és 
szabad formában fordul elő. A szervezet fehérje kialakítására a sejtekben lezajló kémiai 
folyamatok véghezvitelére használja. Noha a géneknek van némi szerepe a homocisztein-szint 
megemelkedésében, az étrendnek van igazán nagy jelentősége. A kutatók megállapították, 
hogy azoknál a személyeknél, akiknek a vérében magas a homocisztein-szint, kétszer 
nagyobb valószínűséggel alakulnak ki eltömődött artériák. {Lábjegyzet:82 }, 
{Lábjegyzet:83 }, {Lábjegyzet:84 } Az egyik kutató azt állította, hogy talán a magas 
homocisztein-szint indokolja, hogy az érrendszeri megbetegedés oly gyakori az Egyesült 
Államokban. {Lábjegyzet:85 } A vér homocisztein-szintjében történő 10%-os emelkedés a 
szívbetegség kockázatát is hozzávetőlegesen 10%-kal növeli. {Lábjegyzet:86 } Noha ez nem 
olyan fontos kockázati tényező (rizikófaktor), mint a szérumkoleszterin (a koleszterinnél 
minden 10%-os emelkedés 20–30%-kal növeli a szívbetegség kockázatát), a homocisztein-
szint egy másik "független rizikófaktor". {Lábjegyzet:87 } A jó hír – mindent egybevetve – 
az, hogy az egészséges életmód a vér homocisztein-szintjének jótékony csökkentésével 
segíthet megoldani a problémát. 
Egy Norvégiában tizenhatezer felnőttel folytatott kísérlet szerint a kávéfogyasztók vérében 
különösen sok van ebből az anyagból. S ha ehhez még dohányzás is társul, tovább növekszik 
az érték. {Lábjegyzet:88 } A kísérlet eredményeit a 30. ábra {Kép:30 – A kávé és a cigaretta 
megemeli a homocisztein-szintet a vérben} foglalja össze. 
A kávétól és a dohánytól való tartózkodás hosszú távon csökkenti a szívmegbetegedés esélyét. 

Az étrendben szereplő folsav, B6- és B12-vitamin megszabadít a homociszteintől, mivel egy 
másik, metioninnak nevezett aminosavvá alakítja át. Ezek a B-vitaminok megtalálhatóak 
bizonyos dúsított szójatejfélékben és reggelire fogyasztott gabonapelyhekben csakúgy, mint 
állati eredetű termékekben. Legalább 400 mg/nap folsavhoz jutunk kizárólag gyümölcs- és 
zöldségfélékből. Ez a szívroham és agyvérzés kockázatát akár 40%-kal is csökkentheti azáltal, 
hogy visszaszorítja a homocisztein-szintet, {Lábjegyzet:89 }, {Lábjegyzet:90 } miközben 
évente tizenháromezerrel kevesebb haláleset fordul elő szívkoszorúér betegségtől. A nőknek 
(főleg azoknak, akik gyermeket szeretnének) az említett mennyiségű folsavat kellene 



fogyasztaniuk naponta, hogy megelőzzék a csecsemő központi idegrendszerének hibás 
fejlődését. A gazdag folsav- és B6-vitamin-forrásokat {Lábjegyzet:91 }, {Lábjegyzet:92 } a 
31. {Kép:31 – Folsavforrások} és 32. ábra {Kép:32 – B6-vitamin-források} sorolja fel. 
A metionin (egy esszenciális aminosav) megfelelő mennyiségben könnyen beszerezhető a 
teljes vegetáriánus étrendből. A nagy mennyiségű metionin azonban veszélyes lehet, a 
szervezetben ugyanis a metionin is átalakítható homociszteinné. {Lábjegyzet:93 } Ennek 
megelőzése érdekében okosnak tűnik, ha elkerüljük a túl sok metionint tartalmazó 
élelmiszereket, a tojást, a sajtot, a marha-, a szárnyas- és halhúst. {Lábjegyzet:94 } 
  

A mozgás jótékony hatása a HDL-koleszterin szintjére 

Amikor sok a HDL-koleszterin, kivonja a rossz koleszterint az artériákból, és segít megvédeni 
az artériákat a károsodástól. A magas HDL-szint még a szívkoszorúér-betegséget is segít a 
visszájára fordítani. Hogyan emelhetjük meg HDL-szintünket? Kimutatták, hogy a 
testgyakorlás növeli a HDL-t. {Lábjegyzet:95 } Nem a súlyemelés típusú sport, hanem az 
aktívabb, aerobik jellegű, ami emeli a szívritmust, mert igényli a ritmikus testmozgást és a 
mély lélegzetévételt. {Lábjegyzet:96 } A testgyakorlásnak a HDL megemelésében és így az 
ateroszklerózis kockázatának csökkentésében betöltött szerepe miatt azt kell gondolnunk, 
hogy a gyenge fizikai állóképesség független rizikófaktor a szívbetegség kialakulásában. 
{Lábjegyzet:97 } A HDL -t emelő tényezők listáját a 33. ábra {Kép:33 – A HDL-szintet emelő 
tényezők} szemlélteti. A legjobb hír az, hogy ha most nincs is állóképességünk, de elkezdünk 
egy rendszeres mozgásprogramot, a szívbetegség kockázata 50%-kal csökkenthető – jelzi a 
kutatás. {Lábjegyzet:98 } 

Más, a HDL-koleszterin szintjét megemelő tényezők 

Ha a 33. ábrán felsorolt szerek közül bármelyiket is bevesszük, az nem a legjobb módszer a 
lehetséges mellékhatások miatt. {Lábjegyzet:99 }, {Lábjegyzet:100 } Nagy adag B-vitamin és 
niacin felszökkenésre késztetheti a HDL-szintet. Ezekben az adagokban azonban a niacin 
inkább mint szer, nem pedig mint vitamin hat. {Lábjegyzet:101 } Következésképpen, ha 
valaki nagy adagokban szedi a niacint, feltétlenül orvosi ellenőrzés alatt kellene lennie. A 
mellékhatásokra való gondos odafigyelés igencsak javallott. Különleges figyelmet kellene 
fordítani a májra, minthogy a nagy niacinadagok esetenként mérgezőek lehetnek erre a 
szervre. 
A nők ösztrogénje megemeli a HDL-t. Ez lehet az egyik elsődleges oka annak, hogy egy 
átlagos nő 10 évvel később kap szívbetegséget, mint egy átlagos férfi. A klimax után, amikor 
az ösztrogénhormon-termelés visszaesik, a szívbetegség kockázatát tekintve a nők gyorsan 
utolérik a férfiakat. Így aztán a szívkoszorúér-megbetegedések 52%-a nőknél fordul elő. 
{Lábjegyzet:102 } 
Az alkoholfogyasztást is összefüggésbe hozták a magasabb HDL-szinttel. Én azonban 
erőteljesen lebeszélnék mindenkit az alkoholfogyasztásról annak rejtett veszélyei miatt. 
Ezekről a veszélyekről a 17., "Kérsz egy italt?" c. fejezetben részletesebben is szólunk. Az 
alkoholnak nem kell emelnie a HDL-szintünket, ha azt már egy kitűnő programmal rendbe 
tettük. Hartung és kollégái megállapították, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás nem idézte 
elő a HDL jótékony hatását azoknál a férfiaknál, akik rendszeresen futottak. 
{Lábjegyzet:103 } Az alkohol mellett vannak más mérgek is, melyek emelik a HDL-szintet. 
Ilyenek pl. a klórozott rovarölő szerek. Az csak természetes, hogy ezeket nem ajánlom. 
A HDL-szint megemelésének vannak biztonságosabb módjai is. Amikor emberek felhagynak 
a dohányzással, HDL-szintjük általában jelentős mértékben emelkedik. A fogyás is segíthet. 



{Lábjegyzet:104 } Hatásosak: a lecitin, a ginzeng, a fokhagyma, a hagyma, a sörélesztő, a 
króm, a C- és E-vitamint tartalmazó élelmiszerek is. Jó példa a HDL-t emelő hatásra a 
fokhagyma. Egy kísérlet során szívkoszorúér-betegségben szenvedő egyénekkel nyolc 
hónapon keresztül napi négy gerezd fokhagymát fogyasztattak el. A lenyűgöző eredményeket 
a 34. ábrán {Kép:34 – A fokhagyma koleszterinre és trigliceridekre gyakorolt hatása} 
láthatjuk. {Lábjegyzet:105 } 
A kísérlet kezdetén a HDL-szintek lehangolóan alacsonyak voltak: a teljes koleszterinnek 
csak 17%-a. Már jócskán a veszélyzónán belül voltak. A 8. hónap végén azonban a HDL 
abszolút szintjei teljes 65%-kal voltak magasabbak, ami az egésznek a 28%-a. A fokhagyma 
azonban nemcsak megemelte a kívánatos HDL-t, de csökkentette a teljes és az LDL-
koleszterin, valamint a trigliceridek mennyiségét is. Szóval, az összes koleszterinérték a 
helyes irányba mozdult el. Ebben a kísérletben az egyetlen jelentős tényező a fokhagyma volt. 
Ebből a perspektívából szemlélve a fokhagyma nemcsak táplálékízesítő, hanem az egészséges 
étrend része. 
  

Trigliceridek 

A triglicerid szó egy három zsírláncból (tudományosan három zsírsavból) felépülő vegyületre 
utal. Ezek a vegyületek a zsír fő megjelenési formái a vérben. Az élelmiszerekben lévő zsír 
általában trigliceridek formájában van jelen. A megnövekedett mennyiségű trigliceridek is a 
szívbetegség kockázati tényezői. 
Évek óta elismerik, hogy minél magasabb valakinek a trigliceridje, annál alacsonyabb a HDL-
je. Nem tudjuk, hogy vajon a trigliceridek nyomják-e el a HDL-t, de lehet, hogy éppen így áll 
a dolog. Azt azonban láthatjuk, hogy amikor lenyomják a magas trigliceridszintet, mindig 
megemelkedik a HDL. Hogyan szoríthatjuk vissza a triglicerideket? A 35. ábra {Kép:35 – Az 
alacsonyabb triglicerid-értékhez vezető hét lépés} áttekint néhányat a helyes 
életmódjavallatok közül. 
Az első lépés: a lefogyás. Sok ember, akinél sok a triglicerid, túlsúlyos. Ha elérjük az ideális 
testsúlyt, trigliceridjeink is az ideális határok közé szorulnak (150 mg/dl-nél kevesebb). Egy 
újabb lépés: a rendszeres mozgás. A testgyakorlás, ahogy már említettük, ugyancsak emeli a 
HDL-t. A felsorolt harmadik tényező: együnk kevesebb zsiradékot. Ahogy már láttuk, az 
étrendünkben szereplő lipidek zöme természeténél fogva triglicerid. Azzal is csökkenthetjük a 
triglicerideket, ha csökkentjük stressz-szintet, és felhagyunk a dohányzással. 
Sok embernek csak azért magas a trigliceridszintje, mert alkoholt fogyaszt. Amikor végleg 
elhagyják, trigliceridszintjük leszáll a normális értékre. Végezetül használjuk a cukrot 
takarékosan. A cukor emeli a triglicerideket. Ha egyenesbe akarjuk hozni trigliceridjeinket, 
különösen kerüljük a finomított fehér cukrokat, a mézet, a melaszt, az üdítőitalokat, 
desszerteket, cukorkákat stb. Az édesítők koleszterinnel és telített zsírokkal kombinálva 
különösen kerülendők (például a tejsodó és a fagylalt). 
  

A genetika és a koleszterin 

Néhány embernek genetikailag hajlama van az alacsony koleszterinszintre. Ha azonban rossz 
életmódot folytatnak, nekik is lehet infarktusuk. Másoknak rosszak a génjeik, ezért magas 
koleszterinszintekre hajlamosítják őket, ám ha átfogó életmódjuk helyes, elhalaszthatják – sőt 
talán teljesen el is kerülhetik – a szívrohamot. Vannak emberek, akik genetikailag hajlamosak 
arra, hogy magas koleszterinszinten működjenek, még sincsenek kitéve a szívroham 
kockázatának, mert egészségesen élnek, és magas a HDL-szintjük. 



A fontos tanulság így hangzik: meg kell tudnunk, mennyi a koleszterinszintünk, mennyi a 
HDL-ünk és mekkora a trigliceridszintünk. Az első számú védelmi vonal, ha egészséges 
életmódot folytatunk. Ez azt jelenti, hogy igencsak figyeljünk oda a táplálékbevitelre, ami 
zömében a koleszterinmentes, rostban gazdag növényi táplálék előnyben részesítését jelenti. 
Ezeket ebben a fejezetben már áttekintettük. A szívbetegséget megelőző étrend más 
aspektusait is megismertük. Ide tartozik a rendszeres mozgás, az, hogy nem dohányzunk, és 
ellenőrizzük a vérnyomásunkat. Az egészséges szívműködést elősegítő életmódnak vannak 
még más elemei is. 
  

Rizikófaktorok a koleszterinen kívül: a "normális testsúly" 

1990-ben az Egyesült Államok kormánya módosította a nők testsúlyára vonatkozó 
irányelveket. Ez azt az elgondolást látszott támogatni, hogy a középkorú nőknél mérsékelt 
súlygyarapodás elfogadható. Egy újabb keletű tanulmány 14 éves időszak alatt több mint 
száztízezer regisztrált ápolónőnél elemezte a súly-adatokat. A harvardi kutatók megállapítása 
szerint bármilyen 18 éves kor utáni súlygyarapodás növelte a szívbetegség esélyét. Még azok 
is, akik a normális testúlyra vonatkozó új iránymutatók határain belül voltak, minél jobban 
híztak, annál jobban növelték szívbetegségük kockázatát. A legkisebb súlygyarapodással is 
kb. 20%-kal nőtt meg a kockázat, a legveszélyesebb helyzetbe azonban azok kerültek, akik 
még mindig a normális súlyhatárok között, de a legtöbbet szedték fel. Náluk közel 
négyszeresére növekedett a szívroham esélye. 
A kutatásról szóló tanulmány összegzése szerint a 18 éves kor utáni súlygyarapodás igencsak 
előrevetíti a szívbetegség árnyát. Kifejezte azt az aggodalmat, hogy a legújabb testsúlyra 
vonatkozó irányelvek hamis módon megnyugtatták a lakosság nagy részét, azokat, akik ugyan 
a mostani iránymutatók által megjelölt határokon belül vannak, ugyanakkor mégis szinte 
elkerülhetetlen az esélyük a szívbetegségre. Noha már évek óta tudtuk, hogy az elhízás 
önmagában is növeli a szívbetegségek kockázatát, ez a tanulmány azt mutatja, hogy még a 
"csinosan teltkarcsúaknak" is jelentős esélyük lehet arra, hogy szívbetegséget kapjanak 
soványabb, nem dohányzó társaikkal összehasonlítva. {Lábjegyzet:106 } A túlsúlyos nők 
akkor kerülhetik el a megnövekedett kockázatot, ha nincs magas vérnyomásuk, ha vérükben 
nem magas a lipidek száma, és nem cukorbetegek. A nőknek csak az egyharmada esik ebbe a 
kategóriába. 
  

Gyógyszerfogyasztás a koleszterinszint csökkentésére 

Amerikában ma népszerű gyógyszerekkel csökkenteni a magas koleszterinszinteket. Vannak 
igen hatékony gyógyszerek, melyek valóban segítenek leszállítani a koleszterint, de 
mindegyik okozhat káros mellékhatásokat. Másrészt sokan, akik elfogadják az egészséges 
életmódot, és megfontolt, rendszeres mozgásprogramba kezdenek, kevés telített zsírt és 
koleszterint, valamint sok rostanyagot tartalmazó étrendet alkalmaznak, rájönnek, hogy ezzel 
koleszterinszintjeiket sokkal jobban csökkenthetik, mint gyógyszerekkel, sőt még a 
potenciális mellékhatásokat is el tudják kerülni. Csak jó mellékhatásokkal találkozhatunk, 
melyek az efféle életmód eredményei: jobb teljesítőképesség, mélyebb alvás, vonzóbb 
megjelenés és kevesebb betegség. 
Az orvosoknak minden egyes recept felírásakor, mindig mérlegelniük kell a gyógyszerszedés 
előnyeit és hátrányait. A lakosság elenyésző kisebbségének genetikai hibák miatt az 
egészséges életstílus mellett is szüksége lehet gyógyszerre, hogy megelőzze vagy gyógyítsa a 
szívbetegséget. A nagy többségnek azonban egyáltalán nem lenne szüksége a 



gyógyszerezésre, ha a lehető legteljesebb mértékben egészséges életmódot alakítana ki. 
A gyógyszeres ellátás költsége sokak számára ugyancsak teher lehet, különösen akkor, ha a 
társadalombiztosítás nem terjed ki az efféle gyógykezelésre. Amikor valaki eljön a 
rendelőmbe, hogy magas a koleszterinje, és nagyon pontosan kell követnie az előírásokat, a 
költségek komoly gondot jelentenek, még akkor is, ha úgy látszik, hogy a gyógyszer 
ellensúlyozza a kockázatokat. A Journal of American Medical Associationben megjelent egyik 
tanulmány azt javasolta, hogy a gyógyszer lehetséges jótékony hatásait össze kellene vetni a 
következményeivel, nemcsak a mellékhatások terén, hanem a költségek vonatkozásában is. 
{Lábjegyzet:107 } A szerzők költségekre vonatkozó becslését a 36. ábra {Kép:36 – A 
koleszterincsökkentő gyógyszeres kezelés költségei} összegezi. 
Azoknál az embereknél, akiknek magas a koleszterinszintje, és további problémáik is vannak 
– például magas a vérnyomásuk, dohányoznak – a megmentett életekre kivetített évenkénti 
költség viszonylag alacsonyabb. 
A gyógyszerezés nem a legjobb megoldás Amerika első számú gyilkosa, a szívbetegség 
kezelésére. A receptre felírt gyógyszereknek megvan a maguk helye, de a legjobb a 
szívbetegség átfogó, teljes körű megelőzése. A legkevésbé költséges és a leghatékonyabb még 
mindig az egészséges életmód. Az egészséges étrend nem drága, és jótékony hatásai messzire 
nyúlnak. Még a gyógyszergyártók is, akik a Physician's Desk Reference-t írják, a gyógyszerek 
adagolásával összefüggésben mindig megemlítik, hogy a koleszterincsökkentő terápia 
sarkalatos pontja az étrend. Azoknak is szükségük van megfelelő, jó étrendre, akik 
gyógyszeres kezelés alatt állnak. Nagyobb a koleszterincsökkentő hatás, ha a tabletták szedése 
mellett az illető az életmódján is változtat. 
  

A stresszel teli élet is okozhat infarktust 

A stressz egy másik tényező, ami növeli a szívroham esélyét. Határidők, egyet nem értés a 
főnökkel és más hasonló – pulzusszám növelő – helyzetek mind jelentősen növelik a 
szívroham esélyét. A szívroham százhuszonkilenc túlélőjétől megkérdezték: mi minden 
történt velük a szívrohamot megelőző 26 órában. Ötvenegy százalékuk komoly 
stresszhelyzetet élt át. Az átélt események típusait a 37. ábra {Kép:37 – A stressz növeli a 
szívroham kockázatát} sorolja fel. {Lábjegyzet:108 } 
Összehasonlításul sok olyan embert is megkérdeztek az őket ért stresszhatások felől, akiknek 
nem volt infarktusuk. Ugyanabban az időszakban csak 12%-uk élt át komoly stresszt. 

A harag is veszélyes 

A feszült helyzetek, melyek haragra ingerelnek, különösképpen megterhelőek a 
szívbetegeknek. Azoknál, akiknek már korábban is volt szívproblémájuk, a miokardiális 
infarktus esélye több, mint a kétszerese, amikor dühösek. {Lábjegyzet:109 } Ez a 
megnövekedett kockázat a haragot kiváltó epizód után még két óráig fennáll. 
Ezekből és más kísérletekből világosan kiderül, hogy a stresszélmény jelentősen növelheti a 
szívroham kockázatát. Ennek az egyik oka az lehet, hogy a stressztől begörcsölnek a szív 
artériái. Ennek eredményeként, amikor a szervezet véralvadást elősegítő sejtjei, a 
vérlemezkék megpróbálnak átjutni az artérián, lefékeződnek, és könnyebben megalvadnak, 
rögösödnek. 
  

Az érzelmi támogatás fontossága 



Kísérletek igazolták, hogy az emocionális támogatás stresszelhárító. Akár felismerjük, akár 
nem, mindannyiunk életében kívánatos tényező. Különösen azoknál, akiknek szívbetegségük 
van. Az infarktusokat átvészelt idősebb emberek érzelmi támogatással kétszer nagyobb 
valószínűséggel élnek még legalább egy évig a szívroham után, mint azok, akiknek nincs 
érzelmi támaszuk. Egy tanulmány szerzője így következtetett: "Ezzel a kísérlettel 
bebizonyosodott, hogy az érzelmi támogatottság döntő fontosságú az életet fenyegető 
támadások rohamának túléléséhez." {Lábjegyzet:110 } Rokonok és barátok az érzelmi 
támogatás egyedülálló forrásai, de más lelki tényezők is szerepet játszanak. Noha élhet az 
ember egyedül, lehet olyan lelki támasza, ami Isten személyes ismeretéből fakad. 
Az érzelmi támogatás fontossága emlékeztet bennünket a barátaink és szomszédaink iránti 
kötelességeinkre. Ha valakinek, aki közel áll hozzánk, szívrohama van, érzelmi támaszunk 
óriási segítség lehet egy második szívroham megakadályozásában. Ezt nem szabadna könnyen 
venni. A második infarktus gyakran veszélyesebb, mint az első. 
  

Szükséges-e gyógyszereket szedni, hogy úrrá legyünk a stresszen? 

Sokan úgy próbálnak a stresszen fölülkerekedni, hogy gyógyszereket szednek. Nem a legjobb 
módszer. A pszichiátriai szerek valójában növelhetik a szívroham kockázatát. Kísérletet 
végeztek olyan nőkkel, akik idegesség ellen gyógyszereket használtak (pl. Váliumot, 
Activant, Libriumot és Xanaxot, Pamelort). A kísérlet során megállapították, hogy a 
gyógyszerek jelentősen növelhetik a szívroham esélyét. A nőknek, akik ezeket rendszeresen 
használják, tizenhétszer nagyobb az esélyük, hogy szívrohamot kapnak, azoké pedig, akik 
életük során valamikor használtak ilyen gyógyszereket, háromszoros a kockázatuk. 
{Lábjegyzet:111 } A megnövekedett kockázat nem csupán a gyógyszerezésnek köszönhető. 
Néhány a problémák alapját képező stressznek tulajdonítható. Ám a stressztényezőn túl a 
gyógyszerezés maga is jelentős szívbetegség-kockázatot hordoz. 
Fontos tanulság, hogy a szívbetegséget megelőző életmód magában foglalja a stresszkezelést 
is – ideális esetben gyógyszerezés nélkül. A tizennegyedik, "Stressz distressz nélkül" c. 
fejezetben tárjuk fel azokat az utakat, amelyek segítségével az optimális stresszkontroll 
elérhető. 

Mekkora különbséget jelenthet az életmód? 

A szívbetegségre vonatkozóan sok örömhír nyújt reményt Amerikában. Noha még mindig az 
első számú gyilkos, mérséklődött a szívrohamok aránya. Pontosabban 1984 és 1994 között a 
szívbetegségben elhalálozottak aránya 22%-kal esett vissza. {Lábjegyzet:112 } Az általános 
javulás egyik fő oka az, hogy az amerikaiak több figyelmet fordítanak táplálékuk 
megválasztására. {Lábjegyzet:113 } A National Health and Nutrition Surveys bebizonyította, 
hogy az elmúlt három évtized során csökkent az esetek száma, ahogy a 38. ábra {Kép:38 – A 
koleszterinszint csökkenésével a szívbetegségek száma is kevesebb} szemlélteti. 
Figyeljük meg, hogy 1960-ban az átlagos koleszterinszint férfiaknál 215 mg/dl volt, amely 
1991-re 205 mg/dl-re csökkent! Nőknél az átlagos koleszterin 222 mg/dl volt, 1991-re ez az 
érték 205 alá esett, ugyanakkorára, mint a férfiaknál. 
Ezek a mutatók biztatóak, ám a koleszterinszintek még mindig magasabbak, mint lenniük 
kellene. Semmi szükség arra, hogy a szívbetegség legyen Amerika első számú gyilkosa. A 
különböző, eddig áttekintett tanulmányokból, kísérletekből láttuk, hogy a szívbetegség 
nagyobbrészt megelőzhető. Bátorítson bennünket, hogy az elmúlt harminc év alatt ennyire 
lecsökkent a koleszterinszint és ennek nyomán a szívbetegség okozta halálozási arány is. 
Életek ezreit mentették meg. De ezt csak kezdetnek kellene tekinteni, mert Amerikában a 



halálesetek 42%-a továbbra is a szív- és érrendszeri megbetegedésekre vezethető vissza. 
{Lábjegyzet:114 } Egyértelmű és mélyreható változásoknak kell még történniük. 
Mennyire csökkenthetjük ténylegesen a szívroham esélyét? A Harvard Health adatai 
megadják a választ, amit a 39. ábrán {Kép:39 – A szívrohamot megelőző lépések 
hatékonysága} szemléltetünk. {Lábjegyzet:115 } 
Ennek az öt életmódtényezőnek a fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Egyedül 
azzal, ha felhagyunk a dohányzással, öt éven belül felére vagy még ennél is jobban 
csökkenthetjük a szívinfarktus esélyét. Az aerobik jellegű testgyakorlás szinte ugyanennyivel 
csökkenti a kockázatot. Ideális testsúlyunk fenntartásával esélyünk 35–55%-kal alacsonyabb, 
mint ha 20%-kal vagy még ennél is többel felette lennénk az ideális testsúlynak. Minél 
nagyobb a visszaesés a szisztolés vérnyomásban és a vérkoleszterinben, annál jobban csökken 
a kockázat is. A vérnyomás terén jelentkező tízpontos visszaesés 20–30%-kal visszaveti a 
kockázatot. Csupán a koleszterinszint 30%-os visszaszorítása – amelyet igencsak lehetséges 
étrend útján elérni – a szívroham kockázatát 60–90%-kal csökkenti. Jól ismert, hogy magas a 
koleszterinszint jelentős mérséklése határozottan érezteti jótékony hatását a kockázat 
csökkenésében. Egy új keletű tanulmány bemutatta, hogy azok között, akiknek már volt 
infarktusa, de történetesen alacsony a koleszterinjük – 200 mg/dl-nél is kevesebb – ennek 
további csökkenése az újabb szívroham esélyét akár 45%-kal is mérsékelheti. 
{Lábjegyzet:116 } 
Nézzünk meg most egy kutatási eredményt, ami bizonyára segít belátnunk, mekkora szerepe 
van egyedül az étrendnek a szívbetegség kockázatának csökkentésében! 
Sokan őszintén kérdezik: "Mire számíthatok, ha vállalok egy valóban ideális étrendet, 
mennyivel fog csökkeni az infarktusom kockázata?" 
Először is: milyen az ideális étrend? Mostanra az egészségügyi kutatásokból már világosnak 
kellene lennie, hogy az ideális étrendben rengeteg a gyümölcs, a zöldség, a teljes gabona- és 
dióféle (az utóbbiak mérsékelt mennyiségben). Ha olyan élelmiszereket fogyasztunk, melyek 
kizárólag e táplálékcsoportokból származnak, drámai változásokat vihetünk végbe a 
koleszterin csökkentése és a szív megbetegedésének esélye terén. Ez az ideális étrend, melyet 
magas koleszterinnel küszködő vagy más okok miatt szívbetegségre hajlamos pácienseimnek 
ajánlok. Ez a legjobb étrend szívbeteg pácienseim részére is. Magas koleszterinnel küszködő 
pácienseim többsége egy ilyen étrenden 60–80 mg/dl-re fogja csökkenteni 
szérumkoleszterinjét. Nos, térjünk vissza az első kérdésünk második részéhez: mire 
számíthatunk, mennyire fog csökkenni az infarktus-kockázat? A következő kísérlet háromféle 
étrendnek a szív megbetegedésének kockázatára gyakorolt hatását vizsgálta: teljes 
vegetáriánus (melyet magas koleszterinszinttel rendelkező és szívbeteg pácienseimnek 
javallottam), lakto-ovo vegetáriánus és nem vegetáriánus étrend. A megfigyelés alatt álló 
lakosság Kaliforniában élő, 35 évesnél idősebb, h. n. adventista férfiakból állt. Az Egyesült 
Államok kormánya több mint 14 millió dollárt költött a h. n. adventisták életmódjának 
megfigyelésére. Az adventisták iránti csodálat valószínűleg {Lábjegyzet:117 } jelentősen 
megnövekedett élethosszukból és alacsony betegségarányukból ered. Jelentős csökkenést 
találtak a szívbetegség okozta elhalálozások terén a vegetáriánus adventisták között, ahogy a 
40. ábra {Kép:40 – A h. n. adventista étrendi változatok és a szívkoszorúér-megbetegedés 
okozta halálozás} is mutatja. {Lábjegyzet:118 } 
A kutatás nyilvánvalóvá tette, hogy az adventistáknak mintegy fele nem volt vegetáriánus, 
mindazonáltal a nem vegetáriánus csoportnál is csak az átlagos szívbetegség okozta halálozási 
arány 56%-ával találkoztunk a lakosság többi részével összehasonlítva. A kutatók úgy vélték, 
hogy ez annak tulajdonítható, hogy kerülik az alkoholt, és talán valamivel egészségesebb 
étrenden élnek, mint a nagy többség. A többi adventista zöme lakto-ovo vegetáriánus, azaz 
tojást és tejtermékeket fogyasztanak, de egyáltalán nem esznek húst. Szívbetegség okozta 
halálozási arányuk az átlag 39%-ára esett vissza – valószínűleg azért, mert kiküszöbölték 



étrendjükből a húst. A teljesen vegetáriánusoknál bámulatos eredmények mutatkoztak. A 
"szokásos" halálozási aránynak csak a 14%-a következett be. 
A teljesen vegetáriánus h. n. adventisták között a szívmegbetegedés alacsony aránya nem 
meglepő, ismerve egy ilyen étrend jótékony hatásait, amelyeket ebben a fejezetben 
felvázoltunk. Ezeket a jótékony hatásokat összegzi a 41. ábra {Kép:41 – A teljesen 
vegetáriánus étrend seregnyi jótékony hatása}. 
A felsoroltak közül bármelyik egyedül is csökkenti a szívbetegség esélyét, együttesen pedig 
igencsak nagy hatást fejtenek ki az első számú gyilkos elleni védelemben. A listán feltüntetett 
első két tényezőről szinte mindenki tudja, hogy csökkenti a szívbetegség esélyét. A 
harmadikat, a magas rosttartalmat általában véve a rák elleni védelemmel hozzák kapcsolatba, 
de mi már láttuk, hogy a szívbetegség ellen is védelmet nyújt. Kevésbé ismertek a negyediktől 
nyolcadikig felsoroltak jótékony hatásai a szívbetegség elleni küzdelemben. 
A The Adventist Health Study megdönthetetlen bizonyítékot szolgáltat arra, hogy teljesen 
vegetáriánus étrenddel jelentősen csökkenthetjük a szívbetegség okozta halál kockázatát. Az 
ebben a fejezetben ismertetett kísérlet valójában azt sugallja, hogy tíz szívrohamból eredő 
halálesetből megfelelő életmódprogrammal kilenc megelőzhető. Most már eleget tudunk a 
szívbetegség okáról ahhoz, hogy lényegileg kiküszöböljük ezt a betegséget, az egyik 
leggyakoribb halálozási okot. Ha kiküszöbölnénk a szívbetegséget – állítja az American Heart 
Association –, az Egyesült Államokban az átlagos várható életkor majdnem tíz évvel 
növekedne. {Lábjegyzet:119 } A valóságban azonban a várható életkor jóval több, mint tíz 
évvel nőne meg – feltételezte ugyanez a társaság –, ha egy ideális program a szívbetegség 
megelőzése mellett a rák, a krónikus, obstruktív tüdőbaj, a tüdőgyulladás és sok vezető 
halálozási ok megelőzésére is kiterjedne. A betegségek megelőzése – nem kétséges – várható 
élettartamunkat növelné, és az élet minőségét még tovább javítaná. 
  

Az infarktus megelőzhető 

Denis Diderot, a XVIII. századi francia filozófus mondása szállóigévé vált, ami hitem szerint 
ma is érvényes. A 42. ábrán {Kép:42 – Diderot szállóigéje} olvashatjuk. 
Ideje, hogy tegyünk valamit az amerikai konyhák e válsága ellen. Szakácsaink készítsenek 
ízletes, finom ételeket az egészségünkre káros összetevők nélkül. Családommal együtt 
teljesen vegetáriánus étrenden élünk, és semmit sem áldozunk fel az egészség oltárán. 
Táplálékunk ízletes, megelégedést nyújtó és változatos. Mindemellett az egészség és vitalitás 
érzését nyújtja, amiről egy rosszabb minőségű étrend nem gondoskodna. 
Hadd szemléltessem álláspontomat két példával! Házunkban az egyik kedvenc csemege a tej 
nélkül készült (tehát koleszterinmentes) "fagylalt". Mélyhűtött banánt és más fagyasztott 
gyümölcsöt átturmixolunk. Az eredmény egy lágy, hideg, krémes és édes finomság. Ebben 
azonban kevés a zsír, sok a rost, és nincs benne állati fehérje, sem koleszterin. Egy másik 
példa: a tofu (szójatúró), ami hihetetlenül sokoldalú étel. Sokféle fűszer, ízesítés 
felhasználásával ez helyettesíti nálunk a tejtermékeket, a tojást, sőt még a húsos ételeket is. 
Száz és száz példát mondhatnék, de ez nem szakácskönyv. A Függelék II. felsorol néhányat a 
számos kitűnő vegetáriánus szakácskönyv közül, melyek olyan recepteket közölnek, 
melyekben nincs koleszterin, kevés a telített zsír és sok a rost. Saját tapasztalatom alapján 
szilárdan állítom, át kellene képezni szakácsainkat, hogy olyan ételek széles skáláját 
készíthessék el, amelyek jóízűek, és segítenek csökkenteni a szívbetegség kockázatát. 

A szívbetegség fejlett technológiával való kezelése elavulttá teszi-e vajon az 
életmódbeli változtatásokat? 



Talán sokan úgy érzik, hogy a szívbetegség kezelésére alkalmazott fejlett technológiák 
lehetővé teszik, hogy úgy éljenek, ahogy nekik tetszik. Azzal érvelnek, hogy nincs szükség 
fegyelmezett, ellenőrzés alatt tartott életmódra, ha egy jól felszerelt kórház közelében laknak. 
A sok új orvosi eszköz jelentős változást vitt végbe a szívbetegség kezelésében. Amikor 
valakinek infarktusa van, a kardiológusok felnyithatják az eltömődött, elzáródott artériát, 
hatékony gyógyszerekkel vagy angioplasztikus ballonokkal segíthetnek. Ennek következtében 
akinek most van először infarktusa, életben marad: amíg kórházba kerül, csak 10% az esélye 
annak, hogy meghal a szívroham miatt. 25 évvel ezelőtt a kockázat közel 30%-os volt. Saját 
tapasztalataik alapján, úgy tűnik, még a kardiológusok is hajlamosak azt hinni, hogy az 
életmód nem igazán fontos (szomorú, de a szívspecialisták vérkoleszterinszintje, mint 
csoporté, nem jobb, mint az embereké általában). {Lábjegyzet:120 } 
Mivel nem hangsúlyozzák az életmód fontosságát, a kardiológusok és mások is – úgy tűnik – 
figyelmen kívül hagyják a fontos tényt, hogy azok, akik átélték az infarktust, gyakran 
jelentősen megromlott életminőséget mondhatnak magukénak. Persze a kardiológusok 
tisztában vannak az infarktus következményeivel. Az USA-ban a legfontosabb kardiológiai 
szakmai szövetség, az American Heart Association újabban támadást intézett a laikusok 
hiedelme ellen, mely szerint az infarktus túlélői felépülnek, és jól vannak. Elmagyarázták, 
hogy azok esetében, akik túlélték a szívrohamot, 2–9-szeres a megbetegedés és a halál esélye 
az átlagoshoz képest. {Lábjegyzet:121} 
Igen általános, az infarktus okozta probléma a vértolulásos szívelégtelenség. Ahogy korábban 
említettük, ez egy olyan állapot, amelyben a szívet meggyengítette az infarktus (vagy valami 
más), és többé nem képes elvégezni mindazt a munkát, amit végeznie kellene. Ennek 
eredményeként jellegzetes módon folyadék gyülemlik fel a tüdőben, lábszárakban és 
lábfejekben. A vértolulásos szívelégtelenség kórházi ellátása több mint kétszeresére nőtt 1979-
től 1992-ig. 1979-ben 377 ezren szorultak kórházi ellátásra e kellemetlen, terhes betegség 
miatt. 1994-ben 874 ezer embert kellett felvenni a kórházba. Manapság a 65 év felettieknél a 
vértolulásos szívelégtelenség a leghétköznapibb oka a kórházi kezelésnek. {Lábjegyzet:122 }
A probléma gyökerét kell meglátnunk. Nem elegendő megelégednünk azzal, hogy a 
szívbetegség okozta halálozás járványszerű elterjedését felváltotta az ennek következtében 
fellépő munkaképtelenség járványa. Csak az életmódjavítástól várható az érelmeszesedés 
megelőzése vagy visszafordítása, csak így tehetünk nagy lépéseket a szívbetegség okozta 
halálesetek és a szívvel kapcsolatos munkaképtelenné válás visszaszorítása terén. 
  

Következtetés 

Nyilvánvaló, mi következik mindebből: drasztikusan csökkenthetjük a szívbetegség esélyét, 
ha optimális életmódot követünk. Meg kell tennünk ezeket a változtatásokat, hogy ez az 
elismerten megelőzhető betegség ne vezesse többé Amerika (és a világ) halálokainak listáját. 
Tudatában vagyok annak, hogy az ember valószínűleg nem fog az életmódján változtatni 
pusztán azért, hogy megváltoztassa az általános statisztikai adatokat a szívbetegség végzetes 
kimenetelét illetően. Azokért a százezrekért aggódom, akik szükségtelenül szállnak sírba – 
akár ebben az évben is –, mert nem tették meg időben a megfelelő lépéseket az életmód 
területén. És tudom, hogy legalább valamennyire törődünk magunkkal. 
Becsületesen el kell mondanom, még ha elcsépeltnek vagy mesterkéltnek hangzik is: igen 
komoly és mély felelősséget érzek Önökért, akik ezt a fejezetet olvassák. Minden tőlem 
telhetőt meg akarok tenni, hogy a szívbetegség tragédiájától megkíméljem az Önök életét. Túl 
sok embert láttam, akiket ez a gyilkos megsebesített, megölt és lerokkantott, hogy érzéketlen 
legyek a kérdés iránt. Ebből a nézőpontból hadd fogalmazzak meg egy utolsó kérést! Ha ez a 
fejezet tudatosította Önben, hogy életének mely területein kell változtatnia, ne késlekedjen! Itt 



az idő, hogy javítson étrendjén és életmódbeli szokásain. Ne várjon figyelmeztető jelzésekre, 
vagy az első szívrohamra, mielőtt komolyan venné az életmódbeli változásokat! Akkorra már 
visszafordíthatatlan, gyógyíthatatlan betegség alakult ki, s ami még rosszabb, a szívbetegség 
életünket is követelheti még azelőtt, hogy tudatosulna bennünk, hogy szívproblémánk van. 
A saját és szerettei érdekében miért ne vállalhatná az új életmód legalább néhány elemét még 
ma? Ha kitart a változtatások mellett, mélyen meg vagyok győződve arról, hogy életének 
legbölcsebb befektetésének fogja tekinteni őket. Ez a befektetés meghosszabbítja az életet, 
megelőzi a munkaképtelenné válást, és megjavítja az élet minőségét. Ne halogassunk, ne 
késlekedjünk, lássunk hozzá, hogy a szívbetegséget megelőző életmód összes jótékony 
hatásában részünk legyen! 
  
  

                    Negyedik fejezet 

  ELZÁRÓDOTT ARTÉRIÁK: 

tisztítsuk ki őket természetes módon! 
  

A kardiológus komor ábrázattal lépett be a vizsgálóba. Miután néhány közhelyszerű üdvözlő 
szót váltott betegével, a lényegre tért: "Jim, még egyszer átnéztem az ön érfelvételeit – 
angiogrammját –, és nincs választási lehetőség. Önnek bypass műtétre van szüksége." 
Jim egészen beleremegett. "Doktor úr, biztos ebben? A múltkori műtétemkor is majdnem 
meghaltam a műtőasztalon. Nincsenek más választási lehetőségek? Mi van a ballonos 
eljárással vagy az új gyógyszeres kezelésekkel?" 
"Jim, igazán sajnálom. Tudom, mennyire retteg a műtétnek még a gondolatától is, de 
egyszerűen nincs más választási lehetőség." 
  

A szívműtét hátulütői 

Efféle dialógus évente ezrével hangzik el Amerikában. Minden technikai haladásunk ellenére 
évente mintegy félmillió bypass műtétet végzünk. {Lábjegyzet:1 } A szívspecialisták 
kedvence, úgy tűnik, ma inkább a koszorúér-plasztika. Négyszáznégyezer ilyen műtétet 
végeznek évente az Egyesült Államokban. {Lábjegyzet:2 } Laikusok gyakran "ballonos" 
(katéteres intervenciós) eljárásnak nevezik, mert ez a beavatkozás felnyitja az elzáródott 
szívartériákat, erélyesen bevezet egy ballont az elzáródott véredényekbe. Ez fellazítja az 
eltömítő, zsíros lerakódásokat, és lehetővé teszi, hogy több vér folyjon át a korábban 
beszűkült területen. A kardiológusok – az újraelzáródást megakadályozandó – egy beszűkülést 
gátló, golyóstollrugó-szerű érprotézist, például rozsdamentes acélból készült, körkörös 
dróthálócsövet helyeznek be az érplasztika helyére. 
Ma már a laikus számára is annyira ismerős a bypass műtét és az angioplasztika, hogy talán 
azt gondolnák, Jimnek egy kicsit gyerekes a félelme egy ilyen jól bevált gyógyeljárástól. A 
szakemberek, akik ismerik az efféle mindennapos eljárások következményeit, valószínűleg 
mégis osztanák Jim véleményét. Ezekkel a módszerekkel az az egyik legnagyobb baj, hogy 
nem foglalkoznak a kiinduló betegség folyamatával. A betegség az érelmeszesedés olyan 
állapota, ami a szervezeten keresztül észrevétlenül hat a véredényekre, a fő artériák lassú, de 
szívósan növekvő elzáródását okozva. A bypass műtét és az érplasztika semmit sem tesz azért, 



hogy megakadályozza a zsírrétegek fokozatos felgyülemlését. Ezek a csúcstechnológiai 
eljárások csak "időt nyernek" azzal, hogy a szívet tápláló véredényeket kezelik. Ha nem a 
meszesedési folyamattal foglalkozunk, az áthidalt artériák ismét eltömődnek, a műtött vagy 
katéterezett véredények ismét elzáródnak. 
A sebészeti módszerek költségesek és igazán kockázatosak. Egy bypass szívkoszorúér-műtét 
átlagos kórházi költsége 35000 és 62000 dollár között mozog (az országos átlag 44200 
dollár). Az ár függ az operáló sebészektől és attól, hogy melyik kórházban végzik a műtétet. 
{Lábjegyzet:3 } A beavatkozás közben bekövetkező halál esélye igen csekély, körülbelül 3%, 
sőt néhány egészségügyi központban még ennél is kevesebb. {Lábjegyzet:4 } A legtöbb 
ember azonban szinte semmit nem tud a potenciálisan állandósuló mellékhatásokról, melyeket 
e műtét okozhat. A bypass műtétesek 2%-ának van agyvérzése, és 57 százalékuk szenved 
valamilyen neurológiai komplikációtól, melyek olyan rejtélyesek és titokzatosak, hogy az 
illető családja talán egyszerűen annak tudja be őket, hogy "az apu igencsak öregszik". 
{Lábjegyzet:5 }, {Lábjegyzet:6 }, {Lábjegyzet:7 } Az MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy az 
egyórás bypass műtét alatt az agy megduzzad, ami talán részben a mikroszkopikus 
vérrögökkel magyarázható, melyek a szívműtét alatt olyan általánosak. {Lábjegyzet:8 } 
A szívkoszorúér-plasztika 22000 dollárba kerül attól függően, hogy melyik orvos és hol végzi 
el a beavatkozást. {Lábjegyzet:9 } Egyetlen szívkoszorúéren végzett érplasztika hibaaránya 
35–45%-os, ha pedig egyszerre több véredényen kell műtétet végezni, 50–60%-os. Az efféle 
kudarcok gyakran újabb érplasztikát, sztentfelhelyezést vagy akár bypass műtétet tesznek 
szükségessé. {Lábjegyzet:10 } 
Tehát egy szívbetegen elvégzendő műtéti beavatkozásnak három hátulütője is van, ahogy az 
1. ábra {Kép:01 – A szívműtét káros következményei} összegzi. 

A szívbetegség hagyományos kezelésének lehetőségei 

Szerencsére vannak más megoldások a bypass műtét, az angioplasztikai és a gyógyszeres 
kezelés helyett. A páciensek, sőt néha még az orvosok sem tudnak ezekről a lehetőségekről. A 
preventív (megelőző) gyógyítás szakértői bebizonyították, hogy a szív véredényeiben 
kialakult elzáródások visszafordíthatóak az illető életmód-változtatásával, mint például a 
stresszkontrollal, a dohányzással való szakítással, az étrenddel és a rendszeres mozgással. A 
mellékhatások ekkor szinte kívánatosak, mert csökkentik a szívbetegség mellett jelentkező 
más betegségek kockázatát, és jobb életminőséget nyújtanak. 
Azok a szívbetegek, akik tudatára ébredtek az ebben a könyvben felvázolt tényeknek, ezzel az 
életfontosságú kérdéssel találják szembe magukat: "Hajlandó vagyok-e a betegségem 
visszafordítása érdekében szükséges józan életmód-változtatásokra?" Ha nemleges a válasz, 
akkor valószínű, hogy a bypass műtét vagy az angioplasztika egy bizonyos ponton 
elkerülhetetlenné válik. 
  

A szívbeteg követendő étrendje 

Néhány kórház a világ különböző részein táplálkozási tanfolyamokat hirdet azoknak, akik 
megpróbálnak – ilyen megközelítésben is – foglalkozni a szívbetegséggel. Ez a táplálkozási 
tanácsadás többnyire két fő kérdésre összpontosít: a telített zsír csökkentésére és kisebb 
mértékben a koleszterin visszaszorítására. Széles körű programok is formálják az étrendi 
javaslatokat, hogy segítsenek lefogyni a túlsúlyos pácienseknek. 1992-ben a Nemzeti 
Egészségintézet (National Institute of Health) szakértő bizottsága ezzel a céllal dolgozott ki 
speciális irányelveket. {Lábjegyzet:11 } Ezek hasonlítanak más befolyásos személyek, illetve 
intézmények által hirdetettekhez. Ilyen pélául az országos tiszti főorvos, {Lábjegyzet:12 } az 



Amerikai Szívtársaság (American Heart Association) {Lábjegyzet:13 } és a Nemzeti 
Tudományos Akadémia (National Academy of Sciences). {Lábjegyzet:14 } Az irányelvek 
némiképp hatékonyak, de nem nyújtják a kívánt eredményeket. 
Ebben a fejezetben egy olyan étrendet veszünk szemügyre, ami sokkal jobb, mint azok, 
amelyeket ezek az intézmények ajánlanak. Előtte azonban a koleszterinnel kapcsolatos 
nemzeti oktatási program (National Cholesterol Education Program – NCEP) javasolt 
étrendjét is érdemes megvizsgálni széleskörű népszerűsége miatt. 
A NCEP-étrend első lépésként 300 mg/nap-ra korlátozza a napi koleszterinbevitelt, és 200 
mg/napra a legszigorúbb, második változatban. Mindkettőben a zsírt az összkalória 30%-a 
alatt kell tartani. Az elsőben a telített zsír csak 8–10%-ig mehet fel, a második lépésben pedig 
már 7% alá kell kerülnie. 
Mennyire hasonlítanak ezek a koleszterinfogyasztási szintek az átlagos amerikaiakéhoz? 
Közelítő becslések jelzik, hogy a férfiak 270–400 mg-ot, a nők pedig 200–260 mg-ot 
fogyasztanak naponta. {Lábjegyzet:15 } 
Tehát a legtöbb nő és sok férfi már eleve alatta van az NCEP által célul kitűzött 200 vagy 300 
mg-os koleszterinértékeknek, de látunk-e nagyarányú csökkenést a szívmegbetegedések 
területén? Aligha. Örülhetünk, hogy az amerikaiaknak csökkent a koleszterinszintje, de nem 
elégedhetünk meg azzal, hogy csak elkezdtük a versenyt. Győznünk kell! A 220 mg-os 
étkezési koleszterin még mindig magasabb, mint az optimális mennyiség, ahogy később majd 
szemléltetjük. Ráadásul az amerikaiak jelentős mennyiségű zsírt fogyasztanak (a telített 
zsiradékot is beleértve), aminek önmagában is van vérkoleszterin-növelő hatása. 

A szívbetegség esetén alkalmazott irányadó étrend hiányosságai 

Lássuk, hogy a nemzeti koleszterinprogram étrendje mit tett az emberekért! A koleszterin 
csökkentésének az érelmeszesedést megelőző hatását középpontba állító vizsgálatban 
(Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study – CLAS) a szívkoszorúér-betegségben 
szenvedőket étrenddel vagy étrenddel és gyógyszerekkel kezelték. Az alkalmazott étrend 
olyan volt, amilyet a kutatók valószínűleg túl szigorúnak tartottak: nem több, mint 250 mg 
étkezési koleszterint és 26 százaléknál kevesebb zsírból származó kalóriát adagoltak naponta. 
{Lábjegyzet:16 } Figyeljük meg, hogy a CLAS-étrend valójában egészen hasonló NCEP 
javaslataihoz, és az átlagos amerikai étrendhez képest korlátozza a zsírokat. Négy év elteltével 
a program résztvevőinél újra megvizsgálták a szív artériáit. Azoknál, akik gyógyszeres 
kezelés nélküli különleges étrenden éltek, csekélyebb csökkenés mutatkozott a teljes és az 
LDL (rossz) koleszterinszinteknél. Az angiográfia eredményei (a szív artériáiról készült 
speciális röntgenképek) a négyéves periódus előtt és után a koleszterinszintekkel együtt a 2. 
ábrán {Kép:02 – A 26%-os zsír- és 250 mg-os koleszterin étrend eredményei} láthatóak. 
Ezek igen lehangoló eredmények. Figyeljük meg, hogy a nagy többségnek – majdnem ötből 
négynek – még inkább elzáródtak az erei, mint azelőtt, hogy erre az étrendre átállt. Csak hat 
százalékuknál állt be javulás. Láthatjuk, hogy ezek az étkezési változtatások és az ebből 
fakadó 6%-os csökkenés a koleszterin- és LDL-szintben nem elég a szívkoszorúér-betegeknél. 
Az eredmények nem egyedülállóak. Hasonló kísérleteket végeztek más alkalommal is, és az 
eredmények mindig ugyanilyen csüggesztőek voltak. 
Például a hiperlipémiának – azaz a vérzsír megnövekedésnek – sebészeti ellenőrzési 
programja jól szemlélteti ezt a dolgot. {Lábjegyzet:17 } Ez a kísérlet egy olyan hasüregi 
beavatkozás eredményeit vizsgálta, ami megakasztja a koleszterin újrafelhasználását az 
emésztési traktus útján. Bemutatták, hogy ez a sebészeti beavatkozás, amit a vékonybél 
részleges bypassának neveznek, képes volt csökkenteni a koleszterinszinteket. Ez az eljárás 
20 évvel ezelőtt vált gyakorlattá, de ma már tudjuk, hogy jobb módszerek is vannak, hogy a 
megnövekedett vérzsírokkal elbánjunk. Következésképpen engem nem az a csoport érdekelt, 



melyet sebészileg kezeltek. Inkább a másik, melyet kontrollcsoportként tanulmányoztak. A 
program kezdetén a jelentkezőket találomra két csoportba sorolták. A kontrollcsoportban 
lévőknél nem történt hasi sebészeti beavatkozás, helyette speciális étrendre fogták őket. Olyan 
korlátozó, ha nem szigorúbb étrendre állították be őket, mint a 2. ábrán bemutatott kísérletben. 
Ez 25% zsírt és 200–250 mg étkezési koleszterint tartalmazott. 
A kísérleti alanyok tíz évig álltak megfigyelés alatt. Azoknál, akik az étkezési programot 
követték, lecsökkent a teljes és az LDL-koleszterin-szint. Az első évben az átlagos LDL-jük is 
enyhén lesüllyedt, 178-ról 174-re. A program ötödik évére az átlag még tovább csökkent 167-
re, a hetedik évre pedig 159 lett. A tíz év alatt a résztvevők még mindig megtartották az 
átlagosan alacsonyabb koleszterinszintjüket ahhoz képest, amennyi induláskor volt, noha az 
LDL-érték 167-re kúszott vissza. A koleszterin számadataiban jelentkező enyhe, mérsékelt 
javulás ellenére a szívartériákban lévő elzáródások, eltömődések egyre rosszabbodtak, ahogy 
a 3. ábra {Kép:03 – A 25% zsiradékot és 200-250 mg koleszterint tartalmazó étrend 
következményei} mutatja. 
Figyeljük meg, hogy a tízéves időszak során egyenletesen rosszabbodott az állapotuk! A 
tizedik évben a betegség 85%-os előrehaladást mutatott. Csoda, hogy oly sok bypass műtéten 
átesett páciensnek kell alávetnie magát újabb operációnak tíz évvel később? Noha néhányan 
javulást mutattak az NCEP által javasolt étrenden, de a többségnél nem mutatkozott javulás. 
Szórványos sikertörténetek egyszerűen nem elégségesek. Képzeljük el csalódásunkat, ha 
szívbetegként éveken át pontosan követnénk orvosunk étkezési előírásait, hogy azután 
megállapítsák, hogy szívünk véredényeinek állapota jelentősen romlott. Csalódottságunkat 
valószínűleg tovább fokozná, ha azután megtudnánk, hogy szinte mindenki másnál is, aki 
ugyanazt az étrendet követte, szintén rosszabbodás állt be. A csalódottság akkor lenne igazán 
teljes, amikor megtudnánk, hogy az étrendet már tesztelték, és teljesen alkalmatlannak 
bizonyult. Nyilvánvaló, hogy valami jobbra van szükség. 
  

Ami már bizonyított a szívbetegség visszafordítására irányuló étrenddel 
kapcsolatban 

Dr. Dean Ornish és kollégái a San Franciscó-i öböl környékén folytatták le Az életmód és a 
szív elnevezésű kísérletüket (The Lifestyle Heart Trial). {Lábjegyzet:18 } Nem a bypass vagy 
érplasztikai műtétre összpontosítottak, mint az előző két példában. Ebben a kísérletben az 
étkezési megközelítést tekintve volt egy figyelemre méltó különbség: a 200–250 mg étkezési 
koleszterin helyett csupán napi 5 mg koleszterint engedélyeztek. A 25–26 százalék zsírból 
származó kalóriát tartalmazó étrend helyett csak 10 százalék zsírtartalmú étrendet állítottak 
össze. A teljes kalóriamennyiséget azonban nem korlátozták. Az étrend alapvetően szinte 
teljesen vegetáriánus volt (gyümölcsök, zöldségek, gabonaneműek és kis mennyiségben 
diófélék), húst egyáltalán nem tartalmazott, néha tojásfehérjét és napi egy csésze sovány tejet 
vagy zsír nélküli joghurtot (ezekben 5–5 mg koleszterin van). E kísérlet eredményét a 4. ábra 
{Kép:04 – A 10% zsírt és 5 mg koleszterint tartalmazó étrend eredményei a Lifestyle Heart 
Trial kísérlet során} jelzi. Ez az étrend minden tekintetben jobb volt, mint azt lemérhetjük a 
teljes koleszterin és az LDL-koleszterin mennyiségében beálló igen nagymértékű 
csökkenésen. Ezek a csökkenések sokkal nagyobbak, mint amelyek az előző két kísérlet során 
végbementek. Különösképpen érdemes megjegyezni, hogy ezek az emberek már részt vettek 
egy programban, mely igen hasonlított ahhoz, amit a National Cholesterol Education Program 
támogatott még azelőtt, hogy ez a kísérlet elkezdődött. Mielőtt elkezdtek volna dolgozni Dr. 
Ornish-sal és kollégáival, a résztvevők átlagosan kalóriafogyasztásuk 31,5 százalékát fedezték 
zsírból, és 213 mg napi koleszterint vettek magukhoz. 
A program beindulása előtt elvégezték a résztvevőkön a szív koszorúereinek festéses 



vizsgálatát, majd egy év múltán újra. Ezeknek az angiogrammoknak a számítógépes 
értékelése igen pontos számításokat tett lehetővé. Vajon romlottak-e a beszűkülések, 
ugyanolyanok maradtak, vagy javultak? Sok orvos bámulatára a számítógépes 
összehasonlítások nyilvánvalóvá tették, hogy a páciensek 82 százaléka tapasztalta 
érelmeszesedése visszafejlődését. Csak 14 százalékuknál nem volt változás, és csupán 4 
százalék állapota romlott. Ez az első olyan kísérlet, ahol egyedül életmódváltozás révén 
jelentős regresszió (visszafejlődés) történt, és ez a résztvevők 82 százalékánál végbe is ment 
egy rövid, 12 hónapos időszak alatt. 
A regresszió kifejezést alkalmazták az eltömődésekben bekövetkezett viszafejlődésre, mely 
tíz páciensből nyolcnál megtörtént. Végül is 2,2%-os átmérőbeli regresszió történt, ami a 
véráteresztésre kivetítve 9%-os növekedést jelent. Figyeljük meg, hogy akik a legnagyobb 
mértékű szűkülettel (sztenózis) vagy elzáródással fogtak hozzá a kísérlethez, és így a 
legnagyobb szükségük volt a regresszióra, azok nyerték a legtöbbet. Azoknál a 
koszorúereknél, melyek 50 százaléknál jobban elzáródtak, 5,3 százalékos volt a javulás, ami 
23 százalékkal jobb vérátfolyást jelent. Ez jelentős mértékű regresszió egyetlen év után. A 
kísérlet elvégzése előtt a legtöbb orvos nem hitt abban, hogy életmódváltozás útján regresszió 
mutatkozik bármilyen hosszú idő alatt is, nemhogy 12 hónapon belül. 
Figyeljük meg, hogy az átmérőszűkületben egy kismértékű javulás (változás) sokkal nagyobb 
volumenű véráteresztéssel párosul! Ez azért van így, mert a vérátfolyás mértéke 
matematikailag az átmérőben bekövetkező változás negyedik hatványával arányos. 
{Lábjegyzet:19 } 
  

A Lifestyle Heart Trial kísérletsorozatban részt vevők étrendje 

A Lifestyle Heart Trial előtt egyetlen kísérlet sem idézett elő regressziót – még 
gyógyszerezéssel sem – ilyen rövid idő alatt. Ez a kísérlet nemcsak azt mutatta meg, hogy 
rövid idő alatt is lehetséges regresszió, hanem azt is, hogy ez gyógyszer alkalmazása nélkül is 
végbemehet. Példát mutat arra, mi történhet, ha elfogadunk egy egyszerű életmódprogramot, 
amiben más tényezők között egy kitűnő étrend is szerepel. Vegyük szemügyre közelebbről az 
étrendet, melyet az 5. ábrán {Kép:05 – A Lifestyle Heart Trial során alkalmazott étrend} 
mutatunk be. 
  

A Lifestyle Heart Trial kísérletsorozatban szereplő tényezők az étrend mellett 

Az étrendben véghezvitt változtatásokkal együtt a kísérlet résztvevői néhány más életmódbeli 
változtatást is végrehajtottak. Ezek teljes listája a 6. ábrán {Kép:06 – Életmód-változtatás a 
Lifestyle Heart Trial kísérletsorozatban} látható. 
Újabban az Ornish-féle páciensek egy ötéves, rendszeres ellenőrzéssel társuló programot 
teljesítenek. A szív véráteresztő képességének mérése folyamatos, hogy ki lehessen mutatni a 
jelentős javulást, amikor a mérési adatokat összehasonlítják az ötéves program előtt mért 
adatokkal, illetve annak a kontrollcsoportnak az adataival, amelyben az NCEP-típusú étrendet 
és a szokásos kezelés más formáit alkalmazták. {Lábjegyzet:20 } 
Alfred Whitehead filozófus mondása alkalmazható a szívbetegségre és az annak 
visszafordítható voltát mutató kísérletekre. A mondást a 7. ábrán {Kép:07 – Alfred Whitehead 
filozófiája} olvashatjuk. 
Dr. Ornish munkája jó példa arra, hogy egy szokástól eltérő elme foglalkozhat a 
nyilvánvalóval. A szívbetegség az első számú gyilkos Amerikában. Minden egyesült 
államokbeli orvos jól tudja, mennyi a szívbeteg, úgy tűnik, többségünk mégis pusztán a 



betegség tüneteit kezeli a kiváltó ok helyett. Az esetek döntő többségében az alapbaj az 
életmód. Ez világos. Sok gyógyító szakember töméntelen időt töltött el azzal, hogy feltörölje 
a padlót, és nem vette észre, hogy a nyitva hagyott vízcsap és a mosdókagylón kizubogó víz 
az alapvető ok, ahogyan a 8. ábra {Kép:08 – A tünetek kezelése} szemlélteti. 
Most, hogy a nyilvánvaló dolgokat bemutattuk és bebizonyítottuk, ideje, hogy a szívbeteg 
emberek tudomásul vegyék őket, és ennek megfelelően elkezdjenek változtatni az 
életmódjukon, mielőtt túl késő lenne. 
  

A koffein is kedvezőtlenül hat a szívre 

Figyeljük meg, hogy a Lifestyle Heart Trial a koffeint sem engedélyezte. Miért tiltják a 
koffeint, amikor az Amerika egyik kedvenc itala? Először is: vannak aggályok, miszerint a 
koffeinnek talán viszonylag kicsi, de jelentős szerepe van a koleszterin- és a vérnyomásszint 
emelésében. {Lábjegyzet:21 } Megemelheti a vér homocisztein-szintjét is, ami 
érelmeszesedést idézhet elő. {Lábjegyzet:22 } Ami pedig még fontosabb, Ornish és kollégái 
azért tiltották a koffeint, mert sok embernél képes növelni a stresszhatást. {Lábjegyzet:23 } A 
stressz feletti uralom igen fontosnak látszik a szívkoszorúér-megbetegedés visszafordításában. 
Ha az ember szenvtelen, tárgyilagos, összeszedett és kiegyensúlyozott akar maradni, akkor 
szüneteltesse a kávéfogyasztást. 
  

Rendszeres mozgás és a szív megemelkedett szisztolés értékei 

A Lifestyle Heart Trial egy rendszeres mozgásprogramot is magában foglal, ahogy a 9. ábrán 
{Kép:09 – Mozgásprogram a Lifestyle Heart Trial kísérletsorozatban} felvázoltuk. A cél az 
volt, hogy a betegek naponta tegyenek sétát, viszonylag gyors léptekkel, hogy a percenkénti 
szívdobbanások elérjék az egyén maximális szívverési sebességének 50–80%-át megemelje. 
Ezen egyszerű számítás szemléltetésére határozzuk meg saját maximális pulzusszámunkat és 
a megcélzott arányt, ahogy a 10. ábrán {Kép:10 – A megcélzott pulzusszám kiszámítása 
aerobik testgyakorlás esetén} magyarázzuk. 
Mielőtt a mozgásprogram elkezdődött, minden résztvevővel elvégeztettek egy "belépő" 
stressztesztet. Ha valakinek abnormális volt az EKG-ja – ami jelezte, hogy vérellátáshiány 
lépett fel a szívnél a teszt során – a szívverés mértékét a hiány pillanatában feljegyezték. A 
célul kitűzött szívritmusarány annál a személynél a testgyakorlás idejére a feljegyzett 
szívverés 50–80%-a. {Lábjegyzet:24 } 

A teljes vérkoleszterinszint csökkenése a Lifestyle Heart Trial alatt 

A kísérletsorozatban két csoport vett részt. Az eddig bemutatott eredmények egy kísérleti 
csoport és egy kontrollcsoport összehasonlításán alapulnak. A kontrollcsoport olyan étrendet 
követett, ami hasonlított az NCEP étrendjéhez. A két csoport teljes koleszterinjének 
összehasonlítása látható a 11. ábrán {Kép:11 – A teljes koleszterin változásai a Lifestyle Heart 
Trial kísérletsorozatban}. 
Ez a grafikon jól szemlélteti, hogy a kísérleti csoport vegetáriánus étrendje mennyire felette 
áll a kontrollcsoport hústartalmú étrendjének. A vegetáriánus csoportnál egy év után a 
koleszterin értékében 56 pont volt a csökkenés, vagyis 24%, míg a húsevő csoportnál csupán 
13 pont, vagyis 6%. Ez az, amit várhatunk a hússal táplálkozók esetében, hogy megmarad a 
National Cholesterol Education Program étrendjén szerzett jellegzetes 6%-os csökkenés. 
Elégedettek lennénk egy ilyen csekély csökkenéssel, amikor tudjuk, hogy a Lifestyle Heart 



Trial vegetáriánus étrendje igen jelentős pozitív eredményeket is elérhet? 
  

LDL-csökkenés a Lifestyle Heart Trial 
kísérletsorozatban 

Mi van az LDL-koleszterinnel, vagyis a rossz koleszterinnel, ami könnyen oxidálódik, 
károsítja az artériákat és szívkoszorúér-megbetegedést okoz? A két csoport összehasonlítását a 
12. ábra {Kép:12 – Az LDL-koleszterin változásai a Lifestyle Heart Trial program során} 
szemlélteti. 
Egy évvel azután, hogy vegetáriánus étrendre álltak át, és más életmódbeli beavatkozások 
történtek, a kísérleti csoport LDL-je 37%-kal csökkent. A kontrollcsoport, amelyik a National 
Cholesterol Education Program-típusú étrendet követte, csak 5% visszaesést tapasztalt. Ez 
bizonyára magyarázatot ad arra, miért volt ilyen hatásos a szívkoszorúér-betegség 
visszafejlődése a vegetáriánus pácienseknél. 
  

Az alacsony LDL hatása 

Számos tanulmány demonstrálta, hogy ha az LDL-koleszterint lényegesen csökkentjük, 
valószínűleg bekövetkezik a szívkoszorúér-megbetegedés visszafordulása. Néhány kísérleti 
alanyt, akinek szívkoszorúér-betegsége volt, és magas volt az LDL-koleszterinje, LDL-ük 
csökkentésével kezeltek, másokat pedig a konvencionális, szívbetegeknél alkalmazott 
terápiával. Az eredményeket a 13. ábra {Kép:13 – Az LDL csökkentése visszafordítja a 
szívbetegséget} hasonlítja össze. {Lábjegyzet:25 } 
Öt páciens közül egy már szenvedett szívrohamtól, és a teljes koleszterinje 200 alatt volt. 
Noha ezeknél a pácienseknél más kockázati tényezők működnek, mint például dohányzás 
vagy alacsony HDL, az orvosok szokás szerint nem fordítottak figyelmet a teljes vagy LDL-
koleszterinjükre. Egy 1996-os kísérlet azonban megmutatta, hogy az infarktuson átesett 
páciensek, akiknek már elég jó a koleszterinszintjük, tovább javulnak egy olyan program által, 
amely LDL-szintjüket csökkenti. {Lábjegyzet:26 } 
  

A vegetáriánus étrend csökkenti a szívesemények számát 

A St. Thomas Atherosclerosis Regression Study (Szt. Tamás érelmeszesedést visszafejlesztő 
vizsgálat – STARS) {Lábjegyzet:27 } további megerősítést nyújtott egy csökkentett 
koleszterintartalommal és teljes életmódbeli változással járó étrendnek. Ez a brit kísérlet 
közelebbről vizsgálta az Ornish alkalmazta étrendet, és olyan eredményeket produkált – 
ahogy várható is volt –, melyek a NCEP és a Lifestyle Heart Trial étrendjén lévők eredményei 
között voltak. A STARS kutatói számos módon túlléptek az NCEP második lépésben ajánlott 
étrendjén: 1. jelentős mennyiségű növényi rostot adtak a táplálékhoz (6 grammot 1000 
kalóriánként); 2. tovább csökkentették a koleszterinbevitelt, ami csak 100– 120 mg-ot ért el 
naponta sok résztvevő esetében; 3. az étrendben megnövelték a többszörösen telítetlen zsírt. E 
változtatásokkal az étrend még az NCEP étrendjénél is közelebb került a vegetáriánushoz. 
Pácienseiket lebeszélték a dohányzásról, és megfelelő szintű naponkénti testmozgást 
ajánlottak nekik. Ez utóbbi összetevőknek a leírása jelentéseikben azt mutatja, hogy 
viszonylag kevés figyelmet fordítottak ezekre a területekre Ornishoz képest. Amikor a 
STARS-program kezdetén készített érfelvételeket összehasonlították azokkal, melyeket 
átlagosan három évvel később készítettek, az eredmények olyanok voltak, mint amilyenekre 



számítottak. Azaz: az Ornish által elért és az NCEP-étrendet követők eredményei közé estek, 
38 százalékuknál történt regresszió, miközben 15 százalékuknál a betegség tovább fejlődött, 
és a csoport felénél nem mutatkozott jelentős változás. 
Ez az étkezésmód azonban csökkentette a szívesemények számát. Amikor összeadták az 
összes agyvérzés, szívroham, halál, szívkoszorúér-, bypass műtét és érsebészeti beavatkozás 
számát, bebizonyosdodott, hogy figyelemre méltó eredményt értek el. Míg a 
kontrollpáciensek közül 10 százaléknál lépett fel valamelyik esemény, addig az étrenddel 
kezelt páciensek 3 százalékánál. 

Nem emelkedett a HDL a Lifestyle Heart Trial kísérletsorozat alatt 

Mi a helyzet a HDL-koleszterinnel? Ahogy az előző fejezetben láttuk, minél magasabb a 
HDL-koleszterin, annál jobb a helyzet, ami a szívbetegség megelőzését illeti. A két csoport 
HDL-értékeit a 14. ábrán {Kép:14 – Változás a HDL-koleszterinben a Lifestyle Heart Trial 
kísérletsorozat folyamán} hasonlítjuk össze. 
Mindkét csoportnál enyhén csökkent a HDL, de oly kis mértékben, hogy statisztikailag nem is 
jön számításba. A kísérleti csoport tagjai azonban alacsony HDL-érték-változásuk ellenére is 
visszafejlődést észleltek szívkoszorúér-betegségükben. Hiszem, hogy ez fontos dolgot értet 
meg velünk. Ha valakinek szívkoszorúér-betegsége van, az LDL csökkentése fontosabb, mint 
a HDL növelése. A kontrollcsoportnak magasabb volt a HDL-je, ami egészségesnek 
tekinthető, ám szívkoszorúér-megbetegedésük mégis súlyosbodott, ami ismét csak arra utal, 
hogy az LDL talán fontosabb, ha a cél az érelmeszesedés regressziója. Ne gondoljuk azonban, 
hogy a HDL szerepének nincs jelentősége! A fejezet későbbi részében a HDL vonatkozásait 
közelebbről is megvizsgáljuk. 
  

A trigliceridszint emelkedett a Lifestyle Heart Trial során 

Az átlagos amerikainál a szívkoszorúér-megbetegedés folyamatában annál rosszabb 
elváltozások állnak be, minél magasabb a trigliceridszint. {Lábjegyzet:28 } Meglepő volt 
tehát, hogy azok, akiknek a Lifestyle Heart Trial kísérlet során visszájára fordult a 
szívbetegsége, a triglicerid-szintjükben emelkedést észleltek, ahogy a 15. ábra {Kép:15 – 
Trigliceridszint-változás a Lifestyle Heart Trial kísérlet során} mutatja. 
A vegetáriánus csoportnál 46 pontos növekedés mutatkozott a trigliceridek mennyiségében, a 
kontrollcsoportnál viszont 17 pontos csökkenés ugyanannyi idő alatt. Ez a triglicerideknél 
jeleztkező emelkedés nem tipikus más kísérletekben részt vevő vegetáriánusoknál. Néhány 
kísérlet a vegetáriánus csoportokat az átlagoshoz képest alacsony trigliceridjeikkel 
azonosította. {Lábjegyzet:29 }, {Lábjegyzet:30 } Mi történt tehát a Lifestyle Heart Trial 
során? Az igen zsírszegény vegetáriánus étrendet követő egyének talán hajlamosak arra, hogy 
felszökjön a trigliceridszintjük, mert nagyobb mennyiségű összetett szénhidrátot 
fogyasztanak. A Lifestyle Heart Trial étrend 70–75 százalékában szénhidrátokból áll. Ezek a 
szénhidrátokban gazdag ételek pedig a szívbetegség és a rák kockázatát tekintve jótevőknek 
látszanak. Nehéz felfogni, hogy túl sok volt nekik a jóból. 
Ámbár a trigliceridek emelkedése látszólag nem játszik szerepet a Lifestyle Heart Trial átfogó 
sikerében, hátramarad a kötekedő kérdés: az Ornish-féle szigorú zsírkorlátozás visszatérhet, 
hogy kísértsék a hosszú menetelés résztvevőit? A kérdés nem csupán elméleti: ahogy már 
láttuk, azok a vegetáriánusok, akik nem vették a fáradságot, hogy csökkentsék 
zsírfogyasztásukat, hajlamosak voltak az átlagosnál kevesebb zsiradékot fogyasztani, de 
távolról sem olyan keveset, amennyit Ornish és kollégái igényeltek. Érdekes módon 
Resnyikov saját kutatásában csakúgy, mint kilenc másik kísérlet során megállapította, hogy a 



teljesen vegetáriánusoknak általánosságban alacsonyabb a koleszterin- és LDL-szintjük, a 
trigliceridszintjük, és mindnek egyformán jó volt a HDL-szintje. {Lábjegyzet:31 } E 
bizonyíték alapján gyanús lesz az Ornish-étrend különlegesen alacsony zsírbevitele és az 
ezzel párosuló magas szénhidrátfogyasztás, mivel ez az oka a trigliceridek növekedésének. 
Egy másik, a vegetáriánusok alacsonyabb értéket dokumentáló beszámoló további 
tájékoztatást nyújt. Főként azoknál a vegetáriánusoknál, akik még szerényebb szintre 
csökkentették a zsírfogyasztásukat (kalóriabevitelüknek 23 százalékára), alacsonyabb 
trigliceridszintet találtak. {Lábjegyzet:32 } Egy másik kísérlet pedig azt mutatta, hogy az a 
vegetáriánus étrend, ami nem korlátozza túlzottan a zsírfogyasztást, csökkentheti a 
koleszterinszintet, mégis megtartja a HDL-értékeket. {Lábjegyzet:33 } Ezek a kísérletek 
további gyanút ébresztenek a nagyon zsírszegény étrend iránt is. Sokan aggódnak, hogy a 
zsírfogyasztásnak az Ornish-féle igen alacsony szintre csökkentése a trigliceridek emelkedését 
és a HDL visszaszorítását eredményezi, ahogy a Lifestyle Heart Trial kísérletsorozatnál láttuk. 

Egy utolsó információmorzsa talán segít, hogy a zsírszázalék kérdését még jobban megértsük. 
Amikor dr. Ornish adatait elemezte – hogy kiderítse, melyik a szívbetegség visszafordítására 
kidolgozott étrendjének legfontosabb része –, megállapította: inkább alacsony 
koleszterintartalma, nem pedig alacsony zsírtartalma volt a döntő. {Lábjegyzet:34 } Ez azt 
jelenti, hogy az állati eredetű termékek kiküszöbölése fontosabb – ami biztosítja, hogy az 
étrendben nem lesz koleszterin –, mint a zsírtartalom drasztikus csökkentése. Ez a 
gondolkodási irányzat összhangban van a legmodernebb kísérletekkel, melyek bizonyítják a 
némileg magas zsír és az olyan koleszterinmentes élelmiszerek megelőző, jótékony hatásait, 
mint amilyenek a mogyoró- és diófélék. Az előző fejezetben beszéltünk a diófélék jótékony 
hatásairól. 
A Stanford Egyetemről e szemléletmód további alátámasztást kap. Ottani kutatók 
demonstrálták, hogy életmód-változtatások is felhasználhatók a szívkoszorúér-betegség 
megakadályozására. {Lábjegyzet:35 } Kutatásukra és más publikált kísérletekre alapozva így 
összegeztek: "Úgy tűnik, általában jobb angiográfiás eredményeket érünk el az LDL-
koleszterin határozott csökkentésével, ugyanis a betegség regressziójáról árulkodó kísérletek a 
kezelés alatt álló öt csoportban 35 százalékos, sőt még nagyobb csökkenést produkáltak." 
Ahogy az előző fejezetben láttuk, nincs szükség nagyon alacsony zsírtartalmú étrendre ahhoz, 
hogy a teljes vagy az LDL-koleszterin csökkenését elérjük. 
Az összes bizonyítékot figyelembe véve, hogy ti. melyik a legjobb étkezési zsírszint, arra 
következtetünk, hogy 5–10 százalék túl alacsony, 30 százalék valószínűleg túl magas, 
körülbelül 25 százaléknyi látszik optimálisnak. 
  

Vegetáriánus étrenddel a mellkasi fájdalmak gyorsan csökkennek 

Amikor valaki a szívkoszorúér-megbetegedésre jellemző gyakori mellkasi fájdalmakat 
tapasztal, gyakran aláveti magát koszorúér-angiogrammnak. Ez megmutatja, hogy a 
páciensnek valóban súlyos szívkoszorúér-betegsége van-e. Ha elzáródások is vannak, a 
vizsgálat pontosan megméri, hol, és mennyire komolyak ezek. (Már a részlegesen elzáródott 
artériák korlátozzák a szívizom vérellátását, és így fájdalmat idéznek elő a szívizomban). 
Az ebben a fejezetben leírt néhány kísérletben részt vevő egyéneknek szívvel kapcsolatos 
mellkasi fájdalmaik vagy gyakori anginás panaszaik voltak. Ez a fájdalom volt a fő ok, ami 
elindította a szívkoszorúerek vizsgálatát. Láttuk, hogy a vegetáriánus csoport a Lifestyle Heart 
Trial kísérletsorozatban jelentős javulást tapasztalt valamennyi koleszterinszinten, és artériális 
elzáródásuk csökkent. Mi lett a mellkasi fájdalmakkal? A kísérlet kezdetekor a kísérleti 
csoport átlagos tagjai hozzávetőlegesen heti ötször tapasztaltak mellkasi fájdalmat. A 16. ábra 



{Kép:16 – Szívvel kapcsolatos mellkasi fájdalom a Lifestyle Heart Trial kísérletsorozatban} 
bemutatja a kísérleti és a kontrollcsoport mellkasi fájdalmainak összehasonlítását. 
A mellkasi fájdalmak a kísérleti csoportnál (vegetáriánus étrend) 91 százalékkal csökkentek, 
heti egyszeri alkalomnál is kevesebbre. A kontrollcsoportnál (az NCEP által javasolt húsos 
étrend) 165 százalékkal romlott a helyzet egy év során. Ezek az eredmények várhatóak voltak, 
és az első csoport szívartériáinak javulásával teljes megegyezést mutattak, az utóbbi 
csoportnál pedig a megnövekedett elzáródásokkal, ahogy a 4. ábra is mutatta. 
E kísérlet egyik eredménye teljesen váratlan volt. A kísérleti csoport mellkasi fájdalmaiban 
bekövetkezett 91 százalékos óriási csökkenés az első három hét alatt történt – sokkal azelőtt, 
hogy elzáródásaik jelentős fizikai visszafejlődésére számíthattak volna. A mellkasi fájdalmak 
ilyen gyors visszaszorulása sokak számára elképesztő volt az orvostársadalomban. Mások 
azonban nagyon is meg tudták magyarázni ezeket a drámai, rövid átfutási idejű változásokat, 
melyek életmód-változtatás révén bárkinél végbemehetnének. Magam is láttam sok olyan 
beteget, akik eleinte pusztán a szobában megtett néhány lépéstől már megsemmisítő anginás 
mellkasi fájdalmat éreztek. Két vagy három vegetáriánus étrenden és megfelelő mozgással 
eltöltött hét után – sokan közülük – napi 8 kilométert gyalogoltak mellkasi fájdalom nélkül, és 
kevesebb szívgyógyszert használtak, mint korábban. Az eredmények gyakran olyan 
bámulatosak, hogy sokaknak személyesen látniuk kellene a drámai javulást. 
  

A magas vérkoleszterin megakadályozza a véredény-ellazulást 

Noha néhányan úgy képzelik, hogy a véredények csövek, melyek átjárják testünket, az efféle 
jellemzés félrevezető. Valójában az egészséges artériák izmos szervek, melyek képesek arra – 
átmérőjük megváltoztatásával –, hogy ellenőrizzék, mennyi vér folyik át rajtuk. Képesek 
ellazulni, és több vért átereszteni, vagy összehúzódni, és így kevesebb vért átengedni. A 
véredények elernyedése különösen fontos a szív működése szempontjából. A szívkoszorúerek 
elernyedése lehetővé teszi, hogy nagyobb mennyiségű vér folyjon a szívizomhoz. A 
véredények elernyedése máshol pedig a szív munkával való terhelését csökkenti azáltal, hogy 
mérsékeli az ellenállást, ami ellenében a szív pumpál. 
Mi tudna magyarázatul szolgálni, ha az elzáródás csökkenése nem adna magyarázatot a 
mellkasi fájdalom terén beálló javulásra? A vegetáriánus étrendnek köszönhető 
fájdalomcsökkenés oka csupán újabban vált világossá. Valószínűleg a vegetáriánus étrend 
segítheti – legalábbis részben – a véredények elernyedését. 
  

A nitrogén-monoxid szerepe a mellkasi fájdalom megelőzésében 

A vérben lévő nitrogén-monoxidnak létfontosságú szerepe van a véredények elernyedésében. 
Ne tévesszük össze a nitrogén-oxiddal (nevetőgáz, kéjgáz), a nitrogén-monoxid fontos 
ellazító, amit a véredényeinket borító endoteliális, azaz érbelhámsejtek termelnek. Amikor a 
koleszterinszint emelkedik, a véredények nem ernyednek el megfelelő módon a nitrogén-
monoxidra reagálva. A koleszterinszintben bekövetkező változások rövid idő alatt jelentős 
mértékű különbséget okozhatnak az elernyedés mértékét tekintve. A kutatók újabban 
koleszterincsökkentő gyógyszereik megvonásával emelték meg pácienseik koleszterinszintjét. 
Két héten belül a nitrogén-monoxidra adott válaszban jelentős csökkenés mutatkozott. 
{Lábjegyzet:36 } 
A magas koleszterinszint miért lenne összefüggésben a nitrogén-monoxid hatásaival? Egy 
1995. évi laboratóriumi munka ennek egyik okát tette nyilvánvalóvá. A kutatók 
bebizonyították, hogy a magas koleszterinszint a nitrogén-monoxid bomlását okozza. 



{Lábjegyzet:37 } Az endoteliális sejtek megpróbálják kiegyenlíteni ezt a veszteséget, úgy 
hogy több nitrogénmonoxidot termelnek, {Lábjegyzet:38 } azonban a nitrogén-monoxid 
gyors eltűnése miatt ezek a sejtek általában kifogynak az L-argininből. Ez egy kritikus 
nyersanyag, ami szükséges a nitrogénmonoxid termeléséhez. Egy másik kísérlet azt 
bizonyította, hogy a jelentős koleszterincsökkenés javítja az EKG-stresszteszt eredményeit 
(ami azt mutatja, hogy megjavult a szív vérellátása ) négy héten belül. {Lábjegyzet:39 } 
Ezekkel az összefüggésekkel összhangban a tudósok megállapították, hogy az arginin pótlása 
segít helyreállítani az artériák normális ellazulását, még akkor is, ha az illetőnek magas a 
koleszterinszintje. {Lábjegyzet:40 } Az L-arginin történetesen nagy mennyiségben található a 
vegetáriánus étrendben, de elszórtan a húsban és a tejtermékekben is. Az élelmiszerek 
arginintartalmának táblázatát a 17. ábra {Kép:17 – Élelmiszerek arginintartalma} közli. 
Figyeljük meg, hogy a húsban és a tejtermékekben jóval kevesebb az arginin, mint a 
babfélékben és az olajos magvakban, melyekben 3–35-ször több van. 
Következésképpen a gyors anginajavulás a Lifestyle Heart Trial kísérletsorozatban 
valószínűleg legalább két külön hatásnak köszönhető. Az egyik: a leszállított koleszterinszint 
segít helyreállítani a véredények normális relaxációs mechanizmusait. A másik: az arginin 
megfelelő mennyiségéről gondoskodó vegetáriánus étrend kezdettől fogva segíti az artériák 
elernyedését, valószínűleg még azelőtt, hogy a vérkoleszterin-szint jelentősen visszaesett 
volna. 
  

A vörösvérsejtek összetapadásra való hajlamának mérséklődése is csökkenti a 
mellkasi fájdalmat 

Van egy harmadik magyarázat arra, hogy meglehetősen drámai módon, rövid idő alatt 
csökkennek az anginás panaszok a koleszterint csökkentő étrendek hatására. A vörösvérsejtek 
összetapadásra való hajlamában bekövetkező csökkenést vagy a vér hígulását figyelték meg 
német kutatók az életmód-változásoknak a szívbetegség előrehaladására gyakorolt hatását 
vizsgáló másik kísérlet során. Dr. Gerhard Schuler és társai igen aprólékosan mérlegelték az 
artériás elzáródások regressziójára vonatkozó néhány kísérletet. {Lábjegyzet:41 } Rendszeres 
testmozgást és étrendet alkalmaztak, ami átlagosan 26% zsírt és 135 mg koleszterint 
tartalmazott (ez jobb, mint a legjobb NCEP-étrendé). A kísérlet ötvenhat résztvevője közül 
30%-nak segítettek regressziót elérni. A második csoportnak életmód-változtatás nélkül 
csupán 4%-a ért el regressziót. 
A mellkasi fájdalmak kérdése miatt a kutatók mérlegelték a vörösvérsejtek (eritrociták) 
összetapadásra való hajlamát (felhalmozódási aránynak is nevezik). A tapadósabb 
vörösvérsejtek hajlamosak a felhalmozódásra, és meggátolják, hogy a szívizom optimális 
vérellátást kapjon, ami növelheti az anginát. Még ebben az optimálisnál gyengébb 
életmódprogramban is igen jelentős mértékben csökkent a vörösvérsejtek összetapadásra való 
hajlama. Ez a bizonyíték újabb magyarázatot kínál arra, miért várható, hogy egy jobb 
életmódprogram során az anginás fájdalom csökkenjen. Már csak az a kérdés, milyen óriási 
változások történtek volna, ha a betegek vállalták volna a koleszterinmentes, teljesen 
vegetáriánus étrendet. 
A 18. ábra {Kép:18 – Az életmód-változással együtt járó mellkasi fájdalomenyhülés okai} 
összefoglalja a koleszterinszint-mérséklő étrendekkel együtt járó gyors anginacsökkenés 
három lehetséges okát. 
  

Szívroham után – változtassunk étrendünkön, hogy csökkentsük a halál 
esélyét ! 



Egy másfajta vizsgálat lényeges felfedezéseket tett azt igazolva, hogy milyen nagy erővel bír 
az étrend a szívkoszorúér megbetegedésének visszafordításában. Egy 1992-es jelentés ugyan 
nem mérte a regressziót, de megvizsgált egy fontos kérdést: a szívroham túlélése után 
jelentkező szívproblémákat. {Lábjegyzet:42 } A kísérleti csoportban lévő pácienseket 
különleges étrendre fogták, ami erőteljesen a vegetariánizmus felé mozdította őket. Húst és 
tojást nem kaphattak. Étkezési protokolljuk leírása lényegileg vegetáriánusnak hangzik, mivel 
úgy jellemezték, mint ami zöldség- és gyümölcsféléket, gabonaneműeket és dióféléket 
tartalmazott, noha némi halat is engedélyeztek nekik. A kísérletben részt vevő 
szívrohamáldozatok közül azoknál (több mint 400 fő), akik ilyen jellegű átmeneti étrenden 
éltek, az összes szívpanaszok tekintetében figyelemre méltó csökkenést tapasztaltak. Nem 
egészen hat héten belül a szinte teljesen vegetáriánusok jelentős, mintegy 35 százalékos 
csökkenést mutattak az összes szívpanasz terén, a végzetes, hirtelen szívhalált és nem 
végzetes szívrohamokat is beleértve. 
A beszámoló az orvostársadalom számára elképesztő dolgot mutat, azt, hogy az infarktuson 
éppen átesett betegnél az étrendi változtatások fontosabbak a gyógyszeres kezelésnél. A 
legszélesebb körben alkalmazott gyógyszercsoportok, a béta-blokkolók és az ACE-gátlók a 
vegetáriánus étrend hatékonyságának csak a felét mutatták, a teljes halandóság tekintetében 
csupán 20%-os átlagos csökkenéssel. {Lábjegyzet:43 }, {Lábjegyzet:44 } 
  

A gyógyszeres kezelés hátrányai 

Számos gyógyszer létezik a trigliceridek csökkentésére vagy a HDL-koleszterin növelésére. 
Az egyik legnépszerűbb a sztatinok néven ismert gyógyszercsoport. Olyan receptre kapható 
gyógyszerek tartoznak még ide, mint például a Zocor, a Pravachol, a Mevacor és a Lescol. 
Ezek a gyógyszerek jelentős mértékben le tudják csökkenteni az LDL-koleszterint, miközben 
enyhén emelik a HDL-t, de csak akkor, ha alacsony koleszterin- és telítettzsír-tartalmú étrend 
mellett alkalmazzák őket. A sztatinok ritkán komoly májgyulladást és -károsodást, valamint a 
test harántcsíkolt izmainak elhalását okozhatják. 
Mind a koleszterin, mind pedig a trigliceridek szintjének csökkentésére használt másik 
népszerű szer a B-vitamin, a niacin. Amikor nagy dózisokban használjuk, hogy a koleszterin 
és a trigliceridek terén jelentős csökkenést érjünk el, a niacint gyógyszernek kell tekintenünk, 
mert néha életet fenyegető mellékhatásokat okozhat. Ezek közé tartozik a máj károsodása, a 
gyomor komoly gyulladásából eredő belső vérzés, és más mindennapos, kellemetlen 
mellékhatások: hőhullámok, bőrpír. 
Jobban szeretem ezeket a gyógyszereket alkalmazni azoknál (hozzávetőlegesen minden 
négyszázadik ember), akiknél örökletes rendellenesség folytán a máj túl sok koleszterint és a 
trigliceridet termel. Olyan szívbetegeknél is alkalmazom ezeket, akik kizárólag diétával nem 
érték el a kívánt szérumkoleszterin-szinteket, és akik hajlandóak kifizetni a többletköltséget. A 
költségek tartalmazzák a gyógyszerek (egy népszerű koleszterincsökkentő szer évi adagja 
1308 dollár), {Lábjegyzet:45 } a gyakori orvosi látogatások és az ellenőrzéshez szükséges 
laboratóriumi vizsgálatok költségét (melyek viszont a komoly mellékhatások megelőzését 
szolgálják). Jó hír, hogy a magas koleszterinnel küszködő emberek többsége – ideális diétával 
és életmódtényezőkkel – gyógyszeres kezelés nélkül be tudja állítani laborértékeit az 
optimális szintre. 
  

Az étrenden túl – fitnesz 



Ebben a fejezetben már láttuk, hogy mindenkinek, aki ki akar gyógyulni szívkoszorúér-
betegségéből, elengedhetetlenül fontos egy kitűnő életmódprogram, ami egyébként a 
szívbetegség megelőzésének is alapja. E programnak tartalmaznia kell egy olyan étrendet, 
amiben elhanyagolható az étkezési koleszterin, és kevés a telített zsír. 
A jó étrend mellett rendszeres, mérsékelt testmozgást is kell végeznünk. A rendszeres 
testgyakorlásról sok kísérletben kimutatták, hogy egyedül ez segít a szívbetegség 
megelőzésében és visszafordításában. Csak egyet idézek ezek közül: mintegy 10000 férfit – 
akiknek szívkoszorúér-betegségük révén a halál kockázatával kellett számolniuk – egy 
tizenkilenc évet átfogó kísérletsorozatban rendszeres aerobik testgyakorlásra fogtak. 
{Lábjegyzet:46 } Három csoportra osztották őket. Az ötévenként elvégzett járószalagos 
fitneszteszt eredménye határozta meg, hogy ki melyik csoportba került. A fittséget tehát 
minden résztvevőnél értékelték a kísérlet elején, majd öt évvel később. Azok, akik hosszú 
távon jó erőnlétnek örvendtek (mindkét próbán túljutottak), az első csoportot alkották, 
akiknek rosszabb volt a fizikai állóképességük, (a két teszt közül csak az elsőn mentek át), a 
második csoportba kerültek. A harmadik csoport azokból állt, akik alkalmatlanok voltak 
(egyik tesztet sem teljesítették). Az eredményeket a 19. ábra {Kép:19 – A rendszeres 
testgyakorlás mérsékli a szívkoszorúér-megbetegedés okozta halál kockázatát} mutatja. 
Akik fizikailag jó erőnlétnek, állóképességnek örvendtek, és fenn is tartották ezt az állapotot, 
azoknál volt a legkisebb kockázat. Kétszer olyan nagy volt azoknál, akik hosszú távon nem 
tartották meg fizikai teljesítőképességüket, és több mint négyszeres volt azoknál, akik 
semmilyen testgyakorlást sem végeztek. Egy másik jelentős eredmény – a szívre gyakorolt 
jótékony hatás mellett –, hogy azoknál, akik fenntartották állóképességüket, az összes 
halálozási okból származó kockázat is csökkent. 
Kijózanító felismerni, hogy ha valaki nem végez testgyakorlást, ezzel növeli a 
szívbetegségből eredő halál kockázatát, körülbelül ugyanannyival, mint a dohányosok. Más 
szavakkal: a szívbetegség szempontjából az embernek valószínűleg semmi alapja sincs arra, 
hogy kihúzza magát, csak mert nem dohányzik, kivéve, ha rendszeresen mozog. A 
testgyakorlás a szívbetegség megelőzésére vagy visszafordítására irányuló bármely program 
döntő része. 
  

Egészségesebb életmód – jobb közérzet 

A Lifestyle Heart Trial olyan szempontból is figyelembe vette az "előtte és utána" 
eredményeket, hogy a résztvevőknek milyen volt az általános közérzetük. Minden résztvevőt 
megkértek arra, hogy pszichológiai problémáira vonatkozóan töltsön ki egy kérdőívet a 
kísérlet előtt és után. Osztályozniuk kellett idegességük, depressziójuk, álmatlanságuk 
mértékét, és hogy menyire képtelenek örömet, elégedettséget érezni (anhedónia). Ezeket a 
problémákat összegezték, hogy minden egyes résztvevő esetében megkapják a baj 
indexszintjét. Az átlagos szinteket a 20. ábra {Kép:20 – Változások a pszichológiai zavarok 
terén a Lifestyle Heart Trial kísérletsorozat alatt} mutatja. 
Sokakat meglepett, hogy egy év után a vegetáriánus cosport tagjai voltak azok, akik fizikailag 
és mentálisan is jobban érezték magukat. Csökkent a depressziójuk, idegességük, kevesebb 
problémájuk volt a stresszel, és javultak a társas kapcsolataik is. {Lábjegyzet:47 } 
Sokan tévesen úgy hiszik, hogy átfogó életörömük csökken, ha áttérnek egy egészséges 
életmódra, főleg ha vegetáriánusok lesznek. Mit mondok majd a barátaimnak, amikor 
elmegyek velük enni? Fel kell áldoznom új étrendem miatt bizonyos társas események 
látogatását? Mi lesz a rokonaimmal, akik hozzánk jönnek nyaralni? Íztelen ételekkel kell 
beérnem? Kielégíti az éhségemet? Jól tudok-e lakni? Az új problémák ellenére a vegetáriánus 



csoport tagjai jobban élvezték az életet, és társas életük is jobb volt, mint korábban. 
  

Kötődés a programhoz 

Lehetett-e különbséget tenni azon az alapon, hogy a Lifestyle Heart Trial kísérletsorozat 
résztvevői mennyire következetesen és szigorúan követték a programot? Származott-e káros 
hatás a "csalásból"? Ezt a kérdést igen gondosan megvizsgálták az első jelentésben, ami 
tizenkét hónap rendszeres vizsgálati anyagát tette közzé. A válasz egybehangzó igen volt, 
ahogyan a 21. ábra {Kép:21 – A "csalás" káros hatásai a Lifestyle Heart Trial 
kísérletsorozatban} szemlélteti. 
Ezek az eredmények nem meglepőek. A vegetáriánus csoporton belül azoknál volt a 
legnagyobb mértékű a regresszió, akik igen szorosan kötődtek a programhoz, azaz a legtöbb 
visszafejlődés náluk fordult elő. Minden egyes megbetegedett véredény átlagosan mintegy 
nyolcvannégy százalékot javult. {Lábjegyzet:48 } Akik mérsékelten igazodtak a programhoz, 
a szívkoszorúér-megbetegedés negyvenöt százalékos regresszióját tapasztalták. Azoknál 
pedig, akik alig vették figyelembe a programot, csak minimális volt a javulás, megmérve 
kevesebb, mint egy százalék. 
A ragaszkodás kérdése három pontot érint. Az első: minél jobban ragaszkodik valaki az 
optimális életmód előírásaihoz, annál jobb. Nyilvánvaló: minél pontosabban követünk egy 
vegetáriánus étrendet, egy rendszeres testgyakorló-programot, és testsúlyunkra is vigyázunk, 
annál jobb állapotban lesznek az artériáink. A második: ha kevésbé pontosan követi valaki a 
programot, az még eredményezhet jó eredményt, noha a következmények nem olyan 
látványosak. A harmadik: a Lifestyle Heart Trial kísérletsorozatban az életmód-változtatás 
nagyobb áldással jártak, mint az adatok mutatják, mivel néhány résztvevő csak lazán követte a 
program előírásait. 
  

Az orvosok javallatai – ki követi őket? 

Ha valakinek szívbetegsége van, sokat tehet egyszerű életmód-változtatással gyógyulása 
érdekében. Ám a legtöbben nem ragadják meg lehetőséget. Sok szívbeteg nem tesz sokkal 
többet, mint felkeresi orvosát, és szedi a gyógyszereket. Az Amerikai Szívtársaság (American 
Heart Association) kísérletet végeztetett, hogy meghatározza, hányan vannak azok, akiknél 
szívbetegséget diagnosztizáltak, és közülük mennyien tesznek eleget az orvosuk által előírt 
javító-nevelő rendszabályoknak. A megdöbbentő eredményeket a 22. ábrán {Kép:22 – 
Szívbetegek, akik megfogadják orvosuk tanácsait} láthatjuk. {Lábjegyzet:49 } 
Látjuk, hogy a szívbetegek mintegy kétharmada elhanyagolja, hogy a legtöbb – orvos részéről 
előírt – alapvető változtatást véghez vigye (kevesebb só, kevesebb vörös hús fogyasztása, 
naponta séta, dohányzás mellőzése stb). Ez meglepően nagy szám, mivel a betegség e 
páciensek nyolcvan százalékának elveszi az életét. Ha nem hajlandók életmódjukban ilyen 
egyszerű változtatásokra, hogyan várható tőlük, hogy olyan döntő és alapvető változtatásokat 
eszközöljenek, amelyeket ebben a fejezetben vázoltunk fel? Korlátozóbb jellegűek ezek a 
változtatások annál, amit a legtöbb ember képes lenne eltűrni? 
  

Életmód-változtatás mindenkinek? 

Elsöprő bizonyítékokat mutattunk be, miszerint a vegetáriánus étrendnek jelentős szerepe van 
a szívbetegség visszafordításában. De vajon ez az az étrend, amit egy átlagember egész életén 



át követni tud? Elsőre korlátozó jellegűnek tűnik, mert legtöbben úgy nőttünk fel, hogy 
megettük, amit csak megkívántunk: nagy mennyiségű húst, tejet, tojást, sajtot, fagylaltot, bolti 
félkész ételeket stb. Valaki javasolta, és mi megettük. Ám láthatjuk azt is, hányan betegedtek 
meg az életmódjuk miatt. Az amerikaiak ahelyett, hogy a legegészségesebbek lennének, a 
világ legjobban elhízott népei között vannak, akik között még mindig magas a 
szívmegbetegedés aránya. Nekünk vannak a legnagyobb és legfejlettebb, legjobban felszerelt 
kórházaink a világon, és szükségünk is van rájuk olyan emberek miatt, akik bőséges, gazdag, 
finomított, koleszterines étrenden élnek. 
Ha az ember elkezd áttérni a vegetáriánus étrendre, meg fog lepődni, hogy amit talán eleinte 
"áldozatnak" tekintett, nem fogja útját állni az élet élvezetében. Ezt a könyvet nem csupán 
azért írtam, hogy tájékoztassam Önöket egy jobb életmódról, hanem azért is, hogy arra 
bátorítsak: változtassanak, és tapasztalják ennek jótékony hatásait. Azt mondják, Róma sem 
épült fel egy nap alatt, de amikor étkezési szokásainkat kellene megváltoztatnunk, félünk az 
"építkezési" folyamattól. Talán pontosabb lenne azt mondani, hogy legtöbben az "átalakítási 
eljárástól" félünk: a mélyhűtők és élelmiszertároló-szekrények kitisztításától, az egészségre 
káros élelmiszerek kihajításától. Viszont a pozitív oldalra kerülhetünk, egy vegetáriánus vagy 
természetes ételeket előnyben részesítő élethelyzetbe, az új ételek és élelmiszerek 
csoportjának világába, melyben a táplálékok egyszerre egészségesek és laktatóak. Ha nincs a 
környékünkön elérhető főzési tanfolyam, szerezzünk be néhány vegetáriánus szakácskönyvet, 
és szakítsunk némi időt a kísérletezésre. Jó vegetáriánus szakácskönyvek listáját találjuk a 
Függelék II.-ben. Tanulmányozzuk át, és nemsokára meglepetten tapasztaljuk, milyen gyorsan 
mennyiféle új recept került a birtokunkba, aminek már előre örülhetünk, és ráadásul 
valószínűleg sokkal jobban fogjuk érezni magunkat fizikailag és mentálisan egyaránt. 
  

A vegetáriánus csapat kocsija robog 

A vegetarianizmus kezd átsöpörni az országon. Amerikaiak milliói tettek lépéseket egy 
egészségesebb életmód irányába. Sokan megtették az egész utat, amely a teljesen vegetáriánus 
étrendhez és az egészséges életmód más aspektusaihoz vezet. A vegetáriánus éttermek és az 
egészséges élelmiszereket árusító boltok gomba módra szaporodnak. Valamennyi fontosabb 
légitársaság igény szerint kínál vegetáriánus kosztot is. Megsokszorozódott a teljes őrlésű 
búzából készült és a tej nélküli élelmiszerek kínálata is. Az egészségbiztosítási társaságok is 
kezdik téríteni a vegetáriánus életstílusra vonatkozó eligazítás és tanácsadás költségeit a 
szívbetegek esetében. Vegetáriánus folyóiratokat és szakácskönyveket adnak ki növekvő 
számban. A vegetáriánus csapat kocsija robog, ne maradjunk le róla! 
Az egészségbiztosító társaságok felismerik, hogy a vegetáriánus megközelítés sokkal 
költséghatékonyabb, mint a sebészeti beavatkozás. A biztosítási költségek egy szívbeteg 
esetén a felére esnek vissza, ha a páciens életmód-tanácsadási költségét fedezik. Beszámolnak 
arról, hogy mellkasi fájdalmakkal küszködő biztosítottak panaszai egészségvédő 
programoknak köszönhetően 65 százalékkal csökkennek. A fájdalmak gyakorisága és 
erőssége gyakran jelentősen csökken azoknál is, akiknek még vannak panaszai. Arról is 
beszámolnak, hogy gyógyszerezés nélkül is jelentősen csökken a vérkoleszterinszint. 
Szívvizsgálatok mutatják, hogy sok páciens szívbetegsége előrehaladásának megszűnését 
vagy visszafejlődését tapasztalja, és a mozgás járószalagon mért tűréshatára is 22 százalékkal 
javul. Ez a program csökkenti az egészségbiztosítási költségeket, miközben a benne részt 
vevőknek jobb egészséget nyújt. 

Életmódközpontok 



Néhányan talán úgy érzik, hogy hivatalos instrukcióra lenne szükség az ideális életmódra való 
átállásban. Amerikában vannak életmódközpontok, olyan intézmények, amelyek efféle 
szolgálatokat végeznek. Ezek a központok a szívbetegségek és más betegségek 
komolyságának és különböző egyéb szempontoknak megfelelően "beszállásolják" a 
vendégeket, akik napokig vagy hetekig ott tartózkodnak. Mindenkit egyéni szükséglethez 
igazított mozgásprogramra állítanak be. Vegetáriánus étrend szerint étkeztetik vendégeiket. A 
táplálkozásra és az egészséges életmód más aspektusaira és megtanítják őket: hogyan 
készítsenek egészséges és ízletes ételeket, hogy az új táplálkozási formát követhessék akkor 
is, ha már hazatértek otthonukba. Az ilyen központok listája a Függelék III.-ban található. 
  

Egészségügyi szakemberek! Nyilvánosságra a tényekkel! Hadd döntsön a 
páciens! 

Dr. Ornish meg van győződve arról, hogy nyilvánosságra kellene hozni a tényeket. 
Mindenkivel tudatni kellene, hogyan előzheti meg a szívbetegségét, és akiknél már kialakult, 
azokat pedig arról kellene tájékoztatni, hogyan fordíthatják vissza. Kijelentését a 23. ábrán 
{Kép:23 – Ornish: ne rejtsük el a tényeket!} olvashatjuk. {Lábjegyzet:50 } 
Van mindenki számára életmódrecept? Igen, mindenkinek, aki mélyen vágyik a teljes és 
boldog életre, ami erősebb annál a vágynál, hogy ideig-óráig kielégítsük ízlelőbimbóinkat. Az 
ízlelőbimbók majd néhány héten belül átállnak, és nagyobb ízélvezetet észlelnek, mint 
korábban. 
Az egészségügyi szakemberek idejét múlt, ósdi szokása, hogy az út szélén haladnak, és 
könyörületesen megtagadják, visszatartják az optimális életmódra vonatkozó tanácsot, hogy 
ne terheljék meg a pácienseiket. Az ilyen megközelítés nem a könyörület útja. Az 
egészségügyi szakembereknek az összes hatásos életmód-lehetőséget be kellene mutatni, még 
akkor is, ha úgy gondolják, hogy ezt a pácienseknek nehéz lehet feldolgozni. Semmilyen 
információt nincs joguk visszatartani, ami elvezetheti a betegeket az egészség legmagasabb 
szintjére, ami csak létezhet. Üzentem a hivatásos gyógyítóknak: közvetítsék világosan az 
egészséges életmód valódi hatékonyságát! Hadd döntsön minden páciens önmagáról! 
Ha létezne ideális, de költségesen beszerezhető gyógyszer, ami gyógyítaná a bajt, a legtöbb 
orvos – magamat is beleértve – tájékoztatná a beteget erről az ideális szerről, és a 
költségekről. Azután hagyná, hogy a páciens döntse el, be akarja-e venni azt a szert, vagy 
sem. 
  

Három étrendi választás – jó, jobb, legjobb 

Azzal foglalhatnánk össze ennek a fejezetnek a mondanivalóját, hogy megvizsgáljuk a 
megközelítést, amit alkalmazok, amikor saját szívbetegeimmel megtárgyalom az életmód-
változtatást. Jó, jobb és legjobb megközelítésnek nevezem. A legjobb megközelítés az az 
életmódprogram, amelyikről világosan bebizonyosodott, hogy a legegészségesebb: a teljes 
vegetáriánus étrend. Ez az ideális. A dohányzás elhagyása, a koffein elkerülése, a rendszeres 
mozgás, érzelmi támogatottság és stressz feletti uralom mellett. 
Lesz néhány ember, aki ezért vagy azért úgy érzi, nem tudja vállalni a legjobb programot. 
Számukra a jobb megközelítést tudjuk ajánlani, ez pedig a National Cholesterol Education 
Program étrendje és a legjobbnak nevezett megközelítés között van. Azoknak pedig, akik úgy 
döntenek, hogy egyiket sem követik, marad a jó megközelítés, hogy a National Cholesterol 
Education Program étrendjére vagy hasonlóra térjenek át. E három étrend tartalmát a 24. ábra 
{Kép:24 – Három étrendi választás: jó, jobb és legjobb} tünteti fel. 



Az olvasót tájékoztatják az egyes választásokhoz tartozó eredményszintek. Azok, akiknek 
sikerül eleget tenni a jó étrend feltételeinek, ami a NCEP legszigorúbb javaslatait tartalmazza 
– napi 200 mg koleszterinbevitel, vagy kevesebb, 30% zsírkalória (aminek nem több, mint 7 
százaléka telített zsír) – majd valószínűleg szívbetegségük továbbfejlődését tapasztalják 
inkább, mint regresszióját, főleg ha nincsenek régóta tartó koleszterincsökkentő 
gyógyszerkezelésen. Ha azonban előző étrendjük sokkal rosszabb volt, mint ez, lassulhat a 
romlás üteme. Ám nagy a valószínűsége annak, hogy a jövő végül sebészeti beavatkozást, 
érplasztikát, ha nem infarktust tartogat. Amikor valakinek át kell ugrania a szakadékot, egy 
rövid ugrás nem megoldás. 
A jó hír az, hogy megfelelő életmód-változtatással, gyógyszerek használata vagy más, 
mesterkélt technológiák nélkül, mint amilyen az angioplasztika vagy a bypass műtét, nemcsak 
meg tudjuk előzni a betegséget, de meg is gyógyulhatunk. 
  
  
  

                       Ötödik fejezet 

          Mi az igazság 

      a HALLAL kapcsolatban? 
  

Dr. Richardson megijedt. Vajon mit csinálhatott rosszul? Azután, hogy néhány évig étrenddel 
sikeresen szabályozta páciense koleszterinjét, a beteg eddig javuló koleszterinszintje ismét 
emelkedni kezdett: az LDL-szint körülbelül 3 hónap alatt 50 pontot ment feljebb. Mint 
minden jó orvos, Richardson is megpróbált magyarázatot találni erre a zavarba ejtő 
jelenségre. Úgy tűnt, hogy nem történt döntő változás. Jane súlyával nem volt probléma, sőt 
utolsó vizsgálata óta 2,5 kg-ot fogyott. Nem volt változás a koleszterinszintekre hatni tudó 
mirigyek és más szervek, azaz a pajzsmirigy és a máj működésében sem. A további 
kérdezősködésre a probléma forrása végül felszínre került. Jane hallott arról, hogy a hal 
jótékony hatást gyakorol a szívre, és szinte teljesen vegetáriánus étrendjét tetszőleges 
mennyiségű halhússal egészítette ki. Dr. Richardson rájött, hogy a koleszterinszinteket ez a 
halpótlás emelte meg ilyen robbanásszerűen. {Lábjegyzet:1 } 
Ha ránk nyugtalanítólag hat ez a kórtörténet, biztosan sok orvosra is így hatott, akik 1987-ben 
az eset leírását olvasták. Belefoglalták egy speciális orvosi körlevélbe, ami a Columbia 
Egyetem és az American Heart Association által támogatott koleszterinprogram részeként 
látott napvilágot. Nem közölték sem az orvos, sem a páciens valódi nevét, a beszámoló 
megjelent nyomtatásban – egy asszonyról szólt, aki egy vegetáriánus típusú étrendről halon 
alapuló étrendre váltott, és koleszterinszintjeiben jelentős emelkedést észlelt. Mi lehet ennek a 
magyarázata, hiszen olyan táplálékról van szó, amiről annyi jót lehetett hallani? 
Úgy egy évtizede a média síkra szállt a hal fogyasztása mellett. Dicsérték azt a tulajdonságát, 
hogy csökkenti a koleszterinszintet és így a szívbetegség esélyét is. 1985-ben három 
ugyanarról a témáról szóló, rövid tanulmány jelent meg a rangos New England Journal of 
Medicine hasábjain. E tanulmányok egyike arról számolt be, hogy a kutatók Holliandiában 20 
éven keresztül tanulmányoztak igen alaposan koszorúér okozta betegségben elhalálozott 
férfiakat. Megállapították, hogy azoknál, akik napi három dkg halat fogyasztottak, 50%-kal 
csökkent a szívbetegség okozta halálozás esélye. {Lábjegyzet:2 } Egy második beszámoló a 
halolajnak a koleszterin és a trigliceridek csökkentésére gyakorolt hatásáról szólt. 



{Lábjegyzet:3 } A harmadik tanulmány a halolajoknak a fehérvérsejt működésére gyakorolt 
hatásával foglalkozott. {Lábjegyzet:4 } Ezeknek és más kísérleteknek az eredményeként sok 
amerikai váltott át a vörös húsról a halra, remélve, hogy ezzel kevesebb zsírt fogyaszt, 
csökkenti a koleszterinszinteket és a szívbetegség kockázatát is. Sok esetben úgy tűnt, 
működött a stratégia. A vörös húsról a halfogyasztásra való átváltás csökkenteni a 
koleszterinszinteket, és a szív számára az egészség áldásait hozza. Az egészségkutatás 
azonban figyelmeztet a hal és halolaj fogyasztásnak a lehetséges hátrányaira is. 
Mielőtt a halfogyasztás néhány lehetséges hátrányát megvizsgálnánk, nézzük meg a halevés 
előnyeit más állati termékekkel összehasonlítva. Ahogy már elmondtuk, sokan 
lecsökkentették vérkoleszterinszintjüket azáltal, hogy elhagyták a rántott húst és szalonnát a 
halban gazdag koszt érdekében. Élettanilag megalapozott, hogy a hal valóban segít 
csökkenteni a koleszterint. Más állati termékekkel összehasonlítva a halnak általában sokkal 
kedvezőbb a P/S aránya. Felidézhetjük a 3., "Szívbetegség: diadal az első számú gyilkos 
felett" c. fejezetet, emlékeztetve arra, hogy a magasabb P/S arány azt jelenti, az élelmiszer 
gazdagabb többszörösen telítetlen zsírban. Az ilyen típusú zsír megnövekedése az étrendben 
lecsökkenti a koleszterint. A halban is kevesebb a telített zsír. Ilyen telített zsírban gazdag 
termék a hús, a teljes tej, a tojás, a sajt, a kókusz- és a pálmaolaj. 

A "haltörténet" két oldala 

Úgy tűnik tehát, hogy a halfogyasztásnak igen sok előnye van. Hogyan magyarázzuk meg 
azonban a fejezet elején olvasott zavarba ejtő tényeket? Jane történetének szerzői tudták a 
magyarázatot, és világosan meg is fogalmazták: "A vegetáriánus étrenddel összehasonlítva a 
halfogyasztás megemeli az étkezési koleszterin szintjét és gyakran a telítettzsír-bevitelt is. Az 
eredmény ennél a páciensnél is az LDL-szint emelkedése". {Lábjegyzet:5 } Még újabb 
kísérletek megerősítették, hogy a legtöbb embernél a halolaj fogyasztása nagy 
valószínűséggel növeli az LDL-koleszterin-szintet. {Lábjegyzet:6 }, {Lábjegyzet:7 } Ahogy a 
harmadik, a szívbetegségről szóló fejezetben magyaráztuk, az LDL-koleszterin a "rossz" 
koleszterin, ami eltömíti az artériákat. 
Vegyünk szemügyre két – ebben a kiemelten kezelt kiadványban megfogalmazott – 
szempontot, és nézzük meg, mi a probléma a hallal! Először is, a hal állati termék, és ezért 
koleszterint tartalmaz. Valójában nem nagy a különbség a hal és más olyan állati termékek 
koleszterintartalma között, mint amilyen a csirke-, pulyka-, sőt a disznó- és marhahús. Ezeket 
a koleszterinszinteket a harmadik fejezet 14. ábráján tüntettük fel. 
A hal – koleszterintartalma miatt – egészen más kategóriába tartozik, mint az növényi 
termékek, hiszen mint azt már említettük, valamennyi növényi táplálékforrás teljesen 
koleszterinmentes. A különböző halak és halolajok koleszterintartalmának összehasonlítása az 
1. ábrán {Kép:01 – A különböző halolajok és a marhahús koleszterintartalma} látható. 
{Lábjegyzet:8 } 
Figyeljük meg a 15 g halolajra megállapított koleszterinmennyiséget, amely a standard pótlási 
adag a kardiovaszkuláris betegség esetén. {Lábjegyzet:9 } Látjuk, hogy a halolajokban lévő 
koleszterin mennyisége ugyanannyi vagy több, mint egy nagy, kicsontozott marhaszeleté, 
ahogy az 1. ábrán a bal oldali oszlop mutatja. Nem csoda, hogy a halolaj megemeli a 
koleszterinszintet. Az Amerikai Szívtársaságról (The American Heart Association) köztudott, 
hogy engedékeny az étkezési irányelvek terén, mindazonáltal még az általa szívbetegségre 
előírt legliberálisabb étrend is tiltja a napi 300 mg-nál több koleszterint. A halolaj 
kiegészítésül szolgáló fogyasztása nehezen fér bele ebbe a javaslatba. 
A Jane történetének szerzői által felvetett második pont a telített zsír témájával foglalkozik. 
Más húsokkal összehasonlítva kedvező a halban található többszörösen telítetlen és telített 
zsírok viszonya (P/S arány), de korántsem olyan kedvező, mint a növényi táplálékoknál. Igaz 



ugyan, hogy akik eddig vörös húst ettek, valamennyivel lecsökkenthetik koleszterinjüket 
azáltal, hogy halon alapuló étrendre váltanak át, a vegetáriánus étrend azonban sokkal 
hatásosabb. A hal kevésbé emeli meg a vérkoleszterinszinteket, mint a vörös hús vagy akár a 
szárnyasok, de a növényi termékekhez képest jócskán. 
Noha sok laikus tért át a halra reklámozott koleszterincsökkentő hatása miatt, érdekes újra 
szemügyre venni a holland tanulmányt, ami sokak érdeklődését felkeltette. {Lábjegyzet:10 } 
Amikor a szerzők a szívbetegség okozta halálesetek terén 50%-os csökkenést mutató 
adataikat publikálták, belefoglaltak egy fontos tényt, melyet gyakran figyelmen kívül hagytak: 
a halevők és a vörös húst fogyasztók koleszterinszintje lényegileg azonos volt. Mindezek 
ismeretében felmerül a kérdés: miért csökkentheti a hal a szívbetegség esélyét még úgy is, 
hogy a koleszterinszinteket nem módosítja? A választ egy ómega-3-zsírnak nevezett vegyület 
adja meg. 

Az ómega-3 zsírsavak csökkentik a szívmegbetegedés kockázatát 

Bizonyos halfélék igen gazdag forrásai az ómega-3 zsírsavaknak. Ezek közé tartozik a lazac, a 
szardínia, a makréla és néhány más zsíros hal. {Lábjegyzet:11 } Az ómega-3 zsírok ezekben a 
halakban hosszú láncú, többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyek között ejkozapentaénsav 
(EPA) is található, amelynek egyedülálló előnyei vannak a szív szempontjából. Az EPA 
például csökkenti a test véralvadást szolgáló sejtjeinek, a vérlemezkéknek a tapadós voltát. 
{Lábjegyzet:12 } Ez fontos, hiszen bármi, ami segít megakadályozni a vérlemezkék 
összetapadását, csökkenti a véredények eltömődésének esélyét, valamint a vérrög 
kialakulásának kockázatát a szív véredényeiben, ami szívrohamot okozna. 
Az ómega-3 zsír szerepet játszik egy kissé a vérnyomás csökkentésében is. {Lábjegyzet:13 } 
Sokan tapasztalnak tényleges csökkenést a trigliceridek szérumszintjében is efféle zsírok 
fogyasztásából adódóan. {Lábjegyzet:14 } Ezek és más okok folytán valószínű, hogy az 
ómega-3 zsíroknak van némi szerepük az ateroszklerózis arányának csökkentésében. Ezen túl 
állatok példái bizonyítják, {Lábjegyzet:15 } hogy szívroham esetén az ómega-3 zsírsavak 
csökkenthetik a szívizom-károsodás mértékét. {Lábjegyzet:16 } Ezek az egyedülálló zsírok 
csökkentik a véredények újbóli elzáródásának valószínűségét angioplasztika (az elzáródott 
szívartériák felnyitására használt ballonos eljárás) után, {Lábjegyzet:17 } valamint a bypass 
műtétet követően az átültetett áthidalások elzáródásának arányát. {Lábjegyzet:18 } Az ómega-
3-asok jótékony hatásainak összegzését a 2. ábra {Kép:02 – Az Ómega-3 zsírok harcolnak a 
szívbetegség ellen} mutatja. 
A bizonyítékokat figyelembe véve halat kellene ennünk, hogy csökkentsük a szívbetegség 
kockázatát? Ha tovább vizsgáljuk a más népesség körében végzett kísérleteket, megtalálhatjuk 
a választ. Már láttunk egy holland kísérletet, amely a szívkoszorúér-betegség okozta 
halálesetek 50%-os csökkenését mutatta ki a naponta halat fogyasztók körében. 
{Lábjegyzet:19 } Bár az 50%-os csökkenés jelentős, sokkal nagyobb visszaesés történik a 
teljesen vegetáriánusok között. Az ilyen étrenden lévő h. n. adventista férfiakat vizsgáló 
tanulmány azt mutatta, hogy náluk a szívkoszorúér-betegség okozta halálozási esély 86%-kal 
csökkent. {Lábjegyzet:20 } Az eredmény egyik kísérletben sem volt váratlan. A kímélő 
étrendet követőknek talán az szolgált javukra, hogy halat ettek más, ártalmasabb ételek 
helyett. A halfogyasztás a szívbetegség kockázatát és talán még a koleszterinszinteket is 
csökkentheti, de az optimális étrend hatásfokától jócskán elmarad. Ahogy a két előző 
fejezetben már láttuk, sok különböző bizonyíték teszi nyilvánvalóvá, hogy a szívbetegség 
megelőzését szolgáló optimális étrend teljesen vegetáriánus. 
Egy másik, lakosság körében elvégzett vizsgálat különös figyelmet érdemel. Ez a Harvard 
Egyetem által publikált beszámoló képviseli talán statisztikai szempontból a legátfogóbb 
kutatást, melyet a hal és a szív összefüggéséről valaha végeztek. Míg a holland kísérlet csak 



852 férfit vizsgált, a harvardi kutatók egy 44895 férfiból, egészségügyi szakemberekből álló 
csoportot tanulmányoztak. {Lábjegyzet:21 } A kutatók felfedezései meglepőek voltak. 
Azoknak a férfiaknak, akik jó néhányszor ettek halat egy héten, ugyanolyan mértékben volt 
szívbetegségük, mint azoknak, akik csupán havonta egyszer. Legfeljebb azt lehetett volna 
feltételezni, hogy azoknál a férfiaknál, akik hetente hatszor vagy még többször ettek halat, 
valamivel nagyobb lesz a szívkoszorúér-megbetegedés kockázata, mint azoknál, akik csak 
havonta egyszer vagy még ritkábban. Minél jobb az étrend, annál kevesebb jótétemény 
származik a hal hozzáadásából. Kitűnő étrenden élve a hal inkább növeli, mint csökkenti a 
szívbetegség kockázatát. 
  

A dohányzás közömbösíti a halban gazdag étrend jótékony hatásait 

A halban lévő ómega-3 zsírsavak fogyasztása dohányosok esetében nem véd meg a koszorúér 
okozta haláltól. Sőt, valójában ellentétes a hatása. A Helsinkiben tevékenykedő dr. Pirjo 
Pietinen irányított egy 6 éves kísérletsorozatot, amelyben 22000 középkorú, dohányzó, 
szívkoszorúérbetegség kockázatával élő férfit és a zsírfogyasztásukat vizsgálták. Akik több 
halat ettek, azoknál 30%-kal megnőtt a szívkoszorúér-megbetegedés okozta halál esélye 
azokhoz képest, akik a legkevesebbet fogyasztottak. {Lábjegyzet:22 } Összefoglalva: a szív 
egészségére vonatkozóan komoly bizonyíték van arra, hogy a hal csak elront egy kitűnő 
étrendet, és hogy dohányosoknál a halban gazdag étrend káros. 
Származhatnak másféle jótékony hatások a halfogyasztásból és a velük társuló ómega-3 
zsírsavak beviteléből? Nem kellene legalább némi halat ennünk, hogy elnyerjük ezeket a 
jótékony hatásokat? Nézzük, mit tudhatunk még az ómega-3 zsírsavról! 

Az ómega-3 zsírsavak további jótékony hatásai 

Az ómega-3-ban bőséges étrend előnyei nem érnek véget a szívnél. A 3. ábrán {Kép:03 – Az 
Ómega-3 zsírsavak jótékony hatásai} felsoroltuk az ómega-3 zsírsavakban bőséges étrend 
követéséből fakadó különböző ismert, nem a szívvel kapcsolatos jótékony hatásokat. 
{Lábjegyzet:23 } 
Az ómega-3 zsírsavak a reumás ízületi gyulladástól és más ízületi betegségektől szenvedők 
esetében jótékony hatásúak. {Lábjegyzet:24 }, {Lábjegyzet:25 }, {Lábjegyzet:26 }, 
{Lábjegyzet:27 } A reumás ízületi gyulladás az ízületi gyulladás bénító, mozgásképtelenné 
tevő változata. Gyakran a kéz ízületei és más ízületek is komolyan deformálódnak, de akár az 
egész szervezetre hatással lehet, nemcsak az ízületekre: a véredényekre, a lépre, a szívre, a 
tüdőkre és a bőrre is. {Lábjegyzet:28 } Ráadásul ezt a betegséget hírhedten nehéz gyógyítani 
és kezelni. Az alkalmazott gyógyszereknek gyakran komoly mellékhatásaik vannak. Tehát 
amikor szárnyra kap a hír, hogy egy étrendi változtatás javíthat ezen a pusztító, gyötrelmes 
betegségen, nem kétséges, hogy szenvedők ezrei örülnek. 
Az ómega-3 zsírsavak a pikkelysömör gyógyításában is segítenek. {Lábjegyzet:29 }, 
{Lábjegyzet:30 } A pszoriázis olyan bőrbetegség, ami az enyhe viszketéstől és vakarózástól 
az eltorzító és fájdalmas, olykor szivárgó és vérző kiütésekig tág határok között jelenhet meg. 
Az ómega-3 zsírok más többszörösen telítetlen zsírokkal együtt segíthetnek a bőr- és 
gyomorfekélyek gyógyításában. {Lábjegyzet:31 } Ezek a zsírok segítenek megakadályozni a 
Helicobacter pylori szaporodását, sőt még el is pusztíthatják ezeket a baktériumokat, 
melyekről köztudott, hogy gyomor- és nyombélfekélyeket okoznak. 
Mindez ugyancsak örömhírt jelent az ízületi gyulladásos betegeknek, hiszen közülük sokan 
szenvednek az ízületi gyulladás gyógyszeres kezeléséből eredő gyomorfekélytől, főleg ha 
gyomruk belső falán ártalmas baktériumok telepszenek meg. Az ómega-3 zsírok még a rák 



megelőzésében is szerepet játszhatnak. Mind a vastagbél, mind pedig a mellrák kockázata 
csökken, amikor efféle zsírokat tartalmaz az étrend. {Lábjegyzet:32 }, {Lábjegyzet:33 }, 
{Lábjegyzet:34 } 
Az egyik különleges érdeklődési területem a gyomor- és bélbetegségek területe. Rendelőmben 
naponta kezelek fekélyes vastagbélgyulladásban szenvedő betegeket. A fekélyes 
vastagbélgyulladás autoimmun betegség, melynek során a szervezet megtámadja a vastagbelet 
– fekélyeket, gyulladást, vérzést, hasmenést és hasi fájdalmat okozva. Gyakran előfordul, 
hogy csillapodik egy ideig, majd ismét fellángol. Egy négy hónapig tartó kísérletben 23 
krónikus fekélyes bélgyulladással küszködő páciens vett részt. {Lábjegyzet:35 } A páciensek 
kb. felének napi 3 gramm ejkozapentaénsavat (EPA), egy ómega-3 zsírsavat adtak. A másik 
csoport "olyan, mintha" tablettát kapott, amelynek nem volt semminemű gyógyító hatása 
(placebónak is nevezik ezt). Négy hónap után a két csoportot ellentétes irányú kezelésnek 
vetették alá. A kísérlet eredményét a 4. ábra {Kép:04 – Az EPA- (egy Ómega-3 zsírsav) 
terápia hatékony a fekélyes bélgyulladásra} szemlélteti. 
Figyeljük meg, hogy a 10 placebóval kezelt beteg közül csak háromnak javult az állapota, és 
később mindegyiküké romlott. A kórtörténet figyelemre méltóan eltérő azoknál, akik ómega-
3-at kaptak: 13-ból 10 tapasztalta betegsége visszafejlődését. A remissziót észlelőknek is csak 
alig több, mint 50%-a esett vissza, néhányan viszont egészségesek maradtak. 
Sajnos a tehéntejből és sok más csecsemőtápszerből is hiányzanak bizonyos ómega-3 
zsírsavak, melyek elengedhetetlenek az agy és a szem optimális fejlődéséhez. Az emberi 
anyatejben azonban bőséges az ómega-3 zsír: ez lehet az egyik oka annak, hogy emberi 
anyatejen felnőtt csecsemők jobban teljesítik az intelligenciateszteket, mint tápszerrel etetett 
társaik. {Lábjegyzet:36 }, {Lábjegyzet:37 }, {Lábjegyzet:38 } Az ómega-3 zsírsav hiánya 
felnőtteknél depressziót, sőt ingerlékenységet is kiválthat. {Lábjegyzet:39 } 
Mindezzel az ómega-3 jótékony hatásait bizonyító tények bőséggel tárulnak elénk, ezért talán 
úgy tűnik, hogy legalább egy kevés halat az ebédnél a tányérra kellene tenni. De mielőtt a 
személyes táplálkozási szokásainkra vonatkozó végső javallatot kimondanánk, alaposan meg 
kell vizsgálnunk a halfogyasztás "árnyoldalait" is. 
  

A hal- és a halolajfogyasztás árnyoldalai 

A halolajkapszulák és más halolaj-kiegészítők nem rendelkeznek a friss, természetes halolaj 
jótékony hatásaival. Noha a friss ómega-3 többszörösen telítetlen savak pozitívan hatnak a 
vérlemezkékre és csökkentik a szívbetegség kockázatát, az oxidálódott ómega-3 zsírsavak 
valószínűleg éppen az ellenkezőjét teszik. {Lábjegyzet:40 } Tárolás közben a természetes 
halolaj oxidálódhat, {Lábjegyzet:41 } és ez igen káros az artériákra az oxidálódott koleszterin 
miatt. Továbbá az EPA (a halban jelen lévő ómega-3 zsírsav) is könnyen oxidálódik, s így 
peroxidokat alkot, melyek erőteljes szabad gyökök. Bárkinek, aki szeretné elkerülni a szabad 
gyököket, az lenne az első logikus lépés, hogy felhagyjon a hallal. A halolaj-pótlékok nem 
nyújtják a szívnek és a véredényeknek azokat a jótékony hatásokat, amelyekre az emberek 
számítanak. A Nutrition Committee of the American Heart Association (az Amerikai 
Szívtársaság táplálkozási bizottsága) nemrég továbblépett, és azt állította: "A 
halolajkapszulákat ma már nem javasolhatjuk a koszorúartériák betegségének 
megakadályozására." {Lábjegyzet:42 } 
Van néhány fontos potenciális probléma a hal és a halolaj fogyasztásával, melyekről nem 
igazán tájékoztatták a lakosságot. Az 5. ábrán {Kép:05 – A hallal és halolajjal járó 
problémák} soroltuk fel őket. 
Az 5. ábrán olvasható állítások további kommentálást is igényelnek. 
1. A felnőttkorban kialakult cukorbetegség esetén a halolaj megemelheti a vércukorszintet. 



Egy, a Kalifornia Egyetemen végzett kísérlet során megállapították, hogy ezek az ún. II. 
típusú cukorbetegek éhgyomorra mért vércukorszintjükben közel 20%-os emelkedést 
mutattak azután, hogy mintegy négy hétig halolajat vettek magukhoz. {Lábjegyzet:43 } A 
cukorbetegség súlyosbodásának az oka az EPA, mert ez az ómega-3 zsírsav cukorbetegeknél 
csökkentheti az inzulintermelést. 
2. Egy halban és halolajban igen bőséges étrend veszélyesen meg tudja növelni a vér alvadási 
idejét. {Lábjegyzet:44 } Az eszkimóknál, noha náluk kevesebb a szívbeteg, sokkal több a 
szélütés, mint az amerikaiaknál. {Lábjegyzet:45 } Valószínűleg halban gazdag étrendjük 
okozza a vérlemezke-működés romlását, melynek következménye, hogy könnyebben 
véreznek. 
3. A halolaj költséges, főleg kapszulák formájában. Kutatók hat hónapig napi 15 kapszula 
halolajat használtak, hogy csökkentsék az angioplasztikát követő ateroszklerózis ismételt 
megjelenését. {Lábjegyzet:46 } 100 kapszula kiskereskedelmi ára kb. 9 dollár. Ez a 6 hónapos 
terápiára kivetítve 245 dollárt tesz ki. Ezt az életmódot folytatni évi 500 dollárba kerülne. 
4. Kiegészítőül, pótlásként alkalmazott nagy mennyiségű halolaj felboríthatja az ember 
vitaminegyensúlyát. {Lábjegyzet:47 } Dr. Jack Yetiv kimutatta, hogy nagy halolajadagok igen 
megemelhetik az A- és a D-vitamin szintjét, olyannyira, hogy toxikus hatásúvá válhatnak. 
Mindkét vitamin zsírban oldódik, és bár megfelelő mennyiségben az élet és egészség 
szempontjából szükség van rájuk, mindkettő okozhat mérgezést, sőt néhány esetben akár 
halált is, ha a vérben túl sok van belőlük. Másrészt egy halolajban bővelkedő étrend E-
vitamin-hiányt is okozhat. {Lábjegyzet:48 } 
5. A nagy mennyiségű halolaj – sok kísérlet bizonyítja ezt – a testsúly jelentős 
gyarapodásához vezet. Ezekben a készítményekben igen sok a zsír és a kalória. 
{Lábjegyzet:49 } Yetiv úgy becsülte, hogy az ember akár 10–12 kilót is felszedhet évente, ha 
mindennap annyi halolajat fogyaszt, amennyit a kísérletek során használtak. {Lábjegyzet:50 } 

6. A tengeri eredetű élelmiszer (rákok, kagylók stb. ) fertőző betegségek tárháza. Az Egyesült 
Államokban minden évben kb. 113000 szennyezett tengeri élelem okozta ételmérgezéses 
esetről számolnak be. {Lábjegyzet:51 } Ez valószínűleg a ténylegesnél alacsonyabb érték, 
mivel sok esetről nem készül jelentés. A tengeri eredetű élelem jelentősen hozzájárul az 
ételmérgezéses esetek meghatározhatatlanul magas számához. Statisztikák feltételezik, hogy a 
bejelentett járványok (étellel összefüggő betegségek, amelyek kettőnél több ember fertőződött 
meg egy közös forrásból), 15-ször gyakrabban vagy még ennél is nagyobb valószínűséggel 
erednek tengeri ételből, mint marhahúsból, szárnyasból vagy disznóhúsból. {Lábjegyzet:52 } 
A nyers kagylónak (mint pl. osztriga) különlegesen lehangoló a statisztikája. Kb. 20 millió 
amerikai fogyaszt nyers kagylókat, ami a tengeri élelemből eredő mérgezéses esetek 90%-át 
okozza. {Lábjegyzet:53 } Amikor nyers kagylót esznek, az egész élő állatot fogyasztják annak 
gyomor- és béltraktusával együtt. Ez pont olyan, mintha megkopasztanánk egy élő csirkét, és 
megennénk egészben a beleivel együtt. Súlyosbítja a helyzetet a kagyló táplálkozási módja. 
Óránként 8–10 liter vizet szűr át. Közben bekebelezi mindazt, ami átfolyik rajta, nemcsak a 
planktonokat és más élelmiszereket, hanem vírusokat, baktériumokat, higanyt és ki tudja még, 
mit! 
Sajnos a kagylókat rendszerint a parti vizekből gyűjtik, melyeket emberi szennyvíz fertőzött 
meg. Szalmonellát, campylobactert, Norwalk-vírust, Vibrio vulnificust (ami önmaga megöl 
10–15 embert évente) és más fertőző betegségeket hordozhatnak. Még a jól megfőzött kagyló 
is előidézhet komoly vagy életet fenyegető betegséget. Két ilyen betegség a bénulásos és a 
neurotoxikus (idegmérgezéses) kagylómérgezés. {Lábjegyzet:54 } 
Nem a kagyló az egyetlen olyan tengeri eredetű élelem, amely aggodalomra ad okot. Például 
több mint 400 különböző – korallzátonyoknál élő – halfajta hordozza a Ciguatera nevű 
mérgezés közvetítésének kockázatát, ami a leghétköznapibb, legáltalánosabb repülőhal (fin 



fish) okozta mérgezés az Egyesült Államokban. {Lábjegyzet:55 } Úgy 8000 amerikai 
betegszik meg évente a ciguatera toxinjától. Más halak, például a kisebb ragadozó tengeri 
halak, a barrakuda és a fűrészes sügér normálisnak látszanak, jó az ízük is, de előidézhetnek 
emésztési problémákat okozó betegségeket, például hányingert, émelygést, hasi görcsöket és 
hasmenést. Később zsibbadásérzés alakul ki a szájon belül és a száj körül, a kezekben és a 
lábakban. A betegek gyakran érzékelnek "hőérzékelési zavart", a forrót hidegnek és ami még 
valószínűbb, a hideget forrónak érzik. Miközben a ciguatera tünetei két héten belül elmúlnak, 
az áldozatok 20%-ánál bizonyos szimptómák akár hat hónap elteltével is jelentkezhetnek, és 
5%-uknál két év után is. {Lábjegyzet:56 } Ideg- és látászavarok, szív és ízületi problémák, sőt 
néhány esetben még halál is előfordulhat. {Lábjegyzet:57 } 
A scromboid mérgezés kevésbbé mindennapos és nem is olyan komoly, mint a ciguatera. A 
tünetek között szerepel: bizsergető, égető érzés a száj körül, hasmenés, görcsölés és viszkető 
kiütés. Az Egyesült Államokban a legtöbb eset a friss tontól származik. {Lábjegyzet:58 } A 
szusi, egy japán tengerihal-étel is komoly kockázatot hordoz. E tengeri élelmiszercikkekkel 
gyűrűsférgek, laposférgek, galandférgek és mételyek is átvihetők. {Lábjegyzet:59 } 
Mi a helyzet a vízszennyeződés csökkenésével? Biztonságossá tette a halfogyasztást? Ne 
vezessen félre bennünket az a benyomás, hogy a vízszennyeződés már a múltté. Noha a 
hatóságok talán jobban rajta tartják szemüket a gyárak kibocsátotta mérgeken, vannak még 
fontosabb, nem ipari eredetű problémák. Például néhány körzetben sok szennyvízülepítő 
aknát építettek alkalmatlan talajban, vízforrások közelében. Az így kialakult túlfolyásról 
tudvalévő, hogy komoly szennyeződést okoz. {Lábjegyzet:60 } Más mikrobás vízszennyező 
forrást jelentenek a mezőgazdaságból és a közművek által eltávolított szennyvizekből eredő 
állati hulladékok is. {Lábjegyzet:61 } 
7. Talán a legfontosabb tudnivaló, hogy a halak zsírszöveteikben koncentrálják a toxinokat. E 
mérgek között szerepelnek növényvédő szerek, klórozott hidrokarbonok, dioxin, chlordane és 
higany. 1996-ban a szakértők 47 állam halfogyasztásával kapcsolatban figyelmeztettek arra, 
hogy bizonyos fajok fogyasztása ártalmas. 1740 folyóra és tóra (a Nagy-tavakat is beleértve) 
valamint a parti területek nagy földdarabjaira terjesztették ki ezt a figyelmeztetést. 
{Lábjegyzet:62 } A fogyasztási tanácsok legáltalánosabban a higanyra hívják fel a figyelmet, 
amely agy- és idegkárosodást okozhat. Az olyan nagy halakban, mint a tonhal, kardhal és a 
cápa a legmagasabb a higany szintje. {Lábjegyzet:63 } A népszerű elgondolás ellenére, 
miszerint a gyümölcsök és zöldségfélék fogyasztása jár a legnagyobb kockázattal a 
növényvédő szerek szennyező hatása miatt, az FDA kutatói nyilvánosságra hozták, hogy a 
házi (haltenyészetből származó) haltermékek sokkal több növényvédő szer-maradványt 
tartalmaznak, mint a házilag termesztett gyümölcsök, gabona- és zöldségfélék. 
{Lábjegyzet:64 } A makréla a tavi pisztránggal és más édesvízi halakkal együtt, melyeket 
hazai tavakból fogtak ki, igen nagy valószínűséggel fertőzöttek olyan karcinogénekkel, mint a 
dioxin vagy a PCB (poliklór-bifenil). {Lábjegyzet:65 } 

Fertőzött vizekből fertőzött halak 

A növényvédő szerek témája különösképpen fontos. Világszerte több mint 900 különböző 
növényvédő szer létezik kb. 40000 különböző vegyi formában. {Lábjegyzet:66 } Az Egyesült 
Államokban kb. 600 növényvédő anyagot használnak, ami évente 400–500 millió kilót tesz 
ki. {Lábjegyzet:67 } Huss és Haseman átvizsgáltak kb. 200 rágcsálóval kapcsolatos kísérletet, 
és megállapították, hogy figyelemre méltó bizonyíték van arra, hogy bizonyos növényvédő 
szerekkel való érintkezés karcinogén (rákkeltő) veszélyt jelenthet az emberre is. 
{Lábjegyzet:68 } 
Hogyan érintkezhetnek, kerülhetnek kapcsolatba az emberek a növényvédő szerekkel? Ahogy 
korábban említettük, az egyik döntő ok a mezőgazdasági szennyezés (derítők szivárgása). 



Amikor egy farmer lepermetezi a földjét, a vegyszerek egy része belemosódik a szomszédos 
erecskékbe, patakokba, végül a folyókba és óceánokba. Szennyvíz-túlfolyás, hibás szennyvíz-
elvezető rendszerek, csónakázók hulladékai is hozzájárulnak a vizek szennyezettségéhez. 
Ezeket a vizeket néha olyan veszélyesnek tartják, hogy néhány fürdőhelyre a 6. ábrán 
{Kép:06 – A fürdőzés tilos, káros az egészségre!} is látható táblákat raknak ki. 
Ha a fürdőzés kockázatos, furcsa, hogy az emberek mégis halásznak ezeken a vizeken. És ez 
nem vaklárma. Az olyan betegségek, mint a gyomorhurut, vérhas, hepatitisz és mások, a 
szennyezett, fertőzött vizekben való fürdőzésből eredhetnek. 
A földünk vizeiben való tartózkodás kockázatát jól megvilágítja a halak életének egy 
nyugtalanító tendenciája: a halak ma sokkal gyakrabban rákosak, mint 50 évvel ezelőtt. 
{Lábjegyzet:69 } Egy kanadai biológus, Ron Sonstegard megvizsgálta a Nagy-tavakban és az 
azokat tápláló folyókban a fenéklakó halakat. Minden halfajtánál talált tumorokat – gyakran 
rosszindulatúakat. {Lábjegyzet:70 } Például az Erie-tóban tanyázó bikafejű halak 30%-ának 
májdaganata volt. A neves táplálkozási szakértő és szerző, dr. Winston Craig e felfedezések 
kommentálásakor ezeket még három kijózanító ténnyel egészítette ki: 1. A Nagy-tavak 
helyzete nem egyedülálló probléma: rákos halak kerültek elő Puget Soundtól a Kaliforniai-
öbölig és a Hudson folyótól Florida Keysig. 2. A National Cancer Institute (Nemzeti 
Rákkutató Intézet) adatai a rák okozta halálozás növekedését mutatják az olyan területen élő 
emberek körében, ahol a halakban kivételesen sok a daganatos elváltozás. 3. Elképesztő 
mértékben toxikus az amerikai vizek közül néhány: amikor az Erie-tó aljáról származó 
üledéket kentek egerek bőrére, az egereknél bőrrák fejlődött ki. {Lábjegyzet:71 } Noha Craig 
észlelései nem szükségszerűen bizonyítják, hogy ezek a vizek az emberre is veszélyesek, 
bizonyára komoly aggodalmat ébresztenek a halban lévő ráknak az emberi egészségre 
gyakorolt hatása miatt. 
A szennyeződés következtében országszerte minden évben meglehetősen nagy mennyiségben 
pusztulnak a halak. Az Environmental Protection Agency (EPA, Környezetvédelmi Hivatal), 
az amerikai kormányzat intézménye megkísérelte kinyomozni a szennyeződés és más okok 
miatt elpusztult halak mennyiségét. A 7. ábra {Kép:07 – A vízszennyezés okozta bejelentett 
halpusztulások száma} az 1993-ban bizonyítottan a szennyeződés okozta halpusztulások 
számát államonként mutatja be. {Lábjegyzet:72 } Minden egyes halpusztulás elpusztult halak 
ezreit képviseli. 
Az EPA elismeri, hogy ezek az adatok nem tükrözik a halpusztulások valódi számát, mivel 15 
állam nem is számolt be vagy nem követi nyomon a halpusztulást. A jelzettnél is több 
halpusztulás történik, de nem lehet határozottan bizonyítani, hogy a szennyeződésnek 
köszönhetően. A növényvédő szerek a leggyakrabban azonosított, halpusztulást okozó toxikus 
szennyezők, ezeket követik az olaj és az olajipari termékek, a klór, az ammónia, a nehézfémek 
és más toxikus anyagok. {Lábjegyzet:73 } Sajnos sok hal már beteg volt, szenvedett ezektől a 
szennyeződésektől, de még nem pusztult el, amikor a halászok kifogták, elvitték a piacra, és 
emberek asztalára került, akik azt hiszik, egészséges táplálékot ettek. 
  

Nem kötelező a halak megvizsgáltatása 

Dr. Craig rámutatott egy másik, a halbiztonsággal kapcsolatos komoly aggodalomra. E könyv 
megírásakor még nincs a kormányzat részéről elrendelt kötelező vizsgálati program a halakra 
és a haltermékekre. Craig azt állítja, hogy a halak csupán 10%-a megy át valamilyen 
vizsgálaton, és ez is önkéntes program keretében történik. {Lábjegyzet:74 } Nyilvánvaló, 
hogy szükség van egy jól kialakított halvizsgálati rendszerre, ami még nem jött létre. Ha a 
jótékony ómega-3 zsírok nem hal eredetű forrására bukkannánk, nem lenne jobb, ha az 
előbbiek alapján eltekintenénk a halaktól? Ilyen tápanyagok, élelmiszerek nem jelentenék a 



rák, fertőző betegségek és más betegségek kockázatát. Efféle élelmiszerek pedig igenis 
léteznek, ahogy később látni fogjuk. 
  

Enyhén szennyezett vízben igen-igen szennyezett halak 

Mivel a rák a legveszedelmesebb következménye a növényvédő szerekkel és más mérgekkel 
való érintkezésnek, ismerjük meg, mely toxinok jelentik a legnagyobb kockázatot, ha hosszú 
ideig érintkezünk velük. A legveszélyesebb, hosszú távon káros mérgeknek két természetes 
jellegzetessége van: a "bioakkumulációs" és a "biomagnifikációs" képesség. E folyamatok 
során az enyhén szennyezett vizekből származó halak testszöveteiben hatalmas mennyiségű 
toxin halmozódik fel. 
A bioakkumuláció folyamatában a mérgek fokozatosan beépülnek bizonyos emberi szervekbe 
vagy más célorganizmusokba. A biomagnifikáció folyamán pedig a mérgek egyre töményebbé 
válnak, ahogy felfelé haladnak a táplálékláncon. {Lábjegyzet:75 } 
A biomagnifikáció klasszikus példáját fedezték fel a kaliforniai Clear-tóban, körülbelül 90 
mérfölddel északra San Franciscótól. {Lábjegyzet:76 } Ezt a tavat néhányszor egy DDD-nek 
nevezett növényvédő szerrel permetezték, hogy visszaszorítsák a rovarpopulációt. (A DDD a 
hírhedt DDT-nek egy kevésbé hatékony unokatestvére, szakkifejezéssel élve: halogénezett 
hidrokarbon.) Ennek a növényvédő szernek a kipermetezési eredményeit mutatja a 8. ábra 
{Kép:08 – A DDD rovar irtószer biomagnifikációja}. 
Figyeljük meg, hogy a tó vize a növényvédő szer alig kinyomozható szintjeit mutatta: 0,02 
ppm (két csepp DDD minden 100 millió cseppben). A biomagnifikáció azonban drámai 
növekedést okozott a tóban élő szervezetek szöveteiben. A DDD-koncentráció a 
fitoplanktonban a tóban a mérések szerint 5 ppm, ami a tó vizében lévő koncentráció 500-
szorosa. A táplálékláncon fokozatosan felfelé haladva a DDD-koncentráció elérte a 2500 
ppm-t, a vízkoncentráció 125000-szeresét. 
A biomagnifikáció efféle példái nem kivételesek, igazából ez a normális folyamat. Az 
Amerikai Környezetvédelmi Hivatal egy másik jelentést is közzétett, miszerint a vízben élő 
szervezetek bioakkumulálhatnak környezeti szennyeződésekkel a vízben felfedezett 
koncentrációval 1000000-szor nagyobb koncentrációban." {Lábjegyzet:77 } Rengeteg 
bizonyíték van arra, hogy lehet összefüggés a toxinok és olyan krónikus emberi betegségek 
között, mint a rák és a szívbetegség, amelyek a fejlett országokban járványszerű méretekben 
vannak jelen. A halogénezett hidrokarbonok vegyületcsoportja – ahogy láttuk – arról ismert, 
hogy a tápláléklánc útján biomagnifikálódik. 
Ez a típusú vegyület emberekben is bioakkumulálódik, megnövekedett mennyiségben 
mutatták ki mellrákos páciensek szöveteiben. {Lábjegyzet:78 } A kutatók, akik ezt a 
mellrákkal kapcsolatos összefüggést feltárták, így fogalmaztak: "Ezek az eredmények – bár 
csak előzetesek – arra utalnak, hogy környezeti eredetű, gyanús karcinogének szerepet 
játszanak a mell karcinómájának eredetében." A probléma nem ér véget a rákkal. Az egyik 
kutató, az irodalom áttekintésekor "kölcsönhatást talált a vérben lévő DDT és DDE – két 
másik halogénezett hidrokarbon – és az egyén későbbi magas vérnyomása, ateroszklerózisa és 
cukorbetegsége között…" {Lábjegyzet:79 } 
A halak jelentik az egyik legnagyobb gondot a biomagnifikáció és a bioakkumuláció 
szempontjából. Nemcsak a PCB-vel és különböző nehézfémekkel fertőzötteknél állapították 
meg, hanem petróleum-hidrokarbonokkal és halogénezett szerves vegyületekkel fertőzöttek 
esetén is. {Lábjegyzet:80 }, {Lábjegyzet:81 } 
A környezet-egészségügy kérdésével foglalkozó kitűnő tankönyvében a Michigani Állami 
Egyetemről dr. Kenneth Rosenman azt állította: "A lakosság számára a PCB-vel való 
érintkezés legfőbb alapja és folyamatos forrása a halfogyasztás." {Lábjegyzet:82 } A rák 



előidézése mellett előzetes bizonyíték van, hogy a PCB-k és a dioxinok összefüggenek a 
megnőtt vérkoleszterin- és trigliceridszinttel. {Lábjegyzet:83 } Más adatok jelzik, hogy a 
PCB-k hatással lehetnek a férfiak spermaszámára és termékenységére. {Lábjegyzet:84 } 
A kutatás, ami jelezte, hogy ezek a szennyező anyagok károsíthatják a fejlődő magzatot, 
tovább növelte a PCB-téma iránti érdeklődést. Dr. Theo Colborn felhívta a figyelmet a 
szakirodalom feltételezésére, hogy a méhben jelenlévő PCB hatással lehet az embrió, a 
magzat és az újszülött idegrendszerének a fejlődésére. {Lábjegyzet:85 } A téma újabban a 
New England Journal of Medicine-ben került címoldalra, amikor dr. Joseph és Sandra 
Jacobson mennyiségileg még pontosabban meghatározta a PCB-vel való érintkezés 
fejlődéssel kapcsolatos kockázatait. {Lábjegyzet:86 } Még 11 éves gyermekeknél – akik 
születésük előtt ki voltak téve a PCB-k hatásának – is károsodott intellektuális fejlődés 
mutatkozott. Noha a gyermekek nem voltak értelmi fogyatékosok, tudnunk kell, hogy 
azoknak, akik a leginkább ki voltak téve a PCB-k hatásának, háromszor nagyobb 
valószínűséggel alacsonyabb lesz az IQ-ja, és kétszer olyan valószínű, hogy két évvel 
lemaradnak az olvasás megértése terén. 
A toxikus fémek halakban való felhalmozódása újabban különleges problémává vált a savas 
esővel kapcsolatos gondok tükrében. A savas esők elsavasodott vizekhez vezethetnek. Ez a 
vegyileg megváltozott víz a talajban lévő alumíniumot, mangánt, ólmot, cinket, kadmiumot és 
higanyt belemoshatja a folyókba, tavakba stb. S ha ezek a toxikus fémek egyszer 
kiszabadultak, utat találnak a táplálékláncban, és könnyen bioakkumulálódnak a halak 
testszöveteiben. Még a festői Maine Államban is arra kérték a viselős nőket és a 8 év alatti 
gyermekeket, hogy ne egyenek halat Maine egyetlen tavából vagy tavacskájából sem. A 
többieknek pedig azt a tanácsot adták, hogy halfogyasztásukat évente hat nagyobb vagy 22 
kisebb halra korlátozzák. Mindez a halak higanytartalmának köszönhető. {Lábjegyzet:87 } A 
nagymérvű higanybevitel károsíthatja az emberi magzatok és gyermekek fejlődését, valamint 
idegrendszeri rendellenességeket, vesekárosodást is okozhat gyermekeknél és felnőtteknél 
egyaránt. 
Michigan az egyetlen olyan állam Maine államon kívül, amelyik az állam egészére érvényes 
figyelmeztetést adott ki. Martha Keating, az EPA egyik vezető tudósa szerint azonban a többi 
amerikai tó és patak éppen olyan kockázatos, mint a Maine állambelieké. A bostoni Clear 
Water Action (Tiszta Víz Akciócsoport) még azt is feljegyezte, hogy a New Englandben 
kifogott édesvízi halak 90%-a higannyal, ólommal, PCB-vel vagy dioxinfélékkel fertőzött, 
olyannyira, hogy nem javallott belőlük heti egynél több fogyasztása. Mivel a csoport sokkal 
kevesebb adatot gyűjtött össze tengeri halakról, velük kapcsolatban nem tehetett ilyen átfogó 
megállapítást, de figyelmeztetett, hogy a vizsgált tengeri halaknak is magas a PCB- és 
higanyszintje. 
Valószínűleg a nehézfémmérgezések jó részének nincs köze a savas esőhöz. Ide tartozik az a 
tragikus emberi metilhigany-mérgezés, amit a Japán Minamara-öbölből való hal fogyasztása 
okozott. A probléma alapjául az szolgált, hogy japán gyár metilhiganyt bocsátott az öbölbe. A 
táplálkozási láncon keresztül végbemenő biomagnifikáció a halakból fogyasztó embereket 
veszélyes szerveshigany-szintnek tette ki. {Lábjegyzet:88 } 
  

Szennyezett halak fogyasztásából eredő egészségügyi problémák 

A halak okozta legkomolyabb veszélyek azok, amelyek a szoptatós csecsemőkre leselkednek. 
Egy tanulmány megállapította, hogy azok, akik a Nagy-tavakból származó, fertőzött halat 
fogyasztottak, utódaik fejlődésében komplikációkat tapasztaltak. Ide tartoztak a születési 
súlyban való eltérések, a terhesség idején fellépő problémák és a kisgyermekkorig kiható 
változások. {Lábjegyzet:89 } E kockázatok láttán néhányan azt javasolták, hogy a rák 



kockázata miatt a csecsemőt ne táplálják anyatejjel. Noha ez józan értelemre vallott, a mi 
toxinoktól fertőzött világunkban a jobb alternatíva talán az, ha elkerüljük e toxinok fő 
forrásait. Más kutatás feltételezi, hogy a cumisüveg-stratégia is visszaüthet. Bizonyíték van 
arra, hogy az anyatejjel táplálás csökkenti a mellrák kockázatát. Egy 1994-es kísérlet 
megállapította, hogy azoknál a lányoknál, akiket anyjuk anyatejjel táplált, 25%-kal kevesebb 
a mellrák. {Lábjegyzet:90 } 
Az előzőekben említett, a halakban található szennyező vegyületeket a 9. ábra {Kép:09 – 
Halakat szennyező vegyületek} sorolja fel. 
A 10. ábrán {Kép:10 – Bizonyítékok a rák és a halak szennyezettsége közötti összefüggésre} 
összegezzük a szennyezett halak és a rák közötti lehetséges kapcsolatokat. 
A halak PCB-szennyezettségét jól dokumentálták. A PCB-nek az emberi szaporítórendszerre 
gyakorolt káros hatásainak bizonyítékait a 11. ábra {Kép:11 – A PCB és a szaporítórendszer} 
foglalja össze. 
  

Biztonságosabb a haltenyésztés? 

Az ipari méretű haltenyésztés becsülete érdekében meg kell említeni, hogy a haltenyésztés 
kiküszöbölhet néhány a toxinproblémát. Az ilyen halak nyílt patakoktól elszigetelt, ellenőrzött 
medencékben fejlődnek. Ha figyelmet fordítanak a víz minőségre, ezekben a kereskedelmi 
halgazdaságokban néhány, a szennyeződéssel kapcsolatos probléma elkerülhető. 
Ha azonban továbbra is a gazdasági érdekek uralkodóak, a vízminőségre vonatkozó laza 
előírások miatt ezek a halak is potenciálisan veszélyessé válhatnak. A Center for Science in 
the Public Interest (Közérdekű Tudomány Központja) munkatársa, dr. Michael Jacobson jelzi, 
hogy a halgazdaságban nevelt halak sem problémamentesek. {Lábjegyzet:91 } Kutatására 
alapozva éles megvilágításba helyezett néhány kérdést: 1. Élelmiszerszinezéket 
törvényellenesen tettek hozzá a táplálékhoz, hogy a halgazdaságokban tenyésztett halak 
vonzóbbaknak tűnjenek a vásárlók szemében. 2. Rutinszerűen alkalmaznak antibiotikumokat 
a haltenyésztésben. 3. A haltenyésztők baktériumölő szereket is használnak. 4. A 
haltenyészetben nevelt halakban talán kevesebb az ómega-3 zsírsav a táplálásukban fellelhető 
különbségek miatt. 
  

Nyerjük el az ómega-3 jótékony hatásait a halfogyasztás kockázatai nélkül! 

Van mód arra, hogy az ómega-3 zsírsavak kedvező hatásaiból részesüljünk anélkül, hogy 
halat, halolajat vagy költséges kapszulákat fogyasztanánk. Van mód arra is, hogy elkerüljük a 
koleszterint és a toxinokat, melyek az állati eredetű ómega-3-mal járnak. A módszer egyszerű, 
és sajnos nem kap akkora nyilvánosságot, amekkorát megérdemelne. Az ómega-3 zsírsavak 
pozitív hatását a linolénsavnak nevezett növényi olajból is elnyerhetjük. Az emberi szervezet 
ténylegesen elő tudja állítani a linolénsavból a kellőképpen bemutatott ejkozapentaénsavat 
(EPA). A linolénsav egy ómega-3 zsírsav, az emberi étrend esszenciális összetevője. 
A linolénsav eltér a linolsavtól. A kritikus különbség az n betűben mutatkozik, ez a hátulról 
számított 3. betű. (Angolul: linolenic és linoleic.) Akik biokémiát tanultak, talán emlékeznek 
ezekre az igen eltérő zsírokra, és megjegyezték a hátulról számított 3. betűt, az n betűt. Ez 
tehát egy n-zsír (az ómega-3 zsír egy másik szakirodalomban ismert neve). Másrészt a 
kritikus n betű nélküli zsír, a linolsav, egy ómega-6-osnak nevezett zsírsav. Ez utóbbi a 
kukorica- és repceolajban található. 
Sok közönséges növényi táplálék gazdag linolénsavban. Néhányukat a 12. ábrán {Kép:12 – 
Ómega-3 zsírsavat (linolénsavat) tartalmazó növényi táplálékok} fel is tüntettük. 



{Lábjegyzet:92 } 
Figyeljük meg, hogy a leggazdagabb linolénsavforrás a lenmag. Egy evőkanál több mint 7500 
mg linolénsavat tartalmaz. Egynegyed csésze angoldióban 1700 mg ómega-3 linolénsav van. 
Egy evőkanál szójaolajban is több mint 900 mg található. Még egy csésze dobozos spenót is 
körülbelül 350 mg-ot tartalmaz. Normális esetben nem is gondolnánk, hogy a spenótban ilyen 
sok a zsír, pedig ez a növény kitűnő ómega-3 forrás. A mai nemzedék anyái nagyobb 
nyomatékkal mondhatják gyermekeiknek, hogy egyék az egészséges spenótot. Még az olyan 
közönséges, naponta fogyasztott táplálékok is, mint a banán, alma, kenyér és burgonya, mind 
hozzájárulnak linolénsav-bevitelünkhöz. 
Minthogy most jobban értjük az ómega-3 zsírsavak fontosságát, értékelni is tudjuk, és meg is 
tudjuk különböztetni őket. Amikor elfogadunk egy növényi táplálékokból álló, 
kiegyensúlyozott étrendet, az ómega-3 előnyös hatásait élvezzük a halakban rejlő toxinok, 
növényvédő szerek és rák kockázata nélkül. Mindamellett, hogy élvezzük a fentiekben 
felsorolt táplálékokat, ha szükségünk van koncentrált mennyiségű ómega-3 zsírsavakra, 
próbáljunk megdarálni egyenlő mennyiségű lenmagot és diót. Ezt "lendióvajnak" nevezzük. 
Állaga hasonlít a mogyorókréméhez, és egészen ízletes. Azok a páciensek, akik komoly 
szívkoszorúér-betegségben, reumás ízületi gyulladásban, pszoriázisban, 
hipertrigliceridémiában szenvednek, a nagyobb adag ómega-3-tól, amiről a lendióvaj 
gondoskodhat, komoly javulást remélhetnek. 
Fontos, hogy az ómega-3 zsírsav kitűnő hatásaira vonatkozó legtöbb tanulmány egy zsírsavra 
összpontosított, amit ebben a fejezetben szemügyre is vettünk – az EPA-ra. Sok kutató nem is 
veszi figyelembe, hogy az EPA nem is esszenciális zsírsav, hiszen linolénsavból a 
szervezetünk elő tudja állítani, ami viszont bőségesen megtalálható a fentiekben felsorolt 
élelmiszerekben. A IV. Függelékben felvázoljuk azokat a lépéseket, ahogyan a linolénsavból 
ejkozapentaénsav lesz. 
Kísérletek világosan mutatják, hogy amikor valaki többet fogyaszt az alfa-linolénsav növényi 
forrásaiból, a vér EPA-szintje várhatóan jelentősen megnő. {Lábjegyzet:93 } Egy másik 
tanulmányból, amely az alfa-linolénsav EPA-vá történő átalakulását demonstrálja az 
emberben, érdekes dolog derül ki. Ez a tanulmány azt mutatja, hogy a linolénsavnak – a már 
említett jótékony hatások mellett – önmagában is vannak előnyei, melyek akkor 
érvényesülnek, ha EPA-vá alakul át. {Lábjegyzet:94 } Talán jobb linolénsavat tartalmazó 
táplálékokat fogyasztani, mint azokat, amelyekben csak EPA van. Így a test annyit használhat, 
amennyire szüksége van az EPA-vá való átalakításhoz, miközben a többletet raktározza 
későbbi felhasználásra. Ezzel a véráramban fellépő EPA-többlet veszélyeit is elkerülhetnénk, 
ami agyvérzést is okozhat. 
Egy alfa-linolénsavban gazdag étrend tanulmányozása kapcsán feltételezzük, hogy ennek a 
zsírnak szerepe van a szívbetegség megelőzésében. {Lábjegyzet:95 } Az alfa-linolénsav 
rokonaként ismert gamma-linolénsav hatékonynak tűnik az ízületi gyulladások kezelésében. 
{Lábjegyzet:96 } 
  

Zöldségfélék és növényvédő szerek 

A növényvédő és rovarirtó szerekkel való szennyeződés miatt sok amerikai fogyasztó 
igencsak tart a szennyezett gyümölcsöktől és zöldségektől. Nem véletlen ugyanis, hogy a 
növényvédő szerek okozta mérgezéseket vissza lehetett vezetni a szennyezett növényi 
termékekre. Egy 1991-es jelentés áttekintett néhány klasszikus példát. {Lábjegyzet:97 } 1962-
ben Törökországban 333-an haltak meg és 3000-en szenvedtek mérgezést hexaklorobenzinnel 
kezelt gabonamagvak fogyasztása miatt. 1968-ban komoly mérgezésekről és halálesetekről 
számoltak be, amikor sokan parationnal szennyezett péksüteményeket fogyasztottak. Sokan 



meghaltak egy iraki eset nyomán is, amikor gombaölőszerrel kezelt gabonát fogyasztottak. 
1987-ben 15 perui halt meg és 260-an megbetegedtek, amikor aldrinnal szennyezett lisztből 
készült kenyeret ettek. 
Az ezekhez hasonló akut mérgezéseket, noha komolyak és ijesztőek, a fejlett országokban 
könnyű megelőzni, mivel heveny voltuk miatt nagyon jól felismerhetők. Törvényt hoztak, ami 
védi a fogyasztókat attól, hogy az emberi egészségre ártalmas mennyiségben érintkezzenek 
toxinokkal. 
A hosszú időn át tartó vagy krónikus hatásokat azonban nem könnyű megelőzni vagy 
megakadályozni – származzon a szennyeződés akár zöldségfélékből, akár halakból. Ennek 
okai a következők: 1. évekbe is beletelhet, hogy a hosszú ideig tartó hatások nyilvánvalókká 
váljanak; 2. még a hatás felismerése esetén is nehéz lehet a hatást kiváltó toxint 
hajszálpontosan megállapítani; 3. még ha az összefüggésre fény derül is, nehéz megállapítani, 
milyen mértékű érintkezésre van szükség ahhoz, hogy a hatást kiváltsa. 
A krónikus hatások – főleg a rák esélye – az amerikaiaknak a növényvédő szerektől való 
félelme miatt a figyelem középpontjába kerülhetnek. Ha egy átlagemberrel beszélek az utcán 
a növényvédő szerekről, úgy tűnik, hogy legjobban a rák miatt aggódik. Legjobban a 
gyümölcs- és zöldségféléktől félnek, mint leginkább szennyezett táplálékcsoporttól, és nem az 
állati termékektől. A tények azonban egészen másról árulkodnak. 
Amikor a gyümölcs- és zöldségfogyasztást nézzük, azt látjuk, hogy minél többet fogyasztunk 
ezekből a növényi táplálékokból, annál kisebb a rák kockázata. Ezt a tényt helyezte 
reflektorfénybe Amerika egyik legnevesebb táplálkozástudományi szakembere, dr. Gladys 
Block a Berkeley-beli Kaliforniai Egyetemről. Dr. Block és kollégái 170 tanulmányt 
tekintettek át, hogy megállapítsák, vajon a gyümölcs- és zöldségfogyasztás hat-e a rák 
kockázatára. {Lábjegyzet:98 } A 132 tanulmány azt mutatta, hogy ezeknek a növényi 
táplálékoknak egyértelműen rákmegelőző, jótékony hatásuk van. A 170-ből csak négy 
tanulmány feltételezte statisztikailag a rák megnövekedett kockázatát. A többi 34 kísérlet 
bizonytalan volt. 
Figyeljünk meg egy egyszerű törvényszerűséget! Ha valódi kapcsolat van két dolog között, és 
majdnem 200 kísérletet végzünk el, azt várnánk, hogy azok döntő többsége ezt a kapcsolatot 
igazolja. A statisztikák jellege miatt azonban arra kell számítanunk, hogy néhány kísérlet 
bizonytalan, és néhány teljesen véletlenszerűen egy éppen az igazság irányával ellentétes 
összefüggést fog igazolni. Ez a helyzet Block analízisével is. A gyümölcsökről és 
zöldségfélékről egyértelműen kiderült, hogy rákot megelőző táplálékok. 
Talán a legfontosabb Block jelentésében az, hogy nem kizárólag az ún. "bio" zöldségféléket 
vizsgálta. Ez a közel 200 kísérlet egyszerűen azokat az élelmiszereket vette figyelembe, 
amelyeket egy átlagember fogyasztani szokott. Valószínű, hogy a gyümölcsöket és 
zöldségféléket növényvédő szerekkel permetezték és műtrágyázták. Világos, hogy a zöldség 
és gyümölcs messze van attól, hogy kitegyen minket a rák kockázatának még akkor is, ha 
műtrágyával és növényvédő szerekkel kezelték – inkább megvéd bennünket a ráktól. 

Ihletett meglátások 

Minthogy gyakorta idézek ihletett forrásokat, és hiszek a Biblia megbízhatóságában, gyakran 
tesznek fel nekem bibliai kérdéseket a halra vonatkozóan. A leghétköznapibb kérdés így 
hangzik: ha a hal nem ideális táplálék, Jézus miért ette? (Valójában ez az egyetlen olyan állati 
termék, amiről a Biblia világosan feljegyzi, hogy Jézus evett belőle.) Először is: az a hal, amit 
Jézus az ő idejében fogyasztott, kétségtelenül sokkal egészségesebb volt, mint amilyen a 
számunkra most hozzáférhető tengeri eredetű táplálék. Iparilag szennyezett vizek nem 
léteztek Krisztus idejében, és a kémiai növényvédő szerek is ismeretlenek voltak. Másodszor: 
noha a Biblia Jézust példaképül állítja elénk, jelleme miatt, és nem életének parányi 



részleteiért teszi. A "csakúgy, mint Jézus" nem azt jelenti, hogy Palesztinába kell költözni, és 
ott élni és arra sem utal, hogy halat kell ennünk, ahogy Ő. Isten azonban feljegyezte a 
Szentírásban az emberiség étrendjére vonatkozó eredeti elgondolását, egy teljesen 
vegetáriánus étrendet. {Lábjegyzet:99 } 
A hús és a hal nem tartozott ebbe az eredeti étrendbe, de a tiszta, zsírmentes húst nem tiltották 
teljesen Krisztus korában. Krisztus példája valójában azt mutatja, hogy Isten nem erőltette az 
Ő eredeti étrendjét, és az időre és a körülményekre tekintettel engedményeket tett. Azonban a 
Genezis könyve (Mózes I. könyve) is jelzi, hogy azok, akik vegetáriánus étrendet 
fogyasztottak, lényegesen tovább éltek, mint utódaik, akik kezdték beépíteni étrendjükbe a 
húst. Ez látható, ha azoknak a nemzedékeknek a hosszú életkorát, akik Noé özönvize előtt 
éltek, összevetjük azok életkorának jelentős csökkenésével, akik később éltek. 
{Lábjegyzet:100 } A 7., fehérjékről szóló fejezet 27. ábrája dokumentálja ezt az életkorbeli 
hanyatlást. Érdemes megjegyezni, hogy a Biblia szerint az özönvíz után történt, hogy Isten 
engedélyt adott az emberiségnek az állati hús fogyasztására. {Lábjegyzet:101 } 
  

Összegzés 

Mint orvos mély megelégedéssel tölt el, hogy beteg embereknek segíthetek visszanyerni 
egészségüket és életerejüket. De van valami, ami legalább ekkora, ha nem nagyobb 
megelégedést ad: ha sikerül megértetni emberekkel, hogyan előzzék meg a betegséget. Az 
összes kutatás ismeretében már világosan kirajzolódnak előttünk a betegség okai, a 
következtetés világos: a szívbetegség többnyire megelőzhető. A gyógyszereknek megvan a 
maguk helye, de a szívbetegség megelőzésére a legjobb stratégia egy józan, értelmes 
vegetáriánus étrend, ami gyümölcsök, zöldségek, gabonaneműek, olajos magvak széles 
skáláját tartalmazza. Vegyünk hozzá ehhez az étrendhez egy kitartó testgyakorló programot, 
egy programot a stressz kezelésére és további életmódjavallatokat, amelyeket könyvünk 
részletez. Egy efféle kombináció a legjobb programot kínálja a szívbetegség megelőzésére 
vagy kezel egy már meglévő problémát. 
Ne felejtsük el, bármi, ami fontos az életben, időt igényel. Sok ember mindenét odaadta, hogy 
szerencsét próbáljon, de ennek során mindazt elveszítette, ami a legdrágább és 
megfizethetetlen: az egészségét. Azt kívánom Önnek, amit a Biblia juttat kifejezésre a 
legjobban: "Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy 
egészséges, amint jó dolga van a lelkednek." {Lábjegyzet:102 } 
  
  
  
  

                       Hatodik fejezet 

EGY NEMZET NYOMÁS ALATT 
  

Nagyon nehéz elhinni, hogy John valaha maga volt az egészség. Hiszen most – 62 évesen – a 
Fortuna 500 volt igazgatója egy szanatórium lakója. Súlyos szívrohama óta hat hónap telt el, 
és az orvosok szerint nem sok remény van a felépülésére. John gyakran mondogatta: "Csak 
egy kis magas vérnyomás!" Ez a "kis" magas vérnyomás most megtette a hatását. Orvosai 
szerint szívrohama kétség nélkül annak köszönhető, hogy nem törődött ezzel a "csak egy kis 
magas vérnyomás"-sal, nem szabályozta, nem ellenőrizte. 



Bár John nem halt bele a magas vérnyomás következményeibe, ami vele történt, jól 
szemlélteti, hogy miért mondják erre a betegségre: "a néma gyilkos". A magas vérnyomás (az 
orvosi szakirodalomban hipertóniának is nevezik) észrevétlenül (minden figyelmeztetés 
nélkül) végzi a maga káros munkáját. Ez a betegség egy életre szól, és meg is rövidíti az 
életet. Ebben a fejezetben megmagyarázzuk, hogy mi a magas vérnyomás, mi okozza, miért 
káros, és hogyan lehet gyógyszeres kezelés nélkül szabályozni. 
  

A vérnyomás mérése 

Minden szívdobbanásnál egy pumpálásnyi vér áramlik a karba, amit pulzusként érzékelünk. A 
pulzus erőssége az ún. szisztolés vérnyomás (periodikus szívösszehúzódás). A szisztolé 
mértéke a vérnyomásmérésekor kapott felső számérték. A szív minden ütés után a másodperc 
törtrészéig elernyed. Ilyenkor a véredényben a nyomás leesik, ezt hívják diasztolés 
nyomásnak. Ennek értéke a vérnyomásméréskor kapott alsó számérték. 
A vér nyomását viszonylag egyszerűen meghatározhatjuk – magunk is megmérhetjük egy 
vérnyomásmérő készülékkel. A vérnyomásmérőhöz tartozik egy nehezen összenyomható 
ballon és egy ún. "kézelő", egy ruhacsík, amelynek belsejében levegőkamrák vannak. A 
kézelővel körbetekerjük a felkart, és a ballon segítségével a levegőkamrákat feltöltjük 
levegővel. A növekvő nyomás úgy összepréseli az artériát, hogy a vér áramlása teljesen 
megszűnik. Ezután fokozatosan csökkentjük a kézelő nyomását. Ez idő alatt az artériát 
sztetoszkóppal figyeljük, és nézzük a skálát, amely mutatja a ballonban lévő nyomás 
mértékét. Amint a kézelő nyomása a szisztolés nyomás szintjére csökken, hallani fogjuk a 
szívverés lüktető hangját. Ez jelzi, hogy a vér folyása visszatért az artériába. A mérőeszköz a 
szisztolés nyomást örökíti meg (az összepréselt artéria nyomását, ameddig meg nem halljuk a 
lüktető hangokat). Amint lassan tovább csökkentjük a kézelő nyomását, még egy darabig 
halljuk a lüktetést, míg aztán hirtelen nem halljuk többé. A szívverés hangjának 
megszűnésekor mért érték a diasztolés nyomás. 
  

A magas vérnyomás néhány oka 

Az artériák izommal ellátott véredények, amelyek összehúzódnak és kitágulnak. Az 
artériafalak túlzott összehúzódása vagy megmerevedése megemeli a vérnyomást, de a 
hormonok is megemelhetik. Van néhány szerv, mint például a vese és a mellékvese, amely 
fontos szerepet játszik a vérnyomás hormonális szabályozásában. A magas vérnyomás fő oka 
azonban nem csak egyszerűen életmód kérdése. A legtöbb ember hajlamos a magas 
vérnyomásra, és túlnyomórészt rajtuk múlik, hogy milyen hamar ismerik fel. 
Természetesen vannak kivételes esetek, amikor úgy tűnik, hogy valaki genetikailag immúnis a 
hipertóniára. Ismerünk olyanokat, akik nagyon egészségtelen életmódot folytatnak, mégis 
normális a vérnyomásuk. Az is megeshet, hogy éppen az egyik legközelebbi rokonunk ilyen, 
ennek ellenére ne feltételezzük azt, hogy az övéhez hasonlóan ellenálló a szervezetünk. A 
vérnyomásra rengeteg genetikai tényező van hatással közvetlen vagy közvetett módon, és 
nem valószínű, hogy bármelyik rokonunkkal azonosak lennénk genetikailag. 

Mennyire magas a magas? 

A vér nyomását higanymilliméterben mérik. Ez abból az időből származik, amikor még 
higanyoszlopot használtak erre a célra. Az orvostudomány a vérnyomásértékek négy szintjét 
különbözteti meg, amint ezt az 1. ábra {Kép:01 – Ön veszélyeztetett?} mutatja. {Lábjegyzet:1 



}, {Lábjegyzet:2 } 
Figyeljük meg, hogy a legoptimálisabb vérnyomásértékek: 120 mm szisztolés vagy ennél 
alacsonyabb, illetve 80 mm diasztolés vagy ennél alacsonyabb, nyugalmi állapotban. Az ennél 
magasabb értékek a betegségek és a korai halál veszélyének növekedését eredményezik. 
{Lábjegyzet:3 } A legalaposabb kutatás szerint minél inkább csökkentjük a diasztolés (DBP) 
vérnyomást (80 alatt), annál inkább csökken a szívroham és az agyvérzés veszélye. A 
csökkentésnek lényegében nincs olyan határa, amely ne eredményezné a szívinfarktus és az 
agyvérzés rizikófaktorának további csökkenését. {Lábjegyzet:4 } Például egy 70-es DBP 
(diasztolés nyomás) jobb, mint egy 80-as, a 60-as pedig még jobb. 
Vérnyomásunk ellenőrzése azzal kezdődik, hogy tudjuk az értékét. De ne higgyük azt, hogy 
ha jól érezzük magunkat, semmiféle problémánk nem lehet vérnyomásunkkal! A magas 
vérnyomás tényleg "néma gyilkos". Nem véletlenül kapta ezt a nevet, hiszen a hipertóniának 
gyakran a legelső tünete egy komoly rokkantság vagy halál. Sokan nem is gondolják, hogy 
magas a vérnyomásuk, amíg az orvos meg nem vizsgálja őket, amíg nem mennek el egy 
szűrővizsgálatra, vagy amíg nem vesznek egy vérnyomásmérőt, amivel maguk is 
meggyőződhettek róla. Általában az emberek 200/100 vagy ennél még magasabb érték mellett 
is jól érzik magukat. Érezhetjük tehát magunkat nagyon jól, miközben nem is tudunk róla, 
hogy súlyos veszélyben vagyunk: bármikor kaphatunk agyvérzést, szívinfarktust vagy 
(fokozatos vesekárosodás következményeként) veseelégtelenséget. 
  

A magas vérnyomás elterjedtsége 

Közel 50 millió amerikainak magas a vérnyomása. {Lábjegyzet:5 } Ez azt jelenti, hogy a 
szisztolés vérnyomás 140 mm vagy ennél magasabb, a diasztolés nyomás pedig 90 mm vagy 
több. A magas vérnyomásról összegyűjtött tudásunk és a kezelési módszerek fejlődése 
ellenére az amerikaiak 35%-a tudomást sem vesz erről. {Lábjegyzet:6 } Még azoknak is, akik 
tudatában vannak, hogy magas a vérnyomásuk, és gyógyszert is szednek, csak kb. fele végez 
rendszeres vérnyomás-ellenőrzést. {Lábjegyzet:7 } 
Ne gondoljuk, hogy ha nemrég mérték is vérnyomásunkat, és jelenleg nincs panaszunk, a 
jövőben sem lesz! Ahogy öregszünk, úgy emelkedik a vérnyomás. 25 és 55 év között a 
szisztolés nyomás átlagosan 15 egységgel emelkedik, és a 65 és 74 év közöttiek 60%-ának 
magas a vérnyomása. {Lábjegyzet:8 } 
  

A magas vérnyomás veszélyei 

Milyen károkat okozhat szervezetünkben a magas vérnyomás? A 2. ábra {Kép:02 – A magas 
vérnyomás komplikációi} felsorol néhányat a magas vérnyomás okozta fontosabb betegségek 
közül. {Lábjegyzet:9 }, {Lábjegyzet:10 } 
Az agyvérzés a legelső betegség, amit a hipertónia okoz. Ez legalább kétféleképpen történhet. 
Az egyik mód az, hogy a magas vérnyomás fogékonnyá teszi az egyént az ateroszklerózisra 
(az artériák megkeményedésére). Ebben a folyamatban a szervezetet behálózó nagy és 
közepes artériák egy zsíros anyag lerakódása következtében beszűkülnek. Általában ezek a 
megkeményedett artériák érintkeznek a fejben, a nyakban lévő véredényekkel, amelyek 
szállítják a vért az agyba. Köztudott tény, hogy a magas vérnyomás megrongálja azokat a 
sejteket, amelyek ezeket a véredényeket megtöltik. Ez az egyik oka az ateroszklerózisnak. 
{Lábjegyzet:11 } 
A szervezet sem nézi tétlenül, amint véredényei gyűjtik a zsírt. Egy kemény, rostos anyaggal 
befedi a zsíros lerakódásokat. Ez nagyon fontos reakció, mert ha a zsíros anyag közvetlenül 



érintkezne a vérrel, alvadást okozhatna. A rostos bevonat viszont ezt tökéletesen 
megakadályozza. E kettős folyamatra utal maga az ateroszklerózis elnevezés is. Az "atero" 
pépszerű, puha vagy zabkásaszerű zsíros anyagot jelent, míg a "szklerózis" jelentése: kemény, 
vagyis a szervezet rostanyaga befalazza ezt az anyagot. 
Sajnos az ateroszklerózisos területek, az ún. foltok elfekélyesedhetnek. Ez együtt jár a rostfal 
elvesztésével vagy károsodásával, aminek következtében a rostanyag és a zsíros anyag 
vegyüléke bekerül a véráramba. Ezután egy kisebb, szétrágott zsírréteg marad az artéria falán, 
amit elfekélyesedett foltnak hívnak. Ha egy folt az agyat ellátó véredények egyikében ily 
módon letörik, kisebb agyvérzés következhet be, vagy TIA (pillanatnyi vérhiány). Ez nagyon 
hasonló az agyvérzéshez, de mivel a letört darab feloldódik, néhány órán belül teljes a 
gyógyulás. 
Rosszabb azonban az, amikor az elfekélyesedett foltok mozgásba hozzák a test véralvadáshoz 
szükséges sejtjeit, a vérlemezkéket. Ilyenkor az események egész láncolata indul be, és 
bármelyik – ateroszklerózis következtében beszűkült – artéria eltömődhet. Ha egy artériában, 
amely az agy egy részébe szállítja a vért, teljes elzáródás lép fel, akkor azok az agysejtek, 
amelyek ettől az artériától függtek, elhalnak. Az agyszövetnek ezt a halálát nevezik 
agyvérzésnek. 
A második változatban a hipertónia sokkal komolyabban károsítja az agy véredényeit. 
Ilyenkor az artéria károsodása olyan mértékű, hogy a véredény megpattan és bevérzik. Ezt 
hívják vérzéses rohamnak, amely különösen veszélyes. A vérzés gyakran csak egy kis ideig 
tart. Az agyat egy merev kéreg, a koponya veszi körül, így nem tud elmozdulni a bezúduló 
vértömeg elől. Minél több vér gyülemlik fel, annál nagyobb a nyomás az agyban. Ha a vérzés 
nem áll meg, az agyrész a kis nyíláson keresztül lelökődhet a gerincvelőbe. Ezt hívják az agy 
beékelődésének, amely általában gyors halált eredményez. 
  

Milyen mértékben növeli a magas vérnyomás az agyvérzés kockázatát? 

Vizsgálatok kimutatták, hogy az ateroszklerózis kifejlődésének rizikófaktora (főleg a helyi 
vérelégtelenség és az agyi erek betegsége) 5-ször nagyobb azoknál, akiknek vérnyomása 
160/95 mm, mint a normál vérnyomásúaknál. {Lábjegyzet:12 } A 3. ábrán {Kép:03 – A 
szívroham és az agyvérzés kockázata} láthatjuk a magas vérnyomás hatását a szívroham és az 
agyvérzés rizikófaktorának növekedésére. {Lábjegyzet:13 } 
Amint már említettük, a veszély azzal kezdődik, hogy a szisztolés nyomás 120-ról 129-re 
emelkedik, noha ezt még normálisnak tartják. A magasabb nyomásszinteken még nagyobb a 
veszély, és csak a szisztolés érték 120 alatt tartásával csökkenthető. Tehát ne elégedjünk meg 
azzal, ha azt mondják, hogy vérnyomásunk normális, hanem inkább arra törekedjünk, hogy 
értéke 120 alatt legyen! Ez a szigorúbb kitétel azt jelenti, hogy sokunknak komolyabb 
életmódbeli változtatásokat kell tenni. A férfiak majdnem felénél a szisztolés nyomás 130 
vagy annál magasabb. {Lábjegyzet:14 } 
  

A magas vérnyomás veseelégtelenséget okoz 

A veseelégtelenség a másik komoly betegség, amit a magas vérnyomás okoz. Minél magasabb 
a vérnyomás, annál nagyobb a veszélyeztetettség. Az Egyesült Államokban a magas 
vérnyomás a veseelégtelenséget kiváltó okok között a 2. helyen áll (az első a diabétesz, vagyis 
a cukorbetegség). A veseelégtelenség és a magas vérnyomás kapcsolatát több mint 16 éven át 
tanulmányozták több mint 300000 ember esetében. {Lábjegyzet:15 } Az eredményt a 4. ábra 
{Kép:04 – A magas vérnyomás és a veseelégtelenség} mutatja. 



A tanulmány kimutatta, hogy még egy igen enyhe vérnyomás-emelkedés (127 szisztolés) is a 
mintegy 30%-kal növeli a veseelégtelenség rizikófaktorát. Hogyan károsítja a magas 
vérnyomás a veséket? Úgy, hogy tönkreteszi a nefronokat, azokat a mikroszkopikus 
szűrősejteket, melyek által a vese működik. Ahogyan egyik nefron a másik után pusztul el, 
úgy romlik fokozatosan a vese vértisztítóképessége. Amikor a tisztító funkció már annyira 
megsérül, hogy a szervezet toxinszintje lényegesen megnövekszik, kialakul a 
veseelégtelenség. Lehet, hogy egy kezdeti veseelégtelenségnek nincs semmi tünete, és a 
későbbiek folyamán is csak émelygés és fáradtság jelentkezik, de végül a vesefunkció súlyos 
károsodását követően bekövetkezik a halál, hacsak nem történik drasztikus beavatkozás, ami 
lehet művesekezelés vagy veseátültetés. Magas vérnyomásuk következtében művesék nélkül 
sokkal hamarabb meghalnának az emberek. De művesével is megrövidül az élettartam, és 
jelentősen megromlik az élet minősége. Ezért vannak, akik inkább a halált választják, mint 
hogy művesével éljenek. 
  

A magas vérnyomás és a csökkent szellemi képesség 

Számos tanulmány állapítja meg, hogy az életmód által nem kontrollált magas vérnyomás 
gyakran okoz fokozatos szellemi leépülést. Egy nem olyan régen megjelent tanulmányban 
kimutatták, hogy a középkorúak esetében a szisztolés nyomás minden tíz milliméteres 
emelkedése 9%-kal növeli a 25 évvel későbbi intellektuális leépülés esélyét. {Lábjegyzet:16 } 

  

A magas vérnyomás rontja az élet minőségét 

A magas vérnyomás vesekárosító hatása emlékeztessen bennünket arra, hogy ez a betegség 
nemcsak gyilkol, hanem életünk minőségét is nagymértékben rontja. A megbetegedési szint a 
betegségeknek azt a mértékét mutatja, amely valamilyen formában szenvedést vagy az élet 
minőségének romlását okozza. Az 5. ábra {Kép:05 – A magas vérnyomás és a halálozás} egy 
ezzel kapcsolatos vizsgálat eredményét mutatja be. {Lábjegyzet:17 } 
Ez az ábra jól szemlélteti, hogy milyen gyorsan emelkedik a megbetegedési szint, ha egyszer 
valakinek a vérnyomása 120 fölé csúszik. Talán nem meglepő azt látnunk, hogy ez a szint 
négyszer annyi a 160-nál magasabb szisztolés nyomással rendelkezők esetében, mint a 120 
alattiaknál. A rizikófaktor már akkor is megduplázódik, amikor a kevesebb mint 120-ról a 
120-139 közötti értékre változik a szisztolés nyomás. A 140-es szisztolé átlépésével pedig 
még nagyobb lesz a megbetegedési szint. 160 felett drámai módon megemelkedik és 
lényegében a 180-nál nagyobb érték esetében is ugyanannyi marad. Ez az ábra is megerősíti, 
hogy a kívánatos szisztolés vérnyomás értéke kisebb, mint 120 mm. 
Ha valóban előnyös a 120 vagy ennél alacsonyabb szisztolés vérnyomás, akkor az orvosok 
miért kerülik az olyan gyógyszerek felírását, amelyek például a páciensek 138-as szisztoléját 
118-ra csökkentenék? A mellékhatások miatt. Amikor a vérnyomás értéke csak kis mértékben 
haladja meg az ideálist, a gyógyszerszedés általában nagyobb veszéllyel jár, mint amennyi 
haszon származna a vérnyomás további csökkenéséből. 
A magas vérnyomás alacsonyabb értékeinél (lásd az ábrát) tehát semmiféle előny nem 
származik a hosszú gyógyszeres kezelésből. Nemrég készítettem egy tanulmányt, amely az 
enyhe hipertóniásokkal foglalkozott, azokkal, akiknek szisztolés nyomásuk 140–159, a 
diasztoléjuk pedig 90–99 volt. A kutatók megfigyelték, hogy "az enyhe hipertóniával 
rendelkezők esetében helyénvaló a hosszú gyógyszeres kezelés, de lehetőség van a betegek 
gyógyszermentes terápiájára is". {Lábjegyzet:18 } Még az orvostársadalomban is él a téves 



felfogás, hogy az enyhe magas vérnyomású pácienseket gyógyszerekkel kell kezelni. Egyre 
többen fordulnak azonban a gyógyszermentes vagy életmódbeli változtatással kapcsolatos 
szemléletmód felé. 
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a magas vérnyomást csökkentő gyógyszereknek igen 
szövevényes mellékhatásaik vannak. Egy kísérlet során az orvosok és a páciensek egyaránt 
úgy érezték, hogy az élet minősége javult, vagy ugyanolyan maradt a magas vérnyomást 
csökkentő gyógyszerek szedése alatt. A gyógyszeres kezelés alatt álló betegek legközelebbi 
hozzátartozói azonban másképp látták a dolgot: 29%-uk jelentős változásokat érzékelt rokona 
életében. Különösen olyan problémákat említettek, mint emlékezetkiesés (33%), 
ingerlékenység (45%), depresszió (46%) és csökkent nemi vágy (64%). {Lábjegyzet:19 } 
  

A vérnyomás csökkentésének hatása a szív- és érrendszeri betegségekre 

Közvetlen bizonyíték van arra, hogy ha csökkentjük a vérnyomást, az érrendszeri betegségek 
rizikófaktora is csökken. Ezt illusztrálja a 6. ábra {Kép:06 – Alacsonyabb vérnyomás, 
kevesebb szív- és érrendszeri megbetegedés}. {Lábjegyzet:20 } 
Láthatjuk, hogy egy viszonylag kis vérnyomáscsökkenés is jelentős mértékben befolyásolja a 
szív- és érrendszeri betegségeket. Érdemes tehát megfontolni: ha mindenki, akinek magas a 
vérnyomása, minimum 3 mm-rel csökkentené azt, évente legalább 27500-zal kevesebb lenne 
a halálozások száma, és még nem is említettük azt a sok embert, aki megmenekülhetne a 
szívrohamtól vagy az agyvérzéstől. 

Hogyan csökkenthetjük vérnyomásunkat? 

Vérnyomás-szabályozási megközelítésünk attól függ, hogy az egyénnek milyen típusú 
hipertóniája van. A magas vérnyomásnak két fő típusa van. 
A másodlagos hipertóniát a különböző betegségek okozzák. Sok ilyen eset van. Például a 
megbetegedett mellékvesék, amelyek kis hormontermelő mirigyek a vesék fölött, 
többlethormonokat termelve magas vérnyomást idéznek elő. A pajzsmirigy 
hormontúltermelése is magas vérnyomást okozhat. 
Már láttuk, hogy a magas vérnyomás károsíthatja a veséket. Másrészt a nem hipertóniából 
származó vesebetegség maga is okozhat magas vérnyomást. De vannak még más kiváltó okai 
is a másodlagos magas vérnyomásnak. Ezért mindenkinek orvossal kellene ellenőriztetnie 
magas vérnyomását, mert lehet, hogy nem a nagyanyóféle "mezei" magas vérnyomása van, 
hanem inkább másodlagos hipertóniája. 
Ennek orvoslása általában egyértelmű. Megkeressük a magas vérnyomást kiváltó betegséget, 
kezeljük, és így megoldódik a vérnyomásprobléma is. Sajnos a legtöbb hipertóniás beteg 
esetében nem ilyen egyszerű a gyógymód, mivel 90%-uknak elsődleges hipertóniája van. 
{Lábjegyzet:21 } 
Mit ajánlhatnánk kezelésképpen azoknak, akiknél a betegség fő kiváltó oka életmódjukban és 
öröklött érzékenységükben keresendő? Milyen lépéseket kell tenniük ahhoz, hogy 
vérnyomásuk normalizálódjék? A szokásos válasz: az orvos által felírt gyógyszereket kell 
szedniük. Nem olyan régen még úgy tűnt, hogy ez az egyetlen lehetőség. De ma már tudjuk, 
hogy nem ez a legjobb megoldás. Ennek több oka van: 
1. Minden gyógyszernek összetett mellékhatásai vannak – beleértve az élet minőségét érintő 
hatásokat is, amelyeket a gyógyszerszedők már észre sem vesznek. {Lábjegyzet:22 } 
2. A magas vérnyomás – még akkor is, ha gyógyszeresen és nem életmóddal szabályozzák – 
az agy lassú leépülését eredményezi, amely a páciens meggyengült szellemi képességében 
mutatkozik meg. {Lábjegyzet:23 } 



3. A gyógyszert szedők felénél a vérnyomás nem csökken 140/90 alá. {Lábjegyzet:24 } 
4. A gyógyszerek ára. 
5. A gyógyszeres vérnyomáscsökkentés nem azonos a természetes módon történő 
csökkentéssel. 

A gyógyszerszedők között nagyobb mértékben fordul elő szívbetegség, mint az ugyanolyan 
magas vérnyomással rendelkező, de gyógyszert nem szedő embereknél. {Lábjegyzet:25 } 
A vérnyomás szabályozásának a legtermészetesebb módja, ha életmódunkon változtatunk. 
Életmód-változtatással valóban csökkenthető a vérnyomás? Orvosi kutatások bizonyítják, 
hogy igen. A saját orvosi gyakorlatomban is láttam ennek bizonyítékát. 
Egy logikai kérdés következik: "Ha hajlandó lennék életmódbeli változtatásokra, milyen 
mértékű vérnyomáscsökkenésre számíthatnék?" A válasz attól függ, hogy milyen mértékű az 
életmódbeli változtatásunk. A hipertóniások kb. 80%-a gyógyszer nélkül biztonságos szintre 
csökkentheti vérnyomását, ha az e fejezetben ajánlott változtatásokat mind elfogadja. A 
fennmaradó 20% pedig az életmódbeli változtatások mellett gyógyszeres terápiát is 
alkalmazva, tehát a kettőt együtt használva csökkentheti vérnyomását normális szintre. 
Milyen életmódbeli változtatások eredményeznek vérnyomáscsökkenést? E fontos kérdés 
megválaszolásához három tanulmányt idézünk. 

Vérnyomást csökkentő életmódbeli változtatások 

Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet támogatott egy vizsgálatot, amely kimutatta, hogy 
az életmódbeli változtatások csökkenthetik a vérnyomást. Több mint 900 enyhe hipertóniával 
küzdő ember (férfi és nő, fehér és fekete egyaránt) vett részt ebben a programban. Kezdetben 
a résztvevők átlagos diasztoléja 90,5, szisztoléja 140,4 volt. {Lábjegyzet:26 } Egy részüknél 
speciális életmódbeli változtatásokat, a többieknél csak vérnyomáscsökkentő gyógyszereket 
alkalmaztak. Az 7. ábra {Kép:07 – Az életmód megváltozása csökkentheti a vérnyomást} 
mutatja a csak életmódbeli változtatással kezelt csoport vérnyomáscsökkenését. 
Még több életmódbeli változtatás még hatásosabban csökkenti a magas vérnyomást. (A 
későbbiekben kifejtjük ennek bizonyítékait.) 
Egy másik tanulmány csak két életmódbeli tényezőnek a vérnyomásra gyakorolt hatásait 
vizsgálta. {Lábjegyzet:27 } Több mint 30000 embert (40–75 éves korig) kategorizáltak 
aszerint, hogy mennyi rostot fogyaszt, és hogy mennyire van elhízva. A 8. ábrán {Kép:08 – 
Az étrend és az elhízás összefüggése a magas vérnyomással} bemutatott eredmény jól 
illusztrálja azt, hogy az elhízás igen szoros kapcsolatban áll a magas vérnyomással. 
Úgy tűnik, hogy a magas vérnyomás egyik legjelentősebb oka a túlsúly. A híres Framingham-
tanulmány szerint a hipertóniával rendelkező férfiak 70%-a és a nők 61%-a elhízott. 
{Lábjegyzet:28 } 
A 3. tanulmány a Weimar Intézetben készült Kaliforniában. 73 férfi és nő, akik magas 
vérnyomással küszködtek, egy 3 hetes bentlakásos programban vett részt. Átlagéletkoruk 65 
év volt. Ebben az ellenőrzött programban egy sor életmódbeli változtatást végeztek, és a 
vérnyomás – ennek következtében – óriási mértékben csökkent. Lásd a 9. ábrát {Kép:09 – 
Jelentős vérnyomáscsökkenés az életmód megváltoztatásával}. {Lábjegyzet:29 } 
A vérnyomáscsökkenés mértéke sokkal nagyobb volt, mint az 1. tanulmányban, mivel az 
életmódbeli változtatás is jelentősebb volt. A résztvevők több mint 90%-a szedett minimum 
egyféle vérnyomás-szabályozó gyógyszert a program kezdetén. Három hét után ez a szám 
20%-ra esett vissza, és jelentős mértékben csökkent a fogyasztott gyógyszer mennyisége is. 
Az ebben a tanulmányban leírt életmódbeli változások átlagos hatása nagyobb, mint amit a 9. 
ábra mutat. Tulajdonképpen kétféle változtatás történt egyszerre: életmódbeli változtatás és 
gyógyszercsökkentés. A gyógyszercsökkentés általában a vérnyomás átlagos növekedését 



eredményezi, de ennek pontosan az ellenkezője történt. Vajon miért? 
Azért, mert az életmódbeli változtatásoknak olyan mély és erős hatásuk van, hogy bőven 
ellensúlyozni képesek a gyógyszercsökkentés következtében növekvő vérnyomást. 
Egy másik érdekes eredmény, hogy a csökkenés nagyrészt (több mint a fele részben) már az 
első héten bekövetkezett. A vérnyomás tehát gyorsan válaszolt az életmódbeli változtatásokra. 

A fenti kísérletek teljes összhangban állnak sok más kutatással, egyértelműen kimutatva azt a 
tényt, hogy az életmódbeli változtatás igen hatásos védekezés a magas vérnyomás ellen. 
Gyors és pozitív következményeket von maga után. A fatalisták jobb, ha megjegyzik: teljesen 
hitelét vesztette az a mítosz, amely szerint a vérnyomás a génektől függ. 
Eddig az életmódbeli tényezők hatásait együttesen vizsgáltuk. Vajon vannak-e olyan 
tanulmányok, amelyek az életmódbeli tényezőket egyenként vizsgálják abban a tekintetben, 
hogy milyen hatást gyakorolnak a vérnyomásra? A válasz: igen. A fejezet hátralévő része az 
életmódbeli tényezők egyenkénti vizsgálatával foglalkozik. 
  

Vérnyomást csökkentő étrendi tényezők 

A legelső tényező, amire összpontosítunk, az étrend. Magam is étrendi terápiát, egy önként 
vállalt gyógymódot ajánlok. Az étrendi terápia nyilvánvalóan azt foglalja magába, amit 
megeszünk. Egy átlagos étrend sok olyan táplálékot tartalmaz, amely hatással van a 
vérnyomásra: vannak, amelyek hasznosak, és vannak, amelyek ártalmasak. Ha csökkenteni 
szeretnénk vérnyomásunkat, tudnunk kell, hogy mely táplálékokból kell többet ennünk, és 
melyeket jó elkerülnünk. 
Nagyon sok olyan ételt eszünk, amely különböző táplálkozási elemek kombinációjából áll. A 
vérnyomásra hatást gyakorló néhány összetevőt fogunk megvizsgálni a következőkben. 

A só – az egyik fő bűnös 

Az étrend legelső eleméről, a sóról szeretnék bővebben szólni, mivel bizonyított tény, hogy a 
legjelentősebb mértékben ez emeli a vérnyomást. A 10. ábra {Kép:10 – A só emeli a 
vérnyomást} az étrendünkben található só és a vérnyomás kapcsolatát elemzi. {Lábjegyzet:30 
} 
Nem túlzás azt mondani, hogy a magas vérnyomás kialakulásában a só az egyik fő bűnös. A 
hipertóniás betegek minél inkább csökkentették a sót az étrendjükben, annál inkább csökkent 
a vérnyomásuk. A hipertónia egyik alapvető kiváltó oka, hogy a vese képtelen kiválasztani 
nagyobb sómennyiséget. A szervezet pedig, hogy el tudja látni feladatát, megemeli a 
vérnyomást. {Lábjegyzet:31 } 
A só két elemből áll – nátrium (40%-ban) és klorid. A szupermarketekben található ételek 
nagy többségében ilyen só található, és egy adag nátriumtartalma fel van tüntetve a 
csomagoláson. Meglepő módon egy kutatás szerint a nátrium és a klorid kombinációja 
ártalmas. {Lábjegyzet:32 } Magas vérnyomással kapcsolatos állatkísérletekben a nátrium 
vagy a klorid önmagában még nagy mennyiségben sem okozott magas vérnyomást. 
{Lábjegyzet:33 } A csomagoláson feltüntetett nátriumtartalom azonban elárulja a klorid 
mennyiségét is, a legtöbb ételben ugyanis ez a kettő nagyjából azonos mennyiségű. Így ha 
korlátozzuk a nátriumbevitelt, ezzel együtt a klorid bevitelét is csökkentjük. 
Húsz magas vérnyomásos beteggel végeztek egy kísérletet. Ők semmilyen gyógyszert nem 
szedtek, hanem a korábbi magas sófogyasztásukat csökkentették kevesebb mint 3000 mg/nap-
ra. {Lábjegyzet:34 } A 11. ábra {Kép:11 – Kevesebb só – alacsonyabb vérnyomás} mutatja a 
vérnyomáscsökkenésben bekövetkezett eredményt. 



Ez igen jól bizonyítja annak hatását, ha az étrendben csak egy dolog (a só) tekintetében 
változtatunk. Egy év után az átlagos csökkenés 19 mm (szisztolé) és 14 mm (diasztolé) volt. 
További csökkenés lenne várható, ha tovább csökkenne a sóbevitel. 
Sok olyan embert kezeltem, akik azt mondták: "Én már alacsony sótartalmú étrenden vagyok" 
– és komolyan úgy is gondolták, mivel már nem sózták az asztalon lévő ételt, nem használtak 
nagy mennyiségű sót főzés közben, és a sótartót érintetlenül hagyták az asztalon (vagy 
egyáltalán ki sem rakták). 
Ilyenkor megkértem a magas vérnyomású betegeimet, játsszanak egy kis kvízjátékot néhány 
ismert étel sótartalmát illetően. Lehet, hogy Önök is megkedvelik ezt. Tudják, hogy mely 
ételek nátriumtartalma magas, és melyeké alacsony? A 12. ábra {Kép:12 – Milyen ételekben 
van sok só?} felsorakoztat néhány ételt egymással párba állítva. {Lábjegyzet:35 } 
Mielőtt tovább olvasna, szeretném megkérni Önt, kedves olvasó, tegye le voksát: Melyikben 
van több nátrium: egy csésze kukoricasziromban vagy egy csésze kukoricapehelyben? Vagy 
mi a helyzet 1/4 csésze amerikaimogyoró és egy doboz konzerv-paradicsomleves, egy csomag 
hasábburgonya és az egy csésze instant burgonyapüré esetében? Miután befejezte a 
vizsgálódást, nézze meg a 13. ábrát {Kép:13 – Az ételek nátriumtartalmának 
összehasonlítása}, amely már nátriumtartalommal együtt sorolja fel ugyanezeket az ételeket. 
Jobb oldalt vannak azok az ételek, amelyeknek magasabb a nátriumtartalma. Talán 
meglepődik, amikor azt látja, hogy egy csésze paradicsomleves hatszor annyi nátriumot 
tartalmaz, mint 1/4 csésze amerikaimogyoró. Nem is gondolnánk, hogy a savanyú káposzta 
alacsony nátriumtartalmú, míg egy tojásos teasütemény kétszer annyit tartalmaz. A 
pácolt/sózott sonka nátriumtartalma igen magas, a kínai módra elkészített rizsé viszont ennek 
is majdnem háromszorosa. A fagyasztott borsó alacsony nátriumtartalmú, ellenben a 
konzervborsó ennek majdnem ötszörösét tartalmazza, mert az előállítás során sót tesznek 
hozzá. 
E kis gyakorlatnak az volt a célja, hogy arra bátorítsa Önöket, hogy amikor vásárolnak, 
olvassák el az élelmiszerek címkéjét. Ugyanakkor ne vegyék készpénznek a feltüntetett 
adatokat, ugyanis bizonyos ételek nagy mennyiségű rejtett nátriumot tartalmaznak. 
A megengedett maximális nátriumbevitel az Ön mindenkori állapotától függ. (Lásd a 14. ábrát 
{Kép:14 – A nátriumfogyasztás határai}) {Lábjegyzet:36 } 
Figyeljük meg, hogy az átlagember napi 4000 mg nátriumot fogyaszt! Ez 16-szorosa a 
minimálisan szükséges 250 mg/nap értéknek. Az emberek általában azt hiszik, hogy csak a 
hipertóniásoknak, a szív- vagy májbetegeknek kell nátriumbevitelüket korlátozniuk, de ez 
nem így van. Nemrég mutatta ki egy vizsgálat, hogy minél magasabb a nátriumbevitel, annál 
magasabb a szívroham rizikófaktora, függetlenül attól, hogy az illetőnek van-e hipertóniája, 
vagy nincs. {Lábjegyzet:37 } A New York-i Columbia Egészségügyi Iskola szakértői 
bizottsága szerint ha a nátriumbevitelt a kívánatos szintre csökkentik, az agyvérzés halálozási 
aránya 39%-kal, a szívroham pedig 30%-kal csökkenhet. 
Ráadásul az alacsony nátriumtartalmú étrend csökkenti a vesekő, a csontritkulás és néhány 
rákfajta kialakulásának rizikófaktorát. (Lásd a 15. ábrát {Kép:15 – A sószegény étrend}) 
{Lábjegyzet:38 } 
Például ha naponta több mint 3 teáskanál (6,6 g) sót fogyasztunk, vagy sós (pácolt) 
zöldségeket eszünk havi több mint két alkalommal, jelentős mértékben megnövekszik a 
gyomorrák veszélye. {Lábjegyzet:39 }, {Lábjegyzet:40 } Egy széles körű, friss nemzetközi 
kutatás kimutatta, hogy ha normális vérnyomás mellett is alacsony nátriumtartalmú étrenden 
élünk, csökken annak lehetősége, hogy valaha is kialakuljon magas vérnyomás. 
{Lábjegyzet:41 } 
Ha olyan étrenden élünk, hogy a napi nátriumbevitelünk összességében kevesebb, mint a 
megengedett (biztonságos) maximális mennyiség, akkor használhatunk egy nagyon kevés sót. 
Egy teáskanál só durván 2300 mg nátriumot tartalmaz. {Lábjegyzet:42 } (A normális 



vérnyomásúak napi 2400 mg nátriumot fogyasztanak.) Ezért ha ételünk nátriumtartalma 
alacsonyabb, mint az állapotunknak megfelelő maximális mennyiség, akkor használhatunk 
főzés során vagy étkezésnél egy nagyon kicsit abból a sótartóból. 
Ezeket a határokat persze akaratlanul is túl lehet lépni. Vannak olyan étrendi összeállítások, 
amelyek napi 1 gramm nátriumot tartalmaznak. A Függelék V.-ben megtalálhatja ezeket. A 16. 
ábra {Kép:16 – Különféle táplálékok nátriumtartalma} {Lábjegyzet:43 } felsorol néhány 
táplálékot, megadva azok nátriumtartalmát, ami további segítséget jelenthet a nátriumbevitel 
szabályozásában. 
Figyeljük meg, hogy a szójaszósz nátriumtartalma igen magas, de a kapros, ecetes 
savanyúságé még nagyobb. Általában a savanyúságok járnak az élen. A táblázatban éppen a 
savanyú káposzta áll a csúcson, bár különböző variációk léteznek belőle (gyártó szerint), de 
nátriumban mindegyik igen gazdag. A salátaöntetek, ha takarékosan használjuk őket, alacsony 
nátriumtartalmúak. A hot dog és a bolognai is gazdag nátriumban, és ugyanabba a kategóriába 
tartoznak, mint a tejtermékek. A konzervlevesek és spagettiszószok is többnyire nagyon 
gazdagok nátriumban, és ha egyáltalán használjuk őket, nagyon csínján bánjunk velük. 
Némelyik levesnek magasabb vagy alacsonyabb nátriumtartalma is lehet a feltüntetettnél. A 
lényeg az, hogy vásárlás előtt el kell olvasni az árucímkét. Sóbevitelünk kb. 80%-a a 
feldolgozott táplálékokból származik. {Lábjegyzet:44 } 
De mi a helyzet az éttermi ételekkel? Sok rejtett nátrium van az éttermekben felszolgált 
különféle ételekben is. Az éttermek egymással versenyeznek, és mivel az amerikaiak a sós 
ételeket szeretik, hogy versenyképesek maradjanak, ilyen ételeket kell készíteniük. Néhány 
étterem azonban alacsony sótartalmú ételekkel is szolgál, megcélozva ezzel az egészséges 
ételeket választó vendégeket. A szupermarketekben vagy az éttermekben található, előre 
elkészített ételekben félelmetesen magas a nátrium mennyisége. Csak úgy védekezhetünk, 
hogy elolvassuk az árucímkét (vagy ha speciális táplálkozási információt szerzünk az 
éttermekben). Így tudomást szerezhetünk arról, hol, miben található rejtett nátrium. 
E pontnál némelyek elkedvetlenednek, és azon tűnődnek, van-e egyáltalán alacsony 
nátriumtartalmú étel. A válasz: igen, igen, igen. A 17. ábra {Kép:17 – Nátriumban szegény 
táplálékcsoportok} azokat a táplálékcsoportokat sorolja fel, amelyek feltűnően alacsony 
nátriumtartalmúak. {Lábjegyzet:45 } 
Ezekben a táplálékokban olyan kevés nátrium van, hogy annyit ehetünk belőlük, amennyit 
csak akarunk anélkül, hogy túllépnénk a napi mértéket. Például sótlan mogyorótót kell enni, 
mivel a feldolgozás során már sok sót adnak hozzá, így magas lesz a nátriumtartalma. 
Láthatjuk, hogy sokféle ételt nyugodtan megehetünk anélkül, hogy egy cseppet is aggódnunk 
kellene nátriumtartalmát illetően. A gyümölcsök magas káliumtartalmukkal dupla előnyt 
jelentenek, mert a kálium még további vérnyomáscsökkenést eredményez. Részben emiatt 
lehet egy gabonákban, zöldségekben, gyümölcsökben gazdag természetes étrend megoldás a 
magas vérnyomás problémájára. 
Természetesen akármelyik alacsony nátriumtartalmú táplálék könnyen elveszítheti ezt a jó 
tulajdonságát, ha felette tartjuk a sótartót, és alaposan megsózzuk vele. Magas vérnyomású 
egyéneknek nem tanácsos a sótartóhoz nyúlniuk, hagyják csak ott, ahol van, az asztalon, vagy 
még jobb, ha elrejtik a konyhaszekrényben. Persze ha az ételünk kevesebb nátriumot 
tartalmaz, mint a fenti táblázatban bemutatott érték, akkor adhatunk hozzá egy kis sót a 
javasolt szabály szerint. Nálunk a konyhaszekrényben van a sótartó, félretéve a vendégek 
számára, noha senkinek sincs vérnyomásproblémája. 
Az étrend sótartalmának csökkentése hallatán gyakran így reagálnak az emberek: "Bizonyos 
sómennyiség nélkül, amihez már hozzászoktam, nem tudom megenni az ételt. Só nélkül 
ízetlen. Ragaszkodom a sóhoz." Lehet, hogy meglepődnénk, hogy egy kis erőfeszítéssel és 
türelemmel mekkora változások történhetnek az ízlésünkben. 
Az én Nedley nagyapámnak azt mondta az orvosa, hogy magas vérnyomása miatt 



csökkentenie kellene sófogyasztását. Igen sok sót fogyasztott. Azt mondta, hogy ha étele nem 
tartalmaz annyi sót, amennyihez már hozzászokott, akkor semmi íze sincs. Inkább meghal, de 
akkor sem mond le a sóról, mert az élet semmit nem ér, ha nem élvezheti az ételt. Aztán 
amikor egy enyhe agyvérzés érte, azonnal megváltoztatta állásfoglalását, étrendjéből kiiktatta 
a sót. Nagymamám só nélkül főzött, és került minden sót tartalmazó előre gyártott ételt. És a 
sótartó is lekerült az asztalról. A nagypapa eleinte keservesen panaszkodott az "ízetlen" 
(vagyis sótlan) étel miatt, de ez csak néhány hétig tartott, aztán elmúlt. Egy napon a 
nagymama tévedésből egy kis sót tett a burgonyapüréjébe. Amikor megkóstolta, azonnal 
ellökte, mondván: "Nem tudom megenni, csak a sót érzem." Sószenvedélye teljesen elmúlt. 
Azt az ételadalékot, amelynek egyszer rabja volt, most ki nem állhatja. A legtöbb páciensem, 
akiknek hasonló élménye volt egy bizonyos étellel (megundorodott attól, amit egyszer 
élvezett), azt állítja, hogy akár négy hónap is eltelhet a határozott étrendi változtatás után 
(amihez persze szigorúan ragaszkodni kell), mielőtt az ízlésben bekövetkezik ez az előnyös 
változás. 
Végül essék néhány szó a sópótlókról! Az első változatok kellemetlenül keserű ízűek voltak, 
fémízűek, amit csak kevesen voltak képesek elviselni. A Cardia márkanevű só korrigálja ezt 
az ízproblémát. Káliumot, magnéziumot tartalmaz, és az általános asztali só 
nátriumtartalmának csak a felét. 40 férfi és nő körében végzett előzetes tanulmányok azt 
mutatják, hogy az asztali sónak a Cardia sóval való helyettesítése a diasztolét átlagban 13 
mm-rel, a szisztolét pedig 8 mm-rel csökkentette hat hónap alatt. Más tanulmányok is ehhez 
hasonló eredményeket mutattak. {Lábjegyzet:46 } 
A sópótlóknak azonban három hátránya van. A legfontosabb az, hogy a nátriumnak azt a 
mennyiségét ellensúlyozzák, amelyet a sótartóból adunk az ételhez. Az előre gyártott ételek, 
mint például a levesek, tejtermékek és mások (amelyeket az előző táblázatok felsorolnak) még 
mindig magas nátriumforrást jelentenek az étrendben. A második: azoknak az embereknek, 
akiknek veseelégtelenségük van, vagy bizonyos vérnyomáscsökkentő szereket szednek (mint 
amilyen a Capoten és más ACE-gátló szerek) veszélyesen meg fog emelkedni a 
káliumszérumszintjük a sópótlók fogyasztása következtében, sőt azonnali szívhalál is 
bekövetkezhet. A harmadik: növelik az "eredeti só"utáni vágyakozást, és egyszerűen eltűnik 
az a győzelem, amelyet a nagyapám is elért. 
  

A mononátrium-glutamát (MSG) nem okoz bajt 

Mi a helyzet egy másik nátriumforrással, a mononátrium-glutamáttal? Ezt a kémiai anyagot 
olyan rejtett anyagként könyvelik el, ami aláássa egészségünket. Ez általában a kínai 
éttermekben felszolgált ételekben található, és adalékanyagként jelen van néhány olyan 
táplálékban is, amit a szupermarketben vásárolunk. Néhányan úgy gondolják, hogy ez az 
izzadás és sok más különös tünet okozója. 
Vegyünk tudomásul egy fontos és alapvető tényt a mononátrium-glutamátra vonatkozóan! 
Nem testidegen vegyület, hanem két természetes anyag, a nátrium és a glutaminsav 
kombinációja. A glutaminsav egyike annak a 20 aminosavnak, amely természetes módon jelen 
van a szervezetben, és szükséges a test normális működéséhez. 
Mivel sokat panaszkodtak a mononátrium-glutamátra, ezért sok kutatást végeztek ezzel 
kapcsolatban, s hozzá kell tenni, meglepő eredménnyel. A vizsgálatok mind következetesen 
bizonyították, hogy semmi probléma az MSG-vel. A 18. ábra {Kép:18 – A mononátrium-
glutamát nem okoz gondot az éttermekben} az egyik ilyen kísérlet eredményét mutatja. 
{Lábjegyzet:47 } 
Úgy tűnik, hogy a "kínai éttermi szindrómának" semmi köze az MSG-hez. Inkább az ételnek 
valami más összetevőjével kapcsolatos. Mivel a nátrium önmagában véve nem olyan ártalmas 



a vérnyomásszintre, mint a nátrium-klorid (kloriddal együtt), így nem valószínű, hogy az 
MSG bárkinek a vérnyomását megemelné. Sőt a kutatások kimutatják, hogy az MSG 
fogyasztásával a vérnyomás némileg még csökken is. {Lábjegyzet:48 } 
Mi a helyzet a tengeri sóval? Vajon kevésbé ártalmas, mint az általános asztali só? Nem, 
egyáltalán nem, mivel ugyanolyan a nátrium- és kloridtartalma. A tengeri só az asztali sóhoz 
hasonlóan emeli a vérnyomást. Bár elismert tény, hogy vannak benne bizonyos nyomelemek, 
amelyek segítik a szervezet működését, mindamellett azonban legalább annyi kárt okoz a 
vérnyomásban, mint a közönséges asztali só. 
  

Testsúlycsökkentés 

A túlsúlyos egyének körében a vérnyomást jelentősen csökkentené egy testsúlycsökkentő 
program. Ez legalább olyan jó, mint egy sószegény étrend. {Lábjegyzet:49 } A hipertóniás 
betegnek el sem kellene érnie az optimális testsúlyát ahhoz, hogy tapasztalja a csökkenést 
vérnyomásában. Csak éppen el kell kezdenie egy testsúlycsökkentő programot, és már kb. két 
és fél kiló súlyveszteség is a legtöbb esetben lényeges vérnyomáscsökkenést eredményez. 
Persze ahhoz, hogy ez a hatás fennmaradjon, az egyénnek továbbra is folytatnia kell a már 
elkezdett programot, míg csak el nem éri ideális testsúlyát. A legtöbb túlsúlyos betegemnek 
egy egyszerű, négy lépésből álló programot ajánlok, amelynek révén elérheti optimális 
testsúlyát. 
1. Semmi falatozás az étkezések között, csak vízivás. 
2. Egyél egy jó kiadós reggelit, és egy szerény (közepes) ebédet! Hagyd el a vacsorát! Ha 
mégis úgy érzed, muszáj enned valamit vacsorára, akkor csak gyümölcsöt egyél! 
3. Hagyd el, vagy legalább nagymértékben csökkentsd a finomított cukor és a szabad zsírok 
vagy zsíros táplálékok fogyasztását, ugyanakkor helyezz nagyobb hangsúlyt a rostban gazdag 
ételek fogyasztására! 
4. Tornázz (mozogj, végezz testgyakorlatot) naponta legalább 45 percig! 

Gyakorlatilag mindazoknál a betegeimnél, akik ragaszkodtak ehhez az egyszerű programhoz, 
tartós testsúlycsökkenés következett be. 
  

A koffein és az alkohol 

Kutatások bizonyítják, hogy a koffein hatással van a vérnyomásra. Napi egy csésze kávé 
(vagy kóla) 5–6 mm-rel megemelheti a diasztolés és a szisztolés vérnyomást. 
{Lábjegyzet:50 } Ebből következik, hogy a koffeintartalmú italok elhagyása ugyanilyen 
mértékben csökkentheti a vérnyomást. A koffein nemcsak nyugalmi helyzetben emeli a 
vérnyomást. Ha testmozgás előtt vagy alatt fogyasztjuk, a vérnyomás és a szívverés 
emelkedésének mértéke meghaladja azt a szintet, amit egyedül testmozgás által értünk volna 
el. {Lábjegyzet:51 } Így pedig egy önmagában véve egészséges tevékenység egészségtelenné 
válik, mivel a testgyakorlat alatt jelentős mértékben megnövekszik a szív- és érrendszeri 
probléma veszélye. 
Milyen hatással van az alkohol a vérnyomásra? Sok ember egyáltalán nincs tudatában annak, 
hogy az alkohol emeli a vérnyomást. Csupán napi 1-2 dl is komoly hipertóniát alakíthat ki. 
{Lábjegyzet:52 } Ez az oka annak, hogy még az alkoholt mértékkel fogyasztók körében is 
komolyan számolnunk kell az agyvérzés lehetőségével. Megnyertem néhány embert, hogy 
jöjjön be a rendelőmbe, kövesse nátriumszegény étrendünket, vegyen részt a tornán, és a 
legjobb dolgokat tegye. Mikor visszajöttek, azt mondták: "Doktor úr, a vérnyomásom még 



mindig magas." Amikor megemlítem az alkohol kérdését, csendben maradnak. Ha azonban 
elég bátrak voltak ahhoz, hogy megfogadják tanácsomat, vérnyomásuk szabályozása tartóssá 
vált. Az alkohol teljes elhagyása nélkülözhetetlen a vérnyomás természetes úton való 
csökkentéséhez. 
  

A kalciumban gazdag ételek jótékony hatása 

A kalciumban gazdag táplálékok nagymértékben csökkenthetik a vérnyomást. Több mint 
6000 hipertóniás férfit és nőt rangsoroltak kalciumbevitelük szerint. Az eredmény azt mutatta, 
hogy a naponta elfogyasztott minden egyes gramm kalcium kb. 12%-kal csökkenti a magas 
vérnyomás rizikófaktorát. James Dwyer professzor az Amerikai Szívtársaság éves 
értekezletén 1992. novemberében beszámolt a kutatásról. Óva intett azonban attól, hogy nagy 
mennyiségben kalciumpótlókat szedjünk. "Helyette – mondta – inkább az étrenden keresztül 
kellene megfelelő mennyiségű kalciumhoz juttatni szervezetünket. A zöld levelű zöldségfélék 
nagyon jó kalciumforrások." 
  

A zabkása segít 

Egy egyszerű, mindennapos reggeli étel, a zabkása – úgy tűnik – csökkenti a vérnyomást. Egy 
tanulmányban 850 embert kategorizáltak aszerint, hogy mennyi zabkását fogyasztottak. 
{Lábjegyzet:53 } Akik napi egy tányér zabkását ettek, azoknak a vérnyomása és 
koleszterinszintje egyaránt csökkent. A hatás persze életkortól, testsúlytól, nátrium-, kálium- 
és alkoholbeviteltől is függ. 
Azok az emberek tehát, akik vérnyomásukat természetes módon, napi egy tányér zabkása 
elfogyasztásával szeretnék szabályozni, kétszeresen is jót tesznek szívüknek. Legtöbbünk jó 
ideje tudja, hogy a zabkása segíti a vérkoleszterinszintjének csökkentését, mivel igen gazdag 
vízben oldható rostokban. A vérnyomásra tett jótékony hatása pedig csak még inkább 
alátámasztja e sokoldalú gabona használatának előnyeit. 
  

A dohányzás növeli a vérnyomást 

A dohányzás egy másik olyan életmódbeli tényező, amely emeli a vérnyomást. 
{Lábjegyzet:54 } Már egy szál cigaretta elszívása után mindkét (szisztolés, diasztolés) 
vérnyomás mintegy 30 percig megemelt állapotban marad. {Lábjegyzet:55 } A vérnyomás 10 
mm-rel is megemelkedhet. Bár egy cigaretta – úgy tűnik – nem okoz tartós vérnyomás-
növekedést, sok dohányos ember azonban éppen elég cigarettát szív el egy nap ahhoz, hogy 
vérnyomása folyamatosan megemelt állapotban legyen. Dr. Norman Kaplan, aki a világon az 
elsők között kutatta a magas vérnyomást, rámutat arra, hogy egy tipikus, napi egy dobozt 
elszívó dohányos vérnyomása a nap túlnyomó részében megemelt állapotban van. 
{Lábjegyzet:56 } 
  

A stressz és a vérnyomás 

Az étrendi tényezők mellett a különböző élethelyzetekből adódó stressz is emelheti a 
vérnyomást. {Lábjegyzet:57 }, {Lábjegyzet:58 } Úgy tűnik, sokkal nagyobb hatással van a 
szisztolés nyomásra, mint a diasztolésra. A stressz igen sokrétű, ezért egy teljes fejezetet 



szenteltem e témának. Itt csak érintem a témát, rámutatva arra, hogy azok a külső hatások (ún. 
stresszokozók), amelyekkel szembetaláljuk magunkat, nagyon eltérnek a belső reakcióinktól, 
amelyeket ezekre a stresszokozókra adunk. Ha a bennünket érő stresszt nem tudjuk megfelelő 
módon kezelni, fizikai és lelki állapotunk látja kárát. A 14. fejezet, melynek címe "Stressz 
distressz nélkül", mindkét oldalt bemutatja. 
  

Testgyakorlás 

Az aerobik – egy olyan gyakorlatsor, amely mind a szívet, mind a tüdőt megmozgatja – 
jelentős mértékben csökkenti a vérnyomást a hipertóniás betegek körében. Egy kísérletben 18 
ülő foglalkozású hipertóniás beteg 16 hetes aerobikprogramban vett részt. Hetente háromszor 
45 percig kerékpároztak, és mérsékelt intenzitással tornáztak (szívverésük 60–80 percenként). 
Négy hónap után az átlagos szisztolés nyomás 7 mm-t esett, az átlagos diasztolés pedig 5 mm-
t. Ez a program abban is segített a résztvevőknek, hogy a mozgás alatt is csökkenjen a 
vérnyomásuk. Amikor tornáztak, az átlagos szisztolés vérnyomásuk 19 mm-rel a diasztolés 
pedig 10 mm-rel volt alacsonyabb, mint a program kezdetén. {Lábjegyzet:59 } 
  

Az alacsony vérnyomás 

Sok ember kb. 90/50-es vérnyomással rákérdez, hogy vajon nem túl alacsony-e ez. A válasz: 
nem, ha így jól érzi magát. Valójában minél alacsonyabb a vérnyomás, annál kisebb a 
veszélye sok betegség kialakulásának és különféle komplikációknak, amelyekről már szóltunk 
a fejezet elején. Ha azonban az egyén halálosan fáradtnak, feledékenynek, állandóan betegnek 
érzi magát, vagy ha vérnyomása jelentősen leesik, amikor feláll (normális esetben a 
vérnyomás állandó, vagy csak egy kicsit emelkedik felállásra), akkor lehet, hogy alacsony a 
vérnyomása. Ha a diasztolé több, mint 10 mm-rel esik, ha fekvő helyzetből hirtelen felállunk, 
akkor alacsony vérnyomásunk van. Ez az állapot szoros kapcsolatban áll a krónikus fáradtság 
tünetcsoportjával. Gyakran ez segít az alacsony vérnyomás okának megtalálásában és 
kezelésében. {Lábjegyzet:60 } 
Összefoglalás 

Ebben a hipertóniával foglalkozó fejezetben áttekintettünk számos kulcsfontosságú tényt. A 
legfontosabbak közül néhányat ismét felsorolunk: 
1. A magas vérnyomás károsítja az egészséget, ez az oka sok halálos betegségnek. 
2. Az optimális vérnyomás nyugalmi állapotban nem haladja meg a 120/80 értéket. 
3. A magas vérnyomásúak többsége természetes eszközökkel (életmódbeli változtatásokkal) 
kontrollálni tudja betegségét. 
4. Az életmódbeli változtatások – és nem a gyógyszerszedés – a legjobb és a 
legbiztonságosabb módja annak, hogy csökkentsük vérnyomásunkat. 
Ha vérnyomását életmóddal szeretné csökkenteni, akkor a következőket kell tennie: 
1. Egyen rengeteg gyümölcsöt, zöldséget, gabonaféléket, és sótlan csonthéjasokat és más, 
alacsony nátriumtartalmú táplálékot! 
2. Kerülje a kapros (ecetes) savanyúságokat, pácolt (sózott) sonkát, kínai rizst, húslevest és 
más, magas nátriumtartalmú táplálékokat! 
3. Kerülje az alacsony rosttartalmú ételeket, mint a hús és tejtermékek! 
4. Hagyja el az étrendjéből a kávét, a kólát, és az alkoholt! 
5. Ne dohányozzon! 
6. Ne használja a sótartót! 



7. Csökkentse testsúlyát magasságának és felépítésének megfelelő értékre! 
8. Mozogjon rendszeresen a szabadban, például élénken, gyorsan sétáljon! 
9. Tanulja meg legyőzni a stresszt! 

Ezekkel az életmódbeli változtatásokkal nagyon jó kilátása van arra, hogy vérnyomását 
gyógyszer nélkül optimális szintre csökkentse, illetve ott meg is tartsa. 
Kezdje el még ma: győződjön meg róla, hogy vérnyomása ideális! Ha nem, ne vesse meg 
ezeket az egyszerű életmódbeli változtatásokat! Először senki sem szereti megváltoztatni 
életmódját, csak ha már felfedezte az új életmód varázsát. Pedig azok az életmódbeli 
változtatások, amelyekről e fejezetben szóltunk, jelentéktelenek azokhoz képest, amelyeket 
egy esetleges agyvérzés vagy szívroham után kell megtennie. Emellett azt az étrendet, 
amelyen például egy veseelégtelenségben szenvedő beteg él, sokkal nehezebb összeállítani, 
mint egy teljes vegetáriánus étrendet. Ráadásul hiányzik belőle az a gazdag változatosság, 
amit a vegetáriánus étrend nyújt, és sokkal kevésbé kielégítő. 
Igen, lehet, hogy ön egyike ama szerencsés keveseknek, akik – mint a nagyapám is – kaptak 
egy "figyelmeztetést", még mielőtt túl késő lenne változtatni. De az is lehet, hogy nem ilyen 
szerencsés. A kórházak és a temetők tele vannak olyan emberekkel, akiknek csak "egy kis 
magas vérnyomásuk" volt. 
  
  
  

                         Hetedik fejezet 

          A NAGY HÚS- 

        ÉS FEHÉRJEMÍTOSZ 
  

Rob magatartása egészen különös volt, noha nem tudatosult benne. Naponta járt a főiskola 
önkiszolgáló éttermébe, ahol magas fehérjetartalmú ételeket lehetett kapni. Az egyik nap 
földimogyorót, a másik nap sült szójababot, a harmadik nap pedig napraforgómagot vagy diót 
evett. Bőségesen fogyasztotta ezeket a magas fehérjetartalmú ételeket abból a 
meggondolásból, nehogy fehérjehiány lépjen fel nála új étrendje miatt, hiszen nemrég vált 
vegetáriánussá. 
Egy év vagy talán több is elmúlt, amikor Robnak lehetősége nyílt egy táplálkozással 
kapcsolatos órán részt venni a főiskolán. Megdöbbent, amikor megértette, hogy két-
háromszorosát fogyasztotta el annak a fehérjemennyiségnek, amelyre valójában szüksége 
volt. És ami még ennél is rosszabb: azt is látnia kellett, hogy a túl sok fehérje bevitele 
egészségügyi problémákat okoz. Miután megvizsgálta étrendjét, komoly erőfeszítéseket tett, 
hogy fehérjebevitelét optimális szintre csökkentse. Robnak még vegetáriánusént is igen nehéz 
volt megállnia, hogy ne vigyen be szervezetébe túl sok fehérjét. 
Robbal soha nem történt volna meg mindez, ha ismerte volna a Harvard és a Loma Linda 
Egyetem 1950-es és 60-as években folytatott kutatásait. Ott ugyanis dr. Hardinge és Stare 
kimutatta, hogy a teljes mértékben vegetáriánus étrenden élők szervezete is képes 
vegetáriánusként is mindenféle típusú fehérjéből felvenni az emberi szervezet számára 
szükséges mennyiséget. {Lábjegyzet:1 } 
Azonban már jóval Hardinge és Stare előtt színre léptek más, kiváló tudósok, akik 
megkérdőjelezték azt a régóta fennálló dogmát, amely szerint az étrendnek rengeteg fehérjét 



kell tartalmaznia. Dr. T. Colin Campbell, a neves táplálkozáskutató nemrég mutatta ki 
kulturális eredetű rokonszenvünket a magas fehérjetartalmú étrend és a húsos ételek iránt. 
{Lábjegyzet:2 } A Cornell Egyetem táplálkozással foglalkozó biokémikus profeszszora, dr. 
Campbell – mint a Cornell–Oxford– Kína táplálkozási és egészségügyi program igazgatója – 
meglátta az alacsony fehérjetartalmú étrend egészségügyi előnyeit, amelyek Kínában 
általánosan ismertek. Az 1996 júliusában kiadott, "Az új század táplálkozása" című 
egészségügyi levelében Campbell nyilvánosságra hozta tapasztalatait és a híres Yale Egyetem 
profeszszorának, Russell Chittendennek a kutatását. {Lábjegyzet:3 } Chittenden az elsők 
között volt a modern kor tudósai közül, akik az évszázadokon át fennálló táplálkozási dogma 
megváltoztatásáért küzdöttek. Hallotta az irányadó elvet, miszerint a magas fehérjetartalmú, 
húsos étrend szellemi és fizikai erőt ad, azonban szerette volna tudni, hogy valóban így van-e. 
Az 1900-as évek elején Chittenden legalább három vizsgálatot vezetett, amelyekben azt a 
kérdést tanulmányozta, hogy a legjobb teljesítmény elérése érdekében tényleg szükséges-e 
húst és magas fehérjetartalmú ételeket fogyasztani. Kutatásának sarokkövét képezte az a 
felmérés, amit edzett sportolók körében végzett. A vizsgálat elején ezek a sportolók tipikus 
húsos ételeket kaptak, majd öt hónapon keresztül növényi étrenden éltek. A vizsgálat végén 
újra lemérték erőnlétüket, s 35%-os javulást tapasztaltak. Champbell szerint ez csak az étrendi 
változtatással magyarázható. {Lábjegyzet:4 } 
Most ezrek ajka visszhangozza Chittenden évekkel ezelőtti javaslatát. A megfelelő 
teljesítményt nyújtó optimális fehérjebevitel érdekében nem szükséges húst és állati fehérjét 
tartalmazó ételeket fogyasztani. Akkor tehát honnan származik a nagy hús- és fehérjemítosz? 

A fehérjére vonatkozó ismereteink története 

A fehérjét mint tápanyagosztályt 1838-ban fedezték fel. {Lábjegyzet:5 } Ekkorra már azt is 
felismerték, hogy a fehérjék az élet minden megnyilvánulási formájával kapcsolatban állnak: 
a legegyszerűbb egysejtűtől az emberig. Nem csoda, hogy oly nagy elismerés övezi a fehérjét, 
hiszen tényleg félelmetes, hogy az élet minden formájához szükséges. A fehérje kémiai 
elnevezése – protein – Welstertől származik, és a görög protos szóból ered, aminek a 
jelentése: "első." {Lábjegyzet:6 } Az évek során csak egyre nőtt a fehérje iránti tisztelet, 
megbecsülés. Ma már tudjuk, hogy alapvető szerepet játszik például az izomműködésben, a 
hormonháztartásban és az enzimtermelésben. {Lábjegyzet:7 } Továbbá növekedésünkben, a 
szöveteink helyreállításában (például egy sérülés vagy egy műtét után) és a testépítésben. 
{Lábjegyzet:8 } 
Vagyis a fehérje jelentőségét mégsem övezi mítosz. Ha azonban egy közelebbi pillantást 
vetünk a fehérjék jellegére, akkor az állati fehérjeforrások elsőbbségét tapasztalhatjuk. A 
fehérjék komplex molekulák, amelyek kisebb építőelemekből, ún. aminosavakból épülnek fel. 
Húszféle aminosav létezik, amelyeket az emberi szervezet az élethez és az egészséghez 
szükséges fehérjék felépítéséhez használ. {Lábjegyzet:9 } Felnőtt emberekben nyolc olyan 
alapvető aminosav van, amit a táplálékból veszünk fel. Ez a nyolc aminosav a következő: 
izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenil-alanin, treonin, triptofán, valin. {Lábjegyzet:10 } A 
fennmaradó tizenkét aminosavat az emberi szervezet maga is elő tudja állítani. Ha a 
fehérjemolekulát egy vonathoz hasonlítjuk, akkor az aminosavak a vonat kocsijai. Amint egy 
vonatot sem lehet csak fülkékből vagy pályakocsikból felépíteni, úgy a testnek is megfelelő 
összetételben aminosavakra van szüksége, hogy működő fehérjemolekulákat alkothasson. 
Ezen a ponton jön be az állati fehérje iránti elfogultság. Nyilvánvaló tény, hogy az állatok 
élettanilag inkább hasonlítanak az emberekhez, mint a növények. Ezért semmi meglepő nincs 
abban, hogy bizonyos növényekkel táplálkozó állatfajok húsában az aminosav-összetétel 
hasonló arányú, mint az emberi szervezetben. Emiatt sokan azt a helytelen következtetést 
vonják le, hogy a megfelelő mennyiségű és arányú esszenciális aminosavak miatt az állati 



eredetű fehérjén alapuló étrend jobb, mint a növényi eredetű étrend. 
  

A növényi és az állati eredetű fehérjék 

Ez visszavezet bennünket az alapkérdéshez: az állati eredetű táplálék jobb minőségű proteint 
nyújt, mint a növényi? Ha az étrendet egészében nézzük, a válasz: nem. Pontosan ez az, amit 
Hardinge és Stare felfedezett a 60-as években végzett kutatásai során. {Lábjegyzet:11 } A 
következő három csoport teljes étrendjét vizsgálták: húst is fogyasztókét, a tiszta 
vegetáriánusokét (akik minden állati terméket kizártak étrendjükből) és az olyan 
vegetáriánusokét, akik tejtermékeket és tojást fogyasztottak. A kutatók megmérték minden 
egyes aminosav mennyiségét, amelyet e csoportok tagjainak étrendje tartalmazott. Ezt 
követően a mért aminosavbevitelt összehasonlították az emberi szervezet számára ideális 
aminosav-összetétellel: 1. az 1940-es és 50-es években dr. Rose által meghatározott 
mértékkel, amelyet az ENSZ Egészségügyi Szervezete mind a mai napig használ; 2. az emberi 
anyatejével. 
Az emberi szervezet számára szükséges öszszes aminosav egyedül az anyatejben található 
meg ideális összetételben. Meglepő módon a háromféle étrend közül a legjobb minőségű 
fehérjét a tiszta vegetáriánus étrend tartalmazta. Ez állt a legközelebb a dr. Rose által javasolt 
aminosav-összetételhez és az anyatejéhez, amint ezt az 1. ábra {Kép:01 – A tisztán 
vegetáriánus étrend biztosítja a legjobb minőségű fehérjét} mutatja. 
E klasszikus kutatás tanulsága egyszerű. Ha egyenként tekintjük az ételeket, akkor az állati 
termékek, ha azonban a teljes étrendet nézzük, akkor a tisztán vegetáriánus étrend jobb a 
fehérjeminőséget illetően. A nem vegetáriánus étrend a tiszta vegetáriánus étrendhez 
viszonyítva majdnem kétszeres mértékben eltér mindkét mérvadó értéktől. 
  

A különböző fajok tejében lévő fehérjék összehasonlítása 

Az anyatej fehérjetartalma jelzi azt a fehérjemennyiséget, amelyre egy újszülöttnek szüksége 
van, akár állatról, akár emberről van szó. Vizsgáljuk meg a különböző emlősök tejében lévő 
fehérjemennyiségeket! Ezt láthatjuk a 2. ábrán {Kép:02 – A tej fehérjetartalmának 
összehasonlítása különböző fajok esetében} táblázatba foglalva. {Lábjegyzet:12 } 
Ez az összehasonlítás azt mutatja, hogy az embereknek kevesebb fehérjére van szükségük, 
mint a táblázatban felsorolt állatoknak. Láthatjuk, hogy a relatív növekedési mérték a vártnál 
nagyobb azoknál a fajoknál, amelyeknek tejében nagyobb mennyiségű fehérje van, mivel a 
nagyobb fehérjeigény következtében nagyobb mértékben fejlődnek a test szövetei. Ha egy 
ember születésétől kezdve patkánytejet fogyasztana, képes lenne-e napok alatt megduplázni 
születési súlyát? Nyilvánvalóan nem, mivel a növekedés mértéke többnyire genetikailag 
meghatározott. A fel nem használt többletfehérje csak kárt okoz a fejlődő gyermeknek, amint 
ezt a későbbiekben látni fogjuk. 
  

Indokolt-e a "kiegészítő" elmélet? 

Ezen a ponton némelyek így érvelhetnek: "Nem helyes, amit Hardinge és Stare állít. Az 
embernek egy adott étkezéskor tökéletesen egyensúlyban lévő aminosavakhoz kell jutnia a 
megfelelő hasznosítás érdekében." Ez a vita egy régi elméleten alapul, amely azt állította, 
hogy egy adott étkezésen belül a növényi fehérjéket ki kell egészíteni a megfelelően 
kiegyensúlyozott fehérjemennyiség érdekében. Ez viszont egy olyan – nem túl praktikus – 



gyakorlathoz vezetett, hogy minden egyes étel aminosav-öszszetételét meg kellett mérni, és ki 
kellett egészíteni. Bonyolult táblázatokat készítettek, amelyek felsorolták azokat az ételeket, 
amelyeket a vegetáriánusoknak társítaniuk kellett egy adott étkezésen belül, hogy ugyanazt a 
minőségű fehérjét kapják, mint a húsevők. Ez a dogma széles körben ismert volt hosszú 
évekig. Kijelentették, hogy az Amerikai Táplálkozási Társaság (hivatalos egyesület az 
étrendszakértők számára az Egyesült Államokban) nem arról volt ismert, hogy támogatná a 
vegetarianizmust. 1988-ban azonban szilárdan kiállt a vegetáriánus étrend mellett. 
Kijelentették: "Az Amerikai Táplálkozási Társaság álláspontja az, hogy a vegetáriánus étrend 
egészséges, és táplálkozástanilag megfelelő, amennyiben kellően van összeállítva." 
{Lábjegyzet:13 } Lapjukban hozzászóltak a fehérjék kiegészítésének vitájához is: "… nincs 
szükség az aminosavak pontos kiegészítésére egy étkezésen belül, amint ezt az utóbbi időben 
népszerűvé vált 'fehérje-kiegészítő elmélet' javasolta." A valóság az, hogy egy olyan 
vegetáriánus étrend, amely gyümölcsöt, gabonát, dióféléket és zöldséget tartalmaz, teljesen 
megfelelő fehérjetartalmát illetően is. 
Akár teljesen vegetáriánusok vagyunk, akár húsevők, étrendünknek változatosnak kell lennie. 
Sokféle táplálékot bele kell foglalni étrendünkbe. Senki sem lehet biztos abban, hogy 
táplálkozástanilag kiegyensúlyozott étrenden él – kivéve azokat, akik figyelnek erre –, tekintet 
nélkül arra, hogy eszik-e húst vagy sem. Semmi sem szól amellett, hogy a vegetáriánusoknak 
tájékozottabbaknak kellene lenniük, mint húsevő társaiknak csak azért, mert egészségesebb 
étrenden élnek. Tulajdonképpen minden az ellenkező irányba mutat. Ha semmit nem tudunk a 
táplálkozásról, valószínű, hogy egészségesebbek leszünk, ha étrendünkből kihagyjuk a húst, 
mint ha nem. Ebben a fejezetben megtudhatjuk, hogy a legalapvetőbb aminosavakhoz még az 
ún. "legkiegyensúlyozatlanabb" vegetáriánus étrendből is hozzájuthatunk. 

Képesek-e biztosítani a növényi fehérjék az összes alapvető aminosavat? 

Tekintsünk meg néhány példát a legelőrehaladottabb, úgynevezett "kiegyensúlyozatlan" 
vegetáriánus étrendből – nevezetesen az egyszerű növényi táplálékokat –, és nézzük meg, 
hogyan elégítik ki a kívánt aminosav-mennyiséget! Már hivatkoztunk dr. Rose munkájára az 
emberi szervezet számára szükséges aminosav-menynyiség meghatározását illetően. Vannak 
más kutatók is, akik próbálták meghatározni az emberi szervezet számára elengedhetetlenül 
szükséges aminosav-mennyiséget, nemcsak felnőtt férfiak számára, hanem nők, gyerekek és 
csecsemők számára is. {Lábjegyzet:14 } Munro és Crim készítettek egy összehasonlítást Rose 
és két másik szakértő munkája alapján. {Lábjegyzet:15 } Én az általuk összeállított 
legmagasabb napi (felnőtt) aminosav-kívánalmat választottam, hogy összehasonlítsam ezt 
azzal, amit a növényi termékek tudnak nyújtani. {Lábjegyzet:16 } Az összehasonlítás alapjául 
megfelelő mennyiségű napi kalóriabevitellel kell számolni, hiszen egy igen szélsőséges példát 
vizsgálunk: amikor egy személy naponta csak egyféle táplálékot fogyaszt. A napi 2500 kalória 
mellett döntöttem: ez az alapérték sok amerikai nő és férfi számára (amint ez látható is a 
táplálékok címkéin). 11 táplálékot választottam, amelyet vegetáriánus és nem vegetáriánus 
egyaránt szokott fogyasztani. A 3. ábra {Kép:03 – A nyolc esszenciális aminosav 
mindennapos növényi táplálékokban} táblázata szemléletesen mutatja, hogy ezekben a 
táplálékokban a nyolcféle aminosav milyen mennyiségben található meg. 
A táblázat jobb szélén az alapvető aminosavak színes kódrendszere látható. Alul, jobbra egy 
kis sávban található az ajánlott napi mennyiség ezekből az aminosavakból. Az ábra 
terjedelmesebb részében láthatjuk, hogy a nyolcféle aminosav milyen mennyiségben van jelen 
a 11 növényi táplálékban. Megfigyelhetjük, hogy az ábrázolt értékek jóval meghaladják az 
ajánlott mennyiséget, ami azt jelenti, hogy a növényi táplálékok a szükségesnél sokkal több 
fehérjét tartalmaznak. Ez mindegyik ételre és minden egyes aminosav tekintetében igaz. 
Gyakorlatilag bármely zöldség- vagy gabonaféle a szükségesnél nagyobb mennyiséget 



tartalmaz az alapvető aminosavakból. A Munro és Crim által ajánlott napi mennyiségek a 
"legszigorúbb" kívánalomnak felelnek meg (magasabbak, mint amit mások ajánlanak), amely 
hasonló az ENSZ Egészségügyi Szervezete ajánlásához. 
Vagyis fehérjehiánynak nyoma sincs. A 3. táblázatban felsorolt táplálékok mindegyike 
önmagában is a szükségesnél nagyobb mennyiséget tartalmaz a nyolcféle alapvető aminosav 
bármelyikéből. Ebből az következik, hogy egy változatos növényi étrend a szükségesnél 
nagyobb mennyiségben tartalmazza az összes alapvető aminosavat. 
Figyeljük meg, hogy egy gyümölcs sincs a listán! A gyümölcs kevesebb fehérjét tartalmaz, és 
némely fajta lehet, hogy nem is tartalmaz minden egyes aminosavból megfelelő mennyiséget, 
amikor önmagában fogyasztjuk. Lehet, hogy vannak más növényi táplálékok, amelyek 
hasonlóak a gyümölcshöz. Amikor azonban erről gondolkodunk, látnunk kell, hogy a világ 
lakóinak többsége századokon át elsősorban növényi fehérjén élt. Az emberek tisztában voltak 
azzal, hogy a jó egészséghez szükséges összes aminosav a növényi fehérjéből származik. 
Egyszer, amikor éppen egy előadást tartottam a fehérjékről, egy asszony jelentkezett, és azt 
mondta: "Most értettem meg, hogy családunk miért élte túl a gazdasági világválságot." (1930-
as évek az USA-ban.) Megkérdeztem tőle, hogy érti ezt. Így válaszolt: "Családunk nagy 
szegénységben élt abban az időben. Sokan voltunk gyermekek, és azokban az években csak 
egy dolog volt elérhető a számunkra: a krumpli. Ez volt minden. Sosem értettem, hogyan 
történt, hogy nemcsak életben maradtunk, hanem még egészségesen fel is nőttünk. De most 
már értem. A nagy gazdasági válság után azonban úgy megcsömörlöttem a krumplitól, hogy 
legalább 15 évig rá sem tudtam nézni" – tette hozzá. Lehet, hogy monoton volt ez az étrend, 
táplálkozástanilag viszont az alapvető aminosavak tekintetében teljesnek mondható. Én 
mégsem ajánlom, hogy egy nap csak egyféle zöldséget együnk, semmi mást. Az ilyen étrend, 
még ha a fehérjebevitel tekintetében nem lenne is problémás, ásványianyag- és vitaminhiányt 
idézne elő. Egy kiegyensúlyozott növényi étrend viszont könnyen megvalósítható: különböző 
zöldségeket, gabonát, olajos magvakat és gyümölcsöket kell enni. 
Láthatjuk, hogy nem szükséges táplálkozástanból diplomával rendelkeznünk, hogy egy 
vegetáriánus étrendben minőségi fehérjéhez jussunk. Emlékezzünk csak vissza Hardinge és 
Stare tapasztalatára, miszerint még azok az egyszerű vegetáriánusok is, akik az 1960-as 
években éltek, és nélkülözték a nekünk már rendelkezésünkre álló tudást, milyen jól 
"intézték" az alapvető aminosavak "bevitelét". Az ételek aminosav-tartalmának adataiból 
megérthetjük, miért volt ez így. 
Talán e témával kapcsolatos leginkább lényeglátó kijelentések egyikét a tisztelt 
táplálkozástani tudós, dr. Mark Messina adta. Dr. Messina a Michigan Állami Egyetemen 
szerzett PhD fokozatot táplálkozástudományból, és a Nemzeti Rákkutató Intézet Étrend- és 
Rákosztályán dolgozott. Miután részletesen beszámolt a növényi táplálékokban lévő 
aminosavak egyensúlyáról, a következő összegző kijelentést tette: "Ha az emberek a nap 
folyamán különböző összetételben fogyasztják a gabona-, bab-, zöldségféléket, és elegendő 
kalóriához jutnak, gyakorlatilag lehetetlen, hogy fehérjehiány lépjen fel." {Lábjegyzet:17 } 
  

Jó-e a túl nagy fehérjebevitel? 

A legtöbb amerikai nagyon jól tudja, hogy étrendje túl sok zsírt is tartalmazhat. Azt is tudják, 
hogy a túl sok cukor fogyasztása is ártalmas lehet. Azt azonban már csak kevesen ismerik fel, 
hogy a túl sok fehérje fogyasztásának is komoly következményei vannak. 

Csontritkulás és fehérje 



A csontritkulás – az a folyamat, amelyben csökken a csont sűrűsége és a tömege – igen 
közismertté vált. A csontritkulási folyamat egyik legfélelmetesebb következménye a 
combnyaktörés, de ezzel hozhatók kapcsolatba a hátcsigolya- és a csuklótörések is. 
Világszerte általános jelenség, hogy az 50 év feletti nők közül háromból egynek csontritkulása 
van. {Lábjegyzet:18 } Bár ez a betegség leginkább a klimax után lévő fehér nőket sújtja, 
valójában senkit sem kímél. 
A 40 év felettiek körében előforduló csonttörések kb. 70%-a a csontritkulással kapcsolatos. 
{Lábjegyzet:19 } Továbbá a statisztikák azt mutatják, hogy a klimax után lévő nők több mint 
felénél életük folyamán valamikor előfordul csontritkulásból eredő csonttörés. {Lábjegyzet:20 
} Amerikában évente kb. 1,3 millió csontritkulásból eredő csonttöréses eset fordul elő. A 65 
év felettiek körében a csontritkulásos csonttörések évi egészségügyi költsége 1995-ben 13,8 
milliárd dollárra rúgott. {Lábjegyzet:21 } Ezek a törések lényegesen ronthatják az élet 
minőségét, és közelebb hozhatják a halált olyan szövődmények fellépésével, mint például a 
tüdőgyulladás. Egy combnyaktörés 15–20%-os halálozási rizikófaktort jelent. {Lábjegyzet:22 
} 
Az egyre sokasodó kutatások szerint a túl sok (különösen állati) fehérjét tartalmazó étrend 
elősegíti a csontritkulást. Egyik tanulmány a másik után mutatja ki, hogy a húsevés 
kalciumveszteséget okoz. A Wisconsin Egyetemen végzett kísérlet nyilvánvalóvá tette, hogy a 
túl sok fehérje kimondottan ártalmas az egészségre. {Lábjegyzet:23 } 
Közel négy hónapon át vizsgálták egészséges, fiatal felnőtt emberek étrendjét. Ez idő alatt 
naponta 1400 mg kalciumot fogyasztottak – ezt a mennyiséget szokták ma ajánlani, de 
lényegesen meghaladja a nők számára ajánlott napi 1000 mg-ot. A vizsgálat során a kutatók a 
vizsgált személyek fehérjebevitelét is megszabták, mégpedig kétféleképpen: napi 48 gramm 
és napi 141 gramm. Ez a két érték a Földművelésügyi Minisztérium (USA) legutolsó 
statisztikája szerint a jelenlegi átlagos bevitel (105 g/nap) alatt, illetve fölött van. 
{Lábjegyzet:24 } E két szinten a kalciumnyerést vagy -vesztést minden egyes személy 
esetében megmérték. 
Az eredmény azt mutatta, hogy amikor a fiatal emberek alacsony fehérjetartalmú étrenden 
éltek, naponta 10 mg kalciumot tudott elraktározni szervezetük. Amikor pedig magas 
fehérjetartalmú ételeket fogyasztottak, naponta átlag 84 mg kalciumot veszítettek. A szerzők 
arra a következtetésre jutottak, hogy "a napi 84 mg-os kalciumveszteség, amely a magas 
fehérjetartalmú ételek fogyasztása esetén jelentkezett, igen figyelemreméltó, és ha ez továbbra 
is így folytatódik, akkor igen komoly kalciumhiány léphet fel". 
Egy másik vizsgálat is folyt 1981-ben, amelyet Linkswiler és munkatársai irányítottak. 
{Lábjegyzet:25 } Hasonló volt az előbb említett kísérlethez, azzal a különbséggel, hogy egy 
harmadik szintet is bevezettek, amely napi 95 gramm fehérjebevitelt jelentett – ez nagyon 
közel állt az akkori átlagbevitelhez (99 g/nap). A kísérletben részt vevő személyeket három 
csoportba osztották a háromféle fehérjebeviteli mértéknek megfelelően. Mind a három csoport 
1400 mg kalciumot fogyasztott naponta, hasonlóan az előző kísérlethez. A kutatók mindegyik 
csoportnál megvizsgálták a kalciumnyerést, illetve -vesztést úgy, hogy a páciensek 
vizeletében és székletében megmérték a kiválasztott kalcium mennyiségét. Az eredményt a 4. 
ábrán {Kép:04 – A magas fehérjetartalmú étrend megfosztja a szervezetet a kalciumtól} 
láthatjuk. 
Figyeljük meg, hogy az a csoport, amely naponta 142 g fehérjét fogyasztott, napi 70 mg 
kalciumot veszített! És honnan? A csontraktárakból. Ez teljesen egyértelmű, hiszen a 
szervezetünkben található kalcium 99%-a a csontjainkban van. A magas fehérjebevitelű 
csoport tagjai naponta veszítettek kalciumot, egyszerűen csak azért, mert magas volt a 
fehérjefogyasztásuk. A túl sok fehérje úgy szívta ki a kalciumot csontjukból, mint a pióca a 
vért az erekből, annak ellenére, hogy étrendjük rengeteg kalciumot tartalmazott. 
Az a csoport is veszített kalciumot, amelynek fehérjefogyasztása megközelítette a napi 



átlagot. Veszteségük a vártnál kevesebb volt, mivel kevesebb fehérjét fogyasztottak. Az 
alacsony fehérjetartalmú táplálékokat fogyasztók csoportja volt az egyedüli, amely tiszta 
kalciumnyereséget könyvelhetett el magának. A napi 20 mg-os nyereség már képes lenne 
vastagabbá és erősebbé tenni a csontokat. 
Nem mindegy azonban, hogy egy táplálkozástani munkában vizsgáljuk az adatokat, vagy 
pedig a mindennapi élet vonatkozásában. A csontritkulás nemzetközi összevetései viszont 
bizonyos szempontból hasonló következtetésre vezetnek. A nagyra becsült kutató, dr. D. M. 
Hegsted kimutatta, hogy a csontritkulás nagyobb méretekben fordul elő azokban az 
országokban, ahol magasabb a kalciumfogyasztás. {Lábjegyzet:26 } Tizenhat országban 
vizsgálta meg az átlagos kalciumbevitelt és a combnyaktörések számát. Az eredményt az 5. 
ábra {Kép:05 – A kalciumfogyasztás és a combnyaktörés aránya közötti összefüggés} 
szemlélteti. 
Az országok a kalciumbevitel sorrendjében követik egymást. Látható, hogy a csontritkulás 
azokban az országokban a legnagyobb mértékű, amelyekre magasabb kalciumbevitel 
jellemző. {Lábjegyzet:27 } Az első hét országban, ahol a napi átlagos kalcium-fogyasztás 
nem haladja meg a 900 mg-ot, százezer emberre vetítve száznál kevesebb combnyaktörés 
fordul elő. A fennmaradó kilenc országból hétben, ahol a napi kalciumfogyasztás meghaladja 
a 900 mg-ot, száz vagy ennél több a combnyaktörés. 
Idevág az alaszkai eszkimók példája. A Wisconsini Egyetem két másik kutatója a 
csontsűrűség közvetlen mérése révén arra jött rá, hogy a 40 év fölötti eszkimóknak 10–15%-
kal nagyobb a csontvesztesége, mint az ugyanilyen korú fehér amerikaiaknak. Ez mindkét 
nemre igaz volt. {Lábjegyzet:28 } Érdekes adatokat találtak, amikor átnézték az orvosi 
irodalomnak az eszkimók étrendjére vonatkozó feljegyzéseit, nevezetesen azt, hogy 
kalciumfogyasztásuk igen magas, napi 2500 mg volt. {Lábjegyzet:29 } Miből nyerték ezt a 
sok kalciumot? Nyilvánvalóan sok halat ettek csontokkal együtt. Igen ám, de igen magas volt 
a fehérje-bevitelük is, napi 250–400 gramm. Ez is valószínűleg a nagymértékű hal-, rozmár- 
és bálnafogyasztás következménye volt. {Lábjegyzet:30 } A kutatók a következő 
megállapításra jutottak: "A középkorú eszkimók nagyobb mértékű csontritkulásának döntő 
oka bőséges húsfogyasztásuk." {Lábjegyzet:31 } 
Ezek és más vizsgálatok azt megmutatják, hogy a csontritkulás – a népszerű felfogással 
ellentétben – nem a kalciumszegény étrenddel hozható összefüggésbe. Az a baj, hogy a túl 
sok fehérjefogyasztással megnövekszik a kalciumvesztés is. Nem várhatjuk, hogy ezt a tejipar 
reklámozza. Képviselői inkább hosszú éveken át mindent megtettek, hogy meggyőzzenek 
bennünket arról, minél több tejet iszunk, minél több sajtot, joghurtot eszünk, annál 
hatékonyabban megelőzhetjük a csontritkulást. Az igazság pedig az, hogy ha étrendünk magas 
fehérjetartalmú, megehetjük az összes kalciumot, amit a tejipari társaságok ajánlanak, mégis 
növekedni fog a csontritkulás rizikófaktora, és talán később az életünk folyamán még egy 
combnyaktöréssel is számolnunk kell majd. A túl sok fehérje még akkor is csökkenti a 
kalciumállományt, ha bőséges az utánpótlás. 
  

Miért okoz csontritkulást a húsfogyasztás? 

Mi a helyzet a húsevéssel és a magas fehérjetartalmú étrendekkel, amelyek csontvesztést 
okoznak, és megnövelik a csontritkulás veszélyét? Az egyik magyarázat szerint a húsok 
általában nagy mennyiségben tartalmaznak aminosavakat, amelyekben pedig kén van (mint 
metionin). Amikor sok húst fogyasztunk, az aminosavak kénionokat építenek fel. Néhányan 
úgy gondolják, hogy az így megnövekedett kénsavas sók okozhatják, hogy a vese több 
kalciumot választ ki a vizeletben. {Lábjegyzet:32 } Mások bonyolultabb magyarázattal 
szolgálnak. Ők azt állítják, hogy a vért a nagy mennyiségű kén savasabbá teszi, amit a 



szervezet a csont alkotórészeivel kénytelen semlegesíteni, és ez okozza a csontszövetek 
veszteségét. Erről árulkodik a vizelet megnövekedett kalciumtartalma. {Lábjegyzet:33 } 
Egy másik, még bonyolultabb magyarázat egy jól ismert élettani tényen alapszik: az alapvető 
aminosavakra pontosan meghatározott menynyiségben van szükség. Amikor jelenlétük a 
szervezet számára szükséges mennyiséget meghaladja, a májenzimek működésbe lépnek, 
hogy lebontsák a felesleges aminosavakat. Ezzel kapcsolatban Elwyn elvégzett néhány 
klasszikus kísérletet. {Lábjegyzet:34 } Kutyákat etetett nagy mennyiségű hússal, és felvázolta 
az aminosavak által megtett útvonalat. A fehérje lebomlott a gyomorban és a belekben, majd 
az aminosavak a beleket körülvevő véredényekbe és innen a májba kerültek. Itt azonnal 
lebomlott egy jókora adag aminosav. Több mint a fele a vizeletbe került, és csak 23%-a került 
a vérkeringésbe, ahol beépült a test szöveteibe. 
Mi történik ezzel a nagy mennyiségű karbamiddal? Úgy működik, mint egy vizelethajtó. 
{Lábjegyzet:35 } Egy vizelethajtó azonban nemcsak a vizet távolítja el, hanem a hasznos 
ásványi sókat is. Hasonló ez a folyamat ahhoz, amikor valaki vizelethajtó gyógyszereket szed. 
Az illető kénytelen káliumot szedni, mivel bizonyos vizelethajtók a vízzel együtt a káliumot is 
eltávolítják. A bőséges karbamid a vízzel együtt a kalciumot is eltávolítja a szervezetből. 
Talán ezek az elméletek csak részleges magyarázattal szolgálnak, de bármi legyen is a válasz, 
az egyértelmu tény az, hogy a húsnak és a magas fehérjetartalmú táplálékoknak döntő szerepe 
van a csontritkulás kialakulásában. 
Sok olvasó számára lehet, hogy megrázó e bizonyságok sora. Hogyan gondolkodjunk a 
kalciumról? A csontritkulással kapcsolatos legátfogóbb tanulmányok egyike segít nekünk 
abban, hogy a kalcium szerepét helyes megvilágításban szemléljük. Ez a tanulmány nem 
szorítkozott pusztán a kalciumbevitel combnyaktöréseket előidéző hatásának a vizsgálatára, 
hanem sok más életmódbeli tényezőt is megvizsgált. Négy nagyobb kutatóközpont dolgozott 
együtt, hogy megvizsgálja a combnyaktörés rizikófaktorát majdnem tízezer 65 év feletti fehér 
nőnél. {Lábjegyzet:36 } Ez a széleskörű kutatás kimutatta, hogy az alacsony kalciumbevitel 
sem okoz combnyaktörést – még napi 400 mg alatt sem. Ez az eredmény összhangban áll a 
már előzőleg bemutatott tanulmánnyal, amelyet az 5. ábra {Kép:05 – A kalciumfogyasztás és 
a combnyaktörés aránya közötti összefüggés} szemléltet. A kalciumon kívül sok más ártalmas 
tényezőt is találtak, amelyeket a 6. ábra {Kép:06 – Életmódtényezők és a combnyaktörés 
kockázata} sorol fel. 
Figyeljük meg, hogy kétszer akkora veszélyben vannak, akiknek édesanyja már szenvedett 
combnyaktörést. Komoly veszélyben vannak azok is, akik nem mozognak rendszeresen. A 
napi másfél csésze kávé fogyasztása is megteszi a maga hatását csakúgy, mint a 
nyugtatószerek vagy az agyi vérkeringést fokozó gyógyszerek. Számos tanulmány kimutatta: 
minél több állati fehérjét fogyasztunk, annál inkább ritkul a csontállomány, és annál nagyobb 
a combnyaktörés veszélye. {Lábjegyzet:37 } Érdekes, hogy a több növényi fehérje 
fogyasztása – úgy tűnik – nincs kapcsolatban a csontritkulással vagy a csonttörésekkel. 
{Lábjegyzet:38 } 
Sok tanulmány nem hozza összefüggésbe a kalciumbevitelt a csonttörésekkel. Sőt vannak, 
amelyek kimutatják, hogy a megnövekedett kalciumbevitel megelőzheti a csontritkulást, 
különösen akkor, ha a 30 évesnél fiatalabbak körében viszonylag alacsony a fehérjefogyasztás 
és a kalciumfogyasztás is kielégítő. {Lábjegyzet:39 } Újabb tanulmányok más, jól ismert 
rizikófaktorokat is összefüggésbe hoznak a csontritkulás kialakulásával. Ilyen például a nem 
elegendő napfény (vagy alacsony D-vitamin-szint), alkohol- és kávéfogyasztás, a rendszeres 
testmozgás hiánya. {Lábjegyzet:40 } Sok kísérlet bizonyítja, hogy a vékony, klimaxos 
időszakon már túl lévő nők, akik nem szednek ösztrogéntablettákat, szintén veszélyben 
vannak. {Lábjegyzet:41 } 
Ennek ellenére igen ajánlott a kalciumban bővelkedő étrend, csakhogy a növényekben 
található kalcium az előnyös. A kalcium nemcsak a csontokat erősíti, hanem a szervezet más 



fontos folyamataiban is szerepet kap. Például segít a magas vérnyomás megelőzésében, s úgy 
tűnik, a szív jobb működéséhez is hozzájárul. {Lábjegyzet:42 } 
Sok étel gazdag kalciumban. A 7. ábrán {Kép:07 – A táplálékok kalciumtartalma} láthatunk 
egy felsorolást. {Lábjegyzet:43 } A szójabab és a zöld növények jó, természetes 
kalciumforrások. Néhány zöldséglevél – mint például az amerikai kelkáposzta és a 
libatopfélék levele – még ennél is több kalciumot tartalmaz. A zöldségfélék a rák 
megelőzésében is kiváló segítséget nyújtanak. A növények valóban jó kalciumforrások 
lehetnek számunkra. Továbbá alacsony fehérjetartalmuk miatt nem vonnak ki kalciumot a 
csontokból. Ha kerüljük a túl nagy fehérjebevitelt, és jó, változatos növényi táplálékokat 
fogyasztunk, szervezetünk a szükségesnél több kalciumhoz jut. 
A fentihez hasonló táblázatok nem tesznek láthatóvá egy másik fontos dolgot a 
kalciumegyensúllyal kapcsolatban. Mégpedig azt, hogy nemcsak a kalcium mennyisége 
fontos egy adott táplálékban, hanem az is, hogy mennyire tud felszívódni. A 
kalciumfelszívódás bizonyos mértékben az egész étrend összeállításán múlik, nem pusztán 
azon, hogy egy adott kalciumban gazdag tápláléknak milyen táplálkozástani jellegzetességei 
vannak. 
  

A növényi eredetű kalcium jobban felszívódik, mint a tejből származó 

A tejnek magas kalciumtartalma van, ennek 60–80%-a mégsem szívódik fel az emberi 
bélrendszerben. {Lábjegyzet:44 } A Purdue Egyetem kutatói, dr. C. M. Weaver és társai 
megfigyelték, hogy az emberi szervezet legalább annyi vagy még több kalciumot képes 
felvenni a növényi táplálékokból, mint a tejből. {Lábjegyzet:45 }, {Lábjegyzet:46 } (Kivételt 
jelentenek azok a növények, amelyek nagy mennyiségben tartalmaznak felszívódásgátló 
anyagokat: például a spenót nagy oxálsavtartalma vagy a búzakorpa bőséges fitiksavtartalma 
miatt). Mivel napjainkban már ismert, hogy a növényi eredetű kalcium jobban felszívódik, 
mint a tejben lévő, ezért tudatosítanunk kellene magunkban, hogy a növényi étrend igen 
gazdag kalciumforrást jelent, és inkább ilyen ételeket kellene rendszeresen fogyasztanunk. 
Lehetséges, hogy a növényi táplálékokban (mint például a zöld levelű zöldségfélékben) 
található kalcium jó felszívódóképessége annak köszönhető, hogy ezeknek a termékeknek 
ugyanakkor alacsony a foszfortartalmuk. A sötétzöld levelű zöldségek akár 3–5-ször több 
kalciumot is tartalmazhatnak, mint foszfort. Ezzel szemben a tipikus amerikai étrend kétszer 
több foszfort tartalmaz, mint kalciumot. Az állatoknál az olyan étrend, amelynek 
foszfortartalma kétszerese vagy többszöröse a kalciummennyiségnek, csontveszteséghez 
vezet. {Lábjegyzet:47 } Az étrend magas foszfortartalma miatt megnő a kalciumveszteség 
(amely kimutatható a székletben). Ha javítani szeretnénk a kalcium-felszívódást, akkor 
étrendünknek legalább annyi kalciumot kell tartalmaznia, mint foszfort. {Lábjegyzet:48 } 
Különböző ételek kalcium- és foszforegyenlegét láthatjuk a 8. ábrán {Kép:08 – Különféle 
ételek kalcium-foszfor aránya}. {Lábjegyzet:49 } 
Azonban az arányok megtévesztők lehetnek. Például valaki azt a következtetést vonhatná le, 
hogy a krumpli ugyanolyan hatású, mint a törpeharcsa húsa, mivel arányszámuk közel 
megegyezik. De nem így van. Nemcsak az arányszám, hanem a foszformennyiség is fontos. 
Foszforbevitelünk alacsony szinten tartása érdekében több mint valószínű, hogy a krumplit 
részesítenénk előnyben, amelynek 2/3-dal kevesebb a foszfortartalma, mint a törpeharcsának, 
a kalciumtartalma viszont egyiknek sem jelentős. 
A kalcium-foszfor arány mellett a közismert ételcsoportok foszfortartalmát is figyelembe kell 
vennünk. Az amerikai étrendben nyolc fő ételcsoportot különböztettek meg a teljes 
foszforbevitelt illetőleg, és százalékarányosan felbecsülték ezek foszfortartalmát. Két 
ételcsoport magas foszfortartalma miatt döntő szerepet játszik a teljes foszforbevitelben. A 



nyolc csoport foszfortartalmának százalékarányos arányait a 9. ábra {Kép:09 – Honnan 
juthatunk foszforhoz?} mutatja. 
Figyeljük meg, hogy ez a két csoport – a hús és a tejtermékek – képezik foszforbevitelünk 
60%-át. A bevitel csökkentése érdekében az lenne a legcélravezetőbb, ha korlátoznánk e két 
ételféleség fogyasztását, vagy teljesen kihagynánk őket az étrendünkből. {Lábjegyzet:50 } 

A vizeletben lévő kalcium vesekövet okoz 

Azt már láttuk, hogy a vizelet megnövekedett kalciumtartalma (vagyis a szervezet 
kalciumvesztése) csontritkulást idéz elő. Más problémák is következnek ebből, mint például a 
vesekő kialakulása. Egy 45 ezer egészségügyi dolgozó körében végzett harvardi tanulmány 
szerint a vesekőképződés 33%-os volt azoknál, akik bőségesen fogyasztottak állati fehérjét. 
Az eredmények arra engedtek következtetni, hogy a napi több mint 61 grammos 
fehérjebevitel növeli a vesekő kialakulásának kockázatát. Ezt azonban 50%-kal csökkenteni 
lehetne káliumban gazdag gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával. {Lábjegyzet:51 } A 
kutatók azt is kimutatták, hogy a bőséges vízfogyasztás is csökkenti a vesekőképződést. 
Hasonló következtetésekre jutott egy másik, Angliában végzett vizsgálat is, mely szerint a 
magas fehérjetartalmú étrend növeli a vizelet kalciumtartalmát, és elősegíti a kőképződést. 
{Lábjegyzet:52 } Ha már volt vesekövünk, nagy valószínűséggel ismét lesz, amennyiben 
továbbra is magas fehérjetartalmú ételeket fogyasztunk. A vesekőképződés rizikófaktorát úgy 
csökkenthetjük legjobban, hogy rengeteg növényi táplálékot fogyasztunk, amely – mint 
tudjuk – természetes módon alacsonyabb fehérjetartalmú. 
  

A rák és az állati fehérje bőséges fogyasztásának kapcsolata 

Egy másik probléma a rák, amely szintén kapcsolatban áll a bőséges fehérjefogyasztással. 
Nemzetközi összehasonlítások azt mutatják, hogy azokban az országokban, ahol nagyobb 
arányú az állati fehérje fogyasztása, ott nagyobb számban fordul elő a nyirokmirigy halálos, 
rákos megbetegedése, a nyirokcsomó-daganat. Néhány fajtája különösen kétségbeejtő, mivel 
a felnőtt fiatalokat sújtja. Szerencsére a modern tudomány révén kemoterápiával és/vagy 
sugárkezeléssel már sok nyirokcsomó-daganat kezelhető. Mindemellett ez a betegség az 
Egyesült Államokban évente több mint 23 ezer életet követel. Úgy tűnik, hogy szoros 
kapcsolat van az állati eredetű fehérjék fogyasztása és a nyirokcsomó-daganat között. De még 
ennél is szorosabb összefüggést találtak a szarvasmarha-fehérjét illetően. Allan Cunningham 
New-York-i kutató szerint nemzetközi viszonylatban nagyon szoros összefüggés van a 
tejtermékek és a marhahúsfehérje, valamint a nyirokmirigyrák között. Ezt illusztrálja a 10. 
ábra {Kép:10 – Az állati fehérje és a nyirokmirigyrák}. Láthatjuk, hogy az USA nem valami 
irigylésre méltó helyet foglal el az országok között. 
Más népeknél azt találták, hogy az állati eredetű fehérje fogyasztása másfajta rákbetegségek 
kifejlődésével hozható összefüggésbe. {Lábjegyzet:53 }, {Lábjegyzet:54 } Amstrong és Doll 
azt tapasztalták, hogy az állati fehérje bőséges fogyasztása megnöveli a mell-, a vastagbél-, a 
prosztata-, a vese- és a méhrák rizikófaktorát. {Lábjegyzet:55 } Mindezeket figyelembe véve 
felmerülhet egy kérdés: vajon az állati eredetű fehérje a rossz, vagy pedig hiányoznak 
bizonyos tápanyagok, amelyek egy növényi alapú étrendben bőven előfordulnak. 
Tulajdonképpen mindkét magyarázatban van némi igazság. A rákos megbetegedés veszélyét a 
növényi eredetű fehérjével ellentétben az állati eredetű fehérje önmagában is képes növelni. 
Ráadásul sok növényben vannak olyan tápanyagok, amelyek rákmegelőző hatásúak, így azok, 
akik bőségesen fogyasztanak állati eredetű fehérjét, megfosztják szervezetüket a kielégítő 
mennyiségű, egészséges, növényi eredetű táplálékoktól. 



A szójabab példája mutatja, hogy mennyire nehéz számba venni valamennyi érvet a növényi 
eredetű fehérje rákmegelőző hatásával kapcsolatban. Dr. Mark Messina, a neves 
szójababkutató készített egy listát a rákellenes hatású szójafehérjét tartalmazó termékekről. 
Ezek a következőkből álltak: tiszta szójafehérje, szójaliszt és különböző növényi fehérjék. 
{Lábjegyzet:56 } Kutatások bizonyítják a szója rákmegelőző hatását, mint például vastagbél-, 
végbél-, prosztata-, gyomor-, tüdő- és mellrák esetében. {Lábjegyzet:57 } Messina szerint e 
termékek rákellenes hatásának elsődleges oka az lehet, hogy rengeteg olyan antioxidáns 
anyagot tartalmaznak, amely képesek meggátolni a rákos daganatképződést. 
A szója példája tehát jól illusztrálja, hogy mennyire hasznosak a növényi eredetű fehérjék 
(lehetővé téve az állati eredetű fehérje elkerülését) és más vegyületek, amelyek bőségesen 
megtalálhatóak a fehérjében gazdag növényi táplálékokban. 
Ne felejtsük el, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a növényi termékek gyakran egy sereg 
rákellenes tulajdonsággal rendelkeznek, ami lehet, hogy még nagyobb előny, mint kiváló 
fehérjeminőségük. A 2. fejezetben (amely a rákkal foglalkozik) megneveztük ezeket a 
jellegzetességeket. 
Egy rákkutató számára az állati eredetű fehérje önmagában csak egy rákbetegséget előidéző 
tényező. A New York-i Cornell Egyetem kutatói egy megdöbbentő tényt bizonyítottak be az 
állati eredetű fehérje fogyasztása és a májrák közötti összefüggésről. Az embereknél a májrák 
két fő oka: a genetikai hatású hepatitis B vírus és a karcinogén hatású aflatoxin B1. 
{Lábjegyzet:58 }, {Lábjegyzet:59 } (Az aflatoxinok csoportja nem más, mint az a bizonyos 
penész, amelytől megromlik az étel.) A Cornell kutatói kimutatták, hogy az állatokban a 
májrákot előidéző két fő okot egy kevesebb állati eredetű fehérjét tartalmazó étrenddel meg 
lehetne szüntetni. Amikor az egerek aflatoxint kaptak, hogy növekedjen a rák kialakulásának 
rizikófaktora vagy genetikai változást keltő hepatitis B vírusuk volt, egy kevesebb állati 
eredetű fehérjét tartalmazó étrend megdöbbentő módon csökkentette a májrák kialakulásának 
veszélyét. 
Egy legújabb kísérlet olyan egereket vizsgált, amelyeknek genetikai hatású hepatitis B 
vírusuk volt. Dr. Cheng és kollégái két csoportba sorolták ezeket az egereket, és az egyiket 
egy normál, 22%-os fehérjetartalmú (kazeintartalmú) tejjel, míg a másikat 75%-kal 
csökkentett kazeintartalmú tejjel etették. A rák kifejlődése szinte egyenes arányosságot 
mutatott az étrend kazeintartalmával. {Lábjegyzet:60 } Míg a szokásos étrenden tartott egerek 
64%-a, a kevés állati fehérjét tartalmazó étrenden élő egereknek csak 16%-a vált májrákossá. 
Az aflatoxinos megfigyelések eredménye még egyértelműbb volt, mint a genetikai hatású 
hepatitis B vírussal végzett kísérleteké. Ha azonban tejfehérje helyett 20%-os szója vagy más 
növényi eredetű fehérjét használtak, nem növekedett a májrák kialakulásának veszélye. Ez 
megerősíti, hogy nem önmagában a fehérje, hanem az állati eredetű fehérje a probléma. 
A sok állati fehérjét tartalmazó étrendnek ezek a rákbetegséget előidéző hatásai az emberi 
szervezetben is jelentkeznek. Viszont az aflatoxin hatása a kínaiak esetében nem növeli a 
májrák kialakulását, mivel étrendjük kevés fehérjét tartalmaz. {Lábjegyzet:61 } 
Miért emeli a rákbetegség veszélyét a sok, állati fehérjét tartalmazó étrend? Az egyik 
magyarázat szerint az állati eredetű fehérjék megemelik bizonyos növekedési hormonok 
szintjét, és ez serkenti a rák növekedését. Inzulinszerű növekedési faktor II.-nek (IGF2) 
nevezik az egyik ilyen növekedési elemet. Ez a faktor az emberi magzat normális 
növekedéséhez szükséges, és általában növekedésünkkel arányosan csökken a mennyisége. 
{Lábjegyzet:62 }, {Lábjegyzet:63 } Az IGF2 azonban gyakran megtalálható a nagyobb 
tumorokban. {Lábjegyzet:64 }, {Lábjegyzet:65 } Vannak kutatók, akik szerint ez a 
növekedési faktor a ráksejtek fejlődésében szerepet játszik. Különös jelentőségű, hogy az 
IGF2-szint több mint négyszer nagyobb volt a 22%-os kazeint tartalmazó étrenden tartott, 
hepatitis B vírussal fertőzött egereknél, mint az ugyanilyen genetikai változással bíró, de csak 
6%-os kazeintartalmú étrenden élő egereknél. {Lábjegyzet:66 } 



Az állati fehérje összefüggésének a rákkal lehetnek más okai is. Például az immunrendszerre 
gyakorolt hatása. A kutatás még gyerekcipőben jár e téren. Csak most kezdjük megismerni az 
étrend és a természetes falósejtek érdekes kapcsolatát. 
A természetes falósejtek a vörösvérsejteknek egy speciális csoportját alkotják. Képesek 
idegen sejteket elpusztítani, például a ráksejteket is. {Lábjegyzet:67 } Vannak bizonyítékok, 
hogy a bőséges fehérjefogyasztás, különösen az állati eredetű fehérjebevitele a fehérvérsejtek 
két típusát is kedvezőtlenül érintheti: a T-segítő és a T-citotoxikus sejteket. Az egyik 
tanulmány szerint például két aminosav – a fenil-alanin és a tirozin – korlátozása által javulna 
az emberi szervezet immunrendszere. A vizsgálatokban részt vevők étrendje 28 napon át 
csökkentett mértékben tartalmazta a két aminosavat, majd ezt követően étrendjüket 
visszaállították az átlagos amerikai étrendre, amely a két aminosavban igen gazdag. Az 
étrendi változtatások hatásait a 11. ábra {Kép:11 – Két aminosav fogyasztásának 
csökkenéséből eredő, az immunrendszerre gyakorolt jótékony hatás} illusztrálja. 
Láthatjuk, hogy a természetes falósejtek megduplázódtak (3-ról 6-ra). A két másik, jelentős 
rákmegelőző sejt (a T-segítő és a T-citotoxikus sejt) száma szintén növekedett. A kísérlet 
utolsó két hetében azonban visszaállították a tipikus, fenil-alaninban és tirozinban gazdag 
amerikai étrendet. Az eredmény: az egészséges, magas immunsejtszintje leesett, a T-falósejtek 
szintje pedig folyamatos csökkenést mutatott. 
Milyen táplálékokban található ez a két aminosav: a fenil-alanin és a tirozin? A 12. ábrán 
{Kép:12 – Élelmiszerek fenil-alanin- és tirozintartalma} láthatunk egy listát ezekről. 
{Lábjegyzet:68 }, {Lábjegyzet:69 } 
Láthatjuk, hogy a különböző húsok tartalmaznak a legtöbbet ezekből az aminosavakból a 
lencsével együtt. A gyümölcsök pedig a legkevesebbet. Természetesen a koplalás nullára 
csökkentené a két aminosav bevitelét. Mindezek fényében figyelemre méltó E. G. White 
tanácsa, amelyet a 13. ábrán {Kép:13 – A böjt haszna} olvashatunk. {Lábjegyzet:70 } 
Bebizonyították, hogy bizonyos aminosavak, mint például a fenil-alanin és a tirozin 
korlátozásával kezelni lehet olyan halálos rákbetegségeket, amelyek már szétterjedtek vagy 
áttételessé váltak. Több kísérletet végeztek egereken, amelyeknek halálos bőrrákjuk – 
melanomájuk (ún. fekete daganatuk) – volt, amely már a májra és a tüdőre is kiterjedt. 
Amikor azonban a szóban forgó két aminosavban szegény étrenddel etették az egereket, a 
tumorok nem nőttek tovább. Azok az egerek viszont, amelyeket "normál" étrenden tartottak, 
hamar meghaltak a melanoma gyors növekedése következtében. 
Ez a kísérlet felvet néhány komoly problémát. Sokat túlzásnak tartják ezeknek a kísérleteknek 
az aminosav-korlátozását. Egy ilyen csökkentés még egy tipikus vegetáriánus étrenden is a 
növényi táplálékok komoly korlátozását jelentené. A kérdés az, hogy valóban képes-e 
meghosszabbítani a már áttétes, rákos betegek életét egy bizonyos fokig módosított 
vegetáriánus étrend (amelyben nagyon kevés a fenil-alanin)? Nos, ez a kérdés még nyitott. 
  

A magas fehérjetartalmú étrend csökkenti a veseműködést 

Évek óta tudjuk, hogy bizonyos betegségek, mint például a magas vérnyomás és a 
cukorbetegség, károsítja a vese mikroszkopikus szűrőberendezéseit, az ún. nefronokat (a vese 
aktív kiválasztó elemeit). Cukorbetegek körében például a halálozás egyik fő oka a 
vesebetegség. Három cukorbeteg közül egynél, aki inzulinfüggő, végül is kifejlődik a 
veseelégtelenség, ami aztán művesét vagy veseátültetést von maga után. {Lábjegyzet:71 } 
Több mint 20 millió amerikai szenved vese- és húgyvezeték-betegségekben, és évente több 
mint 90 ezer a halálozások száma. A nagy fehérjebevitel folyamatosan rongálja a vesenef-
ronokat, gyengítve a vese szűrőképességet. Az így károsodott vesék állapota tovább romlik. 
Noha a cukorbetegek vércukorszintjének és vérnyomásának szigorú szabályozásával lehet 



segíteni, idővel a betegség súlyosbodik. 
A krónikus veseelégtelenségben szenvedők körében, akik már a veseműködésük jelentős 
részét elveszítették, végeztek egy klasszikus vizsgálatot. {Lábjegyzet:72 } Mivel a vese 
szűrőképessége meggyengült, e betegek vizelete fehérjét tartalmazott. Egészséges 
veseműködés esetén a vizelet nem tartalmaz fehérjét. Az orvosok megmérték a vese 
szűrőképességét. A normális vesére kb. 125 ml/perc érték jellemző. E vesekárosodott 
egyéneknél azonban ez az érték átlagosan csak 50 ml/perc volt, ami veseműködésük több 
mint 50%-os károsodását jelezte. 
A kutatók alacsony fehérjetartalmú étrenden (napi 40 gramm) tartották ezeket a betegeket. A 
kísérlet célja az volt, hogy megállapítsák, meg lehet-e akadályozni a további vesekárosodást 
csökkentett fehérjetartalmú étrenddel? A 14. ábrán {Kép:14 – A fehérjeszegény étrend gátolja 
a veseelégtelenség kialakulását cukorbetegeknél} láthatjuk az eredményt. 
Figyeljük meg, hogy egy évvel később is 50 ml/min volt a vese szűrőképességének értéke, 
tehát veseműködésük a további romlás helyett stabilizálódott. Ez a vizsgálat határkő volt, 
ugyanis megmutatta azt, amit sokan elképzelhetetlennek tartottak; nevezetesen, hogy komoly 
cukorbetegségből eredő vesebetegségen a fehérjefogyasztás megszorításával ténylegesen lehet 
segíteni. A következő kérdés az volt, hogy az étrendi fehérjekorlátozás nem okoz-e nem 
kívánatos csökkenést a vér fehérjetartalmában? A kísérlet elején és végén véralbumin-
méréseket végeztek, amelyek jelezték a vér fehérjetartalmát. Az eredményt a 15. ábra 
{Kép:15 – A fehérjeszegény étrend cukorbetegeknél növeli a vérben található fehérje 
mennyiségét} mutatja. 
Figyeljük meg, hogy noha alacsony fehérjetartalmú étrendet követtek, mégis jelentős 
mértékben emelkedett vérük fehérjetartalma. Ez igazán meglepő volt, mivel sok orvos hosszú 
évek óta azt tanította, hogy azoknak a cukorbetegeknek, akiknek vizeletében fehérje van, 
fehérjedús étrenden kell élniük. Úgy gondolták, hogy a vizelettel távozó fehérjét nagy 
mennyiségű fehérjebevitel tudja csak pótolni. Ez a vizsgálat viszont egyértelművé tette, hogy 
éppen alacsonyabb proteintartalmú étrendre van szükség. 
Hogyan lehetséges az, hogy miközben csökken a fehérjebevitel, nő a vér fehérjeszintje? E 
kérdésre akkor találunk választ, ha megvizsgáljuk azoknak a méréseknek az eredményeit, 
amelyeket a vizsgálat elején és végén végeztek a vizelet fehérjetartalmát illetően. A 16. ábra 
{Kép:16 – A fehérjeszegény étrend cukorbetegeknél csökkenti a vizeletben található fehérjét} 
ezeket a méréseket mutatja. 
Egy év után az alacsony fehérjetartalmú étrenden élő betegek vizeletében lévő fehérje 
mennyisége jelentősen csökkent, ugyanakkor ténylegesen megnőtt a vér fehérjetartalma. 
Úgy tűnik, hogy az alacsony fehérjetartalmú étrend a vérnyomásra is jótékony hatással van, 
mivel a szisztolés (szívösszehúzódás) és a diasztolés (szívernyedés) értéket némileg 
csökkentette. 
Jóllehet egy veseelégtelenségben szenvedő beteg vérnyomásának szabályozása segíthet 
abban, hogy a betegség ne rosszabbodjon, a szerzők egyértelműen azt állítják, hogy a 
vérnyomás kismértékű csökkenése önmagában véve nem vezet javuláshoz. A 
fehérjekorlátozás tehát a legfontosabb, hogy ne romoljon tovább a vese működése. 
A tanulmányt összegezve azt mondhatjuk, hogy egy alacsony fehérjetartalmú étrendnek négy 
pozitív hatása van az olyan betegek esetében, akiknek a veseszűrő képességük jelentős 
mértékben károsodott: megállítja a veseelégtelenséget, növeli a vér fehérjetartalmát, hirtelen 
csökkenti a vizelet fehérjetartalmát, csökkenti a vérnyomást. Ez a tanulmány, de számos újabb 
is a veseelégtelenség mellett más betegségeket is felsorol, amelyeket fehérjekorlátozással 
lehet a legjobban kezelni. {Lábjegyzet:73 }, {Lábjegyzet:74 } 
  

A tejfehérje megakadályozza a súlyvesztést 



Egy tanulmány szerint sokkal nehezebb lefogyni, ha az étrend nagy mennyiségű tejfehérjét 
tartalmaz. Dr. Cheng és társai a Cornell Egyetemen azt tapasztalták, hogy azok az egerek, 
melyek magas tejfehérje-tartalmú (kazeintartalmú) étrenden éltek, jobban híztak, mint azok az 
egerek, amelyeket alacsony kazeintartalmú étrenden tartottak. Ahhoz, hogy ugyanazt a súlyt 
elnyerjék, 25%-kal többet kellett enniük a 6%-os kazeintartalmú étrenden, mint a 22%-os 
kazeintartalmún. {Lábjegyzet:75 } Ezt a különbséget Cheng annak tulajdonítja, hogy a 
szervezet annál több kalóriát használ, minél alacsonyabb állatifehérje-tartalmú étrenden él, 
így azonos mennyiségű étel mellett fehérje korlátozással könnyebb a súlyvesztés. Még azt is 
fontos megjegyezni, hogy az alacsonyabb kazeintartalmú étrend alatt a fejlődés kielégítő volt, 
és nem változott az egerek egészségi állapota. 

A növényi, illetve az állati eredetű fehérje és a szívbetegség 

A vér koleszterinszintjének szabályozásával kapcsolatban sok tanulmány kimutatja a növényi 
eredetű fehérje előnyeit az állati eredetű fehérjével szemben. Dr. Sirtori hathetes kísérletében 
a magas vérkoleszterinszinttel rendelkező betegek két csoportja látszólag egyformán jó 
minőségű étrenden élt. {Lábjegyzet:76 } Mindkettő kevés koleszterint és telített zsírt 
tartalmazó, rostokban viszont gazdag ételt kapott, ami segítette a vérkoleszterin szabályozását. 
Volt azonban egy jelentős különbség: az egyik sovány tejfehérje alapú, míg a másik 
szójafehérje alapú táplálékokat kapott. E kétféle étrendnek a vérkoleszterin-szintre gyakorolt 
hatásait mutatja a 17. ábra {Kép:17 – Ha növényi fehérjére állunk át, csökken a 
koleszterinszint}. 
Láthatjuk, hogy az első három héten a tejfehérjét fogyasztó csoportnak húsz egységgel 
csökkent a vérkoleszterinszintje. A szójaalapú fehérjét fogyasztó csoportnak még inkább 
javult a koleszterinszintje, mivel mintegy hatvan egységgel csökkent. Három hét után 
megfordították a helyzetet (ezt hívják "helycserés" kísérletnek). Akik eddig soványtej-alapú 
étrenden éltek, ezután szójaalapú étrendre tértek át, és azt tapasztalták, hogy 
koleszterinszintjük további nyolcvan egységgel csökkent a következő három hét alatt. Azok 
pedig, akik növényi-fehérjével kezdték, most soványtej-alapú étrendet kaptak, azt 
tapasztalták, hogy koleszterinszintjük közel negyven egységgel (mg/dl) emelkedett. 
Sirtori kutatása nem egyedülálló abban, hogy kimutatja, a szívkoszorúér-betegség veszélye 
csökken, ha állati eredetű fehérje helyett növényi eredetű fehérjét fogyasztunk. 
A Kentucky Egyetem kutatói a legmodernebb statisztikai számítógépes módszert használták a 
szakirodalom 38 önálló tanulmányának elemzésére, amelyek a szójafehérje koleszterint 
csökkentő hatásával foglalkoztak. Vizsgálatuk során kiderült, hogy a szójafehérje az állati 
fehérjével összehasonlítva a vér összes koleszterinjét – az LDL-koleszterint (a "rossz" 
koleszterint) és a triglicerideket is – csökkentette. {Lábjegyzet:77 } 
  

Miért fontos a fehérje típusa az ateroszklerózis esetében? 

Az állati eredetű táplálékok általában lizin aminosavban gazdagok, és argininben szegények. 
(Az arginin egy olyan aminosav, amely fontos szerepet játszik a máj által termelt karbamid 
képződésében. – A ford.) Az átlagos növényi táplálékokban viszont sokkal több arginin van, 
mint lizin. E két alapvető aminosav aránya valószínűleg szerepet játszik abban, hogy 
szervezetünk hormonálisan miként reagál egy ételre. Megfigyelték, hogy az állati eredetű 
táplálékok, amelyeknek alacsony az arginintartalmuk, növelik a szervezet koleszterinszintjét, 
valószínűleg az inzulintermelés serkentése által. {Lábjegyzet:78 } 
  



Az állati eredetű fehérjék növelik a koleszterinszintet 

Két híres koleszterinkutató, K.K. Carroll és M.W. Huff széles körű kutatást végzett arról, 
hogy a növényi és az állati fehérjék milyen hatást fejtenek ki a koleszterinre. Kutatásukban 
ún. "laboratóriumi ételt" használtak, amely kevés zsírt tartalmazott, koleszterint pedig 
egyáltalán nem. Csak a fehérjeforrás tekintetében tértek el az ételek: az állati fehérjét kivonták 
az állati termékekből és úgy adták hozzá az ételhez, hogy semmiféle koleszterint ne 
tartalmazzon. 
El tudom képzelni, milyen lehetett ez az étel. Senkitől sem lehet elvárni, hogy ugyanazt az 
egy ételt fogyassza négy teljes héten át. A kutatók az új-zélandi fehér laboratóriumi nyuszikat 
választották kísérleti alanyoknak. (Ez egy olyan faj, amelynek szervezete hasonlít az 
emberéhez az étrend és a koleszterin összefüggésének tekintetében). A tizenegy speciális állati 
fehérje és a tíz speciális növényi fehérje mindegyikét kiértékelték négy teljes héten át az 5-6 
nyusziból álló huszonegy csoport mindegyikénél. 
Az eredmény figyelemre méltó volt a több mint száz nyúl vérkoleszterin-szintjét illetően, 
amelyeknek az étrendje egyáltalán nem tartalmazott koleszterint, csak a fehérje forrásában 
volt különbség. {Lábjegyzet:79 } A 18. ábra {Kép:18 – A növényi fehérje 
koleszterincsökkenést idéz elő nyulaknál} egymással szembeállítja a növényi eredetű 
fehérjével és az állati fehérjével etetett nyulak átlagos koleszterinszintjét. 
Figyeljük meg, hogy a növényi fehérjét tartalmazó táplálékon tartott nyulak átlagos 
vérkoleszterinszintje 67, míg az állatifehérje-alapú menüt fogyasztó nyuszik koleszterinszint 
értéke feltűnően magas, 175 volt. Emlékezzünk azonban arra, hogy a kísérletben szereplő 
nyulak huszonegy csoportja csoportonként más-más típusú fehérjét kapott! A 19. ábra 
{Kép:19 – Tíz növényi fehérje alacsony koleszterinszintet eredményez nyulak esetében} jól 
illusztrálja, hogy a különböző növényi fehérjék milyen hatással vannak a vér 
koleszterinszintjére. 
Az állati fehérjét fogyasztó nyulak átlagos koleszterinszintje is fel van tüntetve az 
összehasonlítás kedvéért. 
A 20. ábra {Kép:20 – Tíz állati fehérje magas koleszterinszintet idéz elő nyulaknál} ehhez 
hasonló lebontást mutat az állati fehérjét fogyasztó nyulak esetében, és tájékoztatásul ott 
találjuk az ábrán az előző csoport átlagos koleszterinértékét is. 
Figyeljük meg, hogy az állati fehérjén tartott nyulak koleszterinszintjének tartománya 101–
270-ig terjed, míg a növényi fehérjén lévőké 43–96, és ezek a tartományok nem fedik 
egymást. Egyértelmű tehát, hogy ha az állati fehérje helyett növényi fehérjét használnánk – 
tekintet nélkül arra, hogy milyen speciális növényi vagy állati forrásból származó fehérjéről 
van szó –, csökkenne minden olyan betegség rizikófaktora, amely a magas 
vérkoleszterinszinttel áll kapcsolatban. 
  

A növényi fehérje más előnyei 

A táplálkozástannal foglalkozó tanulmányokban éppen most kerülnek felszínre a növényi 
fehérje fogyasztásának más előnyei. Komoly hőhullámoktól szenvedő nők körében végezték a 
legújabb kísérletet. A klimaxos nők esetében ezek az intenzív hőhullámok gyakran együtt 
járnak az ösztrogénszint esésével. A tanulmány kimutatta, hogy napi 20 g szójafehérje 
fogyasztása (ami azonos egy fél csésze tofuval) jelentősen csökkenti a hőhullám hevességét. 
{Lábjegyzet:80 } A kísérletet vezető kutató, dr. Gregory Burke (Wake Forest Egyetem és az 
észak-carolinai Bowman Gray Orvostudományi Egyetem) szerint a javulás a szójafehérjében 
lévő növényi ösztrogéneknek köszönhető, amelyek "ugyanolyan jótékony hatásúak, viszont 
nincs semmi negatív mellékhatásuk". Úgy tűnik, hogy ezek a növényi ösztrogének nem 



növelik a mellrák veszélyét, mint a hasonmásaikat tartalmazó különböző tabletták. A 
szójafehérjét fogyasztó nők egy jótékony mellékhatást is tapasztaltak: az összes 
koleszterinszintjük és az LDL is (10, illetve 11%-kal) jelentősen csökkent a hathetes kísérlet 
során anélkül, hogy a jó koleszterin (a HDL) csökkent volna. 
  

A fehérje szerepe a növekedésben és a fejlődésben 

Úgy tűnik, hogy az első menstruáció átlagos időpontja kapcsolatban áll azzal, hogy milyen 
mennyiségű és minőségű fehérjét fogyasztott valaki gyerekkorában. Például évekkel ezelőtt, 
amikor a japánok nagyon kevés húst és állati terméket fogyasztottak, az első menstruáció 
átlagosan 17 éves korban jelentkezett. {Lábjegyzet:81 } Ez jóval meghaladja az amerikai 
átlagot, amely kevesebb, mint 12,8 éves kor. {Lábjegyzet:82 }, {Lábjegyzet:83 } Sok szakértő 
úgy véli, hogy az igen korai menstruáció komoly szerepet játszik a később kifejlődő mell- és 
méhrák kockázatában, {Lábjegyzet:84 } és egy bizonyos mértékben arra is választ ad, hogy a 
mellrák kockázata miért több mint négyszeres az amerikai nők esetében a japán nőkhöz 
viszonyítva. {Lábjegyzet:85 } Csak egy tanulmányt ismerek, amely a vegetáriánus gyerekek 
fejlődését hasonlította össze a húst fogyasztó gyerekekével ugyanazon a földrajzi területen. Ez 
kimutatta, hogy 10 éves korig a húst fogyasztó gyerekek voltak némileg magasabbak, viszont 
18 éves korban, a vegetáriánusok utolérték őket, sőt legalább 2,5 cm-rel még magasabbak is 
lettek felnőttkorukra. {Lábjegyzet:86 } 
  

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) a megfelelő táplálkozás 
céljából négy alapvető ételcsoportot határozott meg 

Az USDA már 40 évvel ezelőtt felállította az egészséget szolgáló étrendi javaslatát. A 
táplálékokat négy csoportra osztotta: ezeket "alapvető négyesnek" nevezte. Harmadik 
osztályos koromban megtanultam, ezeket kell ennem ahhoz, hogy egészséges legyek. Az 
USDA ajánlatával merőben ellentétes a kínai Orvosi Egyesület négy táplálékcsoportot 
tartalmazó javaslata. A kínai táplálkozási szemléletmód különösen érdekes, mert a kínaiak 
között igen kevés a rák, a szívbetegség, a cukorbetegség és sok más degeneratív betegség, 
amely a nyugati társadalmakban közismert. A 21. ábra {Kép:21 – A négy alapvető 
élelmiszeren alapuló amerikai, illetve kínai táplálkozási terv} összehasonlítja az amerikaiak és 
a kínaiak "négy alapvető" ételét. 
Figyeljük meg, hogy a kínaiaknak 3 zöldség- és egy gabonanemű kategóriájuk van. Az állati 
termékek teljességgel hiányoznak. Ellenben az USDA felsorolásában két állati eredetű termék 
van, a gyümölcsöknek és zöldségféléknek pedig nincs túl nagy jelentőségük, mivel más 
ételekkel társítják őket. 
Amint e fejezetben láttuk, egy vegetáriánus étrend, mint például a kínai, könnyedén ellátja az 
emberi szervezetet a számára szükséges öszszes fehérjével, állati termékek felhasználása 
nélkül. Ha megvizsgáljuk a kínai "alapvető négyes" minden egyes kategóriájának napi 
ajánlott mennyiségét, akkor láthatjuk, hogy a fehérjetartalom bőségesen kielégítő. A 22. ábra 
{Kép:22 – Az alapvető négy élelmiszert tartalmazó kínai étrend fehérjetartalma} táblázatba 
foglalja ezeket a napi mennyiségeket a fehérjetartalommal. 
Az USDA által ajánlott napi 56 grammos fehérjeszükségletet messze felülmúlja a 71 
grammos fehérjemennyiség. 
  

Az amerikai kormány kisebb fehérjemennyiséget ajánl 



Vajon miért különbözött oly nagy mértékben az amerikai négy ételcsoport a kínaitól? Azért, 
mert az USDA javaslata inkább az amerikai étkezési kultúrán alapult, semmint az 
egészségesen. Nem olyan régen kormányunk felvállalta, hogy új étkezési javaslatot készít, 
amelyben a krónikus betegségek megelőzése nagyobb hangsúlyt kap a táplálkozási 
hiánybetegségeknél. Az új javaslat csökkentette a hús- és a tejfogyasztást. 
Amint az várható volt, a tej- és húsipar nem nyugodott bele ebbe a változtatásba, és olyan erős 
nyomást gyakorolt a kormányra, hogy hónapokra felfüggesztette az új táplálkozási irányelvet, 
miközben tombolt az érdekháború. Végül a hús- és tejiparnak sikerült elérnie, hogy a 
"csökkentett húsfogyasztás" kijelentés "napi 2–3-szori húsfogyasztásra változzon." 
{Lábjegyzet:87 } Ettől a szerencsétlen változtatástól eltekintve az új táplálkozási irányelv, 
amelyet piramissal ábrázolunk, komoly javulást jelent a korábbi "négy alapvető" 
ételcsoporthoz képest. A piramist a 23. ábra {Kép:23 – Az amerikai táplálékjavallat piramisa} 
illusztrálja. 
A piramis alján látható ételeket kell enni a leggyakrabban. Ennek nem kulturális, hanem 
egészségügyi alapjai vannak. A gabonafélék a legtermészetesebb táplálékok. A legtöbb 
nyugati ország finomítja a gabonaféléket, pedig szervezetünknek egész gabonaszemekből álló 
táplálékokra van szüksége a rostok, vitaminok és ásványi sók miatt. A gyümölcsök és a 
zöldségek képezik a következő kategóriát. Ezek jótékony hatását számos mai tanulmány 
bizonyítja. E könyv is sokat ismertet közülük. Azok körében, akik a legtőbb gyümölcsöt és 
zöldséget fogyasztják, alig fordul elő rák vagy szívbetegség. Sajnos az átlag amerikai 
állampolgár nem él ezekkel a praktikus javaslatokkal. A legutóbbi felmérések szerint a 
legtöbben gyümölcsből és zöldségből naponta csak átlag 3-4 adagot esznek, ami sokkal 
kevesebb a piramis 5–9 ajánlatánál. {Lábjegyzet:88 } 
A húsok, diófélék és a tojás itt egy osztályba van sorolva, de láttuk, hogy a növényi fehérjék 
(a hüvelyeseket is ideértve) fogyasztása a legegészségesebb. A tejtermékek is fel vannak 
tüntetve, valószínűleg a tejipar nyomására. Viszont a koleszterintől mentes és alacsony 
zsírtartalmú szójatej, amely helyettesítheti a tehéntejet, rengeteg változatban kapható. A 
piramis tetejére kerültek a zsírok, olajok és az édességek, érzékeltetve, hogy javallott igen 
keveset fogyasztani ezekből: minél kevesebbet, annál jobb. 
Mi történne, ha az emberek a piramisban található táplálékok maximumát fogyasztanák: 
naponta 11 adag gabonafélét, 5 adag zöldség- és 4 adag gyümölcsfélét, és 3 adag diófélét? 
Valószínű, hogy nem lenne sok esélyük a piramis tetején található nem kívánatos dolgoknak. 
S pontosan ez a lényeg. 
Mi történne a proteinbevitel szintjével, ha a piramis javaslatát követnénk? Csökkenne a 
biztonságos szintre, mivel étrendünk sokkal kevesebb állati termékeket tartalmazna. Aki egy 
adott kalóriamennyiséget állati termékek bőséges fogyasztásával vesz magához, annak magas 
a fehérjebevitele. Azért van ez így, mert az állati táplálékok fehérjemennyisége magas a 
kalóriatartalmukhoz mérten. Ellenben a növényi táplálékból felvett ugyanolyan mennyiségű 
kalória alacsonyabb fehérjebevitellel párosul, mivel a növényi táplálékok kevesebb fehérjét 
tartalmaznak egy adott kalóriamennyiségben. A 24. ábrán {Kép:24 – A fehérjetartalom 
grammokban 100 kalóriánként} lévő táblázat a növényi és állati táplálékok öszszehasonlítását 
mutatja ebből a szempontból. {Lábjegyzet:89 } 
Láthatjuk, hogy a növényi táplálékok egy adott kalóriamennyiségű adagjában sokkal 
kevesebb fehérje van, mint az állati eredetű táplálékokban. 
Akik azt is szeretnék tudni, hogy a felsorolt táplálékok fehérjeértéke hány százalék kalóriával 
azonos, azok szorozzák be néggyel az értékeket. 
  

Saját javaslatunk a négy alapvető élelmiszercsoportra 



Ha nekünk kellene összeállítani táplálékjavaslatunkat e fejezet alapján, négy egyszerű 
táplálékcsoporttal szolgálnánk az egészség ügyének. A 25. ábra {Kép:25 – A négy ideális 
alapvető élelmiszercsoport} illusztrálja ezt a négy alapvető növényi ételcsoportot. 
Ha ezeket az ételeket fogyasztanánk, a betegségek egész sorát kerülhetnénk el, 
meghoszszabbíthatnánk életünket, javíthatnánk a minőségén, és megváltoztathatnánk az egész 
nyugati világ egészségfelfogását. 

Ihletett bepillantás 

Ha Ön hisz a Bibliában, amint én, meg fog döbbenni, amikor Mózes I. könyvének azokat a 
részeit olvassa, amelyek az étrenddel és a hosszú élettel foglalkoznak. Elődeink idejében az 
étrend tisztán vegetáriánus volt, kétségkívül a gyümölcsök, zöldségek, gabona- és diófélék 
széles választékát tartalmazta. {Lábjegyzet:90 } Mózes I. könyve 9. fejezetében azonban azt 
olvashatjuk, hogy az étrend drámai módon megváltozott a hús és egyéb állati termékek 
hozzáadásával. Szerencsére a Biblia azt is megörökíti, hogy mennyi volt az emberek életideje 
a húsevést megelőzően, mintegy tíz generációt bemutatva. A 26. ábra {Kép:26 – Az ember 
élethosszának alakulása a történelem során} táblázatba foglalta a bibliai személyek 
élettartamát. 
Láthatjuk, hogy azok, akik az első tíz nemzedékben éltek, vegetáriánus étrenden, átlagosan 
kb. 900 évet éltek. Miután hússal és állati termékekkel bővült az étrend, az élettartam először 
600, majd 450 évre csökkent, mígnem elérte a Zsoltárokban megállapított "hatvan vagy ha 
feljebb hetven esztendőt". (Zsoltárok 90:10) 
Ennek a bibliai beszámolónak a lényegét E. G. White megismételte az 1800-as években. Több 
mint száz évvel ezelőtt ezt írta: "A húsevés által a tízszeresére nő a megbetegedés lehetősége." 
{Lábjegyzet:91 } Az 1800-as években a vegetarianizmus még nem volt olyan népszerű, mint 
napjainkban. Ma azonban már jól tudjuk, hogy a húsevés növeli egy sereg degeneratív 
betegség kialakulásának a kockázatát. 
  

Végkövetkeztetés 

Itt az ideje, hogy félretegyük a nagy hús- és fehérjemítoszt. Az egészség javítása helyett az 
állandó hús- és húsfehérje-fogyasztás sok olyan degeneratív betegséghez vezet, mint például 
szívbetegség, rák, csontritkulás, veseelégtelenség, vesekő. Általában a növényi eredetű 
táplálékok tartalmazzák a legkevesebb fehérjét és zsírt, koleszterint pedig egyáltalán nem. 
Minél inkább megértettük a protein élettanát (fiziológiáját), annál nyilvánvalóbbá vált, hogy 
mindazok számára, akik hosszú és egészséges életet szeretnének élni, a legoptimálisabb 
táplálkozási mód a növényi alapú, vegetáriánus étrend. 
  
  
  

                       Nyolcadik fejezet 

ÉDES SZÁJ, KESERŰ ARATÁS: 

a cukorról és a cukorbetegségről 
  



Jenny elszántan fordult segítségért az Amerikai Életmódközponthoz. Harmincéves 
cukorbetegsége óriási kárt okozott egészségének. A hosszú évekig fennálló magas 
vércukorszint szép csendesen elvégezte a maga munkáját, most pedig elérkezett a keserves 
aratás. Jennynek veseelégtelensége volt, és ennek következtében többletfolyadék halmozódott 
fel szervezetében. De ami még ennél is rosszabb, kezdett megvakulni. Látása fokozatosan 
romlott, és az orvosok nem sok jóval kecsegtették. Az elszomorító kilátások ellenére 
felcsillant benne a remény, amikor hallott egy olyan életmódról, amely megpróbálja 
visszaszorítani, illetve megsemmisíteni a cukorbetegség káros következményeit. 
Az oklahomai életmódközpont háromhetes, bentlakásos terápiát kínál, amely nem egyedülálló 
a cukorbetegség káros következményeit visszaszorító programok között. Évek óta adok a 
pácienseimnek én is hozzájuk hasonló információkat, és láttam már néhány döbbenetes 
eredményt, amelyet ezek a bentlakásos központok értek el: az emberek lefogytak, vagy 
elhagyták az inzulint és a gyógyszeres kezelést azzal az életmóddal együtt, amely ehhez a 
gyilkos betegséghez vezetett. Szomorú, de vannak emberek, mint például Jenny, akik már 
előrehaladott cukorbetegséggel fordulnak hozzám. Többségüknél már nem tudjuk 
"visszafordítani az órát" és helyrehozni látásukat vagy veseműködésüket. Nyújthatunk ugyan 
némi segítséget, de a már bekövetkezett károsodást gyakran már nem lehet jóvátenni. 
Tragikus, hogy gyakran visszafordíthatatlan szövődmények alakulnak ki, mielőtt az emberek 
komolyan vennék mindazt, amit megtehetnének cukorbetegségük ellenőrzése, szabályozása 
érdekében. Akkorra már túl késő mindazt megtenni, amit akkor kellett volna, ha komolyabban 
vették volna betegségüket. A Jennyéhez hasonló számtalan eset mutatja, hogy a 
cukorbetegséget minél hamarabb fel kellene ismerni és kezelni. Sok újonnan diagnosztizált 
cukorbeteg – sőt még azok is, akik már hosszú ideje szenvednek ebben – ellenőrzés alatt 
tudná tartani betegségét gyógyszer nélkül, pusztán megfelelő életmód követésével. Ne 
várjunk a figyelmeztető jelre, mint amilyen egy szívroham, egy amputálás vagy éppen 
látásunk fokozatos gyengülése! A legelső vércukorszint-emelkedés kellene, hogy betöltse a 
vészjelző szerepét, hiszen ez a cukorbetegség kialakulásának legbiztosabb jelzése. 
Ebben a fejezetben fontos információkat találhatnak arról, hogyan lehet diagnosztizálni és 
kezelni ezt a betegséget. Ha Önök nem is cukorbetegek, szánjanak különleges figyelmet a 
fejezet záró szakaszaira: a cukorfogyasztás veszélyeire fogom felhívni a figyelmet. Ez azok 
számára is hasznos lehet, akiknek ezen a téren semmiféle problémájuk nincs. Megismerhetjük 
a cukornak az immunrendszerre gyakorolt hatását, és azt, hogy milyen szerepet játszik a 
testsúly növekedésében, és természetesen még más érdekes dolgokról is szó lesz. Szintén 
ebben a fejezetben hasonlítom össze a cukrot az összetett szénhidrátokkal és a rostokkal, 
valamint megvizsgáljuk e sokkal egészségesebb szénhidrátok figyelemre méltó előnyeit. 
  

Mi is pontosan a cukorbetegség? 

A diabetes mellitus vagy más néven a cukorbetegség olyan állapot, amelyben az inzulin (a 
hasnyálmirigynek a vércukor szintjét szabályozó hormonja) rendellenes módon működik 
és/vagy az inzulintermelés nem kielégítő, aminek következtében megemelkedik a 
vércukorszint. Ezen általában azt értik, hogy az éhgyomorra mért vércukorszint két 
alkalommal is meghaladja a 125 értéket. {Lábjegyzet:1 } De van egy másik módszer is ennek 
a megállapítására: a pozitív glükóztűrési teszt. Ennél az egyénnek előírt mennyiségű 
(általában 75 gramm) glükózt tartalmazó folyadékot kell meginnia, majd két órán keresztül 
vizsgálják, mérik a vércukorszintjét. A tartósan magas vércukorszint és a többi – a 
cukorbetegséggel együtt járó – anyagcsereváltozás idővel rendkívül megterheli a szervezetet. 
Következésképpen a cukorbetegség drámai módon növeli a rokkanttá válás vagy éppen a 
halál veszélyét. 



Napjaink statisztikai felmérései kijózanítóak: a cukorbetegek száma háromszor annyi, mint 
1958-ban volt. {Lábjegyzet:2 } A becslések szerint most kb. 16 millió amerikai cukorbeteg, 
míg 1983-ban 11 millió volt az. A cukorbetegség típusától és más jellemzőktől függően a 
cukorbetegek halálozási rizikófaktora összehasonlítva a nem cukorbetegekével kétszeresről 
tizenkétszeresre emelkedett. {Lábjegyzet:3 } A cukorbetegség növeli a szívbetegség és más 
olyan betegségek kockázatát, amelyek az ateroszklerózissal állnak kapcsolatban, például a 
szívrohamét vagy a kar, illetve a láb elvesztéséét (véredény-elzáródás következtében). A 
cukorbetegség rendkívüli mértékben növeli az egyénnek a fertőzésekre, a veseelégtelenségre 
és egy olyan szembetegségre való esélyét, amit látóhártya-gyengeségnek (retinopatia) 
neveznek, és amely végül vaksághoz vezet. Az 1. ábrán {Kép:01 – Cukorbetegség 
Amerikában: a tények} láthatunk kimutatást arról, hogy Amerikában mennyien szenvednek 
cukorbetegségben. {Lábjegyzet:4 } 
A cukorbetegség okozta számtalan szenvedésről a 2. ábrán {Kép:02 – A cukorbetegség 
következményei} láthatunk felsorolást. {Lábjegyzet:5 }, {Lábjegyzet:6 }, {Lábjegyzet:7 }, 
{Lábjegyzet:8 }, {Lábjegyzet:9 } 
Bár a szívbetegség a vezető halálozási ok a cukorbetegek között, {Lábjegyzet:10 } olykor a 
vakság és a vesebetegség testet legyengítő hatása még ijesztőbb. Már a felismeréstől számított 
hét év elteltével a cukorbeteg gyerekek 50%-ánál is mutatkozik a cukorbetegséggel 
kapcsolatos látóhártya-bántalom, amely vakságot eredményezhet. {Lábjegyzet:11 } A 
cukorbetegeknek rendszeres szemvizsgálaton kellene részt venniük. A cukorbajos 
szembetegség nemcsak életmódváltoztatás által, hanem korai gyógykezeléssel is 
megelőzhető. Továbbá a cukorbetegeknél komolyan fennáll a vesebetegség kialakulásának a 
veszélye. Évente mintegy 95 000 amerikai szenved cukorbetegsége miatt az ún. "utolsó 
stádiumú vesebetegségben", {Lábjegyzet:12 }, {Lábjegyzet:13 } ami azt jelenti, hogy olyan 
gyenge a veseműködésük, hogy csak veseátültetéssel vagy rendszeres művesekezeléssel 
tarthatók életben. Az utolsó stádiumú vesebetegségek száma drámai módon emelkedik a 
cukorbetegek körében. Az 1980-as évek elején Amerikában évente 5000 új esetet 
diagnosztizáltak, egy évtizeddel később pedig ez a szám 18000-re rúgott. {Lábjegyzet:14 } Az 
"utolsó stádiumú vesebetegek" több mint 35%-a cukorbeteg. {Lábjegyzet:15 } A cukorbeteg 
nők a mell- és méhrákra is hajlamosabbak. {Lábjegyzet:16 } 
Nincs az a pénzösszeg, amellyel enyhíteni lehetne a cukorbetegség szövődményei okozta 
személyes tragédiák ezreit. Mindazonáltal egy olyan nemzetnél, ahol az egészségügyi 
kiadások ugrásszerűen emelkednek, a cukorbetegség pénzügyi hatása igen fontos. A 
társadalomnak a cukorbetegségre fordított közvetlen és közvetett kiadásait csak Amerikában 
90–130 milliárd dollárra becsülik évente. {Lábjegyzet:17 } 
  

Nem minden cukorbeteg egyforma 

A cukorbetegeket négy osztályba sorolják, de ténylegesen csak két fő típus van: inzulinfüggő 
diabetes mellitus (IDDM) – ezt általában I. típusnak hívják, és a nem inzulinfüggő diabetes 
mellitus (NIDDM), amit II. típusként jelölnek. {Lábjegyzet:18 } Ebben a fejezetben az I. 
típus és II. típus kifejezéseket fogom használni. A cukorbetegség harmadik kategóriája a 
terhesség kapcsán jelentkezik, és terhességi diabetes mellitusnak nevezik. A negyedik csoport 
pedig egy sereg olyan, ritkábban előforduló rendellenességet foglal magába, amelyek 
hormonális zavarok vagy más egészségügyi problémák miatt alakult ki. 
Az I. típus a legkomolyabb formája ennek a betegségnek. Mivel tipikusan gyermekkorban 
jelentkezik (de természetesen bármely életkorban kifejlődhet), ezért korábban fiatalkori 
cukorbetegségnek nevezték. A leggyakoribb oka: az egyén saját immunrendszere pusztítja el a 
hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit. Ezt a folyamatot autoimmunizációnak nevezik (amikor 



az egyén saját szöveti antigénjével szemben termel ellenanyagot – a ford.), és igen nehéz 
megállapítani azokat a speciális tényezőket, amelyek előidézhetik. Bár néhány esetet 
vírusokkal vagy vegyi, kémiai anyagokkal hoznak összefüggésbe, sok még az ismeretlen 
tényező az I. típusú cukorbetegség kialakulása terén. {Lábjegyzet:19 } Úgy tűnik, a genetikai 
(öröklött) hajlam mellett valamilyen környezeti tényező is szerepet játszik, amely kiváltja a 
kóros állapotot. Néhány különösen érdekes mai kutatás az I. típusú cukorbetegség egyes 
eseteit azzal hozza összefüggésbe, hogy az immunrendszer nem megfelelő módon reagál a 
tejfehérjére. Ma már tudjuk, hogy azok a gyerekek, akiket rövidebb ideig tápláltak anyatejjel, 
vagy akiket túl korán szoktattak a tehéntejhez, hajlamosabbak az ilyen típusú 
cukorbetegségre. {Lábjegyzet:20 } Az I. típusú cukorbetegek több mint felénél valóban a 
tehéntejivás lehet a betegség kiváltó oka. {Lábjegyzet:21 } 
Az I. típusú cukorbetegség kiváltó okától függetlenül az érintett személyek szervezete 
elveszíti azt a képességét, hogy kellő mennyiségű inzulint tudjon előállítani. Inzulininjekciók 
nélkül a betegek diabéteszes ketoacidózis állapotába kerülnek, ami halálos is lehet, ha nem 
kezelik azonnal. Az I. típusú cukorbeteg egyéneket abszolút inzulinfüggőségük miatt korán 
diagnosztizálják. Olyan tipikus tünetei vannak, mint a vizeletbőség (poliuria), a kóros 
szomjúság (polidipszia), felfokozott éhség- és étvágyérzet (polifagia). Gyakran küszködnek 
fáradtsággal és testsúlycsökkenéssel. 
Miért produkál ilyen tüneteket az I. típusú cukorbeteg? A válasz a vércukorszinttel és annak 
ellenőrzésével kapcsolatos néhány fontosabb információ rövid áttekintésével közelíthető meg 
a legjobban. Testünk legfőbb üzemanyaga az egyszerű cukor, más néven glükóz. Van azonban 
egy potenciális probléma ezzel az üzemanyagforrással: csak inzulin jelenlétében jut be a test 
sejtjeibe. Vannak, akik az inzulint olyan kulcshoz hasonlítják, amely megnyitja a test 
sejtjeinek "ajtóit", hogy így az élethez szükséges üzemanyag, a glükóz bejuthasson a sejtekbe. 
Ha azonban nincs elegendő mennyiségű inzulin (mint az I. típusú cukorbaj esetén), vagy ha az 
ajtók zárai olyannyira be vannak ragadva, hogy az "inzulinkulcs" csak igen nehezen tudja 
megnyitni őket (ez történik a II. típusú cukorbetegség inzulinellenállásakor is), akkor a 
vércukorszint megemelkedik. Amikor a vércukorszint túlságosan megemelkedik, a vese 
cukortároló kapacitása túltelítődik, és a cukor a vizelettel távozik a szervezetből. Mivel 
azonban a cukor vizet visz magával, ez túlzott vizeletmennyiséghez vezet, amely oly 
közismert az ellenőrizetlen cukorbetegségnél. A vízveszteség egy másik cukorbetegségre 
jellemző tünetet eredményez: a felfokozott szomjúságérzetet. Ugyanakkor, mivel a cukor nem 
tud bejutni kellő mennyiségben a test sejtjeibe, egy bizonyos értelemben a test sejtjeinek 
nélkülözniük kell az energiát. Ez okozza a fáradtságot, a testsúlycsökkenést, a kóros 
éhségérzetet. 
Szerencsére a cukorbetegeknek csak az 5–10%-a tartozik az I. típusú cukorbetegség 
kategóriájába, {Lábjegyzet:22 } a többiek II. típusú cukorbetegek. Náluk vagy 
inzulinrezisztencia (inzulin-ellenállás) lép fel, vagy elégtelen inzulintermelés, de ez kevésbé 
komoly, mint az I. típussal rendelkezőknél. Azoknál, akiknél a II. típusú cukorbetegség már 
teljesen kifejlődött, mindkét probléma megtalálható. {Lábjegyzet:23 } A II. típusú 
cukorbetegségnek különféle okai lehetnek, de az öröklött hajlam a legvalószínűbb. Az ilyen 
típusú betegek többségének a családjában van olyan, akinél már diagnosztizálták ezt a 
betegséget. Sok amerikainak van öröklött hajlama a cukorbetegségre, de mindaddig nem 
fejlődik ki, míg el nem kezdenek a cukorban és zsírban gazdag nyugati étrenden élni. 
Egyszerűen fogalmazva, két tényező együttes hatásának eredménye a felnőttkori kezdeti 
cukorbetegség, az egyik genetikai, a másik pedig a rossz minőségű étrend, amelyen az 
átlagember él. 
Sok II. típusú cukorbeteg egyén szervezete rengeteg inzulint termel, de sejtjeik ellenállnak 
ennek. Ezen az inzulin-ellenálló állapoton életmódbeli változtatásokkal lehet javítani. Sok II. 
típusú cukorbeteg szinten tarthatja vércukrát pusztán olyan életmódbeli változtatásokkal, mint 



egy megfelelő étrend vagy ideális testsúly elérése és a testmozgásban gazdag életforma. 
Egyeseknek lehet, hogy étrendváltoztatásra van szükségük és egy olyan tablettára, amely segít 
szabályozni a vércukorszintet. 
A II. típusú cukorbetegséget az I. típushoz viszonyítva komplikáltabb jellege miatt gyakran fel 
sem ismerik. Lehet, hogy a páciens semmiféle olyan klasszikus tünetet nem mutat, mint a 
vizeletbőség, a kóros szomjúság és éhségérzet, fáradtság vagy testsúlycsökkenés. Becslések 
szerint még a legjobb esetben sem sikerül diagnosztizálni a II. típusú cukorbetegséget a 
betegek 50%-ánál. {Lábjegyzet:24 } A fel nem ismert cukorbetegség csendesen végzi tovább 
a maga pusztító munkáját. Az újonnan diagnosztizált II. típusú cukorbetegek mintegy 20%-
ánál már látóhártya-gyengeség (retinopatia) mutatkozik. {Lábjegyzet:25 } Néha gyanútlan 
embereknek azt mondjuk, hogy cukorbetegek, mivel egy egyszerű vérvizsgálat magas 
vércukorszintet jelez. Ha egy éjszakai böjt után a vércukorszint 125 felett van, ez valóban 
cukorbetegséget mutat. Azonban akkor is lehet valaki cukorbeteg, ha az éhgyomorra mért 
vércukorszintje 125 alatt van. Ha egy orvos cukorbetegséget gyanít egy aránylag alacsony, 
éhgyomorra mért vércukorszinttel rendelkező betegnél, további vizsgálatot lehet végezni. A 
szájon át végzett glükóztűrési teszttel megállapítható, hogyan reagál a páciens vércukorszintje 
egy tömény cukros italra. Ilyen teszteket végeznek terhes nőknél, hogy pontosan kiszűrjék a 
cukorbetegeket. Vannak orvosok, akik szerint a népesség más rétegeinél is el kellene végezni 
egy ilyen glükóztűrést mérő tesztet. Néhány orvos azok körében ajánlaná ezt a fajta 
vizsgálatot, akik túlsúlyosak és/vagy genetikai hajlammal rendelkeznek. Mások minden olyan 
esetben tanácsolják a tesztet, amikor az éhgyomorra mért vércukorszint meghalad egy 
bizonyos értéket. Így vannak orvosok, akik mindenkit megvizsgálnak, akinél az éhgyomorra 
mért vércukorszintérték több, mint 105, de vannak olyan konzervatív orvosok is, akik 
ajánlanák a tesztet mindazoknak, akiknek az éhgyomorra mért vércukorszintjük állandóan 95 
felett van. Ez ugyanis általában arra mutat, hogy a vizsgált személynek a II. típusú 
cukorbetegségre hajlamosító génjei vannak. A glükolizált hemoglobinok szintjének mérése 
(később lesz róla szó) talán felválthatná a glükóztolerancia-mérő tesztet, hogy leleplezze a 
cukorbetegséget azoknál, akiknek az éhgyomorra mért vércukorszintértékük kevesebb, mint 
125. {Lábjegyzet:26 } 
Annak ellenére, hogy a II. típusú cukorbetegséget cukorterheléses vérvizsgálatokkal ki lehet 
mutatni, sok amerikai mégsem keresi fel az egészségügyi szakembereket megelőzés céljából, 
hanem addig várnak, míg csak betegek nem lesznek. Ez igen sajnálatos, hiszen sok II. típusú 
cukorbeteg, amikor már ráébred betegségére, olyan maradandó problémákkal küszködik, mint 
szem- vagy vesebetegség, idegproblémák, vagy egy szívroham következményei. 
A terhességi cukorbetegség az állapotos amerikai nők 2–5%-át érinti. {Lábjegyzet:27 } Ez azt 
jelenti, hogy Amerikában évente 200 000 gyerek születik terhességi cukorbetegséggel. 
{Lábjegyzet:28 }, {Lábjegyzet:29 } Ez azért lényeges, mert ezeknél a gyerekeknél egy sor 
egészségügyi rendellenességre lehet számítani, mint például a születési trauma, alacsonyabb 
vércukorszint a születéskor, sőt még csecsemőkori halálozás is előfordulhat. {Lábjegyzet:30 } 
Az üzenet egyértelmű: ha Ön cukorbetegen esik teherbe, vagy ha terhességi cukorbetegség 
jelentkezik, gondosan ellenőriztesse vércukorszintjét, szabályozza étrendjét és életmódját. 
Azoknak a nőknek, akiknél terhességi cukorbetegség jelentkezik, öröklött hajlamuk is van rá, 
és fennáll annak a komoly veszélye, hogy a későbbiekben teljes mértékben ki fog fejlődni. 
{Lábjegyzet:31 } Az egészséges szokásoknak egy életen át tartó gyakorlásával meg lehet 
akadályozni azt, hogy a betegség életveszélyessé váljon. 
  

Megelőzhetők-e a cukorbetegség szabályozásával a káros hatások? 



Nemrég fejeztek be egy vizsgálatot, amely a cukorbetegség szabályozásával és 
szövődményeivel foglalkozott (DCCT, Diabetes Control and Complications Trial). Ebben a 
hat évig tartó vizsgálatsorozatban 1441 I. típusú fiatalkori cukorbeteg vett részt. Azoknak a 
cukorbetegeknek, akik vércukorszintjüket igyekeztek – amennyire csak lehetséges volt 
(inzulinhasználattal és életmódbeli változtatásokkal) – a lehető legközelebb tartani a normál 
értékhez, 76%-kal kevesebb esélyük az úgynevezett diabéteszes retinopatia (cukorbetegség 
okozta látóhártya-bántalom) kialakulására, {Lábjegyzet:32 } valamint a komolyabb 
vesebetegségek száma is 54%-kal, a végtagokon jelentkező periferikus idegproblémák pedig 
60%-kal csökkentek körükben. {Lábjegyzet:33 } Mivel a résztvevők jelentős mértékben 
csökkenteni tudták vérkoleszterinszintjüket, úgy tűnt, hogy a szigorú ellenőrzés 35%-ra képes 
leszorítani a szívbetegség rizikófaktorát. {Lábjegyzet:34 } E javulások összefoglalását a 3. 
ábra {Kép:03 – Az L-típusú cukorbetegek vércukorszint-szabályozásának eredményei} 
mutatja. 
Állítólag a vizsgált személyek "intenzív terápiában" részesültek, másként fogalmazva 
"szigorú szabályozás" alatt álltak. Felmerül a kérdés, hogy pontosan mennyire volt intenzív az 
"intenzív terápia", vagy mennyire volt szigorú a "szigorú ellenőrzés"? A DCCT-nek nagyon is 
egyértelmű célkitűzései voltak a vércukorszintet illetően: a reggeli éhgyomorra mért és az 
étkezések előtti vércukorszintértékeknek is 70–120 között kellett lenniük. Étkezések után 180 
alatt kellett tartani a vércukrot, az éjszaka közepén (úgy 3 óra tájt) pedig 65 felett. Ezenkívül 
rendszeresen alkalmazták a glükolizált hemoglobin tesztjét, hogy figyelemmel kísérhessék, 
milyen következetesen ragaszkodtak a páciensek a kitűzött értékekhez. A glükolizált 
hemoglobin tesztje azt a cukormennyiséget méri, amely teljesen beépül az egyén 
vörösvérsejtjeibe. Ez a beépült cukormennyiség viszont pontosan megegyezik azzal az átlagos 
cukormennyiséggel, amely a testben lévő vörösvérsejtek rövid élettartamához szükséges. 
Mivel a vörösvérsejtek általában 90–100 napig élnek, így a glükolizált hemoglobin értéke jó 
megközelítést ad egy három hónapos periódus átlagos vércukorszintjéről. A DCCT 
tanulmányban az értékek kb. 6,05%-osak voltak – ez versenyez a 7,5%-os értékkel, amelyet a 
nem cukorbetegek körében a normál érték felső határának tekintenek. {Lábjegyzet:35 } 
Mennyiben tér el az intenzív terápia a cukorbetegséget kezelő szabványos, hagyományos 
terápiától? Az intenzív terápia először is mindig inzulinos kezelést jelent. Másodszor nincs 
semmiféle állandó, fix inzulinmennyiség. Az ilyen terápián részt vevő beteg például nem kap 
minden reggel azonos mennyiségű inzulint. Az inzulinmennyiségét a beadás időpontjában az 
akkori vércukorszinttől függően állapítják meg. Ez eltér a régebbi inzulinadagolásos 
módszertől, amit hagyományos, fix dózisú program neveznek. {Lábjegyzet:36 } E 
szemléletmód szerint naponta azonos mennyiségű inzulinra van szükség, de ma már tudjuk, 
hogy a szervezet inzulinkívánalma napról napra rendkívüli mértékben változhat. Pont ez az 
alapja az intenzív terápiának. 
Az intenzív inzulinterápia megpróbálja mesterségesen utánozni az inzulintermelő 
hasnyálmirigy munkáját: a hasnyálmirigy folyamatosan választ ki inzulint a test számára, 
hogy mindig meglegyen egy alapvető inzulinmennyiség. Ezenkívül persze inzulint választ ki 
az elfogyasztott étel feldolgozására is. {Lábjegyzet:37 } Az alapvető inzulinszint 
reprodukálására egyes betegeknél hosszan ható inzulininjekciót használnak, míg másoknál 
olyan inzulinpumpát, amely folyamatosan működik, hogy szinten tartsa az alapvető 
inzulinszintet. Az ételfeldolgozáshoz szükséges inzulin reprodukálására akár injekció 
formájában, akár pumpálással további, új, rövidhatású inzulint adnak. Az injekciós módszer 
naponta legalább három injekciót jelent az intenzív inzulinprogram keretében. A szervezet 
inzulinigényének kiértékeléséhez pedig egy olyan műszerre van szükség, amely figyeli a vér 
cukorszintjét. Ehhez egy kis tűt használnak, amit az ujjba szúrnak, így a vért egy otthoni 
vércukorszintmérő műszerrel is lehet vizsgálni. Egy intenzív programban részt vevő beteg 
naponta minimum négyszer, de maximum hétszer szúrja meg az ujját: minden étkezés előtt és 



lefekvéskor, de még jobb, ha minden étkezés után is. {Lábjegyzet:38 } 
Habár a szigorú ellenőrzés alaposan megnehezíti az I. típusú cukorbetegek helyzetét, mivel 
nagyon kényelmetlen és költséges rövid távon, mégis sokan úgy vélik, hogy a DCCT 
következtetéseit ki lehetne terjeszteni a II. típusú cukorbetegekre. A tanulmány alapján erre 
nincs szükség. 
Véleményem szerint nem kellene elhamarkodni, hogy egy II. típusú cukorbeteg 
vércukorszintjét intenzív inzulinprogrammal szabályozzuk. Az időn, a költségeken és az olyan 
kényelmetlenségeken túl, mint például az ujjszúrás, a többszöri injekció sokkal aggasztóbb 
dolgok is vannak. Mielőtt rátérnénk ezekre, be kell vallani, van némi igazsága ennek az 
értelmezésnek. Annak ellenére, hogy a II. típusú cukorbetegeket "nem inzulinfüggőnek" 
nevezik, ami egyszerűen azt jelenti, hogy számukra az inzulininjekciók nem jelentik élet vagy 
halál kérdését, sok orvos mégis inzulinra állítja be ezeket az embereket annak érdekében, 
hogy így jobban szabályozhassa vércukorszintjüket. A nemzeti egészségügyi intézmények 
kimutatásai szerint Amerikában az ismert II. típusú cukorbetegek 50%-a vagy önmagában 
vagy inzulintablettákkal együtt használ inzulint. {Lábjegyzet:39 } Ez laikus körökben sokakat 
megtéveszt, hiszen azt gondolják – persze tévesen –, hogy aki inzulint használ, az az I. típusú 
kategóriába tartozik. Sokkal gyakrabban fordul elő azonban, hogy az inzulinhasználó a II. 
típusba tartozik. Becslések szerint nálunk több mint 3,5 millió inzulinhasználó II. típusú 
cukorbeteg van, és ez lényegesen több, mint az összesen csak 800000 I. típusú cukorbeteg. 
{Lábjegyzet:40 } Miután láttuk, hogy a II. típusú cukorbetegek is használnak inzulint, meg 
kell vizsgálnunk az ezzel a gyakorlattal kapcsolatos legnyugtalanítóbb problémák egyikét, 
amelyet én az inzulinhasználat ördögi körének nevezek. A kör egy kijózanító ténnyel 
kezdődik: az inzulinhasználat agresszívan serkenti a testsúlynövekedést. A DCCT kísérletben 
az intenzív programban részt vevő egyén testsúlya 4,5 kg-mal növekszik. Ez több, mint a 
kontrollált egyének esetében öt év után, {Lábjegyzet:41 } és rendkívül előnytelen a II. típusú 
cukorbeteg számára. Az I. típusú cukorbetegek általában soványabbak és kevésbé hajlamosak 
a testsúly-gyarapodásra, mint a II. típusúak. Bár néhány I. típusú egyénnél előfordulhat 
testsúlynövekedés a betegség kezdeti időszakában, a II. típusú betegek viszont nemcsak a 
betegség kezdeti időszakában, hanem a későbbiek folyamán is testsúlytöbblet-problémával 
küszködnek. 
Amikor az olyan II. típusú cukorbetegek fordulnak hozzám, akiket már inzulinra állítottak be, 
hogy így tartsák karban a vércukorszintet, orvosi tapasztalatom alapján szinte biztosra 
veszem, hogy testsúlyuk is jelentős mértékben növekedni fog. Ez viszont működésbe hozza az 
"ördögi kör" következő részét. A testsúlynövekedés ugyanis a II. típusú betegek esetében 
hozzájárul az inzulinrezisztenciához. Így tehát amint növekszik a testsúly, úgy növekszik az 
inzulinszükséglet is. Az ördögi kör akkor válik teljessé, amikor növelik az inzulinmennyiséget 
csak azért, hogy további testsúlynövekedést érjenek el. E dilemma jelentőségét a nemzeti 
egészségügyi intézmények is tisztán látják. Ezt mutatja az a kijelentésük is, amit az intenzív 
inzulinterápia testsúlynövelő irányzata ellen tettek: "Az intenzív kezelés nem alkalmas a 
túlsúlyos cukorbetegek számára." {Lábjegyzet:42 } Ezek többnyire II. típusú betegek. 
A szigorú inzulinkontroll következtében más problémák is jelentkeznek. A DCCT programban 
részt vevők az alacsony vércukorszintnek egy sokkal magasabb rizikófaktorát közelítették 
meg, mint azok, akik nem vettek részt ilyen intenzív terápiában. Bár a hipoglükémia (túl 
alacsony vércukorszint) általában nem jelent többet, mint egy fizikailag kellemetlen, 
nyomasztó, rossz érzést, hatásai azonban életveszélyesek lehetnek. 
Ennél a pontnál megállapíthatná valaki: igen, vannak problémák a II. típusú betegek körében 
az inzulinterápiát illetően, azonban lehetséges-e pusztán tablettákkal, ujjszúrás és 
inzulinadagolás nélkül ideális szinten tartani ezeknek a betegeknek a vércukorszintjét? A 
betegség kialakulásának a kezdetén gyógyszerekkel még fenn lehet tartani az optimális 
szintet, idővel azonban a tablettás kezelés gyakran kevésnek bizonyul az intenzív kezelés által 



előírt szigorú vércukorszint betartásához. 
Ha még lehetne is, nem lenne bölcs dolog a vércukrot szájon át bevehető pirulákkal 
szabályozni. Jóllehet én is alkalmazok orális gyógyszereket néhány páciensemnél, tudva azt, 
hogy ez a gyakorlat az egyik régóta tartó vita tárgya az orvostudományban. A vércukorszint 
szabályozására használt leggyakoribb gyógyszerek a szulfonil-karbamidok (biokarbamidok). 
Ebbe a családba tartoznak olyan közismert gyógyszerek, mint: DiaBeta, Micronase, 
Glucotrol, Glynase, Amaryl, Drabinese. Ha utánanézünk e gyógyszerek bármelyikének az 
Orvosi szakkönyvben (Physican's Desk Reference), határozott figyelmeztetést olvashatunk: 
"Rendkívül veszélyes a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre." {Lábjegyzet:43 } Ez a 
ténymegállapítás az UGDP (egyetemi diabéteszprogram) által 1970-ben kiadott tanulmányra 
vezethető vissza. A kutatók azt állapították meg, hogy a Tolbutamudot szedő cukorbetegek 
körében több mint duplájára nőtt a szívbetegség általi halálozás kockázata azokhoz 
viszonyítva, akiket csak étrenddel gyógykezeltek. Manapság némelyek azt hangoztatják, hogy 
az e családba tartozó gyógyszerek már nagymértékben különböznek az 1960-as 
Tolbutamidtól. Az FDA (Étel- és Gyógyszerfelügyelet, amerikai állami szervezet, amely 
megítéli az ételek és gyógyszerek biztonságát; eldönti, hogy mit lehet ételekhez hozzáadni, 
hogy mely gyógyszerek elég biztonságosak, hogy gyógyszertári forgalomba kerüljenek, és 
hogy az ételekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos információkat hogyan tüntessék fel a 
csomagoláson) azonban még mindig szükségesnek tartja az ebbe az osztályba tartozó – akár a 
legújabb – gyógyszerek esetében is a határozott figyelmeztetés feltüntetését: "Bár az UGDP 
kutatásban a szulfonilurea csoportból csak egy gyógyszert vizsgáltak (a Tolbutamidot), 
biztonsági szempontból mégsem árt megfontolni, hogy a Tolbutamidre vonatkozó 
figyelmeztetés érvényes lehet más, szájon át bevehető hipoglükémiát (túl alacsony 
vércukorszintet) okozó gyógyszerekre is, amelyek ugyanebbe a csoportba tartoznak, mivel 
kémiai szerkezetük és működési módjuk nagyon hasonló." Vannak azonban olyan újabb 
gyógyszerek is, mint a Precose, a Glucophage, a Rezulin, amelyek nem tartoznak ebbe a 
csoportba, és működési mechanizmusuk is eltérő. Igaz ugyan, hogy ezek kevésbé növelik a 
szívbetegség kockázatát, viszont nem olyan általánosan, könnyen hozzáférhetőek, hogy döntő 
változást jelentenének e vonatkozásban. 
Véleményem szerint – amely publikált orvosi kutatáson és személyes tapasztalaton alapszik – 
fontos a gondos vércukorszint-szabályozás a II. típusú cukorbetegek körében. Az 
inzulinhasználat és a szájon át a szervezetbe kerülő vegyi anyagok azonban ezeknél az 
egyéneknél több kárt okoznak, mint hasznot. Így a legfontosabb kérdés számomra mindig az: 
hogyan tudnám szabályozni a II. típusú cukorbetegeim vércukorszintjét gyógyszeres kezelés 
nélkül. Egy ilyen megközelítési mód vezethet oda, hogy mind a magas vércukorszinttel 
kapcsolatos szövődmények, mind pedig a gyógyszerkezelésből származó problémák száma 
csökken. 

A nem gyógyszeres megközelítés meglepő eredményei 

Sokan azt hiszik, hogy a nem gyógyszeres megközelítés szövődményeket idézne elő, 
ugyanakkor korlátozná a vércukorszint optimális szinten tartásának lehetőségét. A 
bizonyítékok pont az ellenkezőjét igazolják: egy optimális életmódprogram – úgy tűnik – sok 
cukorbeteg esetében többet segít, mint bármilyen rendelkezésre álló gyógyszer. A kaliforniai 
Weimar Intézetben láthatunk példát arra, hogy mire képes egy átfogó életmódprogram. Ebben 
az intézetben a kutatók egy bentlakásos, 25 napig tartó átfogó életmódprogram előnyeit 
vizsgálták a II. típusú cukorbetegek körében. A cukorbetegség egyik gyakori szövődménye a 
felszíni ideggyengeség, amely égő vagy fájó érzésként jelentkezik a lábfejen, a lábszáron 
vagy a kézen és a karon. A fájdalom rendkívül éles és kínzó. Ez a betegség később olyan 
zsibbadtságot eredményezhet, hogy az érintett testrészeken sem forróság, sem hideg, sem 



pedig fájdalom nem érzékelhető többé. Bár gyógyszerekkel időnként lehet segíteni ezen az 
állapoton, az eredmény elenyésző. A kutatás vezetője, dr. Milton Crane endokrinológus (belső 
elválasztású mirigyek élet- és kórtanával foglalkozó orvos – ford. megj.) volt, aki többnyire 
azt kutatja, hogy életmód-változtatással mennyire lehetne visszaszorítani a cukorbetegség 
következményeit. Dr. Milton Crane kimutatta, hogy az olyan étrend, amely mentes minden 
állati terméktől és gazdag finomítatlan vegetáriánus ételekben, tökéletes enyhülést hoz a 
fájdalmas idegbántalomra a cukorbetegek több mint 80 százalékánál már 4–16 nap után. 
{Lábjegyzet:44 } Az életmódprogramnak természetesen vannak más részei is: rendszeres 
testmozgás, vízgyógyászati kezelések, főzőtanfolyamok, csoportos előadások, kávé, tea, 
alkohol és dohány teljes kizárása, és azok számára, akik igénylik, hitéleti segítség 
(beszélgetések). Korábban azt gondolták, hogy a cukorbetegség okozta idegbántalom 
gyógyíthatatlan. Ez a kutatás viszont kimutatja, hogy az étrend megváltoztatását és 
testmozgást is magába foglaló teljes életmódprogram képes visszafordítani ezt a folyamatot. 
Ezen az étrenden a vércukor- és a koleszterinszint értéke is nagymértékben javul. A 
cukorbetegség okozta fájdalmas idegbántalomban szenvedő személy tartós enyhülést nyer, ha 
1–4 évig követi a programot. {Lábjegyzet:45 } 
A cukorbetegségnél a vese egészségének megőrzése szempontjából az egyik fontos tényező, 
hogy a vércukorszintet a lehető legközelebb tartsuk a normálishoz. Ezt a folyamatot 
nagymértékben elősegíti az átfogó életmódprogram. Ezenkívül a teljes vegetáriánus 
(optimális) étrend sokkal kevesebb fehérjét tartalmaz, mint a tipikus amerikai koszt. Egy ilyen 
alacsonyabb fehérjetartalmú étrend pedig kevésbé megterhelő a veséknek, ami újabb előnyt 
jelent. {Lábjegyzet:46 } (Lásd 7. fejezet: "A nagy hús- és fehérjemítosz") Egy széleskörűen 
megalapozott életmódprogram azonban nemcsak ezeken a területeken segíthet a 
cukorbetegeken, hanem más kockázati tényezők kiiktatásával is, amelyek a későbbiekben 
gyengítenék a vese működését. 
Ilyen kockázati tényezők például a magas vérnyomás, a dohányzás vagy a megnövekedett 
vérzsír (LDL-koleszterin és trigliceridek). {Lábjegyzet:47 } Egy kevésbé ismert tényező még, 
amely – úgy tűnik – hozzájárul a cukorbetegség okozta veseproblémák kialakulásához, a 
Tylenol és más acetaminofen-származékok. Vizsgálatok azt mutatják, hogy cukorbetegek 
körében már két tabletta megduplázhatja a vesebetegség rizikófaktorát. {Lábjegyzet:48 } Ha 
azonban az ilyen gyógyszereket szedő cukorbetegek fájdalmát a Weimarban kifejlesztett 
programmal kezelnék, több mint valószínű, hogy az alkalmazott gyógyszerek mennyiségét 
csökkenteni lehetne, vagy éppen teljesen el lehetne hagyni őket. 
  

Testmozgás – egy átfogó, cukorbetegeknek kialakított életmódprogram első, 
nélkülözhetetlen eleme 

A testmozgás óriási szerepet játszik a vércukorszint csökkentésében. Bizonyíték van arra, 
hogy a mozgásban lévő izmok csökkentik az inzulinrezisztenciát, vagyis a rendszeres 
testmozgás javítja az inzulinérzékenységet. {Lábjegyzet:49 } Egyszerűbben: a testmozgás – 
egy bizonyos értelemben – úgy működik, mint az inzulin a cukorbetegben: segít abban, hogy 
a cukor a vérből az izomszövetbe jusson. A tekintélyes, Joslin-féle orvosi kézikönyv is azt 
írja, hogy az emberek öregedési folyamatában a testmozgás hiánya kulcstényező az inzulin-
ellenállás kifejlődésében. {Lábjegyzet:50 } Mivel a cukorbetegeknek mindennap szükségük 
van az alapvető inzulinmennyiségre, amelyet vagy a saját szervezetük nyújt, vagy pedig 
injekció formájában kapnak meg, naponta mozogniuk kell, hogy optimális szinten tudják 
tartani vércukorszintjüket és betegségüket. 
A testmozgás nemcsak a cukorbetegeknek segít a vércukorszint szabályozásában, hanem a 
nem cukorbetegeknek is hasznos, mivel korlátozza a cukorbetegség kifejlődésének 



eshetőségét. Egy tanulmány kimutatta, hogy a testmozgás meglepő módon csökkentette a 
cukorbaj kifejlődésének veszélyét azok körében, akik nagymértékben hajlamosak voltak erre. 
{Lábjegyzet:51 } A testgyakorlásra fordított energia értékének heti 500 kalóriáról 3500 
kalóriára emelkedésével 48%-kal csökkent a cukorbetegség kifejlődésének rizikófaktora. Más 
szóval a testgyakorlás majdnem felére csökkenti a cukorbetegség kifejlődésének kockázatát. 
(Lásd: 4. ábra {Kép:04 – A testmozgás és a cukorbetegség kockázata}.) Érdekes, hogy a 
legveszélyeztetettebbek nyertek a legtöbbet rendszeres testgyakorlás által: a túlsúlyosak, azok, 
akiknek valamilyen családi (genetikai) hajlamuk volt erre, vagy akiknek magas vérnyomásuk 
volt. Alapvető igazság, hogy a testmozgás mindenki számára fontos, azonban legfontosabb a 
cukorbetegek és azok számára, akiknél fennáll a betegség kifejlődésének komoly esélye. 
  

Megfelelő étrend – egy átfogó, cukorbetegeknek kialakított életmódprogram 
második eleme 

Mostanáig azt mondták a cukorbetegeknek, hogy vércukorszintjük fenntartása, ellenőrzése 
végett ki kell küszöböljék étrendjükből a szénhidrátok többségét. Azt mondták nekik, kerüljék 
a cukrot, de az üzenet itt nem ért véget. A növényi táplálékok, amelyek természetes módon 
igen gazdagok összetett szénhidrátokban, szintén ott szerepel a listán. Ennek következtében a 
cukorbetegek nehéz húsétrendre lettek kárhoztatva. {Lábjegyzet:52 } Az orvostársadalom 
nem ismerte fel akkoriban, amit mi már tudunk, nevezetesen, hogy a fehérjében gazdag étrend 
vesekárosodást idéz elő. A nehéz húsételek fogyasztásával a koleszterin és a telített zsírok 
fogyasztása is megnőtt. A heveny ateroszklerózis aztán elvégzi a többit. "A fától nem látja az 
erdőt" mondás bizonyára erre is igaz. A hasonlatban szereplő fa a magas vércukorszint, az 
erdő pedig a páciens, mint egész. A szénhidrogénszegény étrend fogyasztása (húsban gazdag 
étrend) ugyan leszorítva tartja a vércukorszintet, viszont a cukorbetegek között a halál első 
számú kiváltó oka a szív- és érrendszeri megbetegedés. Az American Heart Association 
feljegyezte, hogy a cukorbetegek 80 százaléka a szív- és érrendszeri megbetegedések 
valamelyik formájában hal meg. {Lábjegyzet:53 } A szív- és érrendszeri betegségek fő oka az 
ateroszklerózis, melynek folyamatát a hús magas telítettzsír- és koleszterintartalma csak 
gyorsítja. Ironikusan fogalmazva, amikor egy cukorbeteget húsdiétával kezelnek, könnyen 
megeshet, hogy a vércukorszint-problémát szívbetegség okozta korai halál szünteti meg. 
Mivel igen jó lenne elkerülni a cukorbetegség valamennyi szövődményét, olyan étrendet kell 
készíteni, amely hatástalanítani vagy kezelni tudja ezeket a komplikációkat, és szabályozni a 
vércukorszintet is. 
Az inzulin-ellenállás kialakulásában gyakran a túlsúlyosság játssza a döntő szerepet. Így egy 
túlsúlyos cukorbeteg számára szinte kötelező a testsúlycsökkentés, ha betegségét egyedül 
életmódváltozással kezelik. A hús viszont kalóriadús, és megnehezíti a fogyást. Másrészt a 
gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék (zsíros-olajos öntetetek nélkül), mivel nem annyira 
gazdagok kalóriában, kiváló testsúlycsökkentő program előmozdítói lehetnek. 

A húsfogyasztás és a cukorbetegség okozta halálozás 

Annak dacára, hogy a hús segít a vércukorszint szabályozásában, egy széles körű, dél-
kaliforniai felmérés szerint, amelyet a hetednapot ünneplő adventisták körében végeztek, azok 
esetében, akik hetente hat vagy ennél több alkalommal fogyasztottak húst, 3,8-szor nagyobb 
volt a cukorbetegségből eredő halálozás kockázata, mint azok esetében, akik heti egynél is 
ritkábban éltek vele. {Lábjegyzet:54 } (Lásd: 5. ábra {Kép:05 – Húsfogyasztás és 
cukorbetegség okozta halálozás}.) Más kutatások a húst és állati termékeket nem fogyasztó 
cukorbetegeknél még egy pozitívumot állapítanak meg. Az állati eredetű termékekben szinte 



semmi rostanyag nincs, ami pedig igen fontos szerepet játszik a vércukorszint 
szabályozásában. Egyesek szerint a bőséges mennyiségű rostanyag az egyik fő oka annak, 
hogy a vegetáriánus étrend előnyös a cukorbetegek számára. 
  

Amit a rostanyagról tudni kell 

A rostanyag szakkifejezés olyan növényi alkotórészeket jelöl, amelyek az ember számára 
emészthetetlenek (ellenállnak az emberi emésztő-enzimeknek). {Lábjegyzet:55 } Valójában a 
rostok többsége emészthetetlen szénhidrátokból áll (egyetlen kivétel a lignin), {Lábjegyzet:56 
} de van néhány olyan is, amely cellulózt, hemicellulózt, pektint és gyantát tartalmaz. 
{Lábjegyzet:57 } Rendszerint két csoportot különböztetnek meg: vízben oldódó és oldhatatlan 
rostokat. Amint majd látni fogjuk, e két típusnak különböző előnyei vannak. A növényi ételek 
rendszeres fogyasztásának egyik haszna az, hogy szervezetünk bőséges mennyiségű oldható 
és oldhatatlan rostanyaghoz jut. 
Sok táplálék gazdag rostokban. Nagy arányban tartalmaz oldhatatlan rostot a búza (különösen 
a búzakorpa) és a banán. A legtöbb gyümölcs, zöldség, hüvelyes (friss és szárított), a zab, a 
barna rizs és az árpa is nagy mennyiségű oldódó rostot tartalmaz. A legtöbb táplálék, 
amelyben sok oldható rost van, gazdag oldhatatlan rostokban is. A 6. ábrán {Kép:06 – Az 
oldódó és oldhatatlan rostokban gazdag táplálékok} láthatunk néhány magas rosttartalmú 
táplálékot. {Lábjegyzet:58 } 
  

Rostanyag, inzulin és vércukor 

Kutatások nyilvánvalóvá tették, hogy a magas rosttartalmú ételek lassítják a vércukorszint 
emelkedését, így kevesebb inzulin is elég az ételek feldolgozásához. {Lábjegyzet:59 } A 
rostanyag, különösen az oldódó rostok, mint a pektinek és a gyantafélék, lassítják az ételnek a 
gyomorból való távozását, {Lábjegyzet:60 } és lassítják az egyszerű cukrok felszívódását a 
vékonybélben. {Lábjegyzet:61 } Ez éppen ellentétes azzal a folyamattal, amit a magas 
zsírtartalmú húsok okoznak, mivel húsfogyasztás után öt órán át magas marad a 
vércukorszint. {Lábjegyzet:62 } 
A rostokat tartalmazó étrend hatása megmutatkozik a cukorbetegség javulásában. 
{Lábjegyzet:63 } Az alacsony zsír- és magas rosttartalmú vegetáriánus étrend még akkor is 
alacsonyan tartja a vércukrot, ha csak gyümölcsöt eszünk. Dr. James Anderson és kollégái a 
Kentucky Egyetemen arra jöttek rá, hogy a magas szénhidrát- és rosttartalmú étrend 
nagymértékben csökkenti az inzulinszükségletet. Kisebb volt a vércukorszint és csökkent az 
éhgyomorra mért koleszterin- és trigliceridszint. A 7. ábra {Kép:07 – A magas szénhidrát- és 
rosttartalmú étrend előnyei a cukorbetegek számára}, a magas szénhidrát- és rosttartalmú 
étrend előnyeit sorolja fel. {Lábjegyzet:64 }, {Lábjegyzet:65 }, {Lábjegyzet:66 } 
Sok táplálkozás-szakértő ajánlja, hogy étrendünk tartalmazzon napi 20–35 gramm 
rostanyagot, mert a rost nagy valószínűséggel rákmegelőző hatású. {Lábjegyzet:67 } A 
cukorbetegség ellenőrzése szempontjából azonban ennél nagyobb rostmennyiség tűnik 
optimálisnak. Voltak olyan vizsgálatok, amelyek során 1000 kalóriánként 25–35 grammnyi 
rostot vittek be a szervezetbe. Ezekben az esetekben a szervezet inzulinigényének folyamatos 
csökkenését tapasztalták, ami az éhgyomorra és az étkezés után mért vércukorszint 
csökkenésében mutatkozott meg. {Lábjegyzet:68 } Innen már csak egy lépés a napi 50–100 
grammnyi rostfogyasztás. 
Az oldható rostok fogyasztása a nem cukorbetegek számára is fontos. Ahogy már említettük, 
minden körülmények között – akár cukorbeteg az illető, akár nem – ezek a rostok a maximális 



vércukorszint csökkentésével megakadályozzák annak megemelkedését. Az inzulinszükséglet 
tehát ténylegesen csökken a rostos étrend következtében, {Lábjegyzet:69 } ami nem kis 
dolog, hiszen az inzulin döntő szerepet játszik a vércukor szabályozásában. Egy most zajló 
kutatás szerint a vér magas inzulintartalma fokozza az ateroszklerózisos elzáródásokat, 
{Lábjegyzet:70 }, {Lábjegyzet:71 } ezért elő kellene segítenünk, hogy szervezetünk kevesebb 
inzulint termeljen. Ezt pedig megtehetnénk kevesebb cukor és rostban gazdagabb táplálékok 
fogyasztásával. 
A nem cukorbetegek közül azok számára, akiknek viszont magas a vérnyomásuk, különösen 
előnyös a magas rosttartalmú vegetáriánus étrend inzulintakarékos tulajdonsága, hiszen a 
magas vérnyomású egyéneknek – még ha nem is túlsúlyosak és nem is cukorbetegek – 
vannak olyan szöveteik, amelyek kevésbé érzékenyek az inzulinra, {Lábjegyzet:72 } a 
szervezet pedig nagyobb inzulintermeléssel válaszol a szöveti érzéketlenségre. Ezért ha a 
magas vérnyomású emberek jobb étrendet választanak, érfalaik érzékenyebben reagálnak a 
kisebb mennyiségű inzulinra is. 
  

A rostok előnyei 

A növényi rostok segítik felhígítani, megkötni, semlegesíteni és eltávolítani az ételünkben 
található toxikus és karcinogén anyagokat, így segítenek a vastagbélrák, de számos más 
rákbetegség megelőzésében is. {Lábjegyzet:73 } A gazdag rosttartalmú étrend eredményes a 
gyomorfekély gyógyításában, {Lábjegyzet:74 } és hatékony a krónikus székrekedés 
orvoslásában és megelőzésében is. A krónikus hasmenés is hatásosan gyógyítható növényi 
rostok bevitelével. 
1970-ben dr. Denis Burkitt, a felvilágosult gondolkodású brit orvos cikke szinte 
vészharangként terelte a rostanyagra a világ közvéleményének figyelmét. Dr. Burkitt 
megfigyelte, hogy azokban az országokban, ahol rostban gazdag étrenden élnek az emberek, a 
nyugati világra oly jellemző sokféle degeneratív betegségből szinte alig fordul elő. 
{Lábjegyzet:75 } (Lásd: 8. ábra {Kép:08 – Az alacsony rosttartalmú étrenddel összefüggő 
betegségek}.) 
Ne feledjük el, hogy rostanyag csak növényi táplálékokban: gyümölcsökben, zöldségekben, 
gabona- és diófélékben található. Az állati termékekben, mint a hús, tej, tojás, sajt, egyáltalán 
nincs rost. A szarvasmarha rengeteg rostot eszik ugyan, mivel természeténél fogva 
növényevő, viszont húsa és teje nem tartalmaz rostot. 
  

Amit a helyes étrendről még tudni kell: az étkezések ideje az optimális 
életmódprogramban 

A legtöbb ember nem fogadja el, hogy a nap előrehaladtával cukortűrő képessége gyengül. Ez 
annyit jelent, hogy az este közeledtével a szervezet cukorkezelő képessége csökken. Egy, a II. 
típusú cukorbetegek körében végzett kutatás szerint az abszolút vércukorszint 10–15%-kal 
volt magasabb a napi hatszori étkezés során (három főétkezés és három rövid falatozás), mint 
napi háromszori étkezés esetében. {Lábjegyzet:76 } Évekkel ezelőtt, amikor még 
elérhetetlenek voltak a precíz inzulinfajták, a cukorbetegek részére lefekvés előtti rövid 
étkezést ajánlottak, mivel az inzulinszint az alvási idő felénél maximalizálódik. Így a lefekvés 
előtti rövid étkezés segített a hipoglükémia, vagyis az alacsony vércukorszint megelőzésében. 
A ma forgalomban lévő inzulinfajtáknál azonban ez nemcsak szükségtelen, hanem ellenkező 
hatást eredményez. A legbőségesebb étkezésnek a reggelinek kellene lennie, sok gyümölccsel 
és gabonafélével. Ez felkészítene bennünket a nap legaktívabb részére. A különböző 



zöldségekből álló, kiadós ebéd is igen fontos. Amint a nap előrehalad, szervezetünk vércukrot 
kezelő képessége egyre gyengül, így az a legokosabb, ha vacsorára valami könnyű ételt 
fogyasztunk, természetesen finomított cukrot egyáltalán nem használva. (A túlsúlyos, II. 
típusú cukorbetegek jobb, ha semmit sem esznek vacsorára.) Bizonyosan nagy előnyt jelent 
majd számunkra, ha kezelőorvosunkkal megbeszéljük, hogy napi inzulinadagunkat úgy állítsa 
be, hogy ezt a programot követni tudjuk. 
  

Szabad-e a cukorbetegnek cukrot fogyasztania? 

Úgy tűnik, hogy a cukorbetegekkel foglalkozó orvosok egy része elnézőbbé vált a 
cukorfogyasztással szemben. Ezért nem szokatlan, hogy a páciens azzal a gondolattal távozik 
orvosától, hogy a "mértékkel" fogyasztott cukor helyénvaló. 
Ez a felfogás hasonlít a 75 éves, II. típusú cukorbeteg Lois hozzáállásához, aki – noha kb. 50 
egységnyi inzulint fogyasztott naponta – semmi problémát nem látott abban, ha esetenként 
megevett egy-egy jégkrémet. Igen ám, de Lois szenvedélyes jégkrémevő volt. Képtelen volt 
zsír- és cukorfogyasztását szabályozni. Amikor elfogadta az egészséges életmódot, 
abbahagyta a jégkrémevést, és más egészséges változtatásokat hajtott végre életmódjában. 
Ennek következtében testsúlya csökkent, az inzulinszükséglete pedig alig három hét alatt 
60%-kal kevesebb lett. Lois mindezt annak köszönhette, hogy végül is szembe mert nézni 
valódi problémájával, a magas cukortartalmú ételek fogyasztásával. 

Milyen más problémákat okoz a cukor? 

Fontos felismerni a rostanyag nélküli, egyszerű cukor fogyasztásának a fogszuvasodással, az 
elhízással, a magas trigliceridszinttel, az alultápláltsággal és a betegségekkel szembeni 
ellenállás csökkenésével való összefüggését. Egyaránt igaz ez a fehér cukor, a barna cukor, a 
méz, a melasz, a gabonaszirup, a juharszörp, a tej vagy a gyümölcslé formájában fogyasztott 
cukorra. Ráadásul a vérben lévő magasabb cukortartalom az LDL-koleszterinnel egy olyan 
vegyületet alkothat, amely károsítja az érfalak belsejét, s így ateroszklerózist okozhat. Ez a 
"cukrozott LDL" (LDL + cukor) oxidált LDL-lé válhat, amely növeli a szívbetegség 
kockázatát. {Lábjegyzet:77 } A szívbetegségről szóló harmadik fejezet több információt 
tartalmaz az oxidált koleszterinről. 
A finomított cukor az életminőségre is hatással van. A magas cukortartalmú étrend és a 
gyümölcslevek, valamint a szénsavas italok fogyasztása fokozza a menstruációt megelőző 
tünetcsoport megjelenését a középiskolás lányok körében. {Lábjegyzet:78 } A cukor 
csökkentheti – főleg a gyermekek esetében – a felfogó- vagy intellektuális képességet. 
{Lábjegyzet:79 } Néhányan úgy gondolják, hogy ennek a szellemi degenerálódásnak az lehet 
az oka, hogy a szervezet túlzott mértékben reagál a finomított cukor fogyasztására. A 
hasnyálmirigyet a nagy mennyiségű cukor arra serkenti, hogy túlzott mennyiségű inzulint 
termeljen, ami viszont néhány órán át a normálisnál alacsonyabb vércukorszintet eredményez. 
{Lábjegyzet:80 } Ezért előfordulhat, hogy a gyerekek vércukorszintje ugyan alacsony értéket 
mutat, szervezetükben mégis túl sok az inzulin. Nem a finomított, hanem az eredeti 
állapotában lévő cukor – úgy, ahogy az almában, narancsban, körtében stb. található – 
fogyasztására kellene bátorítani, mert a gyümölcsben együtt van a rost és a finomítatlan cukor. 
Talán már nem szükséges, de mégis hadd ismételjem: a rost lassítja az egyszerű cukor 
felszívódását, miközben hasznosul az az energia, amelyet szervezetünk a kiegyensúlyozottabb 
(rostanyagban gazdagabb) táplálkozásból nyer. 
Egy kitűnő tanulmány vizsgálta a három különböző formában – egész alma, almaszósz és 
almalé – elfogyasztott alma hatásait. Annak ellenére, hogy mind a három forma ugyanannyi 



kalóriát tartalmaz, az egész almák elfogyasztása kiegyensúlyozottabb vércukorszintet 
eredményezett, mint az almalé vagy az almaszósz. A 9. ábra {Kép:09 – A táplálék 
feldolgozottságának hatása a vércukorszintre} mutatja a vércukorszint változásait egy 
perióduson belül a három, különböző állapotban lévő alma elfogyasztása után. 
{Lábjegyzet:81 } 
Figyeljük meg, hogy a vércukorszint étkezés után 30 perccel mind a három esetben 
ugyanazon a szinten maximalizálódott. Ezután mindhárom olyan hirtelen csökkent különböző 
pontokra, mint ahogyan emelkedett. Az almalét fogyasztó szintje a legalacsonyabbra, 50-re, 
az almaszószt evőé pedig 61-re sülyedt. Ellenben az egész almát evő legalacsonyabb 
vércukorszintje 66 volt, és két órán át meg is maradt ezen a szinten, míg a másik kettő 
alacsonyabb értékeken stagnált. Igaz, ezt a vizsgálatot a nem cukorbetegek körében végezték. 
A vércukorszint csúcsértékei ugyanis még magasabbak olyan cukorbetegeknél, akik inkább 
gyümölcslét vagy gyümölcsszószt fogyasztanak, mint egész gyümölcsöt. Ez a kutatás tehát jól 
mutatja azt, hogy az egészben lévő alma megevése kiegyensúlyozottabb vércukorszintet 
eredményez, amit a szervezet könnyebben tud kezelni. Vagyis ez azt jelenti, hogy a 
cukorfogyasztás legbiztonságosabb, egyben a legmegnyugtatóbb módja, ha a táplálékot a 
maga természetes állapotában vesszük magunkhoz. 
  

Ami még a cukorral és a cukorbetegséggel kapcsolatos 

A cukorbeteg számára más vonatkozásban is problémát jelent a cukorfogyasztás: a cukor 
önmagában véve rengeteg energiát ad, de nagyon kevés ásványi nyomelem és más táplálék 
található benne. Egyre inkább teret hódít az a felfogás, amely szerint bizonyos ásványi 
anyagok – mint például a cink és a vanádium {Lábjegyzet:82 } – segíthetnek a cukorbetegség 
kontrollálásában. Természetesen más ásványi anyagok és vitaminok – mint magnézium, 
mangán, króm, kálium, piridoxin (B6) {Lábjegyzet:83 } – fogyasztása is ajánlott, mivel 
jelentős szerepet játszanak a cukorbetegségnél. Azonban minél inkább telítődik szervezetünk 
egyszerű cukorral, annál kevésbé lesz képes a táplálékban gazdag ételek – gyümölcsök, 
gabonafélék és zöldségek – befogadására. 
A cukor és az immunrendszer 

Egy kísérletsorozatban azt vizsgálták, hogy a cukorfogyasztás milyen mértékben gyengíti a 
fehérvérsejtek baktériumölő képességét. A kísérletek azt mutatták, hogy a cukorfogyasztás 
növekedésével gyengült a fehérvérsejtek baktériumölő képessége. {Lábjegyzet:84 } (Lásd: 
10. ábra {Kép:10 – A cukor gyengíti a fehérvérsejtek baktériumölő képességét}.) 
Érdekes megfigyelni, hogy ha valaki 12 órán át egyáltalán nem fogyasztana cukrot, minden 
egyes fehérvérsejtje átlagosan 14 baktériumot pusztítana el. Ha ugyanaz az egyén 6 teáskanál 
cukorral egyenértékű cukrot fogyasztana (ami egy fél csésze pudingban vagy 2 db 30 gramm 
cukorkában van), minden egyes fehérvérsejt csak 10 baktériumot tudna megölni. Ez az 
"ölőképesség" 25%-os gyengülését jelenti. A fehérvérsejtek baktériumölő képessége tovább 
gyengül 12, illetve 18 teáskanálnyi cukor bevitele esetén. 24 teáskanál fogyasztásakor (egy 
szelet közepes nagyságú túrósszelet vagy egy tejturmix) {Lábjegyzet:85 }, {Lábjegyzet:86 } a 
fehérvérsejtek annyira legyengülnek, hogy egyenként átlagosan csak egy baktériumot tudnak 
elpusztítani, ami 92 százalékos csökkenést jelent. Ilyen "hatékonyság" jellemzi az olyan 
cukorbetegeket, akik nem szabályozzák magas vércukorszintjüket. Ez az egyik magyarázata 
annak, hogy a cukorbetegek olyan gyakran kapnak láb-, illetve más fertőzéseket. Csak a saját 
döntésünkön múlik immunrendszerünk egészségesen tartása. 
A fent említett tanulmány további bepillantást nyújt abba, hogy a cukorbetegek 
immunrendszere miért gyengül, amikor vércukorszintjük emelkedik. A kutatók azt is 



bebizonyították, hogy a cukor fehérvérsejtet pusztító hatása tartós. A károsodás egészséges 
egyéneknél 5 órán át tart. {Lábjegyzet:87 } Ez azt jelenti, hogy 5 órán keresztül a 
fehérvérsejtek nem nyújtanak maximális teljesítményt. Amikor valaki egy nap során többször 
fogyaszt cukrot, szinte egészen biztos, hogy fehérvérsejtjei a nap legnagyobb részében nem 
tudnak elég intenzíven "dolgozni". A tudományos kutatók viszont felfedeztek egy érdekes 
jelenséget: úgy tűnik, hogy egy 36 órás böjt lényegesen növeli a fehérvérsejtek baktériumölő 
képességét. Amikor betegek vagyunk, általában nem kívánjuk az ételt. Így tehát az evés 
szüneteltetése vagy 1–2 napos diéta előnyünkre válhat. 
Egy másik kijózanító összefüggés a cukor és a rák között mutatkozik: {Lábjegyzet:88 } 
tudományos kutatások szerint sok különböző rákbetegség kapcsolatban áll a 
cukorfogyasztással. Ezeket soroltuk fel a 11. ábrán {Kép:11 – A cukorfogyasztással 
kapcsolatos nyolcféle rákbetegség}. 
Igen sok elképzelés él arról, hogy honnan erednek ezek az összefüggések, de a tökéletes 
magyarázat még várat magára. A rendelkezésünkre álló tények alapján azonban minden okunk 
megvan arra, hogy komolyan elgondolkodjunk napi cukorfogyasztásunkon és azon, hogy 
milyen lépéseket tehetnénk az ajánlott napi mennyiség elérése érdekében. 
Mindezen kutatások fényében érdekes Ellen White figyelmeztetése, amit több mint 100 évvel 
ezelőtt írt: "… a cukor, ha nagy mennyiségben fogyasztják, ártalmasabb, mint a hús." 
{Lábjegyzet:89 } Sok évszázaddal Ellen White előtt a Szentírás is megörökített bizonyos 
megszorításokat az egyszerű cukorral kapcsolatban. Bár a mézet említi, de az elv bármely más 
egyszerű cukor esetén hasonló érvénnyel alkalmazható: "Igen sok mézet enni nem jó …" (Pld. 
25:27). 
Az amerikaiak kezdik komolyan venni a hússal kapcsolatos figyelmeztetéseket, de valahogy 
nem sikerült egyértelművé tenni, hogy az a cukormennyiség, amit egy átlagos amerikai 
fogyaszt, bizonyos értelemben még a húsfogyasztásnál is ártalmasabb lehet. A cukorral 
kapcsolatos nyilvánvaló tények arra kellene hogy sarkalljanak bennünket, hogy vegyük 
komolyabban a mai, modern kori tudósok véleményét, ami teljesen egybevág a Szentírásnak 
és Ellen White-nak a túlzott cukorfogyasztás veszélyeiről szóló kijelentéseivel. A cukor – úgy 
tűnik – valóban gondot okoz a legtöbb ember számára, akár cukorbeteg, akár nem. 
  

Tényleg valós probléma számomra a cukorfogyasztás? 

A legtöbb ember, anélkül, hogy tudatában lenne, hatalmas mennyiségű cukrot fogyaszt. Az 
átlagos amerikai állampolgár évente több mint 66 kg cukrot eszik meg. {Lábjegyzet:90 } Ez 
naponta 46 teáskanál cukrot jelent. A tendenciák azonban még ennél is nyugtalanítóbbak. Az 
amerikaiak manapság közel 70 százalékkal több cukrot fogyasztanak, mint nagyszüleik 1909-
ben. {Lábjegyzet:91 } Annak ellenére, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészségesebb 
életmód és táplálkozás, 1970 óta az átlagos amerikai polgár cukorfogyasztása továbbra is 
évente 11,34 kg-mal emelkedik. {Lábjegyzet:92 } Ennek az az egyik oka, hogy miközben 
egyre több szó esik az egészségről, egyre növekszik az édességek és üdítőitalok fogyasztása. 
{Lábjegyzet:93 } 
Úgy látszik, hogy ezek a táplálékok helyettesítik az egészséges gabonaneműeket. Míg az 
átlagos amerikai 1909-ben 136 kg lisztet és gabonaterméket fogyasztott, ma már évente csak 
90,26 kg-ot. {Lábjegyzet:94 } Mindent összevetve az amerikai étrend teljes 
szénhidráttartalmának 38 százaléka finomított cukorból áll. Ez körülbelül a gabonafélékből 
nyert teljes szénhidrátbevétel 40 százaléka. {Lábjegyzet:95 } Komoly aggodalomra ad tehát 
okot a túl sok cukrot tartalmazó étrend. 
Valószínűleg senki sincs, aki naponta 46 teáskanál cukrot kanalazna be a cukortartóból. Akkor 
pedig hogyan lehetséges ez a nagymértékű cukorfogyasztás? Étrendünk rengeteg "rejtett" 



cukrot tartalmaz, jelenlétét szinte észre sem vesszük gyakran fogyasztott ételeinkben. A 12. 
ábra {Kép:12 – Az ételekben található rejtett cukor (teáskanálnyi mennyiségben)} felsorol 
néhány rejtett forrást. {Lábjegyzet:96 } 
Figyeljük meg, hogy a rejtett cukor egyik fő forrása az üdítő-, illetve a szénsavas italok! Az 
üdítőitalok egészen a modern időkig ismeretlenek voltak. 1994-ben azonban az átlagos 
amerikai polgár 197,3 liter üdítőitalt fogyasztott, rendszeresen pedig 151 litert, 
{Lábjegyzet:97 } ami egyenértékű évi 427 db 3,5 dl-es dobozos üdítőitallal. Ez azt jelenti, 
hogy mindenki (férfi, nő, gyerek) többmint egy doboz üdítőitalt fogyaszt naponta. Egy normál 
– nem diabetikus – üdítőital 150 kalóriát tartalmaz, {Lábjegyzet:98 } így az átlag amerikai 
polgár évente csak az üdítőitalokkal több mint 64 000 kalória cukrot fogyaszt. Ez nem kis 
dolog, ha figyelembe vesszük, hogy csak ezáltal 3500 többletkalóriához jutunk naponta, ami 
pedig 0,5 kg súlygyarapodást eredményez. 
Milyen tápanyagféléket tartalmaznak az üdítőitalok? Lényegében semmilyet. Bőségesen 
szénhidrátot, lényegileg csak üres kalóriát. Az üdítőitalok kitűnően illusztrálják azt, hogy 
milyen egy üres kalóriájú étel: sok kalória vitamin és ásványi anyagok nélkül. Akkor mitől 
olyan népszerűek a szénsavas üdítőitalok? Mert jóízűek és olcsóak, sokat reklámozzák őket, 
és majdnem mindenhol kaphatóak. Ezenkívül sok üdítőital koffeinnel dúsított, amely részben 
hozzájárul valamilyen káros szenvedély kialakulásához. 
  

Az összetett szénhidrátok jobbak, mint a cukor 

A három fő energiaforrás a szénhidrát, a zsír és a fehérje. A szervezet mindennapi 
tevékenységeink számára a szénhidrátot tudja a legkönnyebben energiává alakítani. Az 
édességek és az üres kalóriájú ételek hirtelen növelik a vércukrot, de ez az emelkedés nem 
tartós. Ellenkezőleg, amint már láttuk, a gyors fellendülést gyors csökkenés követheti. Akkor 
cselekednénk helyesen, ha étrendünk legnagyobb része szénhidrátokból állna, de 
természetesen nem üres kalóriájúakból. Energiánkat jó minőségű szénhidrátokból (ún. 
összetett szénhidrátokból) kellene nyernünk, tehát természetes gyümölcsökből, gabona- és 
zöldségfélékből. Már részletesen megvizsgáltuk az ilyen szénhidrátokat tartalmazó táplálékok 
sokféle előnyét. Az egyik legfontosabb azonban az, hogy ezekben a szénhidrátok bőséges 
mennyiségű rosttal és más tápanyagokkal együtt találhatók meg. 
A következtetés így szól: a cukorbetegek, de a nem cukorbetegek egészséges étrendje is 
nagyobb részt összetett szénhidrátokból kellene, hogy álljon. A legtöbb ember a bevitt 
kalóriamennyiség 10–15%-át fehérjéből nyeri – 8% lenne az egészséges –, és a növényi 
fehérjék a legjobbak. Az ideális zsírfogyasztásnak az összes kalóriamennyiség kb. 25%-át 
kellene képeznie, jelentős hangsúlyt fektetve a telítetlen és az ómega-3 zsírokra. Egy 
ausztráliai friss kutatás szerint az egyszeresen telítetlen zsírban (mint például az olívaolaj) 
gazdag étrend (a kísérlet résztvevői 38% zsírmennyiséget fogyasztottak, amelynek 21%-a 
egyszeresen telítetlen zsír volt) kielégítő módon képes szabályozni a cukorbetegek vércukrát 
anélkül, hogy rossz hatással lenne a koleszterin és a trigliceridek szintjére (természetesen a 
teljes kalóriabevitel ellenőrzése mellett). {Lábjegyzet:99 } A 13. ábra {Kép:13 – Egyszeresen 
telítetlen zsírban gazdag táplálékok} felsorol néhány egyszeresen telítetlen zsírban gazdag 
táplálékot. {Lábjegyzet:100 } 
A szénhidrátoknak kellene képezniük az étrend legnagyobb részét, mintegy 55–70%-ban, 
mivel szervezetünknek a leghatékonyabb és a legkönnyebben elérhető energiaforrását 
képezik. Az agyvelő és az idegrendszer szövetei energianyerés céljából majdnem teljes 
mértékben szénhidrátokat használnak. A szénhidrátok segítenek kiüríteni azokat az ártalmas 
anyagokat, amelyeket vagy a szervezetünk állít elő, vagy pedig bevitel által képződnek 
testünkben. Az összetett szénhidrátok bőségesen megtalálhatók a zöldségekben, az egész 



gabonaszemekben, például a rizsben, a teljes gabonából készült tésztában és a burgonyában. 
Egy összetett szénhidrátokban és rostokban gazdag étrend tud a leginkább megbirkózni a 
túlsúlyosság problémájával, amely az egyik fő oka a cukorbetegségre jellemző 
inzulinérzéketlenségnek, amint ezt már korábban említettük. A Joslin Cukorbetegközpont 
kézikönyve is a következőt állítja: "Az inzulin-ellenállás leggyakoribb és legjelentősebb oka 
az elhízottság." {Lábjegyzet:101 } Amennyire fontos a testmozgás egy elhízott egyén 
esetében, legalább annyira lényeges a testsúlycsökkentés a szívbetegség megelőzésében, a 
pozitív hatású HDL-koleszterin szintjének emelésében és a magas vérnyomás, illetve a 
vércukorszint csökkentésében. {Lábjegyzet:102 } Amerikában sokakban él egy ősi tévhit, 
amely azt mondja, hogy ha magas keményítő tartalmú ételeket eszünk, biztos, hogy hízni 
fogunk. Az igazság viszont az, hogy inkább azok a többletzsírok és -kalóriák növelik a 
testsúlyt, amiket hozzáadunk a keményítő tartalmú ételekhez. Egy testsúlycsökkentő 
étrendnek feltétlenül tartalmaznia kellene keményítőtartalmú ételeket, természetesen 
mértékkel. 
Ha például 1 evőkanál vajban található zsírmennyiségnek megfelelő 60 db burgonyát 
veszünk, akkor láthatjuk, hogy egy közepes méretű burgonya csak 145 kalóriát és minimális 
zsírt (kéttized grammnyit) tartalmaz. Ha azonban az 1 evőkanál vajat hozzáadjuk a 60 db 
burgonyához, akkor 1 db burgonya 247 kalóriát és 12 grammnyi zsírt tartalmaz. 
{Lábjegyzet:103 } 
Az összetett szénhidrátban és rostban gazdag gyümölcsök, teljes gabonafélék és zöldségek 
fogyasztása vércukorszintünk normalizálódását eredményezi, így hosszú távú "hasznot" hoz. 
Amint láttuk, ezek a táplálékok rövid távon is jótékonyan hatnak az inzulinszükséglet 
csökkentése miatt, de igazi – hosszú távú – előnyük abban mutatkozik meg, hogy optimális 
testsúlycsökkentő étrendet képeznek. Ha ezt még rendszeres testmozgással és a helyes 
étkezési idők betartásával (nagyobb a súlyvesztés, ha esténként már csak valami könnyűt, 
vagy éppen semmit sem eszünk) is kiegészítjük, akkor egy ilyen étrend valóban segíthet a 
túlsúlyos cukorbetegeknek, hogy jelentős súlynak mondjanak búcsút. A testsúly 
csökkenésével párhuzamosan pedig csökken az inzulinszükséglet is. 
  

Mesterséges édesítők 

Mi a helyzet a mesterséges édesítőkkel? Manapság sokan azt hiszik, hogy cukor helyett 
sokkal jobb mesterséges ízesítőket használni mindenben, az üdítőitaloktól a süteményeken át 
az egyéb édességekig, mivel kevesebb kalóriát tartalmaznak. A Nutra Sweet például nem más, 
mint egy szintetikus aminosav, az ún. aszpartam, ami utánozza a cukor ízét. 
De valóban egészségesebbek az alacsony kalóriájú üdítőitalok? A jelenlegi kutatás szerint 
nem. Tulajdonképpen azoknak van a legtöbb problémájuk a testsúlyukkal, akik diabetikus 
italokat fogyasztanak. Ezért úgy tűnik, emögött sokkal többről van szó, mint hogy a túlsúlyos 
emberek alacsonyabb kalóriájú italokat választanak. Egy kísérlet szerint, amely 75 ezer 50 és 
69 év közötti nőt vizsgált, a mesterséges ízesítőket használók körében idővel lényegesen 
nagyobb valószínűséggel fordult elő testsúlygyarapodás, mint az e termékeket nem használók 
körében. {Lábjegyzet:104 } Egy másik kísérletben 30 önkéntes jelentkező két hétig napi négy 
doboz diabetikus szénsavas üdítőitalt ivott. Ezek az emberek meglepő módon többet ettek, és 
testsúlyuk is nagyobb mértékben növekedett, mint amikor cukorral édesített üdítőitalokat 
fogyasztottak. A kutató, Michael Tordolf kijelentette, hogy a mesterséges ízesítők növelik az 
étvágyat. "Azt tapasztaltuk, hogy az aszpartammal édesített szénsavas üdítőitalból már egy 
liter elfogyasztása is fokozza az éhséget" – mondta. {Lábjegyzet:105 } Ez figyelemre méltó 
probléma. Az amerikaiak évente fejenként átlagosan több mint kilenc kilogramm mesterséges 
édesítőszert fogyasztanak, {Lábjegyzet:106 } ennek ellenére a tényleges cukorfogyasztás is 



folyamatosan nő. 
Egy jobb alternatíva 

Számos kutatás és személyes orvosi tapasztalatom is azt bizonyítja, hogy ha új és jobb 
étkezési és életmódbeli szokásokra térünk át – és ragaszkodunk is ezekhez – idővel 
megszeretjük majd új életstílusunkat. Más szóval: ahelyett, hogy továbbra is túlzottan 
édesített ételeket fogyasztanánk (tekintet nélkül arra, hogy cukor vagy mesterséges édesítő 
adja az édes ízt), miért nem engedjük, hogy kifejlődjön érzékünk a természetes módon édes 
táplálékok ízlelésére? Próbáljunk több élvezetet találni egy friss almában, egy érett banánban, 
esetleg egy otthon termesztett sárgarépában, vagy egy friss kerti tökben! Az ízlelőbimbóink 
nevelhetőek. 
Bár számos betegemet megemlíthetném, akik nevelhető ízlelőbimbókkal rendelkeznek, mégis 
inkább olyan személyt választok, aki nem az én páciensem, viszont igen közeli 
hozzátartozóm: az édesapám. Apám – noha nem volt cukorbeteg – rengeteg kisebb 
egészségügyi problémával küszködött. Gépészmérnök lévén nem rendelkezett orvosi, illetve 
egészségügyi ismeretekkel. Egyszer aztán egy könyv segítségével – a címe: Cukorgondok – 
arra a meggyőződésre jutott, hogy azért hízott el, és azért lett oly sok egészségügyi 
problémája, mert túl sok cukrot fogyasztott. Igen szerette a tejes turmixokat, na és persze 
nagyon szeretett mindenféle cukros ételt, különösen a földimogyorókrém desszertet és a 
bonbon meggyet a többi édesség között. Egyik este nem mindennapi bejelentést tett: 
eldöntötte, hogy teljesen felhagy a finomított cukor fogyasztásával. Persze anyám továbbra is 
a már megszokott módon főzött, így amikor eljött a desszert ideje, apám kiment dolgozni a 
kertbe. Amikor hazaért a munkából, és éppen csokoládés sütemény sült, inkább kiment, hogy 
még az illatát se érezze, na és persze hogy elkerülje a kísértést. Magunkban mindannyian azon 
tűnődtünk, hogy meddig tud következetes maradni elhatározásához. 
Körülbelül négy hónap múltán, amikor éppen hazaérkezett, valami édesség sült a sütőben, de 
apámból semmiféle vágyat, kívánságot nem váltott ki. Sőt, úgy írta le a konyhában terjengő 
illatot, mint valami "émelyítő, visszataszító édességet". Apám legalább annyira szerette a 
cukor nélkül készült almatortát (anyámnak engedve ezzel, aki cukor nélküli desszerteket 
készített neki), mint korábbi kedvenc édességeit. Texasi nagybátyám, aki elég gyakran 
meglátogatott bennünket, mindig mondogatta, milyen nagyszerű dolog látni, hogy az 
ízlelőbimbók az egyszerű, hétköznapi táplálékok fogyasztása által érzékennyé válnak. Apám 
testsúlya csökkent, egészségügyi problémái megszűntek, és – ha kis mértékben is – 
elégedettebb lett az élettel és az ételekkel. Kisfiú voltam, amikor megfigyeltem apámnál ezt a 
nyilvánvaló változást, és innen ered az egészséges életmód és az egészség iránti 
érdeklődésem. Az étrendváltoztatás persze szigorú önmegtartóztatást követel, de az eredmény 
nem marad el. Az ízlelőbimbók jó értelemben vett érzékenységre nevelhetők. 
  

Összefoglalás: a diabetikus táplálkozás alapelvei 

Sok cukorbeteg kér arra, hogy írjak elő neki valami nagyon speciális étrendet, amelynek 
segítségével felül tudna kerekedni cukorbetegségen. A cukorbetegek számára azonban nem 
annyira a menüsorok fontosak, mint tudni és gyakorolni a szabályozás étrendi alapelveit. Ez 
még inkább igaz a nem inzulinfüggő, II. típusú cukorbetegek esetében. Az elvek nagyon 
egyszerűek, mindegyiket megvizsgáltuk már ebben a fejezetben. 
Minél több nyers gyümölcs és zöldség, teljes gabonaféle (a diófélék is jók, csak mértékkel), 
minél kevesebb hús és tejtermék, minél kevesebb finomított cukor, és minél több rostanyag 
jut szervezetünkbe, annál jobb. 
Reggel együnk bőségesen, de vacsorára csak nagyon keveset. Ha túlsúlyosak vagyunk, a 



lehető legfontosabb teendőnk: leadni a felesleget (minél kevesebb zsírt tartalmaz étrendünk, 
annál jobb), és olyan étkezési stílust követni, amely segít elérni és fenntartani a számunkra 
ideális testsúlyt. A cukorbetegséggel járó napi, szokásos teendők mellé iktassunk be egy 
legalább 30 perces, erőteljes légzést igénylő testmozgást is. 
Boldog vagyok, hogy betegeimnek olyan ízletes recepteket ajánlhatok, amelyek elősegítik a 
kiegyensúlyozott, alacsony zsír- és cukor-, illetve magas rosttartalmú vegetáriánus 
táplálkozást, és amelyek egyben a cukorbetegség ellen is hasznosak. Menüsort azonban nem 
állítok össze. Amint megértik az elveket, rájuk bízom saját étrendjük gondos összeállítását, és 
ugyanezt tanácsolnám minden kedves olvasómnak is. Ne kötelezzük el magunkat semmilyen, 
mások által megadott táplálkozási korlátozás iránt, szívleljük meg az elveket, és 
kísérletezzünk a lehetőségekkel. Meg fogunk lepődni azon, hogy valójában mennyire 
kellemes lehet az egészséges életvitel. 
  

A meglepő igazság – még a nem cukorbetegek számára is 

Vannak, akik nehezen hiszik el ezt az egyszerű igazságot: az életforma, amit a 
cukorbetegeknek ajánlok, a nem cukorbetegek számára is a legjobb életmód. Akár a 
cukorbetegséget kívánjuk megelőzni, akár csak az egészségi állapotunkon szeretnénk javítani, 
ez a program mindenképpen gazdag jutalomban részesít bennünket, és még az élvezetekről 
sem kell lemondanunk. 
Az oklahomai Amerikai Életmódközpontban naponta találkozhatunk olyan cukorbetegekkel, 
akik azzal a szándékkal jelentkeztek bentlakásos programunkra, hogy megfordítsák 
betegségük folyamatát. De találkozhatunk olyanokkal is, akik csak azért jönnek, hogy 
megkóstoljanak egy-egy ételt éttermünkben. Gyakorta ugyanazt eszik, mint a betegek az 
étterem másik részén. 
Gyakran tudatlanság miatt nem merünk változtatni. Szerezzünk be egy jó szakácskönyvet, 
vagy keressünk egy barátot, aki tud készíteni néhány ízletes, hús nélküli ételt, és aztán 
vágjunk bele egy vegetáriánus étkezési programba! (A Függelék II.-ben egészséges ételeket 
tartalmazó szakácskönyveket találunk.) Ugyanazt fogjuk tapasztalni, amit az Amerikai 
Életmódközpont vendégei: a táplálék lehet jóízű, életünk lehet örömteli, kellemes, sőt a 
legkitűnőbb étrenden élhetünk, amivel megfordíthatjuk, szabályozhatjuk vagy éppen meg is 
előzhetjük cukorbetegségünket, ráadásul csökkenthetjük sok más betegségünk rizikófaktorát 
is. 
  
  
  

                        Kilencedik fejezet 

     MELATONIN: a nyugalom 

         és a megfiatalodás eszköze 
  

Jonesék otthonában minden csendes volt, majd hirtelen mozgolódás támadt a hálószobában. 
Richard megdörzsölte a szemét és az órára nézett: "Jaj ne, June, elaludtunk! 7:30 van. Fel kell 
kelnünk! Ébreszd fel a gyerekeket. Már mindannyiunknak mennünk kell." Hirtelen minden a 
feje tetejére állt Jonesék otthonában. Miért különbözött az a néhány perc a korábbiaktól? Az 



idő tudatosulása és annak nyomasztó hatása miatt. Általában mindannyian tudjuk, hogy az idő 
nyomasztó kényszerétől terhelt környezetben élünk, tekintet nélkül arra, hogy elaludtunk-e 
reggel, vagy sem. Gyakran tűnik úgy, nincs elég órája a napnak. Megállapítjuk magunkról, 
hogy több energiára van szükségünk ahhoz, hogy elvégezzük mindazt, amit akarunk, vagy 
amit meg kell tennünk. Néha talán már úgy látszik, két ellenséggel birkózunk: a 
kötelességtudattal és a kimerültséggel. 
A kimerültség komoly probléma világszerte. Az Egyesült Államokban és máshol végzett 
kutatások igazolják, hogy a nyugati országokban milliók küzdenek a kimerültséggel, 
fáradtsággal. Az Egyesült Államokban a kimerültség a tíz leggyakoribb probléma egyike, 
amellyel az orvost felkeresik. {Lábjegyzet:1 } Ami tovább ront a helyzeten, hogy a 
kimerültségtől nyugtalan emberek jelentős része, amikor lefekszik, nem tud elaludni. A 
legfrissebb egyesült államokbeli adatok jelzik, hogy minden évben úgy 3,3 millióan keresik 
fel az orvost álmatlanság miatt. {Lábjegyzet:2 } Eddig azt gondolták, hogy az idősebbek 
küzdenek leginkább ezzel a problémával – a 65 év feletti amerikaiak 34%-ának vannak alvási 
zavarai. {Lábjegyzet:3 } 
Egy újabb keletű tanulmány megállapította, hogy az alvászavarok a 17–30 év közötti 
fiataloknál is mindennaposak. A kutatók kb. 3000 embert kérdeztek meg arról, vannak-e 
alvásproblémái – például elalvási nehézség, gyakori felébredés, szétdarabolt alvás, 
szundikálás napközben, rémálmok, túl korai felébredés vagy fáradtan ébredés – és csak 36% 
válaszolta, hogy mentes mindezektől. {Lábjegyzet:4 } 
A nyugati országokban az álmatlanságot és a vele összefüggő zavarokat már iskoláskor előtti, 
kisebb gyermekeknél is diagnosztizálták. Egy német tanulmány például megállapította, hogy 
a 4-5 éves gyermekek 12 százalékának vannak elalvási nehézségei. {Lábjegyzet:5 } 
Különböző okokból szerte a világon milliók kérdezik jogosan: Miért vagyok olyan fáradt, és 
mit tehetek ellene? 
Itt került előtérbe egy melatoninnak nevezett táplálékkiegészítő. 1993-ban Amerika szerte 
újságok hirdették a Massachusetts Institute of Technology (Massachusettsi 
Tudományegyetem) kutatási eredményét. Az egyetem tudósai bebizonyították, hogy a 
melatonin kis mennyiségben természetes altatóként működik. {Lábjegyzet:6 } A melatonin 
népszerűsége 1994-ben tovább nőtt, amikor beszámoltak arról, hogy repüléskor megkönnyíti 
az időeltolódás átvészelését. A vegyület iránti érdeklődés még erősebb lett, amikor élenjáró 
folyóiratok lapjain olvashattunk róla. 1995. augusztus 7-én a Newsweek kiemelten 
foglalkozott a melatoninnal. {Lábjegyzet:7 }, {Lábjegyzet:8 } Azóta a vegyület folyamatosan 
az érdeklődés középpontjában van, dollármilliókat hoz a könyvesboltoknak és az egészséges 
élelmiszerekkel foglalkozó cégeknek. A világ egyik vezető melatoninkutatója, dr. Russel J. 
Reifer 1995-ben könyvet írt a témáról, rámutatott a melatonin népszerűségére. Megállapította, 
hogy akkoriban 24 különböző amerikai cég foglalkozott a hormonnal, s új cégek rendületlen 
áradata csatlakozott az üzletelők soraihoz szinte havonta, {Lábjegyzet:9 } annak ellenére, 
hogy a melatonin nem idegen anyag a szervezet számára, hanem a testben termelt és sok 
élelmiszerben is megtalálható hormon. Még ha a melatoninpótlékoknak volt is kereskedelmi 
értékük, a kutatásnak erre a hormonra vonatkozóan egy másik vonala izgalmas igazán. 
Megtudtuk, hogy a melatonintermelődést természetes módon is fokozhatjuk szervezetünkben, 
költséges pótlékok nélkül. A fejezet egy későbbi részében részletesen ismertetem ezt a 
kísérletet, és gyakorlati javaslatokat is teszek arra, hogyan fokozhatjuk szervezetünk 
melatonintermelését. 
A kutatások melatoninra vonatkozó állításai messze túlmennek azon, hogy hogyan lehet 
kiegyensúlyozottá tenni az alvást és megkönnyíteni repüléskor az időeltolódás átvészelését. 
Mielőtt azonban a természetes vegyület messzire terjedő hatásait vizsgálnánk, közelebbről is 
szemügyre kell venni a kutatásnak azokat a területeit, melyek a melatonint először állították 
rivaldafénybe. 



  

Alvásfokozó 

D. Garfinkel izraeli kutató kollégáival a melatonint tizenkét személyen vizsgálta, akik átlagos 
életkora 76 év volt. {Lábjegyzet:10 } 
A csoport egyik felének három hétig az ellenőrzötten forgalomba hozott melatoninból napi 2 
mg-ot, a másik csoportnak pedig csupán placebót adtak. Egyhetes szünet után, amit "kiürülési 
időszaknak" neveztek, megismételték a kísérletet a csoport másik felével. Most ők kaptak 
hatásos melatonint, míg a többiek placebót. Az eredmények azt mutatták, hogy az alvás 
sokkal hatékonyabb lett a melatoninnal való kezelés ideje alatt. A hatékonyságot a teljes 
alvásidő és az ágyban töltött idő százalékos arányával mérik. {Lábjegyzet:11 } Ez 15%-kal 
javult melatonin nélkül, és 83%-kal a melatoninszedés ideje alatt. Más kísérletek 
{Lábjegyzet:12 }, {Lábjegyzet:13 } is kimutatták, hogy a melatonin segít lecsökkenteni az 
elalváshoz szükséges időt (19 perc 33-mal szemben az izraeli adatok szerint). Garfinkel és 
kollégái arra a következtetésre jutottak, hogy a melatonin javítja az alvás minőségét, noha 
nem növeli a teljes alvásidőt: ez pedig azt jelenti, hogy az ember rövidebb időt tölt ágyban, 
hogy egy adott mennyiségű alváshoz jusson. 
  

Megbirkózik a repüléskor átélt hirtelen időeltolódással 

A melatoninról bebizonyították, hogy segít a modern utazás egyik legnagyobb és 
legboszszantóbb problémáján, a repülés kiváltotta időeltolódási gondon. Kísérletek százaival 
– melyekben különböző adagokat és étrendeket alkalmaztak – vizsgálták ezt a hatását. 
{Lábjegyzet:14 }, {Lábjegyzet:15 } Az egyik kísérletből arra a következtetésre jutottak, hogy 
az a leghatékonyabb, ha a repülés napján veszik be a melatonint, és azt követően öt napon át 
szedik. {Lábjegyzet:16 } A melatonin előnyös hatásainak öszszegzése az 1. ábrán {Kép:01 – 
A melatoninpótlékok hatása az alvási és a repülés okozta időeltolódásból eredő problémákra} 
található. 
  

Öregedés, gyógyítás és általános javulás 

Talán semmi sem foglalkoztatta annyit az emberi képzeletet, mint az ifjúság forrásának 
kérdése. Néhányan ma is feltételezik, hogy az orvosi kutatás – legalábbis részben – a 
meletoninban jelölte ki az ifjúság helyreállítóját. Ezek a nézetek abból a felismerésből nőttek 
ki, hogy a melatonin enyhíthet a terheken és nehézségeken, melyeknek szervezetünk naponta 
ki van téve. Következésképpen elnevezték "erősítő és fiatalító" éjszakai hormonnak. 
{Lábjegyzet:17 } A melatoninnak ezek a gyógyító és általános helyreállító hatásai talán 
tényleg késleltetnek néhány változást, melyeket normális esetben az öregedésnek 
tulajdonítunk. 
Vannak olyan elméletek is, melyek feltételezik, hogy a melatonin lassítja az öregedési 
folyamatot. Jól ismert, hogy az emberi melatoninszint csökken az élet során, ahogy a 2. ábra 
{Kép:02 – A melatoninszint csökkenése az élet során} feltünteti. {Lábjegyzet:18 } 
Az éjszakai szint az 1–5 év közötti gyermekeknél éri el a csúcsot, és a pubertás során 
egyértelműen csökken. A pubertáskor végére a csúcson mért melatoninszint 75%-ra esik, 
{Lábjegyzet:19 } s a felnőtt élete során folyamatosan tovább csökken. 
  



A melatonin növeli az állatok életkorát 

A melatoninszint az állatokban is csökken az életkor előrehaladtával. Ha melatonint adunk 
nekik, meghosszabbítjuk az életidejüket. {Lábjegyzet:20 } Ez az életidő-növekedés talán a 
melatonin bizonyos típusú öregedés elleni hatásnak köszönhető? Ha igen, milyen különleges 
módon megy ez végbe? A kutatók feltételezik, hogy a melatonin öregedés ellenes hatásai 
állatokban (és talán emberekben is) többnyire a szabad gyökök utcaseprőjeként betöltött 
szerepében rejlenek. 
  

Mik azok a szabad gyökök? 

Minden anyag molekulákból épül fel. A szabad gyök egy szokásostól eltérő molekula, hiszen 
kiegyensúlyozatlan. Minden molekula protonok és neutronok alkotta atommagból áll, melyet 
elektronok vesznek körül. Az elektronok orbitális pályán keringenek a mag körül, valahogy 
úgy, ahogy a Föld kering a Nap körül. Élő szervezetekben az elektronok rendszerint párban 
találhatók. Van azonban néhány molekula, amelynek az elektronjai nem alkotnak párokat. 
Ezeket nevezik "páratlan elektronoknak", az ilyen molekulákat pedig szabad gyököknek. 
A szabad gyökökben lévő páratlan elektronoknak nagy a jelentősége, mert igen nagy 
hajlandóságot mutatnak arra, hogy társat szerezzenek. A szabad gyök gyakran másodperc 
törtrésze alatt "ellop" egy elektront egy szomszédos vegyülettől. Ilyenkor ez a szomszéd, 
amelyik elvesztett egy elektront, "oxidálódik". Így az oxidálódott vegyület válik szabad 
gyökké. Mivel most hiányzik egy elektronja, erősen vágyakozik arra, hogy lopjon egyet az 
egyik szomszédjától – és ezt általában rövid úton meg is teszi. Az eredmény láncreakció, 
amelyben az oxidáció és a károsodás egyik molekuláról a másikra terjedhet, amíg valami meg 
nem állítja a folyamatot. Azokat a molekulákat, melyek meg tudják állítani ezt a láncreakciót, 
antioxidánsoknak nevezzük. 
Nem minden szabad gyök rossz. A megfelelő időben és helyen létfontosságúak lehetnek. 
Például a szervezet mérgek elpusztítására többek közt egy oxidációs reakciókat és szabad 
gyököket alkalmazó rendszert működtet. {Lábjegyzet:21 } A szabad gyökök 
elengedhetetlenül fontosak a csírák hatékony elpusztításához is, amit a szervezet a 
fehérvérsejtekkel végez. {Lábjegyzet:22 } 
Ugyanakkor a szabad gyökök lehetnek hihetetlenül veszélyesek is, amikor nem a szervezet 
normális védekező-pusztító folyamataiban vesznek részt. Megállapították, hogy legalább 50 
betegségben játszanak szerepet. {Lábjegyzet:23 } Károsítják a DNS-t, és kísérletileg 
kapcsolatba hozhatók a rákkal. Az olyan rákot előidéző anyagok, mint például a cigarettafüst, 
hatásuk egy részét szabad gyökökként fejtik ki. 
Kis mennyiségben az élet normális folyamatának melléktermékeként is létrejöhetnek szabad 
gyökök. Testsejtjeink mitokondriumnak nevezett erőművei egy kicsit "szivároghatnak". 
Ahelyett, hogy toxikus vegyi anyagokat szivárogtatnának ki, inkább néhány elektronjukat 
eresztik el. Ezeket az elektronokat az oxigén "fel tudja szedni". Az eredmény szabad gyökök 
keletkezése, melyek mint szuperoxidok ismeretesek. {Lábjegyzet:24 } A szuperoxidok is a 
tüdőn keresztül jutnak be a szervezetbe, mert a belélegzett oxigén kis százalékban valójában 
szuperoxid. Akkor is termelődnek szabad gyökök, amikor a szervezet a fertőzések ellen 
harcol. Noha ezekre a reakciókész molekulákra szükség van a baktériumok elleni 
küzdelemben, túl nagy számuk (vagy ha rossz helyen vannak jelen) károsíthatják az 
egészséges testszöveteket. Néhány cukor a normális vércukrot, a glukózt is beleértve 
egyesülhet testfehérjékkel, hogy szabad gyököket alkosson. Néhányan úgy hiszik, hogy a 
cukorbetegek magas vércukorszintje részben azért okozhat diabetikus komplikációkat, mert 
túlzottan felszaporodtak szervezetükben a szabad gyökök. A szabad gyökök keletkezésének 



egy másik jól ismert oka a sugárzás. {Lábjegyzet:25 }, {Lábjegyzet:26 } Az ezen az úton 
történő szabadgyök-termelődés talán nyújt némi magyarázatot arra, miért nőtt meg az 
atombomba túlélőinek rákra való esélye Hirosimában és Nagaszakiban. A szabad gyökök és 
az oxidáció folyamata összefüggést mutat a szívbetegséggel is. Az oxidálódott koleszterinnek 
mint fő gonosztevőnek ugyancsak köze van a szívbetegség előidézéséhez. A a szívbetegségről 
szóló harmadik fejezet bővebb információt nyújt erről a fontos összefüggésről. 
Persze tehetünk egyet s mást, hogy korlátozzuk a szabad gyökökkel való érintkezésünket, 
mivel azonban minden élő dolog termeli őket, teljesen nem tudjuk kikerülni ezeket az igen 
reakciókész vegyületeket. Ezért a legtöbb szakember azt javasolja, hogy a szabad gyökök 
elkerülése érdekében erősítsük meg antioxidáns-védelmüket. Ezek a javallatok növelték meg 
az olyan antioxidáns hatású táplálékkiegészítők vonzerejét, mint a C-, az E-vitamin és a béta-
karotin. Aligha kell említenem, hogy az amerikaiak túlnyomórészt megszívlelik ezeket a 
javallatokat. Az antioxidáns étrendek lényegileg minden egészséges élelmiszert árusító bolt 
választékában megtalálhatók szerte az országban. 
Varázsuk és népszerűségük ellenére nem minden antioxidáns jó. Nagy mennyiségben paradox 
módon "prooxidánsként" hatnak, olyan vegyületként, amely kedvez a szabad gyökök 
kialakulásának. Ez igaz a C- és az E-vitaminra éppúgy, mint más antioxidánsokra, például a 
szuperoxid-diszmutázra és a glutationra. {Lábjegyzet:27 } 
  

A melatonin mint antioxidáns 

A legtoxikusabb oxigénmentes gyök egy hidroxilgyöknek nevezett vegyület. 
{Lábjegyzet:28 } Szerencsére a melatonin hatékony antioxidáns, amely elbánik ezzel a 
gyökkel. Még erősebb, mint a széles körben népszerűsített, glutationnak nevezett természetes 
antioxidáns. Egy laboratóriumi kísérlet során a melatonin ötször hatékonyabb antioxidánsnak 
bizonyult, mint a glutation, {Lábjegyzet:29 } – még az E-vitaminnál is jobb a toxikus peroxil-
gyök kezelésében. A szakirodalom leírja, hogy bizonyos karcinogénektől, vegyszeres 
gyomirtó szerektől és sugárzástól eredő, szabad gyök okozta károsodás ellen védelmet nyújt a 
melatonin. {Lábjegyzet:30 } Néhány szabad gyököt a Függelék VI.-ban mutatunk be, a 
melatonin mint antioxidáns szerepét pedig a Függelék VII.-ben szemléltetjük. 
  

A rákos daganatok megelőzése, vagy segítség az ellenük folytatott harcban 

Már láttuk, hogy a melatonin mint anti-oxidáns hogyan fejt ki erőteljes hatást a rákos 
elváltozások megelőzésében. Ennek a hormonnak azonban – úgy tűnik – vannak más 
rákellenes tulajdonságai is. Kísérlet igazolta, hogy a melatonin lelassítja a mellrákos sejtek 
növekedését. {Lábjegyzet:31 } A melatoninnak a rák megelőzésében és kezelésében 
mutatkozó pozitív hatásai valószínűleg az immunrendszer működését, hatékonyságát 
előmozdító jellegzetességeiből erednek. 

Az immunitás fokozása 

A svájci dr. Georges Maestroni és kollégái végeztek néhány bámulatos kísérletet, ami a 
melatonin immunrendszerre gyakorolt kritikus szerepét vizsgálta. Az egyik megdöbbentő 
eredményt mutató kísérletben egerek két csoportja szerepelt. Az egereket szándékosan 
veszélyes vírussal fertőzték meg, majd stresszhelyzetnek tették ki őket. Az egyetlen különbség 
az volt, hogy az egyik csoport tagjait melatoninnal injekciózták be. Az eredmény elképesztő 
volt: a 30. nap végére a melatoninnal nem kezelt egereknek 92 százaléka elpusztult, míg a 



melatoninnal kezelteknek csak 16%-a halt meg. A halálozásban tehát bámulatos, ötszörös 
különbség mutatkozott. {Lábjegyzet:32 } 
A további kutatás fényt derített néhány olyan folyamatra, amelynek révén a melatonin kifejti 
immunfokozó hatásait. Maestroni csoportja egy másik kísérletben bebizonyította, hogy a 
melatonin úgy hat bizonyos segítősejteknek nevezett fehérvérsejtekre, hogy immunstimuláló 
vegyületek előállítására sarkallja őket. {Lábjegyzet:33 } E vegyületek közül néhánynak 
megvan a képessége, hogy szabályozza az immunrendszer kulcsmirigyét, a csecsemőmirigyet, 
és a stresszhatásokkal is segítenek megbirkózni. Röviden szólva: a kutatók rájöttek, hogy az 
agy, az immunrendszer és az endokrin rendszer hogyan van kölcsönhatásban egymással, 
amikor stressznek vagyunk kitéve. Azt gondolták, hogy ez az újonnan felfedezett 
kölcsönhatás segíti az immunrendszer működését, és így nagy szerepet játszik a 
gyógyulásunkban, amikor a sok stresszhormon vagy túlzott követelmények legyengítenek. 
  

Segít megbirkózni a stresszel és fenntartani a jó közérzetet 

Georges Maestroni és svájci munkatársai műve bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a 
melatoninnak szerepe van a stressz immunrendszerre gyakorolt hatásainak csökkentésében. 
{Lábjegyzet:34 } Úgy tűnik, a melatonin jelentős hatást gyakorol értelmünkre és testünkre 
más módokon is. Befolyásolja akár a stresszt, akár más tényezőket, melyek negatív 
életszemlélet irányába terelnek bennünket. Bizonyíték van arra, hogy a melatonin szerepet 
játszhat a pozitív hangulat és szemléletmód fenntartásában. 
Meg kell említenünk a melatonin hangulatjavító hatásait vizsgáló kísérletet, ugyanis van 
néhány bizonyíték, mely szerint a melatonin hozzájárulhat az ember jó közérzetéhez. 
1. A depresszió kezelésére használt legnépszerűbb szerek közül néhány, mint a Prozac, a 
Zoloft és a Paxil, megemelik a szerotoninszintet. Ezt a vegyületet a szervezet melatonin 
készítésére használja. 
2. Az öngyilkosságok áldozatainak agyában boncoláskor lényegesen kevesebb melatonint 
találtak, mint másokéban, akik ugyanabban az életkorban és a napnak ugyanabban az 
időpontjában haltak meg. {Lábjegyzet:35 } 
  

Segíthet a koleszterinszint és a vérnyomás csökkentésében 

A melatonin koleszterincsökkentő tulajdonságait állatokon és embereken végzett vizsgálatok 
egyaránt bizonyították. Hongkongi kutatók koleszterinben gazdag táplálékkal etettek 
patkányokat, s amikor kialakult náluk a magas koleszterinszint, melatonint adtak nekik. A 
patkányok teljes koleszterinszintje csökkent, csakúgy, mint a két "rossz" koleszterin 
kombinált értéke (VLDL és LDL). {Lábjegyzet:36 } A szerzők a melatonin beadását követően 
megmérték az epesavszint emelkedést a patkányok székletében. Ez azt jelezte, hogy a 
patkányok mája epévé alakította át a vérkoleszterint, majd kiürült a szervezetükből. 
Ugyanez a kísérlet olyan patkányokat is vizsgált, amelyeknél a magas koleszterinszintet a 
csökkent pajzsmirigyműködés okozta. Ezeknek a patkányoknak, amikor melatonint kaptak, a 
védelem szerepét betöltő HDL-szint-jük némileg emelkedett. A szerzők ebből arra 
következtettek, hogy a melatonin a patkányokban serkenti a természetes 
koleszterinkiküszöbölő mechanizmusokat, mivel előmozdítja a koleszterin epévé válását, és 
növeli a védelmi szerepet játszó HDL-szintet. 
Az állatkísérletek mellett, melyek azt mutatják, hogy a melatonin fokozza a koleszterin 
eltávolítását, emberi szövetekkel végzett vizsgálatok alapján arra is van bizonyíték, hogy a 
melatonin az emberi sejtek által előállított koleszterin mennyiséget is képes csökkenteni. 



Német kutatók bebizonyították, hogy a melatonin az emberi sejteket koleszterintermelési 
szintjük csökkentésére készteti. {Lábjegyzet:37 } A csökkenés mértéke döbbenetes volt: 
csaknem 40%. 
A szívbetegségnél egy másik fontos tényező a magas vérnyomás. Állatkísérletek alapján 
feltételezzük, hogy a melatonin ezt is normalizálja. {Lábjegyzet:38 } Nyilvánvalóvá vált, 
hogy a melatonin képes visszafogni a szimpatikus idegrendszer aktivitását, ami ráadásul a 
magas vérnyomást és a pulzusszámot is bizonyítottan csökkenti. {Lábjegyzet:39 } 
A szimpatikus idegrendszer aktivitása növelheti a vérnyomást és a szívritmusproblémák 
kockázatát. Embereken végzett vizsgálatok alapján feltételezik, hogy a melatonin véd e 
hatások ellen azáltal, hogy tompítja a szimpatikus rendszert. {Lábjegyzet:40 } 
  

Részleges megoldás a csontritkulásra? 

Dr. Renven Sandyk, a New York-i Albert Einstein College of Medicine kutatója újabban 
készített egy tanulmányt a melatoninnak a csontritkulás megelőzésében betöltött szerepéről. 
{Lábjegyzet:41 } A melatoninra az optimális kalcium-anyagcseréhez is szükség van, mivel 
csökkenti a kortizolnak nevezett kalciumrabló hormon szintjét. A melatonin hatással van a 
prosztaglandinoknak (PGs) nevezett vegyületcsoportra is. Az egyik különleges 
prosztaglandin, a PGE – úgy tűnik – csonttömegveszteséget okoz. A melatonin gátolja a 
prosztaglandin szintézisét, és így csökkenti a csontokban az egészségére káros vegyületek 
szintjét. {Lábjegyzet:42 } 
A melatoninnak az alvás javításán és a hirtelen időeltolódás átvészelésén kívüli hasznát a 3. 
ábra {Kép:03 – A melatonin feltételezett hatásai} sorolja fel. 
  

Melatonin: tényleg csak jót mondhatunk róla? 

Mi az akadálya – eddig említett pozitív hatásai ellenére – a melatonin mindent elsöprő 
nemzetközi sikerének? Az egyik tényező, ami megakadályozza, hogy a melatonin a világ 
legnépszerűbb táplálékkiegészítője legyen, a kormányzat hozzáállása. Anglia és Kanada 
másképp kezeli, mint az Egyesült Államok, ahogy a 4. ábra {Kép:04 – A melatonin 
készítményekre vonatkozó szabályok Angliában, Kanadában és az Egyesült Államokban} is 
mutatja. 
Figyeljük meg, hogy Angliában és Kanadában a vegyületet csak legálisan, receptre lehet 
kapni. {Lábjegyzet:43 } Az Egyesült Államokban a melatonint táplálékkiegészítőnek tekintik. 
A törvény tiltja, hogy az FDA a piacon táplálékkiegészítőként forgalmazott vegyületeknél a 
hatékonyságra és biztonságra vonatkozó vizsgálatokat elvégezze. {Lábjegyzet:44 } Az 
ellenőrzés és a felelősségre vonhatóság hiánya némi aggodalomra ad okot. 
  

A tisztasággal kapcsolatos kérdések 

Az egyik legfontosabb probléma a melatoninként piacra dobott vegyületek tisztasága. Az 
Egyesült Államokban a táplálékkiegészítők gyártóitól nem kívánják meg, hogy bemutassák a 
tisztaságra vonatkozó tanúsítványt valamilyen ellenőrző testületnek, még a melatonin 
gyártóját sem kell feltüntetni. A terjesztők ezt "szabadalmi információnak" tekintik. 
{Lábjegyzet:45 } Ezek a szabályok jogosan keltenek bennünk aggodalmakat. Hat vizsgált 
termékből négyről megállapították, hogy kémiailag nem azonosítható szennyeződéseket 
tartalmaz. {Lábjegyzet:46 } Az L-triptofánnal kapcsolatos egy korábbi esetre tekintettel ez 



baljóslatúnak mondható. Sokan emlékeznek rá, hogy az L-triptofánt egy szerkezetileg a 
melatoninnal rokon vegyületet, hogyan hoztak összefüggésbe 40 halálesettel és mintegy 2000 
bénulásos megbetegedéssel a gyártás során belekerült szennyező anyagok miatt. 
{Lábjegyzet:47 } 
Saját megjelölésük szerint néhány melatoninterméket állati forrásokból nyertek, például a 
szarvasmarhák tobozmirigyéből. {Lábjegyzet:48 } Ez a téma nagyobb jelentőséget kapott 
annak új keletű felismerésével, hogy az állatok idegrendszeri megbetegedései – mint például a 
kergemarhakór – átvihetők az emberekre. A tizedik, "Állatbetegségek és emberi 
egészségkockázat" c. fejezet foglalkozik ezzel és más állati betegségekkel. 
A melatonin szennyeződésére vonatkozó kérdések mellett van egy másik jelentős probléma is: 
a gyártóknak nem kell igazolniuk senkinek, hogy egyáltalán van-e melatonin a termékeikben. 
Ez persze kérdéseket vet fel a táplálék-kiegészítő hatékonyságát illetően. 

A hosszú távú fogyasztás kockázata ismeretlen 

Még ha feltételezhetnénk is, hogy valamennyi melatoninkészítmény 100 százalékosan tiszta, 
és csak annyit tartalmaz a vegyületből, amennyit ígér, akkor is van néhány dolog, ami hosszú 
távon kételkedésre ad okot. Melyek azok a hosszú távú potenciális problémák, amelyeket a 
kiegészítő nagy mennyiségben történő szedése okozhat? Még dr. Reiter, a melatonin egyik 
legnagyobb híve és ajánlója is rákényszerült, hogy most, 1995-ben elismerje: a legtöbb 
melatoninkísérletet csak néhány emberen végezték el, és még nem tudjuk kinek nem szabadna 
melatoninkészítményeket szednie. {Lábjegyzet:49 } Azok az adagok, melyek messze 
meghaladják sok táplálékkiegészítő normális élettani szintjét, egy bizonyos időn túl gyakran 
több problémát okoznak, mint amennyi pozitív hatásuk van. {Lábjegyzet:50 } 
Itt kell megemlítenünk az egyik legkorábbi melatoninkísérlet eredményeinek elferdítését. 
Repüléskor az időeltolódás átvészelése rosszabb volt abban a csoportban, amelynek tagjait 
arra kérték, hogy utazás előtt néhány nappal kezdjék el szedni a melatonint ahelyett, hogy 
elutazásuk napjáig várnának. Ebből arra következtethetünk, hogy a melatonin rendszeres 
szedése talán gátolja a vegyület néhány jótékony hatását, amikor arra éppen szükség lenne. 
{Lábjegyzet:51 } 
  

A szexuális életre gyakorolt hatások: a melatonin talán kétélű fegyver 

A szexuálitás területén a melatonin nem bizonyult előnyösnek – kiderülhet róla, hogy kétélű 
fegyver. Normális élettani körülmények között a magasabb melatoninszint jótékonyan hat a 
szexuális életre, nagy mennyiségben azonban lehetnek nem kívánatos mellékhatásai is. 
Laikusok a melatonint mint szexuális teljesítményjavítót éltetik, de e könyv megírásakor 
nincs olyan tudományos bizonyíték, amely támogatná ezt az állítást. Még dr. Reiter is, aki az 
egészségügyi szakirodalomban a melatoninról megjelent adatokat pozitív megvilágításban 
értelmezte, jó hírű tudományos kutatóként elismeri, hogy "nincs meggyőző bizonyíték a 
melatoninnak az egyén nemi életére gyakorolt javító hatására". {Lábjegyzet:52 } Az érem 
másik oldala – Reiter vizsgálatai szerint –, hogy a melatonin néhány öregedés elleni hatása 
idősebb korban is segíthet megőrizni a szexuális aktivitást. Ez azonban várható is. 
Amennyiben a hormon valóban segít az általános fiatalság státusát megőrizni, elvárnánk, 
hogy jótékony hatásai az egész szervezetre érvényesek legyenek, a szexuális és a genitális 
rendszert is beleértve. 
A melatonin néhány a nemi szervekre gyakorolt jótékony hatását megállapították már. Egy 
dél-afrikai kísérlet kimutatta, hogy azoknak a férfiaknak, akiknek vérében több a melatonin, a 
magfolyadékukban is több van belőle. Jobb a spermiumok mozgókészsége, és ez nagyobb 



termékenységet jelent. {Lábjegyzet:53 } 
Ezzel ellentétes bizonyíték is van: feltételezik, hogy a melatonin talán gátolja a szexuális 
funkciókat. Állatoknál megfigyelték, hogy a magas meletoninszint megakadályozza, hogy 
átmenjenek a pubertáson. {Lábjegyzet:54 } Ezt a hatást "antigonadoptropikus" hatásnak 
nevezik. {Lábjegyzet:55 } Egy, a 20-as éveinek közepén járó férfi kórtörténete – aki nem 
jutott át a pubertáson – szemléltette ezt. A szexuális érésében jelentkező késés miatt 
megvizsgálták és megállapították róla, hogy melatoninszintje a normális ötszöröse. Végül 
túljutott a nemi érésen, miután melatonin szintje lecsökkent a normális határok közé. 
{Lábjegyzet:56 } 
A rendkívül magas melatoninszint is összefüggésbe hozható a terméketlenséggel. Egy női 
sportolókon végzett újabb kísérlet során megállapították, hogy akik nem menstruáltak, 
azoknak hétszer olyan magas volt a melatoninszintjük, mint azoké az sportolónőké, akik igen. 
{Lábjegyzet:57 } Természetesen ez felveti a "tyúk vagy a tojás" kérdését. Ahogy később látni 
fogjuk, a testgyakorlás következménye is lehet a magasabb melatoninszint. Akkor viszont a 
magasabb melatoninszintnek az lehet a következménye, hogy elnyomja a női nemi 
funkciókat. {Lábjegyzet:58 } Tehát az abnormálisan magas melatoninszint (azoknál, akik 
táplálékkiegészítőként szedik, vagy egészen szigorú edzést végeznek) az egyén nemi érdekei 
ellen dolgozhat. 

A melatonin kölcsönhatásba lép a felírt gyógyszerekkel 

Amikor korábban az oxidációs reakciók és a szabad gyökök működését magyaráztuk, 
említettük, hogy képesek elpusztítani a mérgeket és a nem kívánatos idegen anyagot. Mivel a 
melatonin szabadgyök-pusztító, le fogja csökkenteni a szervezet szabadgyök-szintjét, és ez 
végzetesen hathat a gyógyszert szedő egyénekre. Ennek az az oka, hogy a gyógyszerek vegyi 
anyagokat tartalmaznak, melyeket a szervezet méregként kezel. Az oxidáció és a szabad 
gyökök segítenek kiküszöbölni néhányat e mérgek közül. A baj az, hogy ennek az akciónak a 
visszaszorításával bizonyos mérgek szintje emelkedni fog a vérben, és ez potenciálisan 
életveszélyes hatásokat von maga után. Például a Mevacornak (Iovastatin), a népszerű 
koleszterincsökkentő szernek és a Coumadinnak (Narfarin) egy közönséges véralvadásgátló 
gyógyszernek szüksége van a szabad gyökökre, oxidációra és a máj híres citokróm P450-es 
rendszerére. E funkció csökkenéséről bebizonyosodott, hogy komoly izomfájdalmakat és 
tényleges izompusztulást okoz a vérben lévő Iovastatin túlzott beépülésének köszönhetően. A 
Nafarinnal még rosszabbak az eredmények. Amikor ez az előbb említett funkció lecsökken, 
igen magas méregszint alakulhat ki. Ráadásul ez komoly vagy akár végzetes vérzéseket is 
előidézhet a vér túlzott "elvékonyodása" következtében. Közönséges gyógyszerek sokasága 
számít az oxidációs reakciók és a szabad gyökök működésének erre a rendszerére. Ilyenek az 
antibiotikumok, az Erytromicin, a magas vérnyomás elleni tabletta, a Nifedipin (Procardia), a 
Quinidin (szívritmus-stabilizáló), a gombaölő szer, a Ketoconazol (Nizoral) és az allergiára 
használatos tabletta, a Terfenadin (Seldane). {Lábjegyzet:59 } 
A melatoninra vonatkozó figyelmeztetéseket és a melatonin esetleges negatív hatásait az 5. 
ábra {Kép:05 – A melatonin készítmények kockázatai - mire figyeljünk?} foglalja össze. 
  

Hogyan tovább? 

Van-e bármi módja annak, hogy biztonságosan alkalmazzuk ezt a csodálatos szert, szem előtt 
tartva mindazt, amit kívánatos hatásairól és esetleges mellékhatásairól elmondtunk? 
Szerencsére van. Ahogyan korábban említettük, a melatonin természetes hormon, amit az 
egészséges emberi szervezet elő tud állítani. Megtanulhatunk stratégiákat, melyekkel növeljük 



a melatonin mennyiségét. Ez a tiszta, hamisítatlan, biztonságos mennyiségű melatonin 
megfelelő előállítását biztosítja. 
  

Hogyan növelhetjük melatoninszintünket? 

Ha egy üzem művezetője egy futószalagon javítani szeretné a termelést, a siker 
valószínűségét növeli, ha alaposan megismeri a termelési folyamat minden aspektusát. 
Ugyanígy, ha a lehető legmagasabbra akarjuk emelni melatoninszintünket, meg kell 
ismernünk és értenünk, hogyan termeli a szervezet ezt az életbevágóan fontos hormont. 
A melatonin termelés a tobozmirigyben történik, ami az agynak pontosan a közepében 
elhelyezkedő parányi szerv. {Lábjegyzet:60 } Elhelyezkedését a 6. ábra {Kép:06 – A 
tobozmirigy} mutatja. 
Ez a mirigy kb. akkora, mint egy kukoricaszem fele, és az alakja olyan, mint egy miniatűr 
fenyőtobozé. Ez magyarázza nevét: a latin pineális a pinea szóból származik, ami azt jelenti: 
fenyőtoboz. {Lábjegyzet:61 } Fontosságának bizonyítéka, hogy az emberi magzat fejlődése 
folyamán ez a mirigy formálódik ki elsőként. A fogantatás után már három héttel világosan 
megkülönböztethető. {Lábjegyzet:62 } 
Fontos megjegyezni, hogy a tobozmirigy több annál, hogy csak melatonintermelő üzem 
legyen. Ez a parányi mirigy legalább négy fontos vegyületet választ ki, {Lábjegyzet:63 }, 
{Lábjegyzet:64 } ahogy a 7. ábrán {Kép:07 – A tobozmirigy termelte vegyületek} felsoroltuk. 

A melatonin kémiai előállítása négy lépésben megy végbe. A 8. ábrán {Kép:08 – A 
melatonintermelés lépései} vázoljuk őket. 
A biokémiában jártas olvasó a Függelék VIII.-ban megtalálhatja a melatonin bioszintézi-sének 
biokémiai származási térképét. 
  

A melatonintermelés szabályozása 

A szervezet gondosan szabályozza a melatonintermelést, {Lábjegyzet:65 } amely optimálisan 
csak éjjel és sötétben történik. A nap egyes fázisait délután 2-től hajnali 3-ig a 9. ábra {Kép:09 
– Melatoninszint-változások a nap során} vázolja fel. 
Éjszaka a melatoninszint 5–10-szer magasabb, mint a nap folyamán. {Lábjegyzet:66 } A 
világosság/sötétség jelzés a látóidegeken keresztül jut az agyban lévő ellenőrzőközpontba, 
ahol testünk "órája" helyezkedik el. Ez az óra azt is előírja a tobozmirigynek, hogy nappal ne 
termeljen melatonint. Amikor az ellenőrző központ a szemeken keresztül megkapja a sötétség 
jelét, arra sarkallja a tobozmirigyet, hogy termeljen melatonint, ami aztán a véráramba kerül. 
{Lábjegyzet:67 } 
Állatkísérletek jelzik, hogy sötétben a retina, ez a szem hátoldalán lévő szövet önmaga is tud 
közvetlenül melatonint termelni. {Lábjegyzet:68 } 
A tobozmirigy nem raktározza a melatonint. Egyszerű diffúzió útján távozik onnan. 
{Lábjegyzet:69 } Termelési idejének kezdeti szakasza rövid, néhány perc, de ezt egy második, 
hosszabb fázis követi. {Lábjegyzet:70 } Ennek eredményeképpen nem számíthatunk naponta 
az előző napi bőséges melatoninra, minden egyes este újabb jelentős melatoninadagra van 
szükségünk. 
A szervezet melatonintermelésében közrejátszó néhány tényezőt a 10. ábrán {Kép:10 – A 
melatonintermelésben közrejátszó tényezők} szemléltetjük. 
  



A melatonintermelés fokozása természetes módon 

Hogyan alkalmazhatjuk mindazt, amit a melatonin kémiájáról és szabályozásáról megtudtunk, 
hogy serkentsük ennek a létfontosságú hormonnak a termelését saját szervezetünkben? A 
fejezet hátralévő részében választ találunk erre a kérdésre. 
  

Korán tegyük ki magunkat a ragyogó fénynek 

Az egyik első és igen nagyra becsült tanulmányt, amely a napfény és a melatonin 
összefüggését vizsgálta, 1988-ban publikálták. Finnországban a kutatók megállapították, hogy 
azoknál a patkányoknál, amelyek természetes napfénynek voltak kitéve, jelentősen magasabb 
volt az esti melatoninszint, mint azoknál, amelyeket ugyanilyen mennyiségű, de mesterséges 
világosságnak tettek ki. {Lábjegyzet:71 } A két csoport melatoninszintjében jelentkező 
különbséget a 11. ábrán {Kép:11 – A természetes fény kedvez a melatonin termelődésének} 
láthatjuk. 
A természetes külső fény sokkal intenzívebb, mint a mesterséges. A természetes fény egy 
ragyogó, verőfényes nyári napon elérheti a 3000 luxot is. {Lábjegyzet:72 } Egy világos belső 
környezetben viszont csak 400 lux lehet, a nappali verőfény nem egészen 15%-a. 
{Lábjegyzet:73 } Az orvosi kutatás igazolja azt a jó tanácsot, amit Ellen White adott egy 
évszázaddal ezelőtt. A 12. ábrán {Kép:12 – A napfény a természet csodálatos gyógyító 
eszköze} idézzük. {Lábjegyzet:74 } 
Érdekes megfigyelés, hogy az ember öregedésével arányosan egyre több napfényt igényel. 
Figyeljük meg ezt az alábbi három tényt: 
• A melatonin lelassítja az öregedési folyamatot. 
• Ahogy öregszünk, egyre csökken melatonintermelésünk. 
• Ha nappal természetes fénynek vagyunk kitéve, éjjel megnő a melatonintermelés. 
Összegzésül tehát azt mondhatjuk, hogy ha le akarjuk lassítani az öregedési folyamatot, 
növelni kell melatonintermelésünket azáltal, hogy több napfénynek tesszük ki magunkat. Ez 
segít kárpótolni a melatonintermelés természetes gyengülését. Ellen White megértette, hogy 
az idősebbeknek több napfényre van szükségük. Megállapítása a 13. ábrán {Kép:13 – 
Idősebbeknek több napfényre van szükségük} olvasható. {Lábjegyzet:75 } 
A ragyogó, természetes fény növelheti a szerotonin termelést nappal, ami meggátolja a 
depressziót és a kimerültséget. {Lábjegyzet:76 } 

Éjszaka kerüljük el a fénnyel való érintkezést 

Évekkel ezelőtt rájöttek, hogy embereknél az esti világosság elnyomja a melatonintermelést. 
{Lábjegyzet:77 } Éjjel tehát el kell kerülni a fénnyel való érintkezést, napközben pedig 
maximumra kell fokozni. Tudjuk, hogy éjjel a kis intenzitású fény (50 lux) nem okoz 
problémát, de 500 lux vagy annál több fény éjjel jelentős mértékben elnyomja a 
melatonintermelést. Ha ezt figyelembe vesszük, érdemes minimumra csökkenteni a fénnyel 
való érintkezést az éjszakai órák során, és ahol éjjel is szükség van világításra (például a 
fürdőszobában), alkalmazzunk olyan halványat, amilyet csak lehet. 
A nyugati országokban a késő éjszakai fennmaradás szokása általában összefügg azzal, hogy 
ezekben az órákban is jelentős mennyiségű fényhatás éri az embereket. A melatonintermelés 
szempontjából jobb korán ágyba bújni – hogy az éjszakai sötétség előnyeit élvezzük –, majd 
korán kelni. A korai lefekvés egészségügyi előnyeit száz éve kimutatta már Ellen White, 
ahogy a 14. ábrán {Kép:14 – Jobb az éjfél előtti alvás} lévő idézetből is kitűnik. 
  



A testgyakorlás fokozza a melatonintermelést 

Carr és kollégái néhány évvel ezelőtt megvizsgáltak két egészséges nőt. Bebizonyították, 
hogy szobakerékpáron végzett egyórás testgyakorlás megduplázta, sőt megháromszorozta a 
melatoninszintet. {Lábjegyzet:78 } Más kísérletek is demonstrálták, hogy a fizikai 
testgyakorlás képes fokozni a melatoninszintet. {Lábjegyzet:79 } 
  

Fogyasszunk melatoninban gazdag táplálékot! 

Sok táplálékban van melatonin. Ha természetes, melatoninban {Lábjegyzet:80 } gazdag 
táplálékokat fogyasztunk, megemelkedik a véráramban jelen lévő melatonin szintje. A 
melatoninban gazdag élelmiszereket a 15. ábrán {Kép:15 – Melatoninban gazdag táplálékok} 
soroltuk fel. {Lábjegyzet:81 }, {Lábjegyzet:82 } 
  

Együnk triptofánban gazdag táplálékokat! 

Mint említettük, a tobozmirigynek triptofánra van szüksége, hogy szerotonint és melatonint 
termeljen. Ezért ha melatoninszintünket optimalizálni akarjuk, azt gondolhatnánk, hogy nagy 
mennyiségben kell magunkhoz vennünk triptofánt. {Lábjegyzet:83 } Állatkísérlet 
demonstrálta, hogy az L-triptofán megnövekedett mennyisége valóban négyszeres emelkedést 
képes előidézni a melatoninszintben. Meglepő, hogy azoknál az állatoknál, melyeknek nem 
volt tobozmirigye, ugyanolyan figyelemreméltó emelkedés mutatkozott. Eszerint a belek is 
képesek triptofánból melatonint készíteni. Ez aztán jó hír, mert az öregedő állatok 
tobozmirigye a NAT-enzim csökkenése miatt hajlamos elveszíteni azt a képességét, hogy 
melatonint állítson a triptofán és a szerotonin építőköveiből. A gazdag triptofán forrásokat a 
16. ábrán {Kép:16 – Triptofánban bővelkedő élelmiszerek} soroltuk fel. {Lábjegyzet:84 } 
Az orvosi egyetemen azt tanították, hogy a tej bőséges triptofnforrás; ám ahogy láthatjuk, sok 
növény sokkal gazdagabb ebben a fontos aminosavban. 
  

A B6-vitamin is növelheti a melatoninszintet 

Állatkísérletek során kiderült: ahhoz, hogy a triptophanból szerotonin termelődjön, B6-
vitaminra van szükség. {Lábjegyzet:85 } A szerotonin – emlékszünk még – egy vegyület, 
amit a tobozmirigy használ, hogy melatonint készítsen. Ha az embereknél is szükséges a B6 a 
szerotonintermeléshez, akkor e vitamin mennyiségének növelése segít emelni a 
melatoninszintet. A gazdag B6-forrásokat a 17. ábrán {Kép:17 – B6-vitaminban gazdag 
élelmiszerek} soroltuk fel. {Lábjegyzet:86 } 
Kalciumra is szükség van, hogy a tobozmirigy melatonint termeljen. Egy kísérlet 
bebizonyította, hogy azoknak az állatoknak, amelyeket kalciumhiányos étrenden tartottak, 
összezsugorodott a tobozmirigyük. {Lábjegyzet:87 } A kalcium fontosságát támasztják alá a 
kalciumcsatornát blokkoló gyógyszereknek a melatoninszintre gyakorolt káros hatásai. 
Állatkísérletekben ezek a szívre és magas vérnyomásra való közönséges gyógyszerek 
csökkentik a melatoninszintet. {Lábjegyzet:88 }, {Lábjegyzet:89 } A magas kalciumtartalmú 
élelmiszereket a hetedik, "A nagy hús- és fehérjemítosz" c. fejezetben soroltuk fel. 
  



A táplálékkorlátozás és a böjt fokozza a melatonintermelést 

A korlátozott táplálékbevitelről kísérleti állatok esetében megállapították, hogy ilyenkor több 
melatonint termelnek, és ez megnyújtja az életidejüket. {Lábjegyzet:90 } Ezeknek az előnyös 
hatásoknak számos oka lehet. Állatkísérletek mutatják, hogy spártai étrenden a tobozmirigy 
működése fennmarad. Az egyik kísérlet során az állandó táplálékkorlátozás csökkentette a 
melatonin és a NAT-enzim termelésében a visszaesést, ami általában együttjár az öregedéssel. 
{Lábjegyzet:91 } A kísérlet végére azoknak a patkányoknak a melatonin- és NAT-szintje, 
amelyeknek megengedték, hogy annyit egyenek, amennyit akarnak, csak a fele volt azokénak, 
akiket gyéren tápláltak. Mindkét patkánycsoportban magas volt azonban a tobozmirigy 
szerotoninszintje. Az idősebb állatok a NAT csökkenő szintje miatt elvesztették 
melatonintermelő képességüket, mert a NAT a szerotonin melatoninná alakításához szükséges 
kritikus enzim. A szegényes, gyér étrend mellett az ember megőrizhet valamennyit a NAT 
elveszett működéséből. A NAT csökkent tevékenysége együtt jár az öregedéssel. 
Nemcsak a táplálékkorlátozás jótékony, de a böjtölés is – úgy tűnik – segít megőrizni a 
tobozmirigy működését. Dr. Gerald Huether a németországi Göttingen pszichiátriai 
egyeteméről alaposan megvizsgálta ezt a témát. {Lábjegyzet:92 } A böjtölés valóban 
csökkenti a tobozmirigy melatonintermelését, de nappal olyan magas szintre növeli a 
melatonint, ami általában csak éjjel tapasztalható. {Lábjegyzet:93 } Ez látszatellentmondás. 
Az a megoldása (amelyre Huether és mások is rájöttek), hogy a böjtölés a tobozmirigyen 
kívüli melatonintermelést növeli meg. Az a kulcsfontosságú hely, ahol ez végbemegy, az 
enterokromaffin sejteknek nevezett specializált bélsejtek. Huether szerint a böjtölés óvja a 
tobozmirigyet azáltal, hogy nem engedi olyan keményen dolgozni, és a bélrendszerre hagyja, 
hogy átvegyen valamennyit a melatonintermelő munkából. 
Elmélete kényszerítő erejű, mégis a legtöbben csodálkoznak, hogy táplálékkorlátozás segíthet 
a bélnek több melatonin előállításában. Huether feltételezi, hogy ez a böjtölés során a 
triptofán viszonylagos mennyiségnövekedésének köszönhetően megy végbe. Emlékezzünk rá, 
hogy a triptofán olyan aminosav, amit a szervezet melatonin előállítására használ. Sok ember 
úgy gondolja, hogy a szervezetünk által megemésztett legtöbb fehérje az elfogyasztott 
táplálékból származik. Normális helyzetben azonban a bél által megemésztett fehérje 
kétharmada magából a testből ered. A bélsejtek például igen rövid életűek, pusztulásukkor 
magukat is megemésztik a bélben. Naponta sok fehérjében gazdag váladékot is 
megemésztünk. Ezek a szövetek tele vannak triptofánnal, míg az elfogyasztott táplálék alig 
tartalmazza ezt az aminosavat. Az eredmény: a böjtölés alatt ezek a speciális bélsejtek 
könnyebben hozzáférhetnek a triptofánhoz, amiből azután melatonint készíthetnek, és 
felszabadíthatják a tobozmirigyet némi munka alól. 
Láttunk már néhány módszert, amellyel természetes módon is növelhetjük szervezetünk 
melatonintermelését. Ezeket összegezzük a 18. ábrán {Kép:18 – Szokások, amelyek növelik a 
melatonintermelést}. Néhány tényező a melatonintermelés csökkenését eredményezi. Ezeket a 
19. ábrán {Kép:19 – Életmódbeli tényezők, amelyek csökkentik a melatonin csúcsértékét} 
soroltuk fel. 
A kutatás valószínűsíti, hogy a stressz és annak feldolgozatlan volta is redukálja a melato-
nintermelést. {Lábjegyzet:94 } A stressz feletti uralkodás megfelelő stresszkezelő 
mechanizmusai, melyeket a tizennegyedik, "Stressz distressz nélkül" c. fejezetben találunk, 
létfontosságúak ahhoz, hogy a melatoninszintet természetes módon optimalizáljuk. 
A koffein kerülendő, mert serkentőleg hat a szervezet stresszhormonrendszerére (a 
szimpatikus idegrendszerre), és gyengíti a melatonin-termelést, sőt akár hatórányi időszakra is 
le tudja állítani. {Lábjegyzet:95 } Általában álmatlanság vagy meg- megszakított, nyugtalan 
alvás az eredmény. 
A stresszhelyzetek kezelésére világszerte az alkoholt használják, mint a leghétköznapibb 



szert. Az alkoholhoz nem lehet úgy folyamodni, mint egy gyógyszerhez, hogy javítsa a 
stresszhelyzetben lévő ember melatoninellátását. Az alkohol csökkenti a melatoninszintet. 
{Lábjegyzet:96 } Már az este hét körül elfogyasztott két kevert italnyi mennyiségről is 
bizonyítható, hogy öt vagy több óra hosszára is elnyomja a melatonintermelést. A 
melatonintermelés még éjfélkor is csak 41%-os volt. 
Úgy tűnik, a dohány is melatonincsökkentő. Kutatások kimutatták, hogy a dohányosok esti 
melatoninszintje alacsonyabb, mint a nemdohányzóké. {Lábjegyzet:97 } Ez talán segít 
megmagyarázni a dohányzás jól ismert mellékhatását: általában baj van az alvás minőségével. 

Bizonyos gyógyszerek csökkentik a melatonintermelést 

A szimpatikus idegi serkentés elengedhetetlenül fontos a melatonintermeléshez. Ezt számos 
gyógyszer leronthatja még akkor is, ha gondoskodtunk az éjszakai sötétségről. 
{Lábjegyzet:98 } 
Bizonyos gyógyszeres kezelések csökkentik a melatoninszintet. A leggyakoribb 
nyugtatószerek, a Haloperidol és a Chlorpromazin gátolják a végső lépést a szerotonin 
melatoninná való átalakulásában. {Lábjegyzet:99 } A béta-blokkolókról – mint a Propranolol 
és mások – bebizonyosodott, hogy jelentősen csökkentik a melatoninszintet, 
{Lábjegyzet:100} mert gátolják a tobozmirigy serkentésének kulcsfontosságú kémiai 
üzenetvivőjét. 
Más szerek is lenyomják a melatoninszintet. Az altatók, a benzodiazefinek is beleértve, 
problémát jelentenek ilyen szempontból. {Lábjegyzet:101 } A pszichiátriai szerek – azok is, 
melyek a szerotonin megnövelése által működnek – veszélyeztethetik a melatonintermelést. 
{Lábjegyzet:102 } 
A nem szteroid jellegű gyulladáscsökkentő szereket általában fájdalmak és gyulladások 
kezelésére használják. Ilyenek a fejfájás elleni készítmények, a menstruáció előtti 
tünetegyüttesre alkalmazott gyógyszerek, sőt még a megfázások és influenza kezelésére 
használt kombinációk is. 
A mindennaposan használt Ibuprofenről kiderült, hogy már 400 mg-ja csökkenti a 
tobozmirigy melatonintermelését. {Lábjegyzet:103 } Az Indomethacin hosszan ható 
változatáról megfigyelték, hogy amikor 75 mg-os adagban délután 6-kor bevették, teljesen 
meggátolta a melatonin éjszakai termelődését. {Lábjegyzet:104 } 
Még a túl nagy mennyiségű B12 is meg tudja bolygatni a melatonintermelést. Egy kísérlet 
lecsökkent melatonint bizonyított napi 3 mg-os B12-bevitellel összefüggésben. 
{Lábjegyzet:105 } 
A 20. ábrán {Kép:20 – Gyógyszerek és kiegészítők, amelyek csökkentik a melatonint} 
felsoroljuk azokat a gyógyszereket és kiegészítőket, melyek csökkentik a melatonintermelést. 
  

A trauma csökkenti a melatonintermelést 

Amit a közegészségügyi szakemberek valaha "balesetnek" neveztek, azt most "nem szándékos 
sérülésnek" nevezik. Ennek a terminológiában végbement változásnak az az oka, hogy ezek 
az életet fenyegető vagy bénulást okozó balesetek gyakran megelőzhetők, mivel nem a vak 
végzet rossz fordulatai. A mind a négy végtag lebénulásától szenvedő páciensekre jellemző az 
idegi összeköttetés hiánya azok között a sejtcsoportok között, melyek kémiai 
üzenetközvetítőket szabadítanak fel a felső nyaki szimpatikus dúc és a tobozmirigy között. 
Megfigyelték, hogy nincs náluk különbség a nappali és éjjeli vizelet melatoninszintjében 
annak ellenére, hogy nagyobb mennyiségű melatonint választottak ki, ami legmagasabb 
szintjét nappal érte el. A mind a négy végtagra kiterjedő bénulás valójában csökkentette a 



teljes alvásidőt, és redukálta a mély, helyreállító alvás fázisainak százalékos arányát is. 
(Szaknyelven a 3. és 4. alvási fázist.) 
  

El kellene kerülnünk az elektromágneses mezőket? 

Valószínűleg kevés olyannyira vitatott téma létezik, minket az elektromágneses mezőké. 
Sokan érzelmileg kissé túlfűtötten viszonyulnak ahhoz a technológiai világhoz, amiben élünk, 
mert többségünk jelentős mértékben ki van téve elektromágneses forrásoknak. Dr. Reiter az 
elektromágneses mezővel való érintkezés csökkentésére idéz néhány korábbi kísérletet, 
amelyek alapján feltételezhető, hogy néhány elektromos forrás csökkentheti a 
melatoninszintet. {Lábjegyzet:106 } Az érvek nem elég meggyőzőek számomra, de 
vitathatatlanul bölcs dolog elkerülni az elektromos mezőket amennyire csak lehet. Például 
üljünk egy kicsit távolabb a számítógépünk monitorjától, elektromos takarónkat cseréljük ki 
egy gyapjútakaróra vagy hagyományos paplanra (vagy csak előmelegítőként használjuk). 
Ésszerű olyan távolságot tartani önmagunk és a többi otthoni elektromos készülék között, 
amekkorát csak lehet. {Lábjegyzet:107 } 

Összegzés 

A melatonin hihetetlenül értékes vegyület. Éppen csak kezdjük megismerni a mellékhatásait. 
A melatoninkészítmények nagy mennyiségben való használata néhány esetben komoly kárt 
okozhat. A legértelmesebb megoldásnak a természetes életmód megközelítése látszik, amely 
megemeli e figyelemreméltó hormon szintjét. Néhány embernek ez talán túl egyszerű. Talán 
különösen hangzik, és azokra a dolgokra emlékeztet, amelyeket anyáink és nagyanyáink 
hangsúlyoztak: egészséges étrend, rendszeres testgyakorlás, rendszeresség az alvásban, késő 
éjszakai tevékenységek kerülése, napsütés stb. E javaslatok, irányelvek egyszerűségük 
ellenére az egészségügyi kutatás szerint is hatásosak. Van azonban néhány dolog, amit 
szüleink és nagyszüleink sem ismertek fel: a triptofánban és melatoninban gazdag 
élelmiszerek fontosságát és a valaha ártatlannak gondolt szerek veszélyeit. 
A melatoninra vonatkozó egyre gyarapodó ismereteink talán valóban megváltoztatják annak a 
módját, ahogy megpróbálunk válaszolni erre a gyakran feltett kérdésre: "Miért vagyok olyan 
fáradt?" Amikor a személyes kimerültség problémáival küszködünk, meg kell állapítanunk, 
hogy mi magunk merítjük ki azokat a mentális tényezőket, melyek hatnak a melatoninszintre. 
A természetes megközelítés az emberek többségének segít biztonságosan fokozni 
energiaszintjét, minimumra csökkenteni a kimerültségét és további jó hatások egész sorát 
átélni. 
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1996. március 20-án szerdán az újságok szalagcímei világszerte ezt harsogták: 
Kergemarhakór. A sokk hullámait egy tekintélyes brit tudóscsoport gerjesztette, amely 
napvilágra hozta, hogy a végzetes szarvasmarha-betegség valószínűleg emberekre is átvihető. 
{Lábjegyzet:1 } A hír lényegileg megbénította, leállította a brit húsipart. Az angolok 
elkerülték a húspiacokat. Az Európai Unió országai és más államok hirtelen betiltották a brit 
marhahús behozatalát. A kedélyek lecsendesedése után összesen 23 nemzet tiltotta meg a brit 
marhahús importját. 
1986 óta a kergemarhakórtól elpusztult marhák boncolásos vizsgálata nyilvánvalóvá tette, 
hogy idegrendszeri fertőzés mart parányi lyukakat az állatok agyába. Amikor mikroszkóp alatt 
szemügyre vették, az agy úgy nézett ki, mint egy szivacs. Ez a szivacsszerű látvány teremtette 
meg a betegség tudományos elnevezését: Bovine Spongiform Encephalopathy, vagyis BSE. 
Ezt a rossz csengésű nevet szó szerint így lehetne lefordítani: tehenek (bovine) szivacsos 
(spongiform) agysorvadása (encephalopathia). 
A köznyelvi "kergemarhakór" kifejezés, amellett, hogy sokkal könnyebb kiejteni és 
megjegyezni, azt a tényt fogalmazza meg, hogy a fertőzött teheneknél gyakran alakul ki 
mentális romlás, mellyel viselkedési abnormalitások társulnak. A korábban tanulékony, 
kezelhető állatok ingerlékennyé, idegessé vagy agresszívvé válnak. Gyakran lefogynak, és 
komoly koordinációs problémák alakulnak ki náluk, majd két héttől hat hónapig terjedő 
időszakon belül elpusztulnak. {Lábjegyzet:2 } Az érintett szarvasmarhák száma 
megdöbbentő, ahogy az 1. ábra {Kép:01 – A kergemarhakór előfordulása} is mutatja. 
{Lábjegyzet:3 } 
A BSE rettenetes tragédia a szarvasmarha-állomány számára, azonban erőteljes emocionális 
hatása is van sok más okból. Ez az egyik végzetes, fertőző agyi betegségcsoport, ami az egyik 
élő teremtményről átvihető egy másikra. Ezeket a betegségeket szaknyelven átvihető 
szivacsos agysorvadásnak nevezik. Sok brit vásárló évek óta azzal a gondolattal vigasztalja 
magát, hogy a BSE aligha terjedhet át a tehenekről az emberekre. Már 1996 márciusa előtt 
azonban komoly aggodalmak merültek fel az emberi kockázatokat illetően, mert a fertőző 
agysorvadásról már akkor tudták, hogy a szarvasmarhák mellett sok más állatot is 
megfertőzhet. Az egerek, juhok, kecskék, majmok, disznók, nyérc és más szarvasfélék is 
elhullanak a szivacsos agysorvadástól, amikor beteg szarvasmarhából származó húst kapnak. 
Mintegy húsz állatfaj példányairól mutatták ki, hogy BSE-hez hasonlító betegségben hullottak 
el. A 2. ábrán {Kép:02 – A BSE-szerű betegséggel fertőzött állatok} soroljuk fel őket. 
{Lábjegyzet:4 } 
Valószínűleg a szarvasmarhák is egy másik fajtól kapták meg a betegséget. A brit tehenek 
között kitört járványt egy hasonló, "surlókórnak" nevezett betegségre, a juh szivacsos 
agysorvadására vezették vissza. {Lábjegyzet:5 } Ez a juhbetegség onnan kapta a nevét, hogy 
a fertőzött állatok megháborodtak, és szó szerint levakarták a gyapjút saját bőrükről. 
Még mielőtt a kergemarhakór miatti aggodalmak felszínre kerültek, a brit tehenek nap mint 
nap fehérjekiegészítést kaptak más állatok – például a juh – húsából és csontjából készített 
táplálék formájában. {Lábjegyzet:6 } A bizonyítékok arra utalnak, hogy a feldolgozott, az 
agyat is tartalmazó juhfehérjével való táplálás gyakorlata eredményezte, hogy a 
szarvasmarha-állomány megkapta a BSE-t. A probléma elhatalmasodása előtt arra is rájöttek, 
hogy a betegség átvitelét tovább fokozta a BSE-fertőzött tehenek tetemeinek felhasználása az 
állati-táplálék-gyártás folyamatában. {Lábjegyzet:7 }, {Lábjegyzet:8 } Tehát az egészséges 
teheneket nemcsak a juhok, hanem fertőzött tehenek szöveteivel is táplálták. 
  

Prionok: a betegség rémítő fuvarosai 
  



Az ember azt gondolná, hogy az a juhokból és szarvasmarhákból származó táplálék, ami már 
feldolgozott húst és csontokat tartalmaz, nem okozhat semmiféle komoly fertőzést. A 
tetemeket főzték a feldolgozás során, s a főzés végül is a halott állatokat táplálékká alakítja 
élő teremtmények számára. Erre a feldolgozási folyamatra olyan magas hőmérséklet jellemző, 
ami képes megölni a legtöbb betegséget hordozó organizmust. A BSE-ért felelős fertőző ágens 
azonban igen szokatlan. A BSE-t, a többi, baktériumok és vírusok kiváltotta betegséggel 
ellentétben, egy prionnak nevezett valami okozza. A prionok pusztító erejét a 3. ábra {Kép:03 
– A prionok pusztító ereje} szemlélteti. 
A prionok rendkívül ellenálló fehérjék, ami különösen nyugtalanító, mert a fertőtlenítés 
legtöbb formájának ellenállnak. Fertőző voltukat még a normális, hőt és ionizáló sugárzást 
alkalmazó sterilizációs eljárások után is megőrzik. Még jóval a forráspont feletti 
hőmérsékleten sem pusztíthatók el. A surlókór prionjainak még azután is maradt némi fertőző 
hatása, hogy laboratóriumi tesztelés során egy teljes órára 360 °C-os száraz hőségnek tették 
ki. {Lábjegyzet:9 } A prionok érzéketlenek a fagyasztásra és a szárításra is. {Lábjegyzet:10 } 
Ellenálló képességük számos oka kétségtelenül szokatlan összetételükben rejlik. A prionoknak 
nincs genetikai átörökítő anyaga, és kizárólag fehérjéből állnak. {Lábjegyzet:11 } 
Aminosavak ezreinek összetett kombinációja alkotja őket. Mivel néhány sterilizációs eljárás – 
mint az ionizáló sugárzás is – az organizmus genetikai anyagát pusztítja el, a prionokban nem 
lehet kárt tenni ezekkel a beavatkozásokkal. 
  

Hogyan okoznak a prionok betegséget? 

A prionok felőli egyik leginkább zavarba ejtő kérdés, hogy egy olyan ágens, amelyiknek nincs 
genetikus átörökítő anyaga, hogyan okozhat betegséget? A hírneves prionkutató, dr. Stanley 
Prusiner előhozakodott egy – évekig tartó kutatássorozaton alapuló – valószínűnek látszó 
magyarázattal. A Scientific Americanban megjelent kitűnő cikkében Prusiner megmagyarázta, 
hogyan értettük meg a prionok "piszkos munkáját". {Lábjegyzet:12 } A kutatás kimutatta, 
hogy a prionfehérjék felépítettségüket tekintve az emberek és állatok agyában természetes 
módon előforduló fehérjékhez hasonlóak, s csak némileg – háromdimenziós alakjukban – 
térnek el a normális fehérjéktől. {Lábjegyzet:13 } A rejtett, szövevényes eltérések teszik 
lehetővé, hogy ezek a Creutzfeldt–Jakob-kórnak (CJD) nevezett betegség kiváltotta agyi 
elváltozásokért felelős fehérjék abnormális alakzatba rendeződjenek. {Lábjegyzet:14 } 
Továbbá amikor az abnormális prionfehérjék kapcsolatba kerülnek normális agyi fehérjékkel, 
befolyást gyakorolhatnak rájuk, hogy vegyék fel háromdimenziós alakjukat. Ez az 
alakváltozás elindít egy láncreakciót, melyben a megváltozott fehérjék rábírják a szomszédos 
fehérjéket, hogy ugyanazt tegyék. Az eredmény: progresszív pusztítás, és végül halálos 
kimenetelű betegség, aminek nincs ismert gyógymódja. 
A prionok jellegzetességeit a 4. ábrán {Kép:04 – Prionok jellegzetességei} foglaljuk össze. 
  

Az emberek fertőző agyvelősorvadást kaphatnak 

Nemcsak az állatok kerülnek kapcsolatba a prion kiváltotta fertőző, szivacsos 
agyvelősorvadással. Ahogy az 5. ábrán {Kép:05 – Prion által előidézett emberi betegségek} 
felsoroltuk, az emberek is megkaphatnak három prionfehérjétől származó betegséget. 
{Lábjegyzet:15 } 
Ezeket a ritkán diagnosztizált betegségeket talán a gyorsan ható Alzheimer-kór egy-egy 
típusához tudnánk hasonlítani. A CJD, a három közül a legáltalánosabb, jellemző rá, hogy az 
50–60 éves embereknél fordul elő, és a diagnózistól (felismeréstől) számított hat hónapon 



belül általában halált okoz. {Lábjegyzet:16 } A CJD legtöbb esetének forrását eddig még nem 
határozták meg. 

Egyik emberről a másikra is átvihető 

A prionnal összefüggő betegségekről megállapították, hogy egyik emberről a másikra is 
átvihetők. Az Új-Guineában élő, korábban emberevő lakossággal foglalkozó vizsgálatok során 
fedezték fel ezt a betegséget, Az itt élő emberek azzal tüntették ki halottaikat, hogy emberevő 
rítusaikhoz használták őket. A gyermekek elhunyt szüleik agyát ették e rítusok során. Közülük 
sokan egy CJD-hez hasonló, kurunak nevezett betegséget kaptak (ami bennszülött nyelvükön 
borzongást vagy remegést jelent). {Lábjegyzet:17 } Ez a betegség néha még 30 éves 
korúaknál is kifejlődött. Fiatal gyermekek, akik ilyen kanniba-lisztikus gyakorlatokat 
folytattak, hamarabb betegedtek meg, mint fertőzött agyat fogyasztó idősebb testvéreik vagy 
társaik. {Lábjegyzet:18 } 
E pusztító betegségek emberrő emberre való átvitelének más példái is vannak. Mielőtt a 
mesterségesen előállított emberi növekedési hormon hozzáférhetővé vált, azok az emberek, 
akiknél hiányzott ez a fontos vegyület, gyakran kapták azt emberi tetemekből eltávolított 
agyalapi mirigyekből. Vannak arról szóló beszámolók is, hogy a CJD-t ezzel az eljárással 
közvetítették. Más, emberi tetemekből származó test-termékeket is összefüggésbe hozták a 
CJD-átvitellel. Ezek közé tartozik a szem szaruhártyája és a kemény agyburok (egy 
természetes agytakaró, amit néhány agyműtétnél használtak). {Lábjegyzet:19 } Orvosi, 
gyógyászati eszközök is vitték már át a CJD-t. Például a különleges EEG-vizsgálat során 
használatos, az agy hullámainak mérésére alkalmas fertőzött elektródák. {Lábjegyzet:20 } 
Egy különleges kísérlet során a betegséghordozó prionok szívóssága vált nyilvánvalóvá. 
{Lábjegyzet:21 } Elektródákkal egy elmebeteg páciens agyát vizsgálták, akiről kiderült, hogy 
CJD-je van. A betegséget gondatlanságból átvitték két másik páciensre is, amikor 
ugyanazokat az elektródákat használták náluk. Két év telt el, hogy utoljára embereknél 
alkalmazták ezeket a műszereket. Közben háromszor megtisztították az elektródákat, és 
etanollal és formaldehiddel ismét fertőtlenítették őket. E hosszú intervallum után az 
elektródákat egy csimpánz agyába ültették be. A csimpánz 18 hónapon belül CJD-től 
elpusztult. A szerzők így fogalmaztak: "Ez a felfedezés arra szolgál, hogy újra hangsúlyozzuk 
azt a potenciális veszélyt, aminek akkor vagyunk kitéve, ha a szivacsos agyvelősorvadás 
ágenseivel fertőzött eszközöket újra használjuk, még akkor is, ha a vizsgálatok után 
lelkiismeretesen megtisztítottuk őket." 
  

Tíz fertőzött brit fiatal esete felébresztette a közegészségügyi tisztviselőket 

A Creutzfeldt–Jakob-kór statisztikája hívta fel az orvostársadalom figyelmét 1996. 
márciusában. Akkorra már 10 brit fiatal és néhány farmer is e pusztító betegség áldozatává 
vált, ahogy a 6. ábra {Kép:06 – A Creutzfeldt-Jakob-kórtól meghalt britek} is feltünteti. 
Az a tény, hogy ez a betegség olyan embereket érintett, akiknek átlagos életkora a halál 
beálltakor alig volt 28 év (és mind fiatalabbak voltak 42 évesnél, amikor diagnosztizálták őket 
{Lábjegyzet:22 }), különösen szokatlan. Ahogy már kimutattuk, a CJD tipikusan idősebb 
felnőttek betegsége. Továbbá mind a tíz személynek hasonló tünetei voltak – de ezek eltértek 
a CJD-vel általában együtt járó tünetektől. Ez a CJD-variáns például ahelyett, hogy hat 
hónapon belül halált okozna, akár 23 hónapig is lappang. A megbetegedett egyének 
agyihullám-sémái eltérnek a szokásos CJD-páciensekétől, ahogy a mentális romlás típusa is, 
amit a betegség előrehaladtával elszenvedtek. {Lábjegyzet:23 } 
Ezek a szokatlan kórtünetek, jellegzetességek arra sarkalltak egy prominens brit 



tudóscsoportot, hogy aggodalmuknak adjanak hangot, hiszen egy új CJD-variáns bukkant fel. 
Elképzelésük szerint ennek a variánsnak a legvalószínűbb forrása a BSE lehetett, 
{Lábjegyzet:24 } ami azt jelenti, hogy a CJD-nek ezt a formáját BSE-vel fertőzött tehenek 
húsával vitték át. Tovább bonyolítja a dolgot a CJD-vel fertőzött tejtermelő brit farmerek 
esete. Négy farmer halt meg CJD-től az elmúlt három évben. Statisztikusok azt mondták, 
hogy ilyesmi nem történhet véletlenül. {Lábjegyzet:25 } A mikrobiológus, dr. Jeffrey Almond 
a Harvard Egyetemen, a felbukkanó fertőzésekkel foglalkozó konferencián elmondta: a brit 
kormány BSE-tanácsadói bizottsága dolgozói az új CJD 19 új esetet erősítettek meg 1997 
júniusában, s egy-egy Franciaországban és Olaszországban is előfordult. 

CJD-esetek az Egyesült Államokban 

Országunkban is előfordultak CJD-esetek a fiatal felnőttek körében, {Lábjegyzet:26 } de e 
könyv írásakor még nem gondoltak arra, hogy ez közvetlen összefüggésben van a 
kergemarhakórral. A tünetek azonban eltérnek a CJD angol formájától. Mindig végzetes, 
halálos kimenetelű betegségről lévén szó, különösen szívfacsaró, amikor a családtagok 
végignézik, ahogy egy fiatal áldozat meghal. A tüneteket a 7. ábrán {Kép:07 – A CJD 
tüneteinek kiteljesedése az egyesült államokbeli esetekben} soroltuk fel. {Lábjegyzet:27 }, 
{Lábjegyzet:28 } 
A betegség enyhe tünetekkel kezdődik. Kibontakozásában néhány héten belül odáig jut, hogy 
a páciens egyedül többé nem életképes. 
  

2001-re majdnem kétmillió fertőzött szarvasmarhát fogyasztanak el 

Megjelent egy még komolyabb probléma, ami éppoly tragikus, mint az angliai halálesetek 
voltak. Vajon egy új, nagy járvány kezdetét látjuk magunk előtt? Többen pusztulnak el BSE 
miatt, mint CJD következtében? A válaszokat még nem ismerjük. Az ember 
kiszolgáltatottságának mértéke megrendítő. Dr. Dealler és Kent azt állították, hogy óvatos 
becslések szerint 2001-re 1,8 millió fertőzött szarvasmarhát fogyasztanak el. {Lábjegyzet:29 } 
Ez az óriási szám azt mutatja, hogy az egészségesnek látszó szarvasmarhák már akkor 
magukban hordozzák a BSE-t, amikor húsukért levágják őket. 
  

A kergemarhakór nem korlátozódik Angliára 

Sajnos a probléma nem korlátozódik Nagy-Britanniára. Néhány más országban is felbukkant, 
ahogy a 8. ábra {Kép:08 – Országok, ahol prionfertőzött embereket és állatokat találtak} is 
mutatja. {Lábjegyzet:30 }, {Lábjegyzet:31 } 
Az elmúlt három év alatt Franciaországban, Olaszországban ütötte fel a fejét a CJD a farmon 
dolgozó munkásoknál. {Lábjegyzet:32 } Noha az Egyesült Államok Mezőgazdasági 
Minisztériuma nem talált BSE-t az amerikai szarvasmarha-állományban, felmerül a kérdés: 
vajon jelen lehet-e a kór országunkban? A fejezet egy későbbi szakaszában fordítjuk 
figyelmünket erre a kérdésre. 
  

Nehézségek a betegség féken tartásában 

A betegség megfékezése érdekében néhányan azt javasolták, hogy egyszerűen tereljük össze, 
és vágjuk le a prionokkal fertőzött összes állatot. Talán ez a jó módszer arra, hogy az ember 



kiszolgáltatottságát felszámoljuk. Sajnos ez sem igazán életképes megoldás. Jelenleg nincs 
gyakorlati módja annak, hogy meghatározzuk, vajon egy tehénnek vagy egy másik állatnak 
van-e prionfertőzése, amíg el nem jut a betegség végső stádiumába. Hosszú lappangási 
időszakkal kell számolnunk. Az állatok fertőzöttek, de még nem mutatnak semmiféle tünetet. 
A legfertőzőbb betegségeknek – akár embereknél, akár állatoknál – rövid a lappangási ideje: 
néhány naptól néhány hétig terjed. Ilyen betegségek közé tartozik a kanyaró, a közönséges 
megfázás és a legtöbb bélfertőzés. Vannak azonban más emberi betegségek, melyeknek 
hosszú a lappangási idejük. Az egyik példa az AIDS. Tíz, sőt több év is eltelhet a HIV-vel 
fertőződés és az AIDS kialakulása között. A hosszú lappangási idejű betegségek különösen 
aggasztóak, mert egy embernek vagy egy állatnak már meglehet a betegsége, és átviheti a 
fertőző ágenst anélkül, hogy bármi jelét mutatná annak, hogy beteg. Ez az AIDS egyik 
legaggasztóbb jellegzetessége. Egészségesnek látszó HIV-fertőzött emberek ezrei vitték már 
át a betegséget másokra, mielőtt az AIDS bármi jele fellelhető lett volna náluk. 
Ugyanez az aggodalom merül fel a BSE-vel kapcsolatban is. A szarvasmarhák között ennek a 
betegségnek a lappangási időszaka (a betegséget hordozó ágenssel való fertőzés ideje és a 
tünetek tényleges kialakulása közötti időszak) kettőtől nyolc évig terjed. {Lábjegyzet:33 } A 
szivacsos agyvelősorvadásban meghalt emberek bizonyára nem ettek olyan szarvasmarha 
húsából, amely köztudottan BSE-vel fertőzött volt. Az azonban elképzelhető, hogy egy 
lappangási időszakban lévő BSE-vel fertőzött szarvasmarha húsából fogyasztottak, amelynél 
a betegség jelei még nem mutatkoztak. Már tettünk utalást arra, hogy az ember hihetetlenül ki 
van szolgáltatva a BSE-nek. Ennek az évtizednek a végére már majdnem kétmillió fertőzött 
szarvasmarhát fogyasztanak el. {Lábjegyzet:34 } 

Nincs laboratóriumi vizsgálat a prionbetegségek kimutatására 

A tünetmentes szarvasmarhák BSE-diagnosztizálásánál további nehézség merül fel, mivel – 
szemben az emberi HIV-fertőzéssel – a BSE-prionnal fertőzött tünetmentes szarvasmarhák 
számára nem létezik vérteszt. A fertőzött állatok immunrendszere egyáltalán nem reagál a 
prionok jelenlétére. Ezért nem vagyunk képesek felfedezni a prionfertőzést az antitest-szintek 
mérése útján, ahogy a HIV és hepatitis esetében tesszük. A prionok laboratóriumban sem 
tenyészthetők, nem is szaporíthatók, mert a legszigorúbb értelemben véve nem élő 
organizmusok, csupán fehérjék. 1996 szeptemberéig valójában nem volt készen hozzáférhető, 
alkalmazható laboratóriumi teszt, ami élő állatban azonosítani tudná a BSE-t. Mostanra 
kifejlesztettek egy gerinccsapolást igénylő tesztet (egy hosszú tűt szúrnak a hátcsigolyák közé 
a gerincfolyadékig), hogy magát a prionfehérjét tetten érjék. Ezzel akár a 95 százalékos 
pontosságot, megbízhatóságot is el lehet érni. {Lábjegyzet:35 } A különleges, specifikusan az 
abnormális prionfehérjéket kereső tesztek szakmai elnevezései: immunhisztokémia és 
immunblottolás. {Lábjegyzet:36 } A teszt lehet tévesen pozitív azoknál az embereknél, 
akiknek agyvérzése vagy agyhártyagyulladása volt. 
Sajnos amíg a prionok el nem szaporodnak annyira, hogy tüneteket váltsanak ki, a teszt nem 
képes felfedezni jelenlétüket a gerincfolyadékban, {Lábjegyzet:37 } vagyis nem képes 
figyelmeztetni a betegség jelenlétére, csupán igazolja azt, amikor a szimptómák kezdenek 
megjelenni. Különleges, poszt mortem (halál utáni) mikroszkopikus agyi vizsgálatokra van 
általában szükség, hogy nagyobb bizonyossággal állítsák fel a diagnózist, de talán még így 
sem lehetséges minden esetben felfedezni a betegséget. Különösen fontos megjegyezni, hogy 
egy tehénnek még akkor is lehet BSE-je, ha a boncoláskor árulkodó szivacsos agyi 
elváltozásokat nem találnak. Ennek az az oka, hogy az állat agyának a halál pillanatában 
történő mikroszkopikus tanulmányozásánál talán hiányzik néhány, a betegséget jelző tünet. 
{Lábjegyzet:38 } A betegség elterjedtségét mind az emberek, mind az állatok esetében 
igencsak alábecsülték. A prionbetegségek felfedezésében és megfékezésében jelentkező 



nehézségek összegzését mutatja a 9. ábra {Kép:09 – A prionbetegségek felfedezésének 
nehézsége}. 
  

Hány embernek van prionnal összefüggő betegsége? 

Alig egytucatnyi CJD-esetet diagnosztizáltak Európában, és világszerte is viszonylag keveset. 
Vannak prionnal összefüggő lappangó esetek is? Lehetséges, hogy másként diagnosztizált, 
szellemileg leépült egyéneknek is prion által kiváltott betegségeik vannak? Bizonyos 
körökben aggodalmak merültek fel, hogy néhány Alzheimer-kóros eset is lehet szivacsos 
agyvelősorvadás. A Pittsburghi Egyetem kutatói olyan pácienseket tanulmányoztak, akikről 
azt gondolták, hogy Alzheimer-kórban haltak meg. Alaposabb vizsgálattal kimutatták, hogy 
néhányan közülük valójában prionnal összefüggő Creutzfeldt-Jakob-kórban pusztultak el. 
{Lábjegyzet:39 } Ami ebben a beszámolóban érdekes, az az, hogy ezeknél az embereknél a 
betegség lassabban fejlődött és haladt előre, mint egy tipikus CJD-s páciens esetében. Az 
ilyen lassú előrehaladás a Nagy-Britanniában diagnosztizált CJD-variáns egyik 
jellegzetességére emlékeztet. 
Az Alzheimer-kór-kutatási Konzorcium (Alzheimer's Disease Research Consortium) 
neuropatológusai elvégezték annak a páciensnek a boncolását, akinek félreérthetetlenül CJD-
je volt, de a leletek csupán Alzheimert jeleztek nála. {Lábjegyzet:40 } Noha gondosan 
átkutattam az orvosi irodalmat, még csak véletlenül sem találkoztam egyetlen tanulmánnyal 
sem, ami beszámolt volna arról, hogy CJD-s eseteket helytelenül Alzheimer-kórral 
diagnosztizáltak. A dementia (leépülés)kutatásának idegkórtani szakembereinek tapasztalatai 
arra engednek következtetni, hogy 50–200 között egy olyan páciens is előfordul, aki 
klinikailag Alzheimer-kórral diagnosztizáltak, noha a boncolás félreérthetetlen eredménye 
CJD volt. Ez talán nem olyan nagy százalékos eltérés. Amikor azonban az ember az 
alzheimeresek teljes számát veszi szemügyre, az eseteknek ez a kis százaléka is jelentős. 
Legújabb felmérések szerint úgy 4 millió amerikainak van Alzheimer-kórja. {Lábjegyzet:41 } 
Egy harvardi orvosi jelentés szerint a becslések arra utalnak, hogy 2050-re ez a szám 
meghaladja a 10 milliót. {Lábjegyzet:42 } Még ha száz Alzheimerrel diagnosztizált páciens 
közül csak egynek volt CJD-je, az is 40 000 esetet jelentene, és 100 000-et a következő 
évszázad közepére. 
Mindeddig csak a CJD egyértelmű boncolásos eseteiről beszéltünk. Vannak olyan 
aggodalmak is, melyek szerint még boncolást végezve sem lehet minden prionnal kapcsolatos 
összefüggést könnyen diagnosztizálni. Például egy nemrég kiadott orvosi jelentés 
megjegyezte, hogy néhány esetben az Alzheimer-kór és a CJD közötti különbség nem is olyan 
egyértelmű. {Lábjegyzet:43 } Egy másik jelentés az agy elváltozásairól számol be egy 32 
éves férfi esetében, aki agyi leépülésben halt meg. A szerzők így következtetnek: "Ennél a 
páciensnél megvoltak mind a Creutzfeldt–Jakob-kór, mind pedig az Alzheimer-kór 
jellegzetességei, ami további bizonyítékul szolgál e betegségek közötti átfedés létezésére." 
{Lábjegyzet:44 } 
A prionnal kapcsolatos Gerstmann–Straussler-szindrómának nevezett betegség további, arra 
vonatkozó bizonyítékról gondoskodik, hogy az átvihető enkefalopatiák (agysorvadások) 
megbetegíthetnek és klasszikus nyomaikat is hátrahagyhatják. Az egyik betegnél, akiről 
kiderítették, hogy ilyen prionnal összefüggő betegségben szenved, mikroszkóp alatt sem 
voltak kimutathatók a szivacsszerű agyi elváltozások. {Lábjegyzet:45 } A kutatók arra a 
következtetésre jutottak, hogy a szivacsos agyvelősorvadást "nem lehet mindig kizárni 
neuropatológiai (idegkórtani) alapokon olyan embernél, aki elmebajban halt meg", és e 
betegségek valódi elterjedését valószínűleg alábecsülték". Más szóval a leépült (az Alzheimer-
kórhoz hasonló állapotban lévő, komoly mentális képességek elvesztésétől szenvedő) 



emberek között valószínűleg nem számolunk a prionnal összefüggő betegségek lehetőségével, 
mert nem minden ilyen eset produkálja a várt mikroszkopikus elváltozásokat. 
Talán még az előbbinél is riasztóbb jelentés arról számol be, hogy hatvanhat Alzheimer-
kórban szenvedő páciens közül ötvennek szivacsos elváltozásokat találtak az agyában. Smith 
és kollégái azt mondták, hogy ezeket az elváltozásokat szövettanilag lényegileg nem lehet 
megkülönböztetni a Creutzfeldt–Jakob-kórra (CJD) jellemző szivacsos elváltozástól. 
{Lábjegyzet:46 } Noha a szerzők nem gondolták, hogy a CJD vagy egy másik prionnal 
összefüggő állapot bizonyítékait találták meg, legalább felvetették ennek a lehetőségét. 
Bennem munkájuk aggodalmakat ébreszt, azaz az Alzheimer-kórnak létezhetnek altípusai. A 
létfontosságú kérdés tehát: vajon ezek közül az atípusos esetek közül néhány legalább részben 
összefüggésbe hozható-e a prionnal való érintkezéssel? Az efféle lehetőség messzire vezethet. 
A prion-összefüggésű betegségek és az Alzheimer-kór közötti párhuzamokat a 10. ábra 
{Kép:10 – A prionbetegségek és az Alzheimer-kór közötti párhuzamok} jelzi. 
E kollektív kutatótestület ezt a kijózanító tanulságot állapította meg: komolyan meg kell 
kérdőjelezni azt a feltevésünket, hogy a CJD ritka betegség. Ha az Alzheimer-kórral 
diagnosztizált egyének csak kis részének is CJD-je van (vagy típusos, vagy a típusostól eltérő 
formában), a prion-összefüggésű betegség esetszáma riasztó, nyomasztó lenne. 
  

Milyen állati termékek mentesek a prionoktól? 

Sok fogyasztó tudomására jutott néhány megdöbbentő statisztika a prion-összefüggésű 
betegségekkel kapcsolatban. Ebből természetesen adódott a kérdés: mely állati termékek 
jelentenek kockázatot az emberekre. A többség a marhahúsra összpontosít, ami érthető is. 
Noha az idegrendszer szövetei hordozzák a legnagyobb kockázatot, állatkísérletek igazolják, 
hogy a hús (kizárólag az állati izom) is átvihet prionnal összefüggő betegségeket. 
{Lábjegyzet:47 } Ez nem meglepő, mivel az izmot nyirok- és idegszövet hálózza be, és e két 
szövetről tudjuk, hogy BSE-vel megfertőzhető. {Lábjegyzet:48 } Nem lehet azonban kizárni 
annak a lehetőségét, hogy a tej is hordozhat betegséget indukáló prionokat. Sokan talán még 
emlékeznek arra, hogyan bizonygatták néhány évvel ezelőtt, hogy az anya szoptatással nem 
tudja átvinni a HIV-vírust gyermekére. {Lábjegyzet:49 } Most már tudjuk, hogy a HIV 
anyatejjel átvihető. {Lábjegyzet:50 } 
A prionbetegségek természetesen igen különböznek a HIV-től. A tejből származó kockázat 
azonban nem kisebb, mint a szarvasmarha szerveinek a fogyasztásából eredő veszély. Brit 
BSE-kutatók kimutatták, hogy legalább egy emberi eset feltételezi a tejben lévő prionok 
átvitelét. Egy CJD-ben elhunyt japán asszonyról megállapították, hogy a fertőző ágens a 
előtejében volt (ez az a fajta anyatej, ami az elválasztást követő első napokban termelődik). 
{Lábjegyzet:51 } Egészségügyi körökben a tej gyanúba került. Ezt a terméket vették célba, 
amikor az Egyesült Királyság kezdte felismerni a kergemarhakór problémájának jelentőségét. 
A brit kormányzat tej ellen foganatosított akcióját a 11. ábrán {Kép:11 – A BSE-fertőzött 
szarvasmarháktól származó tejet betiltották} magyarázzuk. {Lábjegyzet:52 } 
Megtiltották fertőzött tehén tejének emberi és állati fogyasztását egyaránt. Sajnos az állatok 
már jóval a tünetek felismerhetősége előtt megfertőződhetnek BSE-prionnal. Amikor a 
fertőzött, tünetmentes tehenek tejelnek, tejüket a gyűjtőtartályokban egészséges tehenek 
tejével keverik össze. Ha prion van jelen a tejben, elméletileg az egész gyűjtőtartályt meg 
tudná fertőzni. A pasztőrözés nem tudja elpusztítani a prionokat, így ez az eljárás nem nyújt 
semmi megoldást. Noha manapság nem lehet biztosan állítani, hogy a tej át tudja vinni a 
prionnal összefüggő betegséget, sokan rákérdeznek ennek eshetőségére. 
Más állatok húsát fogyasztani vagy tejüket inni – tehát nem a tehenekét – sem igazán 
biztonságos. Ezeknek az állatoknak a teje is fertőződhet prionokkal. Ahogy már említettük, 



körülbelül húszféle állatfaj – a juhot és a kecskét is ideszámítva – fertőződhet meg átvihető 
szivacsos agyvelősorvadással. 
Gyanúba kerültek az állati mirigyekből készült termékek is. Az egészséges élelmiszereket 
forgalmazó áruházak gyakran feltűnő helyen árusítják a mirigykivonatokat tartalmazó 
élelmiszerek nagy választékát. Ezeknél a cikkeknél jóval nagyobb a prionszennyezettség 
kockázata, ezért úgy gondolom, okos elkerülni őket. 
  

Fennáll-e a kergemarhakór kockázata az Egyesült Államokban és más nem 
európai országokban? 

Még az Egyesült Államokban is – egy olyan országban, ami hivatalosan azt állítja, hogy nincs 
bizonyíték a BSE-re – születtek lehangoló jelentések. Az egyik bizonyíték az átvihető 
nyércagysorvadás amerikai eseteiről számol be. A betegség kirobbanásának öt esetét 
dokumentálták az Egyesült Államokban, amely nyércek ezreit érintette. A betegség lesújtó 
hasonlóságot mutat mind a BSE-vel, mind pedig a CJD-vel: gyorsan elhatalmasodó leépülést 
(dementia) és halált okoz szivacsos jellegű agyelváltozások útján. 
Az öt eset közül három olyan nagy nyércfarmokon történt, ahol a nyérceket elhullott vagy 
teljesen legyengült tehenekkel táplalták, olyan tehenekről van szó, melyek a legelőn 
pusztultak el, vagy elestek, és képtelenek voltak felkelni, megállni támogatás nélkül. Mivel az 
ilyen teheneket emberi fogyasztásra alkalmatlannak tekintik, táplálékforrásul használták őket 
a nyércek és más lábasjószágok etetésére. (Megjegyzendő, hogy talán ugyancsak beteg 
tehenek szolgáltak táplálékforrásul a nyércek számára a másik két járványnál is.) 
{Lábjegyzet:53 } Az egyik járványnál a nyércek táplálására felhasznált egyetlen állati fehérje 
egy egyesült államokbeli elhullott tehéntől származott, és majdnem az egész nyércállomány 
elpusztult a szivacsos agysorvadástól. {Lábjegyzet:54 } 
Dr Mark Robinson és kollégái a Washington Állami Egyetemen kimutatták, hogy a nyérc 
kaphat szivacsos agyvelősorvadást, ha BSE-fertőzött szarvasmarha-szövetet fogyaszt. 
{Lábjegyzet:55 } Az eredeti kísérletről beszámoló jelentés az átvitel módját ecseteli: hogy 
viszonylag könnyen, még szájon át is végbemegy. Ezzel ellentétben nem lehetett megfertőzni 
a nyérceket súrlókórral fertőzött juh húsával való etetés útján. Hátborzongató lehetőség, hogy 
az egyesült államokbeli tehenek hordozzák a BSE-priont, és hogy a nyércek ebből a forrásból 
kapták meg a betegséget. 
  

A prionbetegségre irányuló kormányzati kutatás szűklátókörű 

Hogyan létezhetett BSE a szarvasmarha-állományban, miközben az Egyesült Államok 
Mezőgazdasági Minisztériuma (U.S. Department of Agriculture, USDA) megnyugtatta az 
országot? Néhányan feltételezik, hogy az USDA túlzottan szűkre szabta látókörét. Az USA-
ban a legújabb BSE-felmérés többnyire a BSE brit formájának a felismerésére összpontosít. 
Az USA kormányzata ebből a célból alapos felvilágosítást nyújt gyakorló állatorvosok, 
diagnosztikai laboratóriumok és állatorvos kollégák részére. Az USDA videokazettákat és a 
BSE-fertőzést ábrázoló mikroszkopikus metszeteket terjesztett. Specialistákat küldtek Nagy-
Britanniába, hogy első kézből tapasztalatot szerezzenek a betegség felismerésében. 
{Lábjegyzet:56 } Az USDA elismeri, hogy mindeddig az USA-ban a legtöbb BSE-felmérés 
azon az előfeltételezésen alapult, hogy a klinikai jelek és az ideg-kórélettan eredményei 
ugyanazok lesznek, mint Nagy Britanniában. 
Szaporodnak azok a bizonyítékok, hogy az USDA felmérésének módszerei félrevezetők 
lehetnek. Vizsgálatok szerint a BSE az angol teheneket megbetegítő kergemarhakór mellett 



más típusú betegségeket is okozhat. E kutatások közül néhány maguktól az USDA 
szakembereitől származik. Dr. Cutlip és kollégái figyelemre méltó megfigyeléseket tettek, 
amikor amerikai bárányoktól származó surlókórral fertőztek meg amerikai szarvasmarhákat. 
Úgy vitték át a betegséget, hogy surlókórral fertőzött juh agyszövetének szuszpenzióját 
injektáltak szarvasmarhák agyába. A marháknál kialakult a BSE, de igencsak eltért az 
Angliában ismert változattól. Az állatok nem mutatták azokat a tipikus, "kerge marhára" 
emlékeztető jeleket, amelyeket az angliai szarvasmarhák produkáltak. Nem volt sem 
agresszivitás, sem megnövekedett ingerlékenység, sem az érzékelő reakciók felfokozódása, 
melyek a brit betegségváltozatra oly jellemzőek. Továbbá amikor fertőzött szarvasmarhák 
agyát mikroszkopikusan tanulmányozták, nem mutatták a szokásos szivacsszerű 
elváltozásokat. Csak különleges tesztek segítségével lehetett biztos diagnózist felállítani, 
amelyek kimutatták az agyukban lévő prionokat. A szerzők arra a következtetésre jutottak, 
hogy a nem diagnosztizált súrlókór (viszketegség) hozzájárulhat az "elhullott tehén" 
szindrómához, és felelős lehet a nyérceknél megállapított átvihető agysorvadás néhány 
járványos kirobbanásáért. {Lábjegyzet:57 } 
További, annak lehetőségét alátámasztó közvetett bizonyíték is van, hogy a BSE amerikai 
szarvasmarhákat is megfertőzött, de tüneteik eltértek a brit változattól. Más állatfajok között 
végzett kísérletek mostanra már bebizonyították, hogy a prionoknak különböző fajtái 
léteznek. Például egy brit kutató megállapította, hogy amikor fertőzött kecskék csoportjából 
származó prionokat injekciózott egerekbe, álmossággal jellemezhető agysorvadás alakult ki 
náluk. A fertőzött kecskék egy másik csoportjából való prionok is okoztak agyi 
elváltozásokat, amikor egerekbe injekciózták őket, azonban ahelyett, hogy letargikussá váltak 
volna, a beteg egerek hiperaktívak lettek. {Lábjegyzet:58 } A tanulság: a kecskéknél 
valószínűleg legalább kétféle különböző prionnal összefüggő betegség létezik. Noha a 
betegség a kecskéknél egyformának látszott, amikor egy másik fajra vitték át (ebben az 
esetben egerekre), a két igen eltérő betegség közül az egyik alakult ki. 
Az efféle vizsgálatok felvetnek egy igen fontos kérdést. Ha a kecskéknél megnyilvánuló prion 
kiváltotta betegség egereknél különböző megjelenésű betegségeket támaszthat, vajon a 
juhsúrlókór (viszketegség) is eredményezhet egynél több típusú szarvasmarha-
megbetegedést? Ahogy már láttuk, igen a válasz. Az USA-ban az "elhullott tehén" betegség 
kiváltó oka mint a BSE egyik fajtája vagy típusa is felszínre bukkanhat. Egy másik BSE-fajta, 
mint kergemarhakór van jelen Angliában. 
  

A prionbetegségeknek hosszú a lappangási ideje 

Van egy másik, igen fontos aspektus, amit újra hangsúlyoznunk kell. Ezeknek az átvihető 
szivacsos agysorvadásoknak igen-igen hosszú a lappangási idejük. Ahogy emberekkel 
összefüggésben említettük már, bizonyíték van a kuru hosszú lappangási idejére. Akár 30 év 
is eltelik, míg megmutatkozik. Valószínűleg ugyanez igaz a CJD-re is. Ahogy a BSE-nél 
láttuk már, akár 6–8 évbe vagy még többe is beletelhet, míg a beteg teheneknél a betegség 
jelei megmutatkoznak. A burkolt, ám fontos célzás ebben az, hogy állatok és emberek ezrei 
lehetnek fertőzöttek, de sok év eltelte ellenére sem fejlődtek még ki a szimptómák. Egy 
fertőzött tehén elméletileg átviheti a betegséget, akár kifejlődött nála a tünetekkel együtt járó 
betegség, akár nem. A széles körben publikált tilalom, miszerint elhullott állatok részeivel 
tilos etetni a brit szarvasmarhákat, nem állította meg a járványt, noha mintha lelassult volna. 
Egy 1997-es statisztikai kimutatás szerint 31 903 brit szarvasmarhánál alakult ki a BSE, 
olyanoknál, amelyek a tilalom hatályba lépése után születtek. {Lábjegyzet:59 } Meg kell 
értenünk, hogy fiatal tehenek is lehetnek fertőzöttek, és emberekre is átvihetik a betegséget. 



A borjakat tápláló "tejpótlékok" állati termékeket tartalmaznak 

Ha a BSE jelen van más országokban is, például az Egyesült Államokban, nagy valószínűség 
szerint a mezőgazdaságban alkalmazott eljárások terjesztették el széles körben. 1996 
áprilisáig az Egyesült Államokban a szarvasmarhák tápjában 15 százalék volt az állati 
forrásból nyert fehérje. {Lábjegyzet:60 } Meglepő, hogy éppen a tehenek tápjában használták 
fel a maradék anyagokat. Sok farmon a tehenek "borjú-tejpótlékokat" kapnak, egyféle 
mesterséges tejet. Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy a tehén tejét inkább a piacon adják el, és 
ne a borjút táplálják vele. Ha az ember 1996-ig beleolvasott volna e tejpótlékok összetevőit 
tartalmazó listába, ilyen kifejezéseket talált volna, mint "állati plazma" és "állati 
fehérjetermékek", melyek akár "húst és csonttáplálékokat" is tartalmazhattak. 
{Lábjegyzet:61 } E tejpótlékok útján kerültek kapcsolatba a szarvasmarhák a fertőzött vér 
alkotóelemeivel vagy a megbetegedett tehén más testrészeivel. 
Az ismeretnek a birtokában , hogy a BSE valószínűleg a brit tehenek nyesedékhússal való 
táplálásának az eredménye,sem volt hajlandó az Egyesült Államok az efféle gyakorlatot 
betiltó törvényeket hozni. A kergemarhakór kiváltotta izgalom nyomában azonban az FDA 
végül tilalmat rendelt el, miszerint a háziállatokat tilos etetni más házi állatok tetemeinek 
bármely részével (a háziállatok közé tartozik a szarvasmarha, a juh és a kecske is). 
{Lábjegyzet:62 } A vértermékek, tej, tejtermékek és a háziállatokból származó zselatin és a 
kizárólag disznók és lovak feldolgozása során nyert fehérje még mindig engedéllyel kerül a 
tápokba az Egyesült Államokban. Az FDA tanácsadó bizottsága felkérte az FDA-t, hogy 
hivatalosan törölje a zselatint az állati táplálékok sorából, mivel nincs elég adat annak 
bizonyítására, hogy biztonságos, különösen akkor, ha Európából származik. Amint ebből az 
írásból kitűnik, az FDA még nem határozott a zselatin kérdéséről. 1996-ig Nagy Britannia 
sem tiltotta meg, hogy az állatokat más állatokkal vagy állati részekkel etessék. 
Többen feltételezik, hogy az Egyesült Államok kormányának a kinyert állati szövetekről 
szóló rendelet kibocsátásával kapcsolatos késlekedése jól szemlélteti az érdekek valóságos 
konfliktusát a minisztérium szervezetében. A brit hatósági szervekhez hasonlóan az USDA két 
feladatkört tölt be: őrködik a nemzet táplálékellátása felett, és védelmezi a mezőgazdasági 
közösség érdekeit, hogy elősegítse az állati termékek eladását. Egészen nyilvánvaló, hogy ez a 
kettős cél gyakran konfliktusba kerül egymással. 
  

Más prionbetegségek 

A prionbetegségek tárgyalásánál a CJD eshetőségére összpontosítunk. Figyelembe kell 
vennünk azonban, hogy más, kevésbé rémisztő betegségek is kezdenek felbukkanni annak 
lehetséges következményeként, hogy az állatokból emberekbe prionok kerülnek át. Az egyik 
ilyen betegség a Paget-kór, ami jelentősen rontja az életminőséget. Szétzilálja a csontok 
fejlődésének folyamatát, gyengíti, elvékonyítja őket, és így eldeformálódnak. A 
leggyakrabban megtámadott csontok közé tartozik a medencecsont, a kulcscsont, a koponya, a 
gerinc és a láb hosszú csontjai. A kór által megtámadott csontokban krónikus fájdalom is 
felléphet. Ez a betegség az Egyesült Államok 40 év feletti lakosságának három százalékát 
sújtja; ennek aránya az életkorral együtt nő. Nemrég felfedezett bizonyíték mutat egy másik 
lehetséges, ezt a betegséget kiváltó prionra, ami ugyancsak átvihető állatokról emberekre. A 
betegség kialakulásának kockázati tényezői közé sorolható az agyvelő vagy más állati szervek 
fogyasztása (kétszer nagyobb kockázat), a beteg lábasjószágig visszakövethető hús 
fogyasztása (2–7-szer nagyobb kockázat), és a szarvasmarhák gondozása, tenyésztése (kétszer 
nagyobb kockázat). {Lábjegyzet:63 } Bizonyos földrajzi területeken a kutyákkal vagy 



macskákkal való rendszeres érintkezés is növelheti a kockázatot. 
  

Mit kellene tennünk? 

A Fogyasztók Egyesülete, egy független, önjelölt brit érdekvédő szervezetre hivatkoztak, 
amint azt állította, hogy a BSE-kockázat elkerülésének egyetlen módja a marhahús 
fogyasztásának teljes elhagyása lenne. Ez egybecseng egy megbecsült BSE-kutató és a Leeds-
i Egyetem mikrobiológia-professzorának, dr. Richard Laceynek a javaslatával. A problémára 
vonatkozó egyszerű válaszát a 12. ábra {Kép:12 – El kellene kerülni a húsevést} fogalmazza 
meg. {Lábjegyzet:64 } 
Nagy-Britanniában sokan megfogadták tanácsát. E könyv megírásakor az Egyesült 
Királyságban a családok 47 százaléka már nem vásárolt marhahúst. {Lábjegyzet:65 } 
Mások még tovább mennek. Azt javasolják – tekintettel arra, hogy az állatbetegségeke 
világszerte annyira eluralkodtak –, vegyük fontolóra: vegetáriánusok leszünk. Kimutatták, 
hogy a BSE éppen csak az egyike a sok végzetes, állatokkal összefüggő betegségeknek. 
Csupán az Egyesült Államokban sok száz halálesetnél bizonyították, hogy állatokkal 
kapcsolatos fertőzés okozta őket. A kiváltó ágensek közül a legjelentősebbek talán még nem 
annyira ismertek, a többség azonban legalább egyet ismer közülük, melyeket a 13. ábrán 
{Kép:13 – Húsban és húsipari termékekben található, betegséget okozó tényezők} soroltunk 
fel. 
Az eddigiek mellett azt sem felejthetjük el, hogy a nyugati világ két nagy pusztítója a rák és a 
szívbetegség okozta idő előtti halál kockázata az állati termékek növekvő fogyasztásával 
együtt növekszik. 
  

Rosszabb, mint az AIDS? 

Mivel óvatos becslések alapján körülbelül kétmillió BSE-fertőzött szarvasmarhát 
fogyasztottak el az emberek világszerte, megvan a potenciális lehetősége annak, hogy egy 
széles skálájú, világméretű járvány tör ki, ami akár az AIDS-szel is rivalizálhat az érintett 
emberek számát tekintve. Kb. 2000-ig nem igazán fogjuk megtudni, hogy a betegség 
szarvasmarhák között fellépő járványhoz hasonló – ezrekben mérhető – méreteket ölt-e az 
emberek között. {Lábjegyzet:66 } A CJD azonban sok tekintetben rosszabbnak látszik, mint 
az AIDS. A HIV-nél a fertőzést már kezdeti stádiumában diagnosztizálni tudjuk. Ezen a 
ponton farmakológiás vagy más terápiák léptethetők életbe, hogy megpróbálják megelőzni a 
fertőzés AIDS-szé történő kifejlődését. Ha az AIDS ki is fejlődik, vannak kezelési 
lehetőségek. A CJD esetében azonban nincs lehetőség sem a korai felismerésre, sem a 
betegség egyes szakaszaiban történő kezelésre. Ez egy gyorsan elhatalmasodó, rémisztő 
betegség, ami cselekvőképtelenséget és gyakran rosszabb tüneteket okoz, mint az AIDS, 
kérlelhetetlenül halad előre, kifejlődik, és halált hoz. 
  

Már túl késő? 

Már túl késő, ha évekig marhahúst és más állati termékeket fogyasztottunk? A válasz 
egyértelműen: nem. Valószínűleg sok ember még nem érintkezett átvihető agysorvadást okozó 
prionokkal. Ezeknek az embereknek kicsi az esélyük arra, hogy valaha prionnal kapcsolatos 
betegségektől haljanak meg, mivel teljesen elkerülték az állati termékeket. 
Néhányan még nem tudnának vállalni egy vegetáriánus étrendet. Mások viszont úgy 



gondolják, hogy már semmi értelme ennek, mert már valószínűleg érintkeztek fertőző 
prionokkal. Még az ilyen emberek számára is van remény. Az átvihető szivacsos agysorvadás 
esetében a bizonyítékok azt sejtetik, hogy a prionokkal való érintkezés mértéke és mennyisége 
határozza meg a betegség lappangási idejét. {Lábjegyzet:67 } Főleg állatkísérletekben 
szemlélhető ennek igazsága: minél több prionnal érintkezett az egyén, annál rövidebb idő alatt 
fejlődik ki a betegség. Etikai okok miatt természetesen nem létezik olyan kísérlet, ami 
emberekkel is elvégezhető. (Nincs módunk arra, hogy megmérjük vagy megbecsüljük, 
mennyi BSE-fertőzött húst evett meg valaki egész életében.) 
Az elvégzett állatkísérletek alapján azonban joggal gondolhatunk arra, hogy lesznek 
különbözőségek az emberek között a prionfertőzött anyag és a betegség kialakulása közötti 
lappangási idő tekintetében. Talán valakinél, aki nagy mennyiségű priontartalmú ételt eszik, 
tíz éven belül vagy ennél rövidebb idő alatt fejlődik ki a betegség, miközben valakinél, aki 
mérsékelten, sőt jelentősen kevesebbet érintkezik ilyen veszélyforrással, 15–20 éven belül 
alakulhat ki ez az állapot. Egy másik pedig, aki még kevésbé van kitéve efféle veszélynek, 
talán harminc év vagy még hosszabb idő eltelte után sem épül le a betegségtől. 
Még ha valakinek az is a sorsa, hogy CJD-szerű állapottal essen ágynak csak azért, mert 
előzőleg prionokkal érintkezett, talán jelentős mértékben lehet késleltetni nála a betegség 
kifejlődését. {Lábjegyzet:68 } És ne felejtsük el: az állati termékeket kiküszöbölő étrend 
további kedvező hatást fejtene ki, mivel csökkenti más kóros állapotok, mint például a szív-, a 
cukorbetegség és a rák kockázatát. 
Az Egyesült Királyságban kitört BSE-járvány négy további témakörre irányította a 
figyelmünket. A 14. ábrán {Kép:14 – A BSE-járvány miatt felmerülő kérdések} soroltuk fel 
őket. 
A kormányzatok sehol a világon nem adnak hangot az állatbetegségek emberekre gyakorolt 
hatása miatti aggodalmaiknak. Miért várunk addig, amíg a legközelebbi járvány közelebbről 
sújtja otthonunkat, amikor a figyelmeztető jelzések közelről hangzanak? Miért kellene 
ezreknek meghalniuk idő előtt agyi elváltozásokat okozó betegségektől? Miért nem kezdünk 
változtatásokat bevezetni ma, hogy e betegségek kockázatát lecsökkentsük? 
  

A kergemarhakóron túl 

A kergemarhakór 1996-ban került az újságok címoldalára. Ugyanebben az évben azonban 
más – állatokkal kapcsolatos – betegségek is több ezer emberi életet követeltek, noha nem 
kerültek a nyilvánosság elé. 
Néhány amerikai mikrobák okozta betegségekről szerzett tapasztalatot. E mikrobák a 
közelünkben vannak: a helyi zöldségboltban vagy akár a saját hűtőszekrényünkben. E 
baktériumok és vírusok közül néhány az ember egészségét fenyegető betegségeket okoz, 
melyeket a közegészségügy hivatásos gyógyítói jól ismernek. A különböző mikrobák 
(kórokozók) és az emberi kockázatok közötti kapcsolatok, összefüggések még spekulatív 
jellegűek. Szinte minden efféle betegség azonban állati termékekkel van összefüggésben. 
A fertőző betegségek ismét messzemenő elsőbbséget kaptak a közegészség küzdőterén. 
Különleges aggodalmat jelentenek a táplálékunk biztonságát érintő, egyre szaporodó 
fenyegetések. A New England Journal of Medicine egyik szerkesztőségi cikkében így mutat rá 
erre: "A táplálék mikrobiológiai kockázatai egyre növekvő gondot jelentenek." 
{Lábjegyzet:69 } Erre való tekintettel nekünk kell meghatároznunk, vajon 
táplálékválasztásunk minimumra tudja-e csökkenteni személyes kockázatunkat ezen 
elszomorító és néha halálos kimenetelű fertőző betegségekkel szemben. 
A magas szintű kórházi ellátás ellenére fellépő fertőző megbetegedések ezreiért lényegileg a 
táplálékunk a felelős. Évente durván 60 000 táplálékkal kapcsolatos betegségről számolnak be 



az egészségügyi központoknak (Centers for Disease Control). {Lábjegyzet:70 } E 60 000 
jelentett eset nem igazán jelzi az érintettek tényleges számát. Újabb becslések szerint egyedül 
az Egyesült Államokban a szennyezett étel okozta bélbetegségek száma évi 80 millió. 
{Lábjegyzet:71 } 
  

A szerény Eshericia coli 

Az E. coli az egyik leghétköznapibb baktérium. Beleinkben milliószámra él. Sajnos néhány E. 
coli-típus veszélyes, sőt életveszélyes is lehet. Két ilyen változatra szaknyelven mint a 
0157:H7 és a 0104:H21 savótípusra hivatkoznak. Mindkettő komoly béltüneteket okozhat, 
akár véres hasmenést is beleértve. S ami még rosszabb, gyermekeknél a hemolitikus urémia 
(húgyvérűség), tünetegyütteseként ismert HUS életveszélyes betegséget okozza. A HUS 
gyermekeknél a heveny veseelégtelenség legáltalánosabb esete. {Lábjegyzet:72 } Neve abból 
ered, hogy vörösvérsejt-pusztulást (hemolízis), és veseelégtelenséget okoz. Ez utóbbi 
(urémiaként ismert) probléma a vérben hulladékok, salak- és szennyező anyagok 
elszaporodását váltja ki. A túlélőknél olyan krónikus veseproblémák alakulhatnak ki, hogy 
akár dialízisre és/vagy veseátültetésre is szükség lehet. {Lábjegyzet:73 } Az 1992. év végén 
és az 1993. év elején a veszélyes E. coli szerotípusai több mint hatszáz fertőzést okoztak, és 
négy életet követeltek a hamburgeres gyorsétkeztetés következtében. {Lábjegyzet:74 }, 
{Lábjegyzet:75 } Az egészségügyi központokban több mint 2000 fertőzésről számoltak be, és 
ehhez járult még a jóval több gyanított eset, amiről nem készült jelentés. Ezenkívül minden 
évben körülbelül húsz haláleset társul mindehhez. {Lábjegyzet:76 } Úgy becsülik, hogy 
évente legalább 20 ezer ember betegszik meg E. colitól, s ezek közül minden harmadiknál 
kórházi kezelésre van szükség. 
Nem a marhahús az egyetlen táplálék, ami otthont adhat ennek a komoly fertőzést okozó 
ágensnek. Az E. coli változatai okozta emberi megbetegedéseket a nyers és a 
kereskedelemben kapható pasztőrözött tejre egyaránt visszavezették. Az utóbbinál a 
betegséget okozó E. coli, amit nagy mennyiségekben lehet megtalálni néhány szarvasmarha 
hulladékban, valószínűleg pasztőrözés után szennyezhette a tejet. {Lábjegyzet:77 } A további 
fertőző források között tartható számon a kolbász, {Lábjegyzet:78 } a sült marhahús és az 
almabor, mivel az almaborba kerülő néhány almát arról a földről vették fel, ahol 
szarvasmarhák kóboroltak, és amit trágyával fertőztek. {Lábjegyzet:79 } A vadászat során 
szerzett hús, mint például a szarvasé is lehet a fertőző kórokozó hordozója. {Lábjegyzet:80 } 
Az E. coli a szarvasmarhák egy százalékánál van jelen. {Lábjegyzet:81 } A feldolgozási 
folyamatok miatt egy hamburger egyidejűleg sok állatból származó húst tartalmazhat, tehát 
egyetlen forrásnál nagyobb táptalajt terem a betegség kitöréséhez. {Lábjegyzet:82 } Az E. coli 
okozta megbetegedések összegző felsorolása a 15. ábrán {Kép:15 – Veszélyes E. Coli-
baktérium által kiváltott betegség} látható. 
1995-ben Amerika minden államában E. coli kiváltotta betegség kirobbanásáról számoltak be. 
A 16. ábra {Kép:16 – E. Coli okozta betegségek az USA-ban} mutatja a jelentett esetek 
számát minden egyes államban. {Lábjegyzet:83 } 
Ezek a számok nem tükrözik a megbetegedések tényleges arányát, mivel a laboratóriumok 
csak körülbelül 51 százalékban tudják kimutatni az E. coli okozta véres hasmenést. 
{Lábjegyzet:84 } Az egészségügyi központok hivatalos ajánlata, hogy minden laboratórium 
végezzen vizsgálatot legalább az E. coli 0157:H7 okozta vérzéses hasmenés kimutatására. 
{Lábjegyzet:85 } 
Listeria okozta fertőzés 



A Listeria monocitogének olyan baktériumok, melyek ugyancsak okozhatnak életet 
veszélyeztető betegséget. A betegség tünetei az influenzáéhoz hasonlítanak. Noha némileg 
sikerült visszaszorítani a listeriás esetek számát, az Egyesült Államokban minden évben még 
mindig halálesetek százait okozza, melyek elkerülhetők lettek volna. A Journal of the 
American Medical Association (az Amerikai Orvosok Szövetségének folyóirata) 1995-ös 
jelentése közölte, hogy minden évben körülbelül 1100 amerikai betegszik meg Listeria-
fertőzéssel. Közülük körülbelül 250 meg is hal. {Lábjegyzet:86 } Az egészségügyi központok 
egy korábbi becslése ugyancsak döbbenetes halálozási arányt mutatott. {Lábjegyzet:87 } 
Mindkét jelentés szerint a fertőzöttek több mint 20 százalékánál következett be végül Listeria-
fertőzésből eredő halál. Noha a Listeria főleg a terhes nőkre és újszülöttekre jelent különös 
kockázatot, az újabb eseteknek csupán az egy harmada fordult elő ezeknél a csoportoknál. A 
fertőzésnek kitett személyek leginkább az idősebbek és azok, akiknek immunrendszere 
bizonyos körülmények között, mint például rák, cukorbaj és AIDS következtében legyengült. 
A legveszéllyesebb táplálékok a lágy sajtok és az elégtelenül átfőtt csirkék. {Lábjegyzet:88 } 
Szintén a kockázatos árucikkek közé tartozik az újra melegített hot dog. A Listeria-eseteknek 
a hot dogokkal és a csirkékkel való kapcsolatát a 17. ábra {Kép:17 – Listeria baktériumok a 
hot-dogban és csirkében} mutatja. {Lábjegyzet:89 } 
  

Campylobacter 

A Campylobacter az Egyesült Államokban a bakteriális ételmérgezések egyik leggyakoribb 
oka, noha még nem került a toplistára. Minden évben több mint kétmillió amerikai fertőződik 
meg ezzel az organizmussal, és fejlődnek ki tünetek, mint például hasi fájdalom, láz, 
hányinger és hányás. Az esetek 20 százalékában a betegség krónikussá és komollyá válhat. 
Országunkban minden évben 200 haláleset vezethető vissza a Campylobacterre. 
{Lábjegyzet:90 } A Campylobacter-fertőzés Guillain–Barré-szindrómát is okozhat, egy súlyos 
és potenciálisan életet fenyegető betegséget. {Lábjegyzet:91 } A Guillain–Barré egyfajta 
gyorsan lezajló bénulásos betegség, ami általában a lábakban kezdődik, majd végighalad a 
testen. Hatással lehet a légzőizmokra, és így fulladásos halált is okozhat. {Lábjegyzet:92 } A 
Guillain–Barré eseteit a Campylobacter mellett más okok is kiválthatják. A Campylobacter 
egy rosszabb paralitikus betegség kiváltására is képes, ami még akkor is komoly 
rokkantsággal jár, ha az illető fel is épül e heveny betegségből. {Lábjegyzet:93 } 
Ha a Campylobacter-fertőzés kockázata szemponk a listát. Az emberi megbetegedések több 
mint a fele vezethető vissza a csirkefogyasztásra. Egy egészen újkeletű, 1990-es, a Wisconsini 
Egyetemen készült, több mint 2000 tyúkkal folytatott kísérlet – amelyben a tyúkokat három 
különböző állományból válogatták össze – megállapította, hogy nyolc kivételével az összes 
madár megfertőződött ezzel a potenciálisan veszélyes kórokozóval. {Lábjegyzet:94 } Noha az 
organizmus általában csak a madarak bélrendszerében tartózkodik, mégis problémát jelent, 
mivel manapság a csirkéket nem a nagymama alkalmazta módszerrel vágják le (lecsapják a 
fejét), hanem automatizált gépekkel. Miközben a csirkék a szállítószalagon haladnak, testüket 
éles késsel felnyitják, és a béltartalom szétfröccsen magára a húsra is. A Campylobacter-
betegséget előidéző élelmiszerek közé tartozik még a marhahús, a cukorbevonatú sütemény, a 
nyers tej és a tojás. {Lábjegyzet:95 } 
  

Salmonella 

A súlyos hasmenéses megbetegedéseket okozó baktériumok között a Campylobacter után a 
Salmonella a második. Ez az Egyesült Államokban évente körülbelül kétmillió megbetegedést 



okoz. {Lábjegyzet:96 } A Salmonellának több mint két ezer különböző változata (szerotípusa) 
van. 
A Salmonella egyik leghétköznapibb szerotípusát Salmonella enteridisnek nevezik. Ez a 
szerotípus minden évben sok járvány kitörését okozza, jellemzően egy közös forrásból sok 
ember fertőződik meg. Évente átlagosan ötvenöt ilyen járványról számolnak be az 
egészségügyi központoknak. Ez a számadat nem tükrözi az előfordulások valós számát. Egy 
nyilvánosság előtt lezajlott járvány kapcsán az is világossá vált, hogy minden ezer esetből 
csak háromról számoltak be a hatóságoknak. {Lábjegyzet:97 } 
A legtöbb áldozatnál egyszerű bélfertőzés lép fel hasmenéssel, lázzal és hidegrázással, de a 
páciensek több mint 10 százalékának kórházi ellátásra van szüksége. A kórházban ápoltak 
közül hozzávetőlegesen minden százból hárman meghalnak. {Lábjegyzet:98 } Igen komoly 
vagy életet fenyegető, a Salmonella családjából eredő kórokozók kiváltotta komplikációk 
közé tartozik az agyhártyagyulladás (meningitis), a vérmérgezés (sepsis) és a krónikus ízületi 
gyulladás, amely betegségek néhány esetben halállal végződnek. {Lábjegyzet:99 } A 
csecsemőknél, az idősebbeknél és azoknál, akiknek immunrendszeri problémáik vannak, 
nagyobb a komoly betegség kialakulásának kockázata. 
Úgy tűnik, a Salmonella spontán okoz széles skálájú járványos megbetegedéseket. Az egyik 
igen meglepő, egyetlen forrásra visszavezethető járvány majdnem 200 ezer embert fertőzött 
meg. Egy egyszerű tejüzemben gyártott pasztőrözött tej volt a kiváltó ok. {Lábjegyzet:100 } 
Egy másik nagy járványkitörés esetében, ami szintén 200 ezer egyént sújtott, fertőzött 
jégkrém volt a bűnös. {Lábjegyzet:101 } Az utóbbi rávilágít arra, hogy viszonylag kevés 
Salmonella organizmus elég ahhoz, hogy komoly betegséget okozzon. A közegészség 
kutatóinak megállapítása szerint, annak ellenére, hogy ezrek fertőződtek meg, még a 
legszennyezettebb jégkrémmintában, fél csészényi felszolgált jégkrémben is csak hat 
Salmonella baktérium volt. {Lábjegyzet:102 } Az, hogy ilyen csekély számú baktérium képes 
komoly betegséget okozni, rávilágít ezeknek az organizmusoknak a veszélyes voltára, és azt 
is jelzi, mennyire nehéz biztosítani, hogy akár egyetlen ételből is teljesn kiküszöböljék. A 
gyakran Salmonella-járványt előidéző élelmiszerek közé tartozik a házilag készített fagylalt, 
csokoládé, tojás és a tojásból készült termék is. 
A tojáshelyzet már sok vásárlót felháborított, mert a látszólag hibátlan külsejű tojás is 
megfertőződhet. Ha a tojáshéj teljesen érintetlen, belül mégis ott tartózkodhat a Salmonella. 
Úgy kerülhet a tojáshéjon belülre, hogy a baktériumok észrevétlenül megfertőzik a látszólag 
egészséges tyúkok tojást tojó szerveit. Mivel a héj a tojás többi része után alakul ki, a tojások 
már a héj kialakulása előtt Salmonella-fertőzötté válhatnak. {Lábjegyzet:103 } Még az ország 
legjobban veszélyeztetett régiójában is – az északkeleti államokban – 10 000 tojás közül 
csupán egy fertőzött Salmonellával. Éppen ezért néhány vásárló úgy érezte, hogy a tojással 
járó kockázat csekély. Talán az otthon nevelt csirkék korában ez igaz volt. Azonban a mai, 
óriási mennyiségű élelmiszertermelés világában a kockázat megsokszorozódott. Az 
egészségügyi központok kimutatták, hogy sok étteremben és kereskedelmi létesítményben 
készített ételnél használnak a "közös tojásállományból". Más szóval gyakran sok száz tojás 
tartalmát vegyítik össze, hogy nagy mennyiségű ételt készítsenek. Az egészségügyi központok 
a következő megfigyelést tették: "Ha 500 tojást vegyítenek össze, körülbelül minden 20. ilyen 
adag és bárki eszik abból a sütésből, kockázatnak van kitéve." {Lábjegyzet:104 } 
Egy másik feltűnést keltő Salmonella-járvány az ország nyugati részén tört ki nemrég. 
Legalább kilencvenen betegedtek meg, mivel szennyezett marhából készült füstölt, szárított 
marhahúst ettek. Tehát a felvágott is felkerült arra a listára, ami már tartalmazta a kolbászt és 
szalámit, mint fontos betegséghordozó tényezőket. Ennek az oka azért is oly zavarba ejtő, 
mert az efféle állati termékeket jellegzetes módon azonnal fogyaszthatónak tekintik. Az 
átlagos fogyasztó nem látja szükségesnek, hogy megfőzze vagy sterilizálja ezeket az 
élelmiszereket. {Lábjegyzet:105 } A kakaó is aggodalomra ad okot, mivel legtöbbször nem 



melegítik fel az étkezés előtt. A Salmonella-megbetegedések jellegzetességeinek összegzését 
mutatja a 18. ábra {Kép:18 – Salmonella-megbetegedések}. 
  

Vékony- és vastagbélgyulladást okozó Yersinia-fertőzés 

A Yersinia-fertőzést szokatlan jellege miatt, bár sebészeti beavatkozást nem igényelne, 
műtéttel kezelik, mivel összetévesztik a vakbélgyulladással. Sok Yersiniával fertőzött 
fiatalember esett át vakbélműtéten. Ennek az volt az oka, hogy a kórokozó lázat és komoly 
alhasi fájdalmat okoz, vagyis a heveny vakbélgyulladás tüneteit utánozza. {Lábjegyzet:106 } 
A Yersiniával fertőzött táplálékok között találjuk a disznóhúst, a nyers- és pasztőrözött tejet, 
kakaót, a hurkát, a kolbász-féléket, a disznósajtot és belsőségeket. {Lábjegyzet:107 } 
  

Clostridium perfringens-fertőzés 

A Clostridium perfringens a másik mindennapos okozója a járványoknak az Egyesült 
Államokban. Évente általában több mint 1000 esetről számolnak be, de ez ismét kevesebb a 
tényleges eseteknél. {Lábjegyzet:108 } Általános, hogy a járványban szerepet játszó 
élelmiszerforrás a főzött marhahús. {Lábjegyzet:109 } A csirkehús is gyakran fertőződik ezzel 
a kórokozóval. Kialakulásakor hasgörcsök és hányás jelentkezik. A tünetek általában 12 órán 
belül elmúlnak, és a beteg nem igényel kórházi ellátást. 

Túl a háborgó gyomrokon 

Nyilvánvaló, hogy a táplálék közvetítette fertőző betegségek az egyszerű emésztőrendszeri 
zavarokon vagy hasmenésen túl sok problémát okozhatnak. Láttuk, hogy e kórokozók közül 
jó néhány akár életet fenyegető fertőzéseket is okozhat. A Campylobacter – amelyről már 
szóltunk – kiválthatja a Guillain–Barré-tünetegyüttest, ami gyakran bénulást – vagy halált is 
okoz. A Salmonella pedig krónikus és állandó ízületi gyulladás előidézője is lehet. 
Tény, hogy egyre több és több fertőző betegség kapcsolódik össze krónikus egészségügyi 
problémával. Egy újabb fertőzésről derült ki, hogy gyakran áll az elsöprő erejű, 
gyógyíthatatlan, Crohn-betegség néven ismert kór hátterében. A Crohn az alábbi tüneteket 
okozhatja: véres hasmenés, láz, komoly hasi fájdalom, ízületi gyulladás és munkaképtelenség, 
valamint a belek eldugulása, ami műtéti beavatkozást tesz szükségessé. Ennek a betegségnek 
mostanáig nem volt ismert oka, és évekig bizonytalanságban tartotta a kutató orvosokat. 
Újabban sok Crohn-beteg pácienst kezelek, és noha vannak sikereim az állapot 
ellenőrzésében, a legtöbb páciensnél a betegség élete végéig megmarad a maga 
gyógyíthatatlan mivoltában. A kutatók észrevettek egy összefüggést, miszerint – legalábbis 
néhány crohnos esetben – a betegséget talán egy Mycobacterium paratuberculosis nevű 
kórokozóval történő fertőzés idézte elő. {Lábjegyzet:110 } {Lábjegyzet:111 } 
Ez az organizmus a juhoknál és a szarvasmarháknál igencsak mindennapos. A baktérium 
gyakran idéz elő egy krónikus, Johne-kórnak nevezett bélbetegséget, ami az Egyesült 
Államok tejelő szarvasmarháinak kb. 25 százalékát érinti. {Lábjegyzet:112 } E betegség 
egyik legriasztóbb aspektusa, hogy egészségesnek látszó tehenek is lehetnek fertőzöttek, és 
tejükben átvihetik a kórokozót. Egy súlyosan fertőzött ohiói állományról készült tanulmány 
szerint négy egészségesnek látszó tehén közül egynek a székletében benne volt a kórokozó, és 
tizenkettőből egynek a tejében is megtalálták. {Lábjegyzet:113 } Ezek különösen 
hátborzongató statisztikák, mert az ember rájön, hogy a kórokozó képes túlélni a 



hagyományos pasztőrözési eljárásokat. {Lábjegyzet:114 } 
  

Leukémia tehenektől? 

Sokan gondolják, hogy a rák csak a felnőttek betegsége. Ez távol áll az igazságtól. A rák a 
második vezető halálozási ok az egyesült államokbeli gyerekek között. {Lábjegyzet:115 } 
Csupán a balesetek követelnek több fiatal életet. 
A leukémia, a vér és a vérképző szervek rákja, a gyermekkori rák okozta halálesetek 
listavezetője országunkban, ahogy a 19. ábra {Kép:19 – Rák gyermekeknél} szemlélteti. 
{Lábjegyzet:116 } 
Miért van ennek különleges jelentősége egy, az állatok körében fellépő betegségekkel 
foglalkozó fejezetben? Azért, mert van egy másik betegség, ami uralkodó szerepet játszik az 
amerikai szarvasmarha-állományban. Ez a betegség a vírusos szarvasmarha-leukémia. A 20. 
ábra {Kép:20 – A szarvasmarha-leukémiavírus veszélye} magyarázza a gyermekeknél 
előforduló leukémiának ezzel, a szarvasmarhák körében fellépő betegséggel való kapcsolatát. 
{Lábjegyzet:117 } 
Csakúgy, mint a BSE-nél, a fertőződésnél közvetlen kapcsolat áll fenn a szarvasmarhákkal. A 
szarvasmarha-leukémiavírus (Bovine Leukosis Virus, BLV) természetesen a 
szarvasmarháknál előforduló egyfajta leukémiára utal. Nézzük meg, mennyire terjedt el ez a 
vírus az amerikai szarvasmarhák között! A húsáért tartott marháknál a fertőzés aránya, 
mértéke általában alacsonyabb. Az USA szarvasmarha-állománya azonban bármikor 
megfertőződhet. {Lábjegyzet:118 } A leukémia mellett ez a vírus okozhat limfoszarkómát is, 
a szarvasmarhák nyirokszövetének rákos megbetegedését. 
Figyeljük meg, hogy nemcsak maguk a leukémiás tehenek vannak veszélynek kitéve! A vírus 
átjut a tejbe. {Lábjegyzet:119 } Ez a tej pedig más fajok állatainál, amelyek a fertőzött italt 
isszák, betegséget okozhat. A BLV-fertőzött tej nem pasztőrözött, amikor a bárányokat és a 
csimpánzokat táplálják vele. A 21. ábra {Kép:21 – A BLV daganatokat idéz elő} megmutatja, 
milyen komoly betegségekkel hozták eddig összefüggésbe. {Lábjegyzet:120 }, 
{Lábjegyzet:121 } 
Más fajok is fogékonyak a BLV-re: a fehérfarkú szarvas, a disznó, a házinyúl és a macska. 
{Lábjegyzet:122 } Ferrer és társai évekkel ezelőtt idézték a bizonyítékokat, hogy 
laboratóriumban az emberi sejt is fertőződött szarvasmarha-leukémiavírussal. 
{Lábjegyzet:123 } A pasztőrözés megöli a vírust, {Lábjegyzet:124 }, {Lábjegyzet:125 } de 
láthattuk, hogy a tej is fertőződhet a pasztörizációs eljárás utáni szennyeződés miatt, vagy a 
pasztőröző berendezés mechanikai problémái miatt. Az E. coli-, a Salmonella- és a Yersinia-
féle kórokozóktól származó, pasztőrözött tejtől eredő emberi fertőzések járványszerű 
elszaporodása mind a pasztőrözés tökéletlenségeire példa. Röviden: noha a pasztőrözés 
hasznos, a tejfogyasztás biztonságát növelő eljárási mód, de semmi esetre sem sterilizálja a 
tejtermékeket. A tej még a pasztőrözés után is tele van vírusokkal és baktériumokkal. A 11., 
"Tej: barát, vagy ellenség" c. fejezet további információval szolgál. 
Végül kérdezzük meg magunktól: vajon a BLV fenyegeti-e az ember egészségét? A válasz 
mindeddig az, hogy nem tudjuk. Egy vizsgálat az emberi leukémia nagyobb arányát mutatta 
ki olyan területeken, ahol több a szarvasmarha is. {Lábjegyzet:126 } Dr. Reginald Johnson, az 
Egyesült Államok Állat- és Növényvizsgálati szolgálatának szakembere viszont nem talált 
semmiféle kapcsolatot, összefüggést a BLV és az emberi megbetegedés között. Ki kell 
mutatni azonban, hogy a BLV igen hasonló az emberi T-sejt 1. típusú leukémiavírusához 
(HTLV). {Lábjegyzet:127 } Mindkettő a retrovírusok családjába tartozik, ahová a HIV is. 
Különleges fontosságú, hogy e víruscsalád képes sejteket megfertőzni, majd évekkel később 
betegséget okozni. Következésképpen jelen van az emberi megbetegedés kockázatának 



lehetősége, ám én jelenleg nem tudok semmilyen emberi veszélyeztetettségről. 
Röviden: a BLV talán okoz, de lehet, hogy nem okoz emberi egészségügyi problémákat. A 
BSE-történet azonban ékesszóló példát nyújt arra, hogy egy fertőző betegség hogyan ütheti fel 
a fejét először úgy, hogy nem jelent semminemű emberi kockázatot, aztán később kiderül 
róla, hogy komoly veszélyt hordoz. A tény, hogy a BSE és a BLV egyaránt képes megfertőzni 
sokféle fajt, érdemes a figyelemre. Bölcs elkerülni minden olyan kórokozót, ami képes átlépni 
a fajok közötti határokat, és életet fenyegető betegségeket okozni nem rokon élőlényeknél is. 
  

Szarvasmarha-AIDS (BIV) 

1991-ben a Wall Street Journal egy, "Az AIDS unokatestvére a szarvasmarhákat fertőzi" c. 
egészségügyi cikkel keltette fel olvasótáborának figyelmét. {Lábjegyzet:128 } A lap nem 
tartott reálisnak bármilyen, a szarvasmarha-AIDS-ből eredő potenciális kockázatot. Jelentésük 
pontos volt: az orvosi, egészségügyi kutatás mindeddig nem keltett súlyos aggodalmat e 
betegség miatt. {Lábjegyzet:129 } Vannak azonban aggasztó jelek ezzel a vírussal 
kapcsolatban. Az immunváltozás néhány bizonyítékát figyelték meg fertőzött 
szarvasmarháknál. {Lábjegyzet:130 } A vírus fajok közötti átvitelét bizonyították juhok, 
nyulak és kecskék esetében. {Lábjegyzet:131 } A tényezőknek ez a kombinációja hasonló 
gondokat jelent azokra nézve, akikről a szarvasmarha-leukémiavírussal összefüggésben már 
szóltam. Tekintettel erre és a HIV hosszú lappangási idejére, bennem nyugtalanságot keltenek 
ennek az ágensnek a hosszú távú hatásai, főleg ha végül emberekre is átvihetőnek bizonyul. 
Mivel a BIV a szarvasmarhák immunműködésére képes hatást gyakorolni, és át tudja lépni a 
fajok közötti határokat, bölcs dolognak tűnik mérlegelni ennek a vírusnak az elkerülését 
addig, míg biztosak nem vagyunk abban, hogy az emberre nem jelent fenyegetést vagy 
kockázatot. Valójában néhányan – mint például a Foundation for Economic Trendsnél 
dolgozó Jeremy Rifkund – azt javasolták, hogy a BIV-fertőzött teheneket nem szabadna 
megfejni, vagy a vágóhídra vinni addig, míg e vírus hosszú távú egészségügyi hatásait nem 
tisztázták. Biztos vagyok benne, hogy az állatok ipari feldolgozásának területén sokan érzik 
úgy, hogy erre nincs szükség. Van azonban olyan ország, mint például Svájc, ahol pontosan 
ezt teszik, ahogy a 22. ábra {Kép:22 – Svájc BIV elleni védekezése} is feltünteti. 
Svájc is aggódik a BIV és a HIV közötti hasonlóságok miatt. Amíg hosszú átfutási idejű 
kísérletek nem tisztázzák a problémákat, nem akarják kitenni állampolgáraikat ezeknek a 
szarvasmarhákban vagy a tejükben található fertőző tényezőknek. 
  

A legtöbb ételmérgezés állati termékekkel kapcsolatos 

Nem csak az állati termékek fertőződhetnek meg baktériumokkal. A leggyakrabban fertőzött 
élelmiszerek csoportját azonban a vörös hús, tejtermékek, szárnyasok, tojások, tengeri rákok, 
halak és kagylók alkotják. Az egészségügyi hatóság élelmiszerek okozta fertőző betegségekre 
vonatkozó jelentései szerint jelentős csökkenés következne e komoly betegségekben, ha a 
vegetáriánus étrendet szélesebb körben fogadnák el. 
Az állatok fent említett, az emberek egészségére nézve kockázatot, fenyegetést jelentő 
betegségeinek összegző felsorolását a 23. ábra {Kép:23 – Állatbetegségek, amelyek az ember 
egészségét veszélyeztetik} mutatja. 

Az emberek állatokkal való érintkezésének kockázata 



Vannak más – nem az állati termékek fogyasztásából eredő – kockázati tényezők is? Az 
állatok körül végzett munkából is származnak effélék? A válasz: igen. A tejtermelő 
farmereknél, az állatorvosoknál, a mészárosoknál és a henteseknél jelentősen megnőtt a 
komoly betegségek számának aránya, ahogy a 24. ábrán {Kép:24 – Az állatokkal való 
foglalatossággal összefüggő betegségek} is láthatjuk. {Lábjegyzet:132 } 
Noha a farmerek rovarölő szereknek és kemikáliáknak is ki vannak téve, sok kutatásról és 
kísérletről beszámoló cikk a rákot kiváltó vírusokkal való érintkezés lehetőségére hívja fel a 
figyelmet. {Lábjegyzet:133 } Az állatok környezete gyakran annyira egészségtelen, hogy az 
ilyen körülmények között végzett emberi munka jobban hajlamosít a betegségre. Az 
állatállománnyal foglalkozó munkások speciális munkakörei is egyedülállók, példátlan 
kockázatokat, veszélyeket hordoznak. Például a disznókat általában zárt hizlaldákban nevelik, 
s ezért a disznótenyésztőknél munkájukból eredően sokféle légzőszervi betegség fejlődik ki. 
Kísérletek igazolják, hogy az ilyen zárt épületekben (disznók vagy csirkék között) dolgozók 
több mint a fele panaszkodik légcsőhurutról, asztmaszerű állapotról, melléküreg-gyulladásról 
vagy influenzaszerű megbetegedésről. {Lábjegyzet:134 }, {Lábjegyzet:135 } Ezt a disznók 
ürülékéből és vizeletéből származó por és gázok belélegzésének tulajdonították. A hely 
szűkével küszködő alkalmazottaknak a csirkefarmokon is hasonló légzőszervi problémáik 
vannak. {Lábjegyzet:136 } 
Talán a legtöbb munkaegészségügyi gonddal a vágóhidakon és a húscsomagoló üzemekben 
dolgozók küszködnek. Egy nem régen végzett kísérlet során, kilencéves időszak alatt 
körülbelül 10 000 ilyen személyt vizsgáltak meg. {Lábjegyzet:137 } Az eredmények az 
összes rákféle óriási együttes kockázatát tették nyilvánvalóvá. A különleges rákos 
megbetegedések száma is megnőtt ezeknél az embereknél. Ide tartozott a tüdőrák, a száj- és 
torokrák, a nyelőcsőrák, a vastagbél-, a hólyag-, a vese- és a csontrák. A veszély, a kockázatok 
terén jelentkező növekedés döbbenetes. A Hodgkin-kór okozta halálesetek száma is 
hatszorosára nőtt, és más lymphomákból (mirigydaganatos megbetegedések) származó 
halálozások mértéke is megháromszorozódott, valamint a leukémiás halálesetek is 
kétszeresére emelkedtek. A kutatók felvetették a kérdést, hogy az efféle növekedés nem függ-
e össze a BLV-vel vagy más rákot kiváltó vírusokkal való érintkezéssel. Ez a kutatás komoly 
aggodalmakat kelt bennünk az ilyen helyeken dolgozókkal kapcsolatban. 
  

Az állatoktól megkapható emberi betegségek még teljesebb felsorolása 

Ebben a fejezetben bizonyítékokat olvashattunk az állati betegségek és az embereknél 
jelentkező kockázat összefüggéről. Azonban egy igencsak széleskörű, szerteágazó 
témakörnek csupán a felszínét érintettem. Többtucatnyi, állati eredetű mérgezésekkel és 
fertőző betegségekkel foglalkozó oldalt lehetett volna még megtölteni. Ha elkészítenénk az 
állatokkal összefüggő, emberekre is hatással lévő betegségek még teljesebb listáját, az 
mindazokat magába foglalná, melyeket a 25. ábrán {Kép:25 – Az állati termékek 
fogyasztásával és az állatokkal való érintkezéssel összefüggő betegségek} olvashatunk. 
{Lábjegyzet:138 } 
  

Pillantás a múltból a jövőbe 

Körülbelül száz évvel ezelőtt meglepő figyelmeztetést írt le a tejtermékek fogyasztásának 
veszélyeiről Ellen G. White: "Ha tejet fogyasztunk, igen alaposan sterilizálnunk kell. Ezzel 
csökken annak a veszélye, hogy betegséget kapjunk tőle." {Lábjegyzet:139 } Hogyan 
sterilizáljuk alaposan a tejet? Egyszerűen a régen bevált forralással. 



Így folytatja: "Haladjunk előre az étkezési reformban. Tanítsuk meg az embereket arra, 
hogyan készítsék el az ételt tej vagy vaj használata nélkül. Mondjuk el nekik, hogy nemsokára 
eljön az idő, amikor nem lesz biztonságos a tojás, a tej, a tejföl vagy a vaj használata, mert az 
állatbetegségek az emberek közötti gonoszság növekedésével arányosan szintén 
elszaporodntak." {Lábjegyzet:140 } Az ebben a fejezetben feltárt tudományos adatok 
bebizonyították, hogy ez a jövendölés beigazolódott. 
Ugyanennek a szerzőnek egy 1898-ban tett kijelentése a téma további jelentőségét érzékelteti. 
"Isten világossá tette számomra, hogy átok van a földön, a tengeren, a szarvasmarhákon, az 
állatokon. Nemsokára nem lesz biztonságos a nyájak és gulyák tartása. A föld megromlik 
Isten átka alatt." {Lábjegyzet:141 } A Szentírás hasonló képet fest az utolsó napokról. A 
dolgok nem javulni, hanem rosszabbodni fognak. Majd így folytatta: "Tanítással és jó 
példával tedd világossá és egyszerűvé, hogy az a táplálék, amit Isten Ádámnak az ő bűntelen 
állapotában adott, a legjobb az emberi fogyasztásra és a bűntelen állapot visszanyerésére." 
{Lábjegyzet:142 } A Genezis könyvére hivatkozik, ami leírja Ádám eredeti étrendjét, ami 
teljesen vegetáriánus volt, minden állati terméktől mentes. {Lábjegyzet:143 } A bizonyítékok 
azt sejtetik, hogy az ebben a fejezetben ismertetett sok nyomasztó adat éppen csak bepillantást 
nyújt abba, amit a jövő tartogat. Nem azért írom le ezeket a tényszerű adatokat, hogy bárkit 
megrémítsek, hanem hogy figyelmeztessek a lehetőségekre; hogy már most megtanuljuk azt 
az új étkezési módot, ami elkerüli ezeket a komor, lehangoló betegségeket. 
  

Most van itt a döntés ideje 

Legtöbben egészen addig odázzuk az életmódunk megváltoztatására vonatkozó bármilyen 
jellegű döntést, amíg rá nem kényszerülünk. Amikor – a gyakran kényszerítő körülmények 
hatására – eljutunk az étkezési, táplálkozási változtatásokhoz, talán már túl késő. Az 
életmódbeli változtatások nem sokat segítenek annak, akit Creutzfeld–Jakob-kórral 
diagnosztizáltak. Amikor Salmonella-, Listeria-, Campylobacter- vagy más, élelmiszer 
közvetítette heveny fertőzés sújt, lehetünk azon szerencsétlenek egyike, akik még nem 
értették meg, hogy már régen esedékes egy jobb étrend választása. Még a túlélőknél is 
kifejlődhetnek visszafordíthatatlan egészségügyi problémák, amelyeket semmiféle 
táplálkozási program sem tud megoldani. 
Az ebben a fejezetben ismertetett, bizonyítékokkal alátámasztott információk választásra 
ösztönöznek. A döntés ideje most van. Az állatoknál fellépő számos komoly betegségre 
vonatkozó bizonyíték világosságánál a legbiztonságosabb étrend elfogadása ésszerű döntés. 
Ne arra összpontosítsunk, amit feladunk, hanem inkább a gyümölcsök, a gabona-, a dió- és a 
zöldségfélék sokféleségére és változatos ízére, melyek élvezetesek az optimális étrendet 
követők számára. 
  
  
  

               Tizenegyedik fejezet 

                    TEJ: 

       barát vagy ellenség? 
  



Különös konfliktus volt. Az ellenfelek kétfelé váltak és gyakran más-más irányba igyekeztek. 
Az egyik oldalon a kutató orvosok közösségének tagjai, a másikon a nagy amerikai üzleti élet, 
mint igen fontos játékos. Mi is történt pontosan? A tudós társaság tagjai tudományos 
publikációikban kifogásolták az Amerikai Tejipari Társaság erőfeszítéseit. Egészségügyi 
kutatótevékenységük eredménye szemben állt a Társaság "Mindenkinek szüksége van tejre" 
jelmondatával. Amikor a Federal Trade Commission (Szövetségi Kereskedelmi Bizottság) 
betekintett az anyagba, meglepő következtetésre jutott: maradéktalanul egyetértett a 
kutatókkal, és kibocsátott egy "keresetlevél-tervezetet", ami azt tartalmazta, hogy a 
"Mindenkinek szüksége van tejre" szlogen hamis és félrevezető. {Lábjegyzet:1 } 
A Szövetségi Kereskedelmi Társaságnak ez az ítélete 1974-ben felhívta a figyelmet a tejipar 
következetes stratégiájára: találjunk ki marketingszlogeneket és megközelítési módokat, 
melyek azt a benyomást keltik, hogy a tejtermékek egészségesek és kívánatosak. Néhányat e 
szlogenek közül, melyeket gyakran egy híres sportolóval vagy gyönyörű modellel társítanak, 
akinek a felső ajka felett fehér karima van, az 1. ábra {Kép:01 – Az amerikai tejipar 
szlogenjei} szemlélteti. {Lábjegyzet:2 } 
Érthető, hogy a reklámok megpróbálnak vágyat ébreszteni egy szolgáltatás vagy termék iránt 
– végül is ez legtöbb hirdetés alapja –, nap mint nap ezekkel árasztanak el bennünket. De 
túllépnek egy határon, amikor úgy állítanak be valamit, mint egészséget elősegítő terméket, 
amikor valójában épp az ellenkezője az igaz. Erre való tekintettel a Szövetségi Kereskedelmi 
Bizottság 1974-es döntése fontos kérdést vetett fel. A kormányzat helytelenítene egy olyan 
állítást, amit a legtöbb amerikai elfogad? Akár az Egyesült Államok Mezőgazdasági 
Minisztériuma táplálkozási piramisra vonatkozó ajánlatának, akár a korábban propagált négy 
élelmiszercsoportnak az volt a burkolt üzenete, hogy igenis minden amerikainak szüksége van 
tejre. Mi késztethette arra a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot, hogy szembeszálljon a 
tejipar azon állításával, hogy "Mindenkinek szüksége van tejre"? A kérdésre adott válasz e 
fejezet alapja. Az 1974-es döntés után a tejipar azonnal megváltoztatta szlogenjét: "A tej 
mindenki számára tartogat valami meglepetést." Ámbár ezt senki sem vonja kétségbe, az igazi 
kérdés azonban az, hogy igazán akarjuk-e ezt a valamit? 
Néhányan talán úgy érzik, hogy pusztán már annak feltételezése is, hogy a tejjel és a 
tejtermékekkel problémák vannak, szinte nemzetietlen, az amerikai embert sértő megállapítás. 
Tisztán kell látnunk: ez a fejezet nem indít rágalomhadjáratot. Csupán kimutatom, hogy a 
Szövetségi Kereskedelmi Bizottság alig-alig ismert, a tejipar elleni kb. 20 évvel ezelőtti 
keresetlevele világos érveléssel kimondta, hogy minden amerikainak alaposan ismernie 
kellene a tejre vonatkozó egészségügyi tényeket. A jó egészség nem előítéleteinkre vagy 
egyéni tetszésünkre épül, hanem az egészség törvényével való együttműködésen alapul, ami 
irányít bennünket. Az már az egyénekre tartozik, hogy megváltoztassák elgondolásaikat, és 
komolyan megvizsgálják, hogy az USA kormányzata miért utasítja el azt a megfogalmazást, 
miszerint "Mindenkinek szüksége van tejre!" Miért ne hozhatnánk értelmes döntést a tej és a 
tejtermékek személyes fogyasztására vonatkozóan? 
Az derül ki ebből a fejezetből, amit az egészségügyi szakértők évtizedek óta tudnak a tejjel 
kapcsolatos egészségproblémákról, ám ezek az aggodalmak nem kaptak jelentős publicitást. 
Látnunk kell, hogy igen nehéz a megelőző orvoslás hangját világosan hallatni, amikor óriási 
kereskedelmi érdekeltségek dollármilliókkal támogatják a féligazságok hirdetését. 

Az Amerikai Tejipari Társaság hatalma 

A 2. ábra {Kép:02 – A tejipar befolyása az Egyesült Államokban} mutatja milyen óriási a 
tejipar befolyása a kereskedelemben és a politikai hadszíntéren az Egyesült Államokban. 
Néhányan tudják, hogy az Egyesült Államok élelmiszer- költségvetésének 14%-át költi 
tejtermékekre, {Lábjegyzet:3 } ami azt jelenti, hogy naponta személyenként több mint 



háromnegyed kiló ezekből a termékekből. {Lábjegyzet:4 } Ilyen roppant forgalom mellett 
nem csoda, hogy az Amerikai Tejipari Társaság erős és jól menő vállalkozás. Tejtermékekből 
származó bevételük nagy része óriási hirdetési költségvetésüket támogatja, amit a tej 
értékesítésének előmozdítására. {Lábjegyzet:5 } Ezért találkozunk oly sok tejreklámmal a 
televízióban, a sajtóban és a rádióban. Emellett az Amerikai Tejipari Társaság óriási politikai 
nyomást fejt ki Washingtonban. Néhányan ezt a politikai lobbiknak tulajdonítják, amelyeket 
választási hadjáratok tartására elkülönített pénzalapok útján biztosít az USA a kongresszusi 
képviselők 15%-a számára. {Lábjegyzet:6 } 
  

A csecsemőknek szükségük van anyjuk antitestjeire 

A tudományos kutatás a tejjel összefüggő problémákat már 1931-ben kezdte feltárni, amikor 
csecsemők halálozási arányát vizsgálták a tehéntej fogyasztásával összefüggésben. Az 
antibiotikumok felfedezését megelőzően a kutatók 20 000 csecsemőt vizsgáltak meg 
Chicagóban. A gyermekek egyik csoportját anyatejjel, a másik csoportot pedig felforralt 
tehéntejjel táplálták. Az eredményeket a 3. ábra {Kép:03 – A tehéntej okozta magas 
csecsemőhalálozási arány} mutatja. {Lábjegyzet:7 }, {Lábjegyzet:8 } 
Egy mértékadó gyermekgyógyászati tankönyv ma azt állítja, hogy a mai magas színvonalú 
egészségügyi ellátás mellett az anyatejjel való táplálás nem valószínű, hogy a túlélés 
százalékos arányát növeli. Azt azonban még elismeri, hogy vannak olyan helyzetek, 
amelyekben az anyatej megmentheti a csecsemők életét. Az egyik tankönyv így ír: "Ámbár 
kevés, ha egyáltalán van különbség a halálozási arány tekintetében a tápszerrel és az 
anyatejjel táplált csecsemők között, akik megfelelő gondoskodásban részesülnek. Az 
alacsonyabb társadalmi-gazdasági szinten élő csoportok és azok körében, akik egészségtelen 
körülmények között élnek, az anyatejjel táplált csecsemők túlélésének nagyobb a 
valószínűsége." {Lábjegyzet:9 } Az életfeltételekre és a hozzáférhető gyógyszerekre való 
tekintet nélkül a csecsemő immunrendszerét rontja, ha tehéntejjel és nem anyatejjel táplálják. 
Manapság napvilágot látott tanulmányok előnyben részesítik az anyatejjel történő táplálást a 
tápszerrel vagy tehéntejjel való táplálással szemben. {Lábjegyzet:10 }, {Lábjegyzet:11 }, 
{Lábjegyzet:12 } Az antibiotikumok korában az Egyesült Államokban a tápszerrel vagy 
tehéntejjel táplált csecsemők 80%-ánál nagyobb valószínűséggel lép fel hasmenés, és 70%-kal 
nagyobb valószínűséggel történik fülfertőzés a kizárólag anyatejjel táplált csecsemőkkel 
összehasonlítva. {Lábjegyzet:13 } 
Mi a helyzet az anyatejjel? Annyira előnyös a csecsemők immunrendszere számára? 
Valószínűleg minden választ még nem ismerünk, de néhány fontos tényezőt már igen. Ezeket 
a 4. ábrán {Kép:04 – Az anyatejjel táplálás ismert előnyei} soroljuk fel. 
Az anyatej első és legfontosabb előnye, hogy az anya antitesteit eljuttatja a gyermekbe. Ezek 
az antitestek pedig igen komoly védelmet jelentenek, amikor fertőző betegségeknek van 
kitéve a csecsemő. {Lábjegyzet:14 } A tehéntej vagy csecsemőtápszer viszont mentes ezektől 
a védelmet nyújtó tényezőktől. Másodszor: a makrofágoknak nevezett fehérvérsejtek az 
anyatej útján átjuthatnak az anyából a gyermekbe. {Lábjegyzet:15 } Ezek a makrofágok 
hasznos immunfunkciókról gondoskodhatnak, míg a csecsemő bélrendszerében vannak. 
Harmadszor: az anyatej egy laktoferrinnek nevezett vegyületet tartalmaz, ami gátolja az E. 
coli szaporodását a bélben. {Lábjegyzet:16 } Ez nem kis jelentőségű dolog manapság, amikor 
e baktérium veszedelmes típusai sok kisgyermek életét követelik. Negyedszer: az anyatej 
általában steril (kivéve, ha az anyának fertőzött az emlője, vagy általános fertőzés van a 
szervezetében), ami jelentősen csökkenti a gyermek veszélyeztetettségét. Másrészt a 
tehéntejre jellemző, hogy rendszeresen szennyezett, és jó tenyészhelye a veszélyes 



kórokozóknak, ahogy látni fogjuk. {Lábjegyzet:17 } 
  

Az anyatej további előnyei 

Az emberi tej sok emlős tejétől különbözik viszonylag alacsony foszfortartalma miatt. Ahogy 
a fehérjékről szóló hetedik fejezetben kimutattuk, úgy tűnik, a foszfor megnehezíti a kalcium 
felszívódását. Tehát a gyermek hajlamosabb lesz arra, hogy több kalciumot hasznosítson a 
mama alacsony foszfortartalmú tejéből, mint a foszforban gazdag tehéntejből, ahogy az 5. 
ábra {Kép:05 – Alacsony kalciumfelszívódás a tehéntejből} magyarázza. {Lábjegyzet:18 } 
A magas foszforbevitel más problémákat is magában rejt, melyektől az emberi tej mentes. Az 
emberi tej előnyeinek egyike, hogy az anyatejjel táplált csecsemők sokkal inkább ellenállnak 
a fertőzéseknek. {Lábjegyzet:19 } Az alacsony foszfortartalmú ételekkel táplált 
gyermekeknek savasabb a béltartalma, ami az ott tartózkodó kórokozók szaporodását 
megnehezíti. Azok az újszülöttek, akik azalacsonyabb foszfortartalmú anyatejet isszák, 
kevésbé valószínű, hogy a metabolikus acidozis súlyos komplikációjával ágynak esnek. 
A fertőzés megelőzésén túl az anyatejnek még számos jó tulajdonsága van, például a zsírja 
sokkal könnyebben emészthető, mint a tehéntejé. {Lábjegyzet:20 } Noha a zsírnak nincs túl 
nagy jelentősége a mai kereskedelemben és talk-show-kban, kritikus alkotóeleme a kora 
gyermekkori fejlődésnek. A tehéntej nem tartalmaz C- és D-vitamint, jóllehet az anyatej 
általában megfelelő mennyiséget nyújt e két létfontosságú tápanyagból. {Lábjegyzet:21 } 
  

Tejcukor-érzékenység 

Néhány évvel ezelőtt az amerikai humanitárius segélyakció visszájára fordult, amikor 
országunk megkísérelte, hogy segít néhány dél-amerikai államnak. Nagy mennyiségű tejport 
osztottunk szét, ami széles körben, sokfelé okozott görcsös és hasmenéses tüneteket. 
{Lábjegyzet:22 } A tehéntejben igen sok a laktóznak vagy tejcukornak nevezett egyszerű 
cukor. A csecsemőkor után azonban sok ember elveszíti a laktóz-emésztés képességét. 
Kifejlődik náluk a laktáz-enzim-elégtelenség. Erre az enzimre azért van szükség, hogy a 
laktózt két egyszerű cukorra lebontsa, és így felszívhatóvá tegye a szervezet számára. Ha a 
meg nem emésztett laktóz bekerül a vastagbélbe, ahol a baktériumok lebontják, sok mindent 
okozhat a gáztól a hasgörcsökig, és a hasmenésig. A gyermekeknél a visszatérő hasi fájdalmak 
egyharmadánál a tejcukor-érzékenység a fő ok. {Lábjegyzet:23 } 
A világ lakosságának több mint a fele tejcukorérzékeny. {Lábjegyzet:24 } Bizonyos 
embercsoportok hajlamosak arra, hogy a laktáz enzimet korábban elveszítsék, mint mások. 
Általában a nyugat-európaiak jobban emésztik a laktózt, mint más népcsoportok, éppen ezért 
nagyobb részük még felnőtt korában is ihat tejet kellemetlen bélbántalmak nélkül. A 
laktázenzim-hiány gyakoriságát a különböző népcsoportok között a 6. ábra {Kép:06 – 
Laktázenzim-hiány egészséges felnőtteknél} mutatja. {Lábjegyzet:25 }, {Lábjegyzet:26 }, 
{Lábjegyzet:27 } 

A tehéntej fogyasztásával együtt járó egészségi problémák 

A néhai dr. Frank Oski, a Johns Hopkins Gyermekgyógyászati és Sebészeti Központ vezetője 
volt, 10 évig a Johns Hopkins Egyetem gyermekgyógyász professzora és tanszékvezetője, 
szerkesztője és alapítója a Contemporary Pediatrics című gyermekgyógyászati folyóiratnak és 
a The Europan Journal of Pediatric Hematology and Oncology (a gyermekhematológia és 
-onkológia európai folyóirata) szerkesztőbizottsági tagja. Szerzője vagy társszerzője volt 



háromszáz akadémiai újságnak és húsz könyvnek, beleértve az újabban megjelent The 
Practical Pediatriciant (A gyakorló gyermekgyógyász) is. Nemcsak hitelt érdemlő tudós volt, 
hanem a tehéntej veszélyeinek egyik leghangosabb szószolója is dr. Oski írta a jól 
dokumentált és igen olvasmányos "Ne igyuk meg a tejünket!" c. könyvet. Könyvének egyik 
legnagyobb tudományos eredménye a tejivással összefüggő széles körű egészségügyi 
problémák bizonyítása. Könyve és más források alapján állítottam össze a tehéntej 
gyermekkori egészségügyi hatásaival kapcsolatos tíz legfőbb aggodalmamat tartalmazó 
felsorolást. Hat felnőttkori, tehéntejjel összefüggő egészségügyi problémát sorolunk fel és 
vizsgálunk meg a fejezet későbbi részében. A gyermekkori problémákat a 7. ábra {Kép:07 – A 
tehéntej fogyasztásával összefüggő fontosabb gyermekkori egészségügyi problémák} sorolja 
fel. 
  

Tejallergiák 

A felsorolásban az első helyen az allergiák találhatók. Az allergiák és az asztma drámai 
növekedésben van Amerikában és az egész világon. A tehéntejjel nem táplálkozó 
csecsemőknél lényegesen kevesebb allergiás megbetegedés fordul elő, mint azoknál, akiket 
tehéntejjel táplálnak. {Lábjegyzet:28 } Az anyatej segíthet megelőzni az allergiás 
megbetegedéseket később is az élet során azáltal, hogy jóval nagyobb teljesítményre készteti 
az immunrendszert. {Lábjegyzet:29 } Az anyatejnek nemcsak a gyermek immunrendszerére 
van jótékony hatása, de mentes a tehéntejben található allergénektől is. Nelson 
gyermekgyógyászati tankönyve egészen világosan szól erről a tényezőről: "A legtöbb 
figyelem a tehéntejfehérjéjére összpontosult, mint a csecsemőknél előforduló gyomor- és 
bélallergia fő kiváltó okára." {Lábjegyzet:30 } Az allergiák mindennaposak a gyermekeknél, 
és az ételallergiák sem ritkák. Az érintett gyermekek számát megbecsülni lehetetlen, mivel 
sokaknak csak enyhe tünetei vannak, és így nem kerültek be az egészségügyi ellátás 
rendszerébe. Egy svédországi tanulmánybecslése szerint minden hetven gyermekből egy 
ételallergiától szenved. {Lábjegyzet:31 } Más statisztikák arra utalnak, hogy bizonyos 
korcsoportoknál még gyakoribb ez a probléma. A tej- vagy kazein (tejfehérje) -allergiák 
különféleképpen jelentkezhetnek. E tünetek között találjuk a szájfekélyeket, a hasmenést vagy 
székrekedést, {Lábjegyzet:32 } a végbélvérzést, hányást, az orrvérzés meg-megújuló 
rohamait, bőrkiütést és újra és újra jelentkező hörghurutot. {Lábjegyzet:33 }, 
{Lábjegyzet:34 }, {Lábjegyzet:35 }, {Lábjegyzet:36 } A gyermekkori ételallergiák egyik fő 
kezelési módja a tehéntejtől való tartózkodás. Ha az allergia a tehéntejnek tulajdonítható, a 
heveny tünetek két napon belül eltűnnek, miközben a krónikus problémák egy hétig vagy 
valamivel tovább tartanak. {Lábjegyzet:37 } A gyermekek állapotjavulását elősegítheti, ha a 
szoptató anyák saját étrendjükből is kihagyják a tehéntejet. Valószínűleg, ahogyan az anya a 
tehéntejfehérjét emészti, saját tejének minőségét is befolyásolja. {Lábjegyzet:38 } 
Súlyos csapás egy fiatal szülő életében, ha a gyermeke kólikás, ami a csecsemőknél 
különlegesen heves hasi fájdalom formájában jelentkezik. A támadások jellegzetesen előjelek 
nélkül lépnek fel, akár órákig is tarthatnak, és gyakran társulnak állandó sírással. 
{Lábjegyzet:39 } A csecsemőkori kólika a csecsemők mintegy húsz százalékánál fordul elő. 
Tanulmányok jelzik, hogy anyatejjel táplált kólikás csecsemők egyharmadánál eltűnnek a 
tünetek, amikor az anya áttér a tehéntejmentes étrendre. Ez további bizonyítékkal támasztja 
alá azt, hogy a kólika esetenként a tehéntej összetevői iránti allergiás reakció következménye. 
{Lábjegyzet:40 } 
  

Vashiányos vérszegénység 



Vashiányos vérszegénység (anémia) is következhet a tehéntej fehérjéi iránti érzékenységből. 
{Lábjegyzet:41 }, {Lábjegyzet:42 } Amikor a csecsemők körében fellépő súlyos vashiányos 
vérszegénység egyesült államokbeli eseteit nézzük, az érintettek legalább egyharmadánál a 
teljes tehéntejben lévő fehérje volt a vérszegénység oka. {Lábjegyzet:43 } Az ezzel a 
fehérjével való érintkezés folytán a bél nyálkahártyasejtjei lehámlanak, kisebb mértékű 
vérzéseket okozva. Amikor vérvesztés történik, akkor vasveszteséggel (a vér alkotóeleme) is 
számolnunk kell. A problémák összetettek, mert a tehéntej vajmi keveset segít a vasveszteség 
pótlásában, mivel az emberi tejben található vasmennyiségnek csupán a felével rendelkezik. 
{Lábjegyzet:44 } 
  

Csökkent intelligencia 

A rangos Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (American Academy of Pediatrics) a 
közelmúltban a vashiányra vonatkozóan egy igen figyelemreméltó felhívást fogalmazott meg: 
"A vashiány a korai gyermekkorban a viselkedés terén hosszú távú következményekhez 
vezethet, ami még az anémia ellensúlyozására elegendő vas pótlásával sem fordítható 
visszájára." {Lábjegyzet:45 } Például azoknak a fejletlen csecsemőknek, akik tápszeren, vagy 
tehéntejen nőnek fel, 8-10 ponttal kisebb az IQ-juk, mint az anyatejjel táplált társaiknak. 
{Lábjegyzet:46 }, {Lábjegyzet:47 } A vashiány mellett más tényezők is szerepet játszanak a 
tehéntejjel összefüggő intellektuális gyengülésben. Dr. Crook a tejallergia következményei 
közé sorolja a "tanulási nehézségeket" is. {Lábjegyzet:48 } A csökkent intelligencia talán az 
ómega-3 zsíroknak a tehéntejből és a tejalapú tápszerből való részbeni hiányának is 
tulajdonítható. {Lábjegyzet:49 }, {Lábjegyzet:50 }, {Lábjegyzet:51 } Ezekre a zsírokra az 
agy optimális növekedéséhez és fejlődéséhez van szükség. 
  

Tejérzékenység 

Az orvostudományban az allergiák és a túlérzékenység kérdése az egyik leghevesebben 
vitatott terület. A tejipari táplálékokra vonatkozóan néhányan ragaszkodnak ahhoz az 
elképzeléshez, hogy vannak formái a tejérzékenységnek, amelyek nem valódi allergiák, 
csupán a fizikai betegségek széles skálájához járulnak hozzá. Ezekre a rendellenességekre 
összefoglaló jelleggel a "tejérzékenységek" gyűjtőfogalommal hivatkoznak. Az állítólagos 
tejérzékenység felől azt gondolják, hogy ez is hozzájárul a viszonylag mindennapos 
kellemetlen állapotokhoz, melyek összetett tényezőkkel kapcsolatosak. Ezért nehéz 
hajszálpontosan és egyértelműen a "gonosz vádlottak" közé sorolni a tehéntejet. Az orvosi 
irodalomban megállapított néhány rendellenesség közé tartozik a krónikus kimerültség 
tünetegyüttese, {Lábjegyzet:52 } feszítő fejfájások, {Lábjegyzet:53 } a vázizomzati 
fájdalmak, {Lábjegyzet:54 } a hiperaktivitás {Lábjegyzet:55 } és az ágybavizelés. 
{Lábjegyzet:56 } A 8. ábrán {Kép:08 – Rendellenességek, amelyeket tejérzékenység is 
okozhat} további két másikkal kiegészítve felsoroljuk a rendellenességeknek ezt a listáját. 
Úgy vélem, a legkonstruktívabb módja, hogy ezt a területet szemügyre vegyük, ha nyitva 
tartjuk a lehetőséget, hogy a hétköznapi rendellenességek közül néhány – bizonyos 
helyzetekben – legalábbis részben összefügghet a tej emésztésével. Semmi esetre sem állítom, 
hogy a tej az egyetlen vagy fő oka ezeknek a problémáknak. Ez az információ azonban sok 
ember számára mégis fontos lehet, főleg ha jelentős problémája van az egészségével. 
Noha sok orvos lehet szkeptikus e tejérzékenységgel összefüggő lista láttán, engem azonban 
számos tapasztalatom nyitottá tesz a lehetőség iránt, miszerint a tejes termékek okozta 
allergiáknak több olyan rendellenességben is lehet szerepe, amire normális esetben nem is 



gondolnánk. Belgyógyász specialistaként általában felnőttekkel foglalkozom, de sok 
gyermeket is vizsgáltam, főleg fiúkat, akik 8-10 éves korukban még ágyba vizeltek. Amikor 
felhagytak a tejtermékek fogyasztásával, megszűnt az ágybavizelés. 
Egy másik nagy probléma, hogy a tejérzékenység közrejátszik légzési, légzőszervi gondok 
kialakulásában. Már említettem, hogy egy teljesen kifejlődött tejallergia súlyosbíthatja a 
légzési nehézségeket, de most olyan egyénekre gondolok, akiknek ezen tüneteit nem lehet 
immunrendszerük tehéntejre adott válaszával megmagyarázni. Valami oknál fogva a 
tejtermékfogyasztás néhány gyermek esetében, úgy tűnik, összefügg a nyálkatermelődéssel, 
köhögéssel és tüdő-rendellenességekkel. Nelson gyermekgyógyászati tankönyve rávilágít, 
hogy a röntgennel kimutatott pulmonális (tüdő) beszűrődéseknek nevezett tüdő-
rendellenességek kapcsolatba hozhatók a tehéntejjel. {Lábjegyzet:57 } A szöveg megemlít 
egy hemosziderin-lerakódás nevű komoly tüdőbetegséget, ami néha spontán gyógyul, amikor 
a gyermek étrendjéből kihagyják a tejtermékeket. {Lábjegyzet:58 } Érdekes, hogy néhány, 
ezzel a ritka tüdő-rendellenességgel küszködő gyereknek is krónikusan folyik az orra, 
megújuló fülfertőzések lépnek fel náluk, krónikusan megnagyobbodtak a nyirokszövetek az 
orrukban és torkukban. {Lábjegyzet:59 } Mindez felvet egy komoly kérdést: lehetséges, hogy 
krónikus fül-, orr- és torokproblémákkal bajlódó jelentős számú gyermeknek tejérzékenysége 
van, még akkor is, ha nem alakultak ki náluk súlyos tüdőproblémák? Sok orvos 
egybehangzóan válaszolna: igen. 

Tej okozta korai érelmeszesedés? 

Bizonyítékok alapján feltételezik, hogy az oxidált koleszterinnek szerepe van az 
ateroszklerózisnak nevezett artéria-beszűkülési folyamat kialakulásában. Ha a koleszterint 
tartalmazó ételt levegőnek tesszük ki, a koleszterin oxidálódhat (egyesülhet oxigénnel), ami 
az artériákat még jobban károsítja. A teljes tej és főleg a teljes tejport tartalmazó tápszer 
veszélyes ebből a szempontból, és ideális feltételt teremt a koleszterinoxidációnak. A 
koleszterinoxidációról részletesen a harmadik, szívbetegségről volt szó. A gyermekek korán 
ráléphetnek a halál felé vezető útra a tehéntejkészítmények fogyasztása, emésztése által. 
Amikor a gyermek anyatejből származó koleszterint fogyaszt, az a mellbimbóból közvetlenül 
a gyermek szájába folyik. Jóval kevesebb a lehetőség az oxidációra. Amikor országok között 
összehasonlítást végzünk a szívbetegség és az élelmiszerek összefüggéséről, azt láthatjuk, 
hogy a tejtermékek a szívbaj legfőbb indikátorai. {Lábjegyzet:60 }, {Lábjegyzet:61 }, 
{Lábjegyzet:62 }, {Lábjegyzet:63 } 
  

A fiatalon szerzett cukorbaj és a tehéntej 

A tehéntej, erre genetikailag hajlamos gyermekeknél, cukorbajt idézhet elő. Tudományos 
dolgozatok egyre növekvő száma feltételezi ezt a kapcsolatot. A kutatók a tehéntej fehérjéit 
leleplezve arra jutottak, hogy hasonlítanak a hasnyálmirigy béta-sejtjeinek a felszínén 
található fehérjékhez. A két szóban forgó fehérje szakmai elnevezése: ABBOS {Lábjegyzet:64 
} (a szarvasmarha vérsavó-albuminjainak egy része), és béta-kazein. {Lábjegyzet:65 } A 
kutatók feltételezik, hogy a genetikailag hajlamos gyermek elkezd antitesteket termelni egyik 
vagy másik tejfehérje ellen. A béta-sejtek a test inzulingyárai. Ha az immunrendszer 
elpusztítja őket, cukorbaj alakul ki. Dr. Karjalainem, az egyik tanulmány szerzője így ír: 
"Talán felfedeztünk egy csodálatos stratégiát, hogy megelőzzük az 1. típusú cukorbetegséget. 
Ha igazunk van, ez lehet a kezdete e rettenetes betegség végének." Természetesen ez azt 
jelentené, hogy az összes cukorbetegségre hajlamos egyén étrendjéből kihagyjuk a tehéntejet. 
  



Pattanások, pörsenések és a tej 

A pattanás a serdülőkor egyik jól ismert problémája. Amellett, hogy az anyák évekig 
nélkülözték az ingyenes gyermekétkezési tanácsadást, a legtöbb orvos a már kialakult 
probléma ellensúlyozására a gyógyszeres kezelést választja, és csak ritkán – ha egyáltalán – 
tanácsolnak étrendi változtatásokat. Mindazonáltal a kutatás jelzi, hogy az étrendnek van némi 
szerepe. Nelson tankönyve egyes zsírokat (8–14 szénatomú közepes hosszúságú szénlánccal) 
mint "jelentéktelen ingerlő tényezőket" azonosított. {Lábjegyzet:66 } Ugyanez a forrás említi, 
hogy a faggyúmirigycsapok (mitesszerek) kialakulásában is szerepe lehet a zsírnak. 
Noha a legtöbb ember nem gondolja, hogy a tej bőséges zsírforrás, a teljes tejben a kalóriák 
50%-a a zsírból ered. {Lábjegyzet:67 } Sok sajtban még ennél is magasabb az arány, néhány 
lágy krémsajt pedig megközelíti a zsírból származó 90%-os kalóriamennyiséget. 
{Lábjegyzet:68 } (Érdemes megjegyezni, hogy a tejtermékek zsírkalóriáinak 15–20%-a a 
szóban forgó 8–14 szénatomú, közepes lánczsírokból áll). {Lábjegyzet:69 } Dr. Frank Oski 
beszámolt arról, hogy – akár e zsír miatt, akár más oknál fogva – a pattanások gyakran 
letisztulnak, ha abbamarad a tejfogyasztás. {Lábjegyzet:70 } 
Oski, úgy tűnik, egyetért azzal, hogy az étrend és a pattanások összefüggenek, akár úgy is, 
hogy ezt a kapcsolatot nem a tejzsír okozza. A tejelő tehenek jelentős része terhes, és tejébe 
teront (egy sárgatesthormon) bocsát ki. Oski úgy érvelt, hogy a sárgatesthormon hím nemi 
hormonokká alakul át (androgénekké), ami még tovább növeli a pattanásokat. {Lábjegyzet:71 
} 
  

Reumás ízületi gyulladás, fogromlás és fertőző betegségek 

A fiatalkori reumás ízületi gyulladásként ismert ízületi betegség néhány megnyomorító 
változata összefüggésbe hozható a tejtermékek fogyasztásával. {Lábjegyzet:72 } Más 
beszámolók a fogszuvasodás néhány formájában kockázati tényezőnek tekintik a 
tejtermékeket. {Lábjegyzet:73 } A fertőző betegségek azonban a gyermek egészségére nézve 
a legnagyobb kockázatot hordozzák, melyek a teljes tejtartalmú élelmiszerek fogyasztásából 
következhetnek. E fejezet későbbi részében még kitérünk erre a témára. 
  

Felnőttkori betegségek kialakulása tejtartalmú élelmiszerek fogyasztása 
következtében 

Miután a tej gyerekek egészségére gyakorolt hatásaival kapcsolatos aggályaimat áttekintettük, 
nézzünk meg most részletesen olyan komoly, tejtermékekkel kapcsolatos betegségeket, 
melyek általában felnőttkorban jelennek meg. A hat legfontosabb egészségügyi problémát a 9. 
ábra {Kép:09 – A tehéntej fogyasztásával összefüggő főbb felnőttkori egészségügyi 
problémák} mutatja. 
  

Szívkoszorúér-megbetegedés 

Sokaknak, akik szívkoszorúér-betegség megelőzésével vagy gyógyításával próbálkoznak, az a 
véleménye, hogy a sovány vagy az egyszázalékos zsírtartalmú tej jó választás. Egy 1990-es 
kísérletben a legtöbb jó eredményt – a szívbajnak életmódváltással történő kezelésében – az a 
program produkálta, aminek az volt a lényege, hogy eltávolították a tejet az étrendből. 
{Lábjegyzet:74 } Ugyanezeket a koleszterin oxidációjára vonatkozó problémákat már 



előzőleg is említettük ebben a fejezetben. Ezek a problémák felnőttek esetében még 
aggasztóbbak, mint gyermekeknél. Gyermekeknél fontos feladat az ateroszklerózis 
(érelmeszesedés) korai kialakulásának megelőzése. Felnőtteknél a kérdés élet-halál 
horderejűvé válik, amikor már arra kell törekedni, hogy szabaddá tegyék a jelentősen 
beszűkült artériákat. 
A fehérje témájával foglalkozó fejezetben megtudtuk, hogy a kazein, az egyik legrosszabb 
fehérje, amely megemeli a vér koleszterinszintjét. Ez egy közönséges tejfehérje. 
{Lábjegyzet:75 } A tehéntej minden válfaja, beleértve a sovány és az egyszázalékos tejet is, 
kazeint és koleszterint is tartalmaz. A kétszázalékos és a teljes tej rosszabb, mint a sovány 
vagy az egyszázalékos, mert több benne a koleszterin és a telített zsír, ami emeli a 
vérkoleszterint. 
Egy Norman Mayo nevű Seattle-ből való, 61 éves páciens újabban az újságok címoldalára 
került, amikor bejelentette, hogy beperli a tejipart, mert a cégek nem tesznek figyelmeztető 
címkét a tejre, ami tájékoztatja a vásárlót a szívbetegség és az agyvérzés megnövekedett 
kockázatáról. Azt állította, hogy egész életében teljes tejet ivott, mert azt hitte, hogy ez 
egészséges. Most pedig beszűkültek az artériái, és már volt egy agyvérzése is. Miután 
egészségügyi tanácsadójától ismeretet szerzett beszűkült artériáiról, a tejtermékek 
artériakárosító hatásairól is megtudott néhány dolgot. 
  

A tejjel készült ételek és a rák közötti összefüggés 

Dr. David Rose és kollégái az American Health Foundationnál (Amerikai Egészség 
Alapítvány) megvizsgálták a különböző rákos megbetegedések nemzetközi halálozási 
arányait. {Lábjegyzet:76 } Megállapították, hogy minél több tejet és húst esznek egy 
országban, annál nagyobb a mellrák kockázata. A prosztata- és petefészekrák kockázatát is 
összefüggésbe hozták a tejfogyasztással. La Vecchia és munkatársai Olaszországban 
kimutatták, hogy a prosztatarák kockázata arányosan nő a tejivással. Tehát minél több tejet 
fogyaszt valaki, annál nagyobb e végzetes rák kockázata. Akik napi egy-két pohárral isznak, 
húsz százalékkal növelik az esélyüket. Amikor a tejfogyasztás meghaladta a napi 
kétpohárnyit, a prosztatarák esélye négyszáz százalékkal felszökött. {Lábjegyzet:77 } Egy 
spanyolországi kísérlet egy másik rákbetegséggel egészíti ki a tej rovására írt rosszindulatú 
betegségek listáját. Ottani kutatók megállapították, hogy a tejtermékek fogyasztása 
megháromszorozza a végbélrák esélyét. {Lábjegyzet:78 } 
Ezek nem elszigetelt vizsgálatok. A kutatás egyre szélesedik, éppen itt Amerikában, ahol a tej 
mellett más állati termékeket is felelőssé tesznek a rák kockázatának növekedéséért. Egy 
bizonyos USA-ból származó tanulmány államonként vizsgálta meg a tejjel készült ételek 
fogyasztása és a mellrák kapcsolatát. Minél több tejet fogyasztott a lakosság egy államban, 
annál nagyobb az emberek esélye arra, hogy mellrákban haljanak meg. {Lábjegyzet:79 } 
  

Idegbetegségek 

Az egyik pusztító idegbetegséget amitrofiás laterális szklerózisnak (ALS) nevezik. Egy 
kevésbé impozáns néven általában Lou Gehrig-kórnak hívják (a híres baseballjátékos után, 
aki megkapta ezt a betegséget). Az ALS a szervezetben elhatalmasodó bénulást okozhat. Az 
áldozatok többsége a diagnózistól számított három éven belül meghal. {Lábjegyzet:80 } A 
betegség csak ritkán örökölhető, az esetek többségében egyáltalán nem alakult ki. A lakosság 
tanulmányozásából származó eredmények némi aggodalomra adnak okot, mivel az ALS 
néhány esetét tejtermékek útján átvitt fertőző kórokozó okozhatta. {Lábjegyzet:81 } 



A szklerózis multiplex (SM) egy másik potenciálisan bénító, munkaképtelenné tévő 
idegbetegség. Ez a kór a mielinnek nevezett szövetet sújtja, ami az agy, a szemidegek és a 
gerincvelő idegsejtjeit elszigeteli egymástól. Úgy tűnik, ez a betegség az immunrendszer 
abnormalitásának köszönhető, ami a mielin szövet gyulladását és pusztulását okozza. 
{Lábjegyzet:82 } Egy kitűnő hírnévnek örvendő angol orvosi folyóiratban, a Lancetben 
megjelent tanulmány feltételezte, hogy az SM összefügghet a tejtermékek fogyasztásával. 
{Lábjegyzet:83 } 
  

Allergiák és emésztési problémák 

A tejtermékek más, a felnőtteket is megtámadó betegségek egész seregében is szerepet 
játszhatnak. Megfigyelték, hogy a gyermekkori allergia gyakran összefüggésbe hozható a 
tejtermékekkel, de felnőttkori allergiás megnyilvánulásokat is okozhatnak. A 
laktózérzékenységet egy bizonyos mértékig már érintettük. Megtudtuk, hogy a gyermekeknél 
jelentkező hasi problémák jelentős mértékben a tejcukor felszívódási zavarából erednek. A 
laktózérzékenység felnőttek millióinak is problémákat okoz. Gyakran nem ismerik fel, hogy a 
tej vagy az egyik kiváltó tényező, vagy bélproblémájuk egyetlen oka. 
A tejfogyasztást olyan betegségek egyre növekvő számával is összefüggésbe hozzák, 
melyeket még nem érintettünk ebben a fejezetben. Talán a legaggasztóbbak az egyre 
szaporodó súlyos fertőző betegségek. A következőkben ezeket vesszük szemügyre. 
  

Szívkoszorúér-megbetegedés 

Sokaknak, akik szívkoszorúér-betegség megelőzésével vagy gyógyításával próbálkoznak, az a 
véleménye, hogy a sovány vagy az egyszázalékos zsírtartalmú tej jó választás. Egy 1990-es 
kísérletben a legtöbb jó eredményt – a szívbajnak életmódváltással történő kezelésében – az a 
program produkálta, aminek az volt a lényege, hogy eltávolították a tejet az étrendből. 
{Lábjegyzet:74 } Ugyanezeket a koleszterin oxidációjára vonatkozó problémákat már 
előzőleg is említettük ebben a fejezetben. Ezek a problémák felnőttek esetében még 
aggasztóbbak, mint gyermekeknél. Gyermekeknél fontos feladat az ateroszklerózis 
(érelmeszesedés) korai kialakulásának megelőzése. Felnőtteknél a kérdés élet-halál 
horderejűvé válik, amikor már arra kell törekedni, hogy szabaddá tegyék a jelentősen 
beszűkült artériákat. 
A fehérje témájával foglalkozó fejezetben megtudtuk, hogy a kazein, az egyik legrosszabb 
fehérje, amely megemeli a vér koleszterinszintjét. Ez egy közönséges tejfehérje. 
{Lábjegyzet:75 } A tehéntej minden válfaja, beleértve a sovány és az egyszázalékos tejet is, 
kazeint és koleszterint is tartalmaz. A kétszázalékos és a teljes tej rosszabb, mint a sovány 
vagy az egyszázalékos, mert több benne a koleszterin és a telített zsír, ami emeli a 
vérkoleszterint. 
Egy Norman Mayo nevű Seattle-ből való, 61 éves páciens újabban az újságok címoldalára 
került, amikor bejelentette, hogy beperli a tejipart, mert a cégek nem tesznek figyelmeztető 
címkét a tejre, ami tájékoztatja a vásárlót a szívbetegség és az agyvérzés megnövekedett 
kockázatáról. Azt állította, hogy egész életében teljes tejet ivott, mert azt hitte, hogy ez 
egészséges. Most pedig beszűkültek az artériái, és már volt egy agyvérzése is. Miután 
egészségügyi tanácsadójától ismeretet szerzett beszűkült artériáiról, a tejtermékek 
artériakárosító hatásairól is megtudott néhány dolgot. 
  



A tejjel készült ételek és a rák közötti összefüggés 

Dr. David Rose és kollégái az American Health Foundationnál (Amerikai Egészség 
Alapítvány) megvizsgálták a különböző rákos megbetegedések nemzetközi halálozási 
arányait. {Lábjegyzet:76 } Megállapították, hogy minél több tejet és húst esznek egy 
országban, annál nagyobb a mellrák kockázata. A prosztata- és petefészekrák kockázatát is 
összefüggésbe hozták a tejfogyasztással. La Vecchia és munkatársai Olaszországban 
kimutatták, hogy a prosztatarák kockázata arányosan nő a tejivással. Tehát minél több tejet 
fogyaszt valaki, annál nagyobb e végzetes rák kockázata. Akik napi egy-két pohárral isznak, 
húsz százalékkal növelik az esélyüket. Amikor a tejfogyasztás meghaladta a napi 
kétpohárnyit, a prosztatarák esélye négyszáz százalékkal felszökött. {Lábjegyzet:77 } Egy 
spanyolországi kísérlet egy másik rákbetegséggel egészíti ki a tej rovására írt rosszindulatú 
betegségek listáját. Ottani kutatók megállapították, hogy a tejtermékek fogyasztása 
megháromszorozza a végbélrák esélyét. {Lábjegyzet:78 } 
Ezek nem elszigetelt vizsgálatok. A kutatás egyre szélesedik, éppen itt Amerikában, ahol a tej 
mellett más állati termékeket is felelőssé tesznek a rák kockázatának növekedéséért. Egy 
bizonyos USA-ból származó tanulmány államonként vizsgálta meg a tejjel készült ételek 
fogyasztása és a mellrák kapcsolatát. Minél több tejet fogyasztott a lakosság egy államban, 
annál nagyobb az emberek esélye arra, hogy mellrákban haljanak meg. {Lábjegyzet:79 } 
  

Idegbetegségek 

Az egyik pusztító idegbetegséget amitrofiás laterális szklerózisnak (ALS) nevezik. Egy 
kevésbé impozáns néven általában Lou Gehrig-kórnak hívják (a híres baseballjátékos után, 
aki megkapta ezt a betegséget). Az ALS a szervezetben elhatalmasodó bénulást okozhat. Az 
áldozatok többsége a diagnózistól számított három éven belül meghal. {Lábjegyzet:80 } A 
betegség csak ritkán örökölhető, az esetek többségében egyáltalán nem alakult ki. A lakosság 
tanulmányozásából származó eredmények némi aggodalomra adnak okot, mivel az ALS 
néhány esetét tejtermékek útján átvitt fertőző kórokozó okozhatta. {Lábjegyzet:81 } 
A szklerózis multiplex (SM) egy másik potenciálisan bénító, munkaképtelenné tévő 
idegbetegség. Ez a kór a mielinnek nevezett szövetet sújtja, ami az agy, a szemidegek és a 
gerincvelő idegsejtjeit elszigeteli egymástól. Úgy tűnik, ez a betegség az immunrendszer 
abnormalitásának köszönhető, ami a mielin szövet gyulladását és pusztulását okozza. 
{Lábjegyzet:82 } Egy kitűnő hírnévnek örvendő angol orvosi folyóiratban, a Lancetben 
megjelent tanulmány feltételezte, hogy az SM összefügghet a tejtermékek fogyasztásával. 
{Lábjegyzet:83 } 
  

Allergiák és emésztési problémák 

A tejtermékek más, a felnőtteket is megtámadó betegségek egész seregében is szerepet 
játszhatnak. Megfigyelték, hogy a gyermekkori allergia gyakran összefüggésbe hozható a 
tejtermékekkel, de felnőttkori allergiás megnyilvánulásokat is okozhatnak. A 
laktózérzékenységet egy bizonyos mértékig már érintettük. Megtudtuk, hogy a gyermekeknél 
jelentkező hasi problémák jelentős mértékben a tejcukor felszívódási zavarából erednek. A 
laktózérzékenység felnőttek millióinak is problémákat okoz. Gyakran nem ismerik fel, hogy a 
tej vagy az egyik kiváltó tényező, vagy bélproblémájuk egyetlen oka. 
A tejfogyasztást olyan betegségek egyre növekvő számával is összefüggésbe hozzák, 
melyeket még nem érintettünk ebben a fejezetben. Talán a legaggasztóbbak az egyre 



szaporodó súlyos fertőző betegségek. A következőkben ezeket vesszük szemügyre. 
  

További tejszennyező anyagok a baktériumokon és vírusokon kívül 

Manapság igen gyakran találnak a tejben antibiotikumokat. Az 1950-es évek eleje óta 
antibiotikumokat adnak az állatállomány táplálékához, így például a Penicillint és 
Tetracyclint, hogy megelőzzék a fertőzést, és fokozzák a növekedést. {Lábjegyzet:100 } 
Antibiotikumokat használnak a beteg tehenek kezelésére is. Noha a gyógyszeres kezelésen 
túlesett állatok tejét egy ideig megsemmisítették, a gyógyszerek jelen vannak a tehéntejben 
még azután is, hogy befejezték az antibiotikumos kezelést. 
Két fő aggodalom támadt a tejtermékekkel kapcsolatosan az antibiotikumok használatát 
illetően. Először: egyesek amiatt aggódnak, hogy az állatállományban széles skálán 
alkalmazott antibiotikumok kedveznek olyan organizmusok létrejöttének, amelyek 
rezisztensekké váltak a közönséges antibiotikumokkal szemben. Másodszor: vannak jogos 
félelmek, hogy a tejben lévő antibiotikum-maradványok betegséget okoznak az embereknek. 
A baktériumok az antibiotikumok iránt egyre növekvő rezisztenciáját egy ideje már 
felismerték. Sok betegség, mint például a tüdőgyulladás, a tripper vagy szalmonella, melyeket 
korábban könnyen kezeltek bizonyos antibiotikumokkal, rezisztensekké váltak e szerekkel 
szemben. {Lábjegyzet:101 } Néhányan a növekvő rezisztenciának ezért a problémájáért az 
antibiotikumok válogatás nélküli alkalmazását teszik felelőssé, mind a lakosság, mind pedig a 
háziállatok körében. A kutatók feltételezik, hogy a haszonállatokkal való érintkezés nagy 
valószínűség szerint hatótényező ebben a folyamatban. 
Bármilyen dobozos tejjel kapcsolatban igen nagy annak valószínűsége, hogy egy vagy 
többféle kémikáliát, gyógyszermaradványt tartalmaz. A tejtermelő körzetekben sok tehén tejét 
öntik össze. Így a fogyasztóhoz jutó tej olyan összetevőket tartalmaz, szó szerint több száz 
tehén tejéből adódnak össze. A Rutgers Egyetem kutatói megállapították, hogy a tejminták 
jelentős része egynél több gyógyszermaradékot mutat. {Lábjegyzet:102 } Az efféle 
antibiotikum-maradékok jelenléte a tejben az antibiotikumok iránti rezisztencia kialakulását 
elősegítő tényező. 
Egy másik Rutgers-tanulmányban olvashatjuk, hogy a Stafylococcus aureust (egy komoly 
bőr- és csontfertőzés okozóját) hatféle kis dózisú antibiotikumnak tették ki. A kísérlet néhány 
olyan antibiotikumot alkalmazott, melyet rendszeresen használtak az állatfeldolgozó iparban. 
Ide tartozik az Erythromicin, a Tetracyclin és az Ampicillin. A szereket viszonylag kis 
mennyiségben használták ahhoz, hogy a kereskedelemben a tej törvényesen eladható legyen 
(ti. alatta van annak az értéknek, amit az FDA "biztonságos" adagnak tekint). Ezeket a 
szereket külön vagy a hármat kombinálva alkalmazták. (A gyógyszerek kombinációjának 
magyarázata az volt, hogy felismerték a sokelemű gyógyszerek hatékonyságát. Két hét után a 
mérések azt mutatták, hogy a gyógyszereknek kitett Staphylococus aureus baktériumok 
gyorsan ellenállóvá váltak. Azokkal a Staphylococcus baktériumokkal összehasonlítva, 
amelyek nem voltak kitéve antibiotikumoknak, az egyetlen szernek alávetetteknél hatszor 
gyorsabban alakult ki rezisztencia. Azok pedig, melyek három antibiotikumnak voltak kitéve, 
több mint huszonhétszer gyorsabban alakítottak ki ellenállást. {Lábjegyzet:103 } A kutatás 
megállapítja, hogy a tejnek mentesnek kellene lennie az összes antibiotikumtól, ha a 
rezisztens baktériumok gyors kifejlődését korlátozni akarjuk. 
A különböző ismert, tejben lévő fertőző anyagok összegző listáját a 11. ábra {Kép:11 – Mit 
veszünk magunkhoz a reggelire fogyasztott tejjel?} mutatja. 
Noha megpróbáltam különbséget tenni azok között a betegségek között, amelyek magával a 
tejjel kapcsolatosak és más, a tejben lévő fertőző, szennyező anyagoknak tulajdonítható 
betegségek között, rá kellett jönnöm, hogy az efféle különbségtétel szinte lehetetlen. A 



probléma az, hogy a tej olyannyira velejéig szennyezett, hogy szinte megállapíthatatlan, hogy 
vajon magával a tejjel kapcsolatosak a problémák, vagy pedig a mindig jelenlévő szennyező 
anyagokkal. Noha a rák kockázatát úgy mutattam be, mint ami magának a tejnek 
tulajdonítható, bizonyítékok azt jelzik, hogy legalábbis néhány tej-rák kapcsolat a szennyező 
anyagokkal hozható összefüggésbe. 
Egy, a tüdőrákkal foglalkozó tanulmány jó illusztrációt nyújt erre a lehetőségre. A kutatók 
megállapították, hogy a teljes zsírmennyiséggel rendelkező tej fogyasztásából ered a 
megnövekedett kockázat, nem pedig a zsírszegény változatból. Ámbár a tiszta tejzsír is lehet a 
tettes. A vizsgálatok egy másik olvasata az, hogy a tejben lévő szennyező anyagok a kockázat 
megnövekedéséért leginkább felelős tényezők. Az elgondolás az, hogy a szennyeződések 
egyáltalán nem hozzáférhetetlenek a szervezet számára. A legaggasztóbb mérgek közül sok 
zsírban oldódik, és a tejnek is van természetes zsírtartalma. 
Egy másik példa az allergia területéről származik. Azt érzékelteti, mennyire nehéz 
megkülönböztetni a szennyeződések hatásait a hamisítatlan tej hatásaitól. Noha sok esetben 
úgy látszik, mintha a tehéntej-allergia a tejfehérjékkel lenne összefüggésben, a 
szennyeződések is a probléma részei lehetnek. A tejivást követő légzési problémák hétköznapi 
megjelenése (mint például több nyálka kiválasztása, köhögés vagy fertőzések) néha a tejben 
lévő antibiotikum-maradékoknak köszönhető. Valaki lehet allergiás a Penicillinre, 
Erythromicinre vagy más gyógyszerekre, melyek kis mennyiségekben a tejben is jelen 
vannak. Nincs elég gyógyszer benne, hogy komoly, mindenre kiterjedő allergiát okozzon, de a 
jelenlévő kis mennyiség arra elegendő, hogy kellemetlen légzési tüneteket váltson ki. 
  

Hogyan jutunk kalciumhoz a tejtermékek elhagyása után? 

Az amerikaiak joggal félnek a csontritkulástól, az elnevezés is szó szerint a csontok 
elvékonyodására utal. A betegség mindkét nemre hatással van, s a negyvenöt év felettiek 
csonttöréseinek hozzávetőlegesen úgy hetvenszázalékát idézi elő. {Lábjegyzet:104 } A tejipar 
gyorsan tőkét kovácsolt ezekből az aggodalmakból. Úgy reklámozták a tejet, sajtot és más 
tejtermékeket, mint olyan élelmiszercikkeket, melyek segítik megerősíteni a csontokat 
kalciumtartalmuknál fogva is, azzal szemben tették mindezt, amit a legtöbb amerikai "tud", 
tudniillik, hogy a tehéntejben lévő több kalcium nem az, amire az emberek csontjának 
javításához szükség van. 
A hetedik, fehérjéről szóló fejezetben két, a csontritkulással kapcsolatos, valódi táplálkozással 
összefüggő "vádlottal" foglalkozom. Az igazi bűnös a túlzott fehérjefogyasztás, nem pedig a 
nem megfelelő kalciumbevitel. A teljes érvrendszerről ott írok, de itt hadd tekintsem át a 
kulcsfogalmakat. Először is bizonyos tanulmányok azt mutatják, hogy minél több állati 
fehérje van az étrendben, annál nagyobb a csontritkulás kockázata. Az egyik klasszikus 
kísérleti csoport: az eszkimók. Napi igen magas, úgy 2500 mg-os kalciumfogyasztásuk 
ellenére is igen elterjedt körükben a csontritkulás. Másodszor, valóságos emberi tapasztalatok 
is hasonló összefüggést mutattak. Ha egy olyan valakinek az étrendjében megnő a fehérje, aki 
korlátlan mennyiségben fogyaszt kalciumot – akár 1400 mg-ot naponta – ténylegesen 
kalciumot veszíthet. Harmadszor: úgy tűnik, számos biokémiai tényező van, ami főleg a hús 
kalciumkiürítő hatásáról ad számot. Ezek közé tartoznak a magasabb fehérjetartalom hatásai 
éppúgy, mint a húsban található foszforral és kénnel járó problémák is. 
Azt is fontos megjegyezni, hogy a hetedik fejezetben, amire a korábbiakban már hivatkoztam, 
táplálékforrásokat felsoroló táblázatokról is gondoskodom, melyek korlátlan mennyiségű 
kalciummal látnak el, miközben elkerülik a fehérjetöbblet, kén és foszfor problémáit. A 
legjobbak között vannak a zöld levelű zöldségfélék. 
  



Mi szól a tejtermékek fogyasztása mellett? 

A National Dairy Council (Nemzeti Tejterméktanács) nemrég adott ki egy könyvet, ami 
tudományos nézőpontból támogatta a tejtermékekből készült ételeket, élelmiszereket. 
{Lábjegyzet:105 } 
A könyvet két alkalmazottjuk és egy fizetett szaktanácsadó írta. A legtöbb jó hatás, amiről a 
tejipar beszél, könnyen összpontosítható egy ásványra, a kalciumra. A többi megemlített jó 
dolog közé tartozik a D-vitamin-fogyasztás, amit pótlásul hozzátesznek a tejhez. A D-vita-
minhoz akkor is könnyen hozzájuthatunk, ha mérsékelten napozunk, tehát nem szükségszerű 
összetevője az emberi tápláléknak. Ha a D-vitaminnal dúsított tejes élelmiszert kihagyják az 
étrendből, és nem tudunk napozni, azt javaslom, napi 400 NE (nemzetközi egység) D-
vitaminnal egészítsék ki táplálékukat. {Lábjegyzet:106 } A D-vitamin sokkal fontosabb a 
csontritkulás megelőzésében, mint a sok kalcium bevitele. 
Az ún. "pozitív" tejtermékkutatás többségére jellemző, hogy nem ellenőriz más étkezési vagy 
életmódbeli tényezőt. Például egy új keletű tanulmány arra utal, hogy azoknál a középkorú 
férfiaknál, akik tejet ittak, életük későbbi szakaszában valamivel kisebb volt az agyvérzés 
kockázata. Azonban a vizsgálat nem különített el más olyan tényezőket, melyekről tudjuk, 
hogy csökkentik az agyvérzés kockázatát. Ilyenek a naponkénti testmozgás és a naponta 
többszöri gyümölcs- és zöldségfogyasztás. {Lábjegyzet:107 } Még a tanulmány szerzője 
maga is azt állítja: "Van valami még a tejben (kalcium), vagy a tejivók életmódjában, ami 
védelmet nyújt. Nehéz ezeket a tényezőket azonosítani, de a tejivók (e tanulmányban) talán 
soványabbak, és fizikai téren tevékenyebbek, s inkább hajlamosak arra, hogy olyan 
táplálékokat fogyasszanak, melyek nagy valószínűség szerint egészségesek." Majd hozzátette: 
"...Nem lenne viszont helyénvaló, ha azt javasolnánk, hogy növeljék a tejfogyasztást az 
agyvérzés kockázatának csökkentése érdekében." 
Jóllehet ezeket a tanulmányokat a tejipar és a hírközlés széles körben népszerűsíti, és ezek 
támogatják a tej korlátlan fogyasztását, nem igazán adnak megbízható információt a tejről. A 
legutóbb megjelent tudományos könyv is, amit a National Dairy Council és a National Dairy 
Promotion and Research Board közösen adott ki, és arra törekszik, hogy a tejről áttekintést 
nyújtson, teljesen hallgat az ebben a fejezetben a tejjel összefüggésben megfogalmazott sok-
sok aggodalomról, kivéve a laktózérzékenységet. {Lábjegyzet:108 } 
  

Az iskolatej és a politika 

A tejtermékekkel kapcsolatos valamennyi probléma ismeretében megfontolandó, hogy kerülni 
kellene olyan hirdetéseknek a közlését, amelyek ajánlják a tej korlátlan fogyasztását. Sajnos a 
jelenlegi törvényhozás (valószínűleg részben a tejipar befolyásának köszönhetően) 
megkívánja, hogy az általános iskolákban tejtermékek széles választékáról gondoskodjanak. A 
kérdés összetett voltát a 12. ábra {Kép:12 – A kormányzat következetlen magatartása a tejre 
vonatkozóan} illusztrálja. {Lábjegyzet:109 } 
Úgy tűnik, hogy a kormányzat az érdekek konfliktusában vergődik. Egyrészt széles körben 
támogatja azt a javaslatot, hogy szállítsuk le nemzeti zsírfogyasztásunkat 30%-ra vagy az alá, 
és főleg az étrendben lévő telített zsírokat szorítsuk vissza. Másrészt a régebbi USDA-
szabályok segítik a tejtermékek (melyekben igen sok a zsír, főleg telített zsírok)túlzott 
mértékű fogyasztását, illetve bevezetését iskolai étkezési programunkban. Úgy okoskodtak, 
hogy a gyermekeink egészségét meghatározó iskolai ebédeltetési program helyett az olyan 
erőteljes kereskedelmi érdekek kapjanak prioritást, mint például a tejiparé. 
Egy nyilvános, a táplálékért és az egészségért felelős szervezet kimutatta, hogy az USDA-
szabályok az amerikaiakat lehetetlen helyzetbe hozták. Állításaikat a 13. ábrán {Kép:13 – A 



tejipar gazdasági érdekei kontra egészséges táplálék} tesszük közzé. 
  

A tejjel kapcsolatos saját tapasztalataim 

Jó néhány évvel ezelőtt olyan tapasztalatokat szereztem, amelyek arra bírtak, hogy hagyjak fel 
a tejfogyasztással. Tizenéves koromtól kezdve újra meg újra légúti fertőzéseken estem át. 
Túljutottam az egyiken, egy héttel később beleestem a másikba. Főiskolai és egyetemi éveim 
alatt anyám egyre azt mondogatta, menjek el egy szakorvoshoz, hogy megállapítsa, mi a baj 
az immunrendszeremmel. Végül csináltattam egy immunrendszer- és vérvizsgálatot, de 
minden leletem normális volt. Levonva a tanulságot, arra gondoltan, hogy beteges vagyok, és 
mindig is felső légúti fertőzésekkel fogok kínlódni. Majd szakorvosi tanulmányaim során 
megismertem néhányat a tej okozta komplikációk közül. Elhatároztam, hogy felhagyok a 
tejfogyasztással, ami meglehetősen nehéz volt, mivel addig nagy mennyiségben ittam. 
Kísérletet tettem a szója-, rizs- és mogyorótejjel, melyek a kereskedelemben kaphatók, és 
elfogadhatónak találtam őket. Még a szójatáplálékok is jók voltak, és állati eredetű 
termékektől mentesek. Amikor felhagytam a tejfogyasztással, légúti fertőzéseim elmúltak, és 
sok évig nem estem ágynak újabb megfázással. 
Ellen White évekkel ezelőtt arra figyelmeztetett: "...ha más, a szükséges elemeket pótló eledel 
nem szerezhető be, ne kerüljük el teljesen a tej és tojás fogyasztását. Legyünk mégis 
gondosak, hogy olyan egészséges tehéntől származzon a tej és egészséges tyúktól a tojás, 
amelyeket helyesen táplálnak és jól tartanak..." {Lábjegyzet:110 }, {Lábjegyzet:111 } 
Persze még az egészségesnek látszó tehenek is lehetnek már napok óta betegek, mielőtt a 
tünetek megjelennének. Fel nem ismert betegségük egész ideje alatt az emberek még ihatták 
tejüket. White tanácsolta, hogyan kezeljék ezt. "Ha tejet fogyasztunk, előbb alaposan 
fertőtlenítsük. Ilyen elővigyázatosság mellett kevesebb annak eshetősége, hogy 
megbetegedjünk tőle." {Lábjegyzet:112 } 
Bölcs tanácsa így szól: "Az étrend megújulása legyen fokozatos. Tanítsuk meg az embereket 
tej és vaj nélkül táplálkozni! Mondjuk meg nekik, hogy hamar eljön az idő, amikor a tojás, tej, 
tejszín és vaj fogyasztása nem lesz többé biztonságos, mert az emberek gonoszságának 
növekedésével arányosan növekednek az állatbetegségek is!" {Lábjegyzet:113 } Mivel a világ 
lakosságának többsége jól megvan tejtermékek fogyasztása nélkül is, úgy vélem, hogy az 
amerikaiak is jól meglehetnének. Saját személyes tapasztalatom, a betegek körében végzett 
munkám és az egészségügyi kutatás mind ugyanabba az irányba mutatnak, hogy az 
elhatározás, miszerint felhagyunk a tejtermékek, tejes ételek fogyasztásával, a jövőben 
jelentős egészségügyi jótéteményekkel párosul. 
Bárcsak a hírközlés tárgyilagosabb lenne, amikor a tejtermékekkel kapcsolatos problémákról 
számol be! Mivel most nem ilyen, orvosként felelősnek érzem magam, hogy tudassam 
embertársaimmal a tejfogyasztással járó veszélyeket. Amikor az átfogó, teljes képet látjuk, 
becsületesen csak azt javasolhatom, hogy a tehén tejét tartsuk fenn a borjak részére. A 
borjaknak szükségük van erre a tartalmas energiaforrásra, hogy a születésük napján már járni 
tudjanak. 
Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (American Academy of Pediatrics) most azt 
ajánlja, hogy 12 hónapos kora előtt senkit se tápláljanak tehéntejjel. {Lábjegyzet:114 } 
Hozzáteszik: "Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia azt ajánlja, hogy a csecsemőket 
6–12 hónapos korukig anyatejjel táplálják." Világos, hogy a gyermekek saját anyjuk tejétől 
fejlődnek a legjobban. Következésképpen ajánlom és dicsérem azt a megmozdulást – 
országunkban a szakemberek és laikusok körében egyaránt –, ami pártolja a szoptatást. Talán 
eljött az idő, hogy a tejjel kapcsolatban egy új szlogent népszerűsítsünk, mely ellentétben áll 
az amerikai tejipar 1. ábrán {Kép:01 – Az amerikai tejipar szlogenjei} látható szlogenjeivel, 



és aminek már tudományos alapja van. Egy szlogen, amit a 14. ábra {Kép:14 – Az anyatejjel 
tápláltak a legjobban tápláltak} szemléltet, talán alkalmas is lenne. 
  

A tehéntej helyettesítői most már hozzáférhetőek 

Az elválasztott gyermekek és a felnőttek számára nagy bőségben rendelkezésre állnak tejszerű 
termékek az amerikai üzletekben, melyek alkalmasak arra, hogy a reggeli gabonaneműekre 
öntsük. Az egészséges élelmiszereket árusító boltokban általában korlátlan mennyiségben van 
jó néhány fajta és ízű tejtermék vagy más növényi tej, úgymint zab-, burgonya-, rizs- és 
mandulatejfélék. Egyre növekvő népszerűségük miatt és mert egyre több amerikai ismeri fel a 
tejtermékek veszélyét, ezek az árucikkek most már felkerülnek a megszokott élelmiszer-
üzlethálózatok polcaira. Sok vásárló meglepődött, amikor meglátta ezeket a termékeket a 
helyi fűszerüzletek rekeszein, és azon is elcsodálkoztak, mennyire táplálóak és kielégítőek. A 
15. ábrán {Kép:15 – A különféle tejtermékek tápértékének összehasonlítása} látható egy 
összehasonlítás, ahol a tehéntej tápanyagait vetjük össze a szójatermékek tápanyagaival. 
Vegyük sorra az ábrán feltüntetett adatokat, és figyeljük meg őket! Először is a tehéntej magas 
foszfortartalma meglehetősen kevés kalcium felszívódását teszi lehetővé. Körülbelül 25%-ot, 
vagyis kb. 75 mg-ot csészénként. Másodszor: ez a mennyiség egyenlő az igen jó hatásfokkal 
felszívódó emberi anyatej kalciumtartalmával, ami megindokolja, hogy a csecsemő majd 
annyi kalciumot szív fel az anya tejéből, mint az, akit tehéntejjel táplálnak. Figyeljük meg azt 
is, mennyire kívánatosan alacsony az anyatej foszfortartalma! Harmadszor: a szójatermékek 
fehérjeszintje hasonló a tehéntejéhez, és a dúsított szójatejtermékek kalciumszintjei is 
hasonlóak a tehéntej kalciumértékeihez. Negyedszer: a dúsított szójatej foszforszintje enyhén 
alacsonyabb, mint a teljes tejé, ami azt sejteti, hogy a felszívható kalciumszintek is hasonlóak. 
Az Instasoynak, egy másik alternatív szójatejnek enyhén magasabb a fehérje- és 
kalciumtartalma, ugyanakkor kevéssel alacsonyabb a foszfortartalma. A különböző márkájú 
tejpótlékok és gabonaneműek B12 és más tápanyagtartalma a Függelék IX.-ben találhatók. 
  

Összegzés 

A tej témájával foglalkozó beható kutatásom végeredménye az a megállapításom, hogy 
abszolút semmi ok nincs arra, hogy egy felnőtt ember úgy érezze, egy másik élőlény tejére 
van szüksége egészsége szempontjából. Az összes tápanyag, amire csak szükségünk van, 
anélkül is hozzáférhető, hogy tejtermékekhez folyamodnánk, és egy sereg problémát 
elkerülhetünk, ha ettől az ártalmas táplálékforrástól tartózkodunk. Dr. Oski egyszerű, de igen 
világos észrevételt tett a teljesen kifejlődött emlős egyedülálló voltára vonatkozóan, amelyik 
olyan élelmiszert fogyaszt, ami szigorúan véve csak a kisbabáknak való. Megfogalmazása a 
16. ábrán {Kép:16 – Isznak-e tejet az emlősök?} olvasható. {Lábjegyzet:115 } 
Javaslom önöknek: lépjenek egy merészet, és határozzák el, hogy tesznek valamit, ami 
döntően hat majd egészségük és családjuk egészsége szempontjából pozitív irányban. 
Határozzák el, hogy befolyásukkal és példaadásukkal segítenek másoknak, hogy 
megszabaduljanak egy betegséget hordozó termékcsaládtól, még ha ma tökéletesen 
egészségesnek is éreznék magukat. Döntsék el, hogy nem költenek többet, nem tömködnek 
pénzt egy olyan iparág feneketlen zsákjaiba, amelyik féligazságokat beszél az amerikai 
közönség egészségének a számlájára. Látogassanak el a helyi élelmiszerüzletbe, vagy 
egészséges élelmiszert árusító szakboltba, keressenek néhány szója-, mogyoró- vagy más 
növényi alapú tejet, és alakítsanak ki tejtermékmentes, új életmódot. Meg lesznek lepve, 
mennyire ízletesek ezek a mai tejpótlékok, és rájönnek maguk is, hogy olyan utat követnek, 



ami előreláthatóan javít az önök és a környezetükben élők egészségén. 
  
  
  
  

                  Tizenkettedik fejezet 

       A HOMLOKLEBENY: 

             az agy koronája 
  

I. szakasz – A homloklebeny funkciója 

Amikor 1848. szeptember 13-án felkelt a nap, a kortársak közül senki sem tudta még csak 
elképzelni sem azokat a jelentős eseményeket, amelyek alapjaiban rendítették meg a kor 
orvostársadalmát. Egy Phineas P. Gage nevű, 25 éves, közmegbecsülésnek örvendő, vermonti 
vasúti pályaépítő munkás életében az események sajátos módon alakultak. Ez a nap is úgy 
kezdődött, mint a többi. Phineas valószínűleg megreggelizett, s munkába indult: megcsókolta 
feleségét és gyermekeit, majd sietett, hogy munkához lásson. Ahogy kilépett az ajtón, talán 
még azt is mondta: "Vacsorára itthon leszek!" De Phineas nem tért haza az esti étkezés 
idejére. 
Az volt a feladata, hogy vasútvonalat alakítson ki egy hegyvidéki szakaszon. Sokat kellett 
robbantani. A szokásos munkamenetet jól kialakították. Phineas volt a robbantásokat 
felügyelő szakember. Fúrtak egy nagy lyukat a sziklába, megtöltötték puskaporral, majd a port 
homokkal fedték be. Ezután egy döngölésre alkalmas rúddal beledöngölték a homokot, hogy 
jól megszilárdítsák a töltést. Végül meggyújtották a kanócot, hogy a robbanóanyagot 
felrobbantsák. Azon a végzetes szeptember 13-án minden úgy folyt, ahogy eltervezték. 
Kifúrták a hosszú, mély lyukat, s a robbanótöltetet is gondosan belehelyezték a nyílásba. De 
műszaki hiba történt. Nem világos előttünk, ki volt a hibás. Lehet, hogy Phineas volt 
figyelmetlen, vagy a munkatársa mulasztotta el homokkal befedni a töltetet. Akárhogy is volt, 
Gage ott állt a lyuknál, és nem tudta, hogy egyáltalán nem tettek homokot a robbanótöltetre. 
Az óvatos Gage elkezdte döngölni közvetlenül magát a puskaport. A rúd valószínűleg szikrát 
keltett, ahogy megpattant a lyukon belül egy kövön. A befedetlen puskapor begyulladt, és 
óriási robbanást idézett elő. Ahelyett, hogy a sziklát hatotta volna át, a robbanás ereje Phineas 
felé irányult. A hétkilós, 2,5 cm vastag, egy méter hosszú döngölőrúd egyenesen felé repült. A 
vas egy rakéta erejével hatolt át a bal arccsontján a bal szeme mögött, áthatolt az agyán, majd 
néhány hüvelykkel a hajvonal mögött lépett ki átjárva Phineas koponyáját, fejbőrét és haját. 
Olyan erős volt a robbanás, hogy a döngölőrúd azután még jó néhány métert megtett, mielőtt 
földet ért. Gage sérülésének helyét az 1. ábra {Kép:01 – Phineas Gage-nek baleset 
következtében károsodott a homloklebenye} szemlélteti. 
Az ember azt gondolná, hogy a drámai erejű robbanás véget vetett Phineas Gage életének. De 
nem így történt. Gage elkábult, de rövid időn belül visszanyerte teljes öntudatát, beszélni, sőt 
még járni is tudott munkatársai segítségével. Kezdetben meglepően jól volt, a következő 
néhány hét alatt azonban fertőzés fenyegette az életét. Phineas Gage bámulatos módon túlélte 
azokat a fertőzéseket is, melyek az antibiotikumok kora előtt akár végzetes kimenetelűek is 
lehettek volna. Ami fizikai egészségét illeti, szinte teljesen felépült. A balesetnek csak néhány 
külsérelmi nyoma maradt: elveszítette bal szemének látóképességét, bal arccsontján egy 
forradás látszott, ahol a döngölőrúd behatolt, és a feje tetején is volt egy sebhely, ahol 



távozott. Csak egyetlen döntő probléma maradt. Ez az ember többé már nem Phineas Gage 
volt. 
  

A károsodott homloklebeny jellemtorzulást idézett elő 

A baleset előtt Phineas közszeretetnek örvendő, kötelességtudó, intelligens munkás és férj 
volt. Igen erkölcsös férfiúnak tartották, és úgy beszéltek róla, mint kegyes, tisztelettudó, 
gyülekezetet látogató emberről. Phineast kiváló jelleme és kiemelkedő teljesítménye miatt a 
munkajelentések a leghatékonyabb és legtehetségesebb munkásként méltatták, akit a Rutland 
és Burlington vasúti társaság valaha is alkalmazott. A baleset után úgy látszott, hogy Gage 
fizikailag éppoly alkalmas és használható, értelmileg is éppoly intelligens, mint annak előtte 
volt. Ugyanolyan jól tudott dolgozni és beszélni, ahogy a baleset előtt. Emlékezőtehetsége is 
éppoly jó volt. 
Ám a baleset után néhány fontos dologban eltérés mutatkozott. Erkölcsi hanyatlása szinte 
azonnal nyilvánvalóvá lett. Bizonyos dolgok könnyen kihozták a sodrából, és gyorsan haragra 
gerjedt. Nem sokkal a baleset után elvesztette érdeklődését a gyülekezet és a lelki dolgok 
iránt. Tiszteletlenné vált, és hajlamos volt a túlzott és szertelen megnyilatkozásokra, még az 
istenkáromlásra is. A társadalmi szokások sem érdekelték, és egészen felelőtlenné vált. 
Otthagyta jól fizetett állását, és a "munkanélküliek listájára" került. Amikor ugyanis többé 
nem tudta felelősségteljesen ellátni kötelességét, cége elbocsátotta. Az orvosa, dr. John 
Harlow azt állította, hogy a baleset elpusztította equilibriumát, vagyis megszűnt az egyensúly 
intellektuális képességei és ösztönös hajlamai között. Végül feleségét, családját is elhagyta, és 
egy vándorcirkuszhoz szegődött. Phineas Gage traumás eredetű homloklebeny-sérülése 
személyiségének, erkölcsi mércéjének, családja, egyháza és szerettei iránti 
elkötelezettségének elvesztésébe került. 
Phineas 13 évvel a baleset után halt meg. Dr. Harlow úgy öt évvel az eset után értesült 
haláláról, és valószínűleg a tudomány érdekében egy szokatlan kéréssel állt elő. Azt kérdezte 
a családtól, nem engednék-e meg neki, hogy kihantolja a testet, és nem tarthatná-e meg a 
koponyát, mint orvosi emléket. A család beleegyezett. A koponyának és a döngölőrúdnak, 
amit Phineassal együtt temettek el, mind a mai napig a Harward Egyetem Warren Anatómiai 
és Orvostörténeti Múzeuma ad otthont. {Lábjegyzet:1 } 
Mivel nem végeztek boncolást, éveken át folyt a találgatás, hogy pontosan hol is történt a 
sérülés. Ennek az illusztris esetnek a mérföldkő jellegét még inkább megerősítette, amikor 
1994-ben a világ egyik legrangosabb tudományos folyóirata, a Science címlapsztoriját 
Phineas Gage esetének szentelte. {Lábjegyzet:2 } A folyóirat fő helyen közölte a cikket, 
melynek társszerzői a Harvard és az Iowa Egyetemről, a San Diegó-i Salk Intézetből való 
tudósok voltak. Ezek a kutatók fejlett számítógépes modellezést és a koponyáról készült 
röntgenfelvételeket használták fel, hogy az agy károsodási helyét hajszálpontosan 
megállapítsák. Arra a következtetésre jutottak, hogy Phineas Gage agyának első részén, 
mindkét oldalon fontos, a homloklebeny jobb és bal oldali régióiként ismert területeket 
vesztett el. 
Mit tudhatunk meg Phineas Gage egyedülálló esetéből? Azt, hogy az agynak egy szelvénye, a 
homloklebeny felelős az erkölcsi gondolkodásért és a társas, szociális viselkedésért. 
  

A fejezet áttekintése 

A fejezet a homloklebeny funkciójának magyarázatával kezdődik, majd a működését gátló 
tényezőket vesszük sorra. Ezt követően a homloklebeny hatékonyságát javító tényezőket 



vonjuk vizsgálat alá. Végezetül további olyan területeket érintünk, melyekkel a homloklebeny 
működését szeretnénk illusztrálni. 
  

Életmódbeli tényezők is károsíthatják a homloklebenyt 

Ma az agynak ezt a területét legalább két oknál fogva még nagyobb jelentőségűnek kell 
tekintenünk. Először is egyre nagyobb hangsúlyt kap a személyiség fejlődése és a mentális 
teljesítmény. Másodszor, sokan úgy érzik, hogy a társadalmi normák és az erkölcsi 
gondolkodás omladozik. Néhány ideggyógyász arra kíváncsi, vannak-e fizikai indokok, 
melyek segítségével az ilyen jellegű változások magyarázhatók. Lehetnek-e olyan életmódbeli 
tényezők, melyek károsíthatják az agynak ezt a kritikus részét, és vajon befolyásolhatják-e 
lényegileg azt is, kik vagyunk? A válasz egyértelmű igen. 
Mindennapi életmódunk hatással lehet vérmérsékletünkre, érzelmeinkre és viselkedésünkre. 
Agyunk első részét erősíthetjük is és veszélyeztethetjük is döntéseinkkel. Az agykutatás e 
felismerésének komoly következményei vannak mindannyiunkra nézve. Ha megértjük azokat 
a tényezőket, melyek befolyást gyakorolnak a homloklebenyre, javíthatunk teljesítményünkön 
a munkában, az iskolában, és jobb társas viszonyt alakíthatunk ki, felelősségteljesebbek 
lehetünk szüleink, szomszédaink, házastársunk iránt, és a lista tovább folytatható. Mivel a 
legtöbb ember nem vesz a kezébe egészségügyi könyvet, hogy a homloklebenyről olvasson, 
egész könyvemben talán ez a legfontosabb fejezet. Arra bátorítok mindenkit, hogy olvassa el 
gondosan, ami ezután következik! Az ebben a könyvben megalapozott életmódbeli változások 
sikere talán nagyon is azon múlik, hogy homloklebenyünk csúcsformában működik-e. 

A homloklebeny funkciói 

Az agy néhány szelvényre vagy lebenyre osztható. A homloklebenyek a homlok mögött 
vannak. Kényelmi szempontból mind a jobb, mind pedig a baloldali homloklebenyre 
együttesen mint homloklebenyre hivatkozunk. Ez az agy legnagyobb lebenye. 
{Lábjegyzet:3 } Az ítéletalkotás, a gondolkodás, az értelem és az akarat székhelye. 
{Lábjegyzet:4 }, {Lábjegyzet:5 }, {Lábjegyzet:6 } Egész lényünk ellenőrző központja. 
Néhány tudós a homloklebenyt, az agy "koronájának" tekinti. Vizsgálatok igazolják, hogy ez 
a "korona" életfontosságú funkciók egész sorát végzi. Ezek közül néhányat a 2. ábrán 
{Kép:02 – A homloklebeny az agy koronája} soroltunk fel. {Lábjegyzet:7 } 
A lelkiség, a jellem, az erkölcsiség és az akarat azok a jellegzetességek, melyek egyedülálló 
egyéniséggé formálnak bennünket. Egy károsodott homloklebenyű ember külsőleg talán 
ugyanolyan marad, de ha kapcsolatba kerülünk vele, rendszerint kiderül, hogy belsőleg már 
egyáltalán nem ugyanaz. 
A Könyvek Könyve is utal arra, hogy Isten megismerésében mekkora jelentősége van a 
homloklebenynek. A Biblia utolsó könyve elgondolkodtató megfogalmazást használ, amit a 3. 
ábra {Kép:03 – "És látni fogják az Ő orcáját…"} idéz. 
Ez a szöveg arra utal, hogy az éppen homlokunk mögött található homloklebeny által Isten 
jelleme lemásolható, jellemünkben visszatükrözhető. 
  

Az agy mérete, funkciója 

Érdemes megfigyelni, mennyire eltér a homloklebeny mérete az emberek és különböző 
állatok esetében. Ez különbözteti meg az embereket az állatvilág többi tagjától, ahogy a 4. 
ábra {Kép:04 – Az emberek és állatok homloklebenyének összehasonlítása} is mutatja. 



{Lábjegyzet:8 } 
A kisebb homloklebeny csak korlátozott, ösztönös életvezetést tesz lehetővé. A nagyobb 
homloklebeny összetettebb funkciók véghezvitelére is alkalmassá tesz. A macskáknál, ahol a 
homloklebeny az agynak csupán a 3,5%-a, ennek az agyi területnek a korlátozott méretéből 
eredően a mérlegelés és az értelmi tényező is jóval visszafogottabb. Csak igen korlátozott 
képességük van arra, hogy információt elemezzenek, és új információn alapuló döntéseket 
hozzanak. Tehát alapvetően ösztöneikre hagyatkoznak. A kutyák jobban nevelhetők, mivel 
agyuk 7%-át alkotja a homloklebeny. Az állatok között a csimpánzoknak van a legnagyobb 
homloklebenye, akár a 17%-ot is kiteheti. Az emberek agyának viszont 33–38%-át alkotja. 
Néhány állatnak az agyában más területek fejlettebbek az emberéhez képest. A 
csimpánzoknak sokkal nagyobb utóagya – az agynak az a területe, ami a koordinálást végzi –, 
mint az emberé. Ez magától értetődik, mert a "csimpiknek" igen fejlett egyensúlyérzékre és 
fürgeségre van szükségük, hogy fáról fára hintázzanak. A madaraknak is jól fejlett utóagya 
van, hogy repülhessenek, landoljanak és vadásszanak. Ezek a tevékenységek mind magas 
szintű koordinációt (összehangolást) kívánnak. Más állatoknak viszont sokkal nagyobb a 
nyakszirtlebenyük, az agynak az a része, ahol a látás központja van. Ebből adódóan látásuk 
sokkal jobb, mint az emberé. Más állatoknak viszont a fali lebenyük fejlettebb. Az emberek és 
állatok különbsége egyértelműen homloklebenyünk nagyságában keresendő. Képesek 
vagyunk tehát emelkedett lelki gondolkodásra, és magasabb rendű tanulási képességünk is 
van. 
Érdemes megvizsgálni néhány további, orvostörténeti évkönyvből vett esetet, hogy teljes 
mivoltában értékeljük a homloklebeny jelentőségét. Phineas Gage csak részben veszítette el 
homloklebenyét. Az életmódbeli változások egész homloklebenyünkre hatással lehetnek, noha 
kevésbé drámai módon, mint az ő esetében. 
A homloklebeny károsodásának további esetei 

Az 1800-as évek vége felé az elmeorvosok alkalmazni kezdtek egy homloklebeny-
eltávolításnak nevezett sebészeti eljárást (frontális lobotómia). Néha a lebeny egy részét 
távolították el fizikálisan, más alkalmakkor elmetszették az idegi összeköttetéseket. A műtétet 
kezdetben olyan embereknél alkalmazták, akik dühöngő őrültek vagy büntetőjogi értelemben 
véve elmebetegek voltak. {Lábjegyzet:9 } A homloklebeny eltávolításának gyakorlata egyre 
népszerűbbé vált az 1930-as és az 1940-es években, olyannyira, hogy a modernebb műtéti 
eljárások egyik úttörője, dr. Egas Moniz 1949-ben orvosi Nobel-díjat kapott érte. 
{Lábjegyzet:10 } Az eljárás népszerűségét abból is meg lehet ítélni, hogy a kulturális elit is 
elfogadta. Rosemary Kennedynek, John Fitzgerald Kennedy kissé értelmi fogyatékos 
nővérének is eltávolították a homloklebenyét. {Lábjegyzet:11 } Az eljárás sikerének 
csúcspontja az 1900-as évek közepére esett. Bizonyos idő távlatából már sokkal helyesebben 
ítéljük meg pusztító pszichológiai következményeit. Ezt a műtéti eljárást ma már ritkán 
alkalmazzák. 
  

Patricia homloklebeny-eltávolítása 

Patricia egy sebészeti osztályon dolgozó, igen sikeres ápolónő volt, akit homloklebeny-
eltávolításra készítettek elő. Abban reménykedtek, hogy a sebészeti beavatkozás megoldja 
sok, bűntudatból eredő problémáját, melyekkel néhány éve küzdött. Az eljárást követően 
feltűnő változások mutatkoztak érdeklődésében, magatartásában, munkavégzésében és 
becsületessége terén. Nyilvánvalóvá vált, hogy Patricia más lett. A műtét előtti és műtét utáni 
jellemvonásait az 5. ábra {Kép:05 – A homloklebeny sebészeti eltávolításának 



következményei} illusztrálja. {Lábjegyzet:12 } 
  

Homloklebeny-károsodás egy négyéves gyermeknél 

M. H. négyéves kislány volt, akit elütött az autó, és mindkét oldalon károsodást szenvedett a 
homloklebenye. A baleset után egészen megromlott a viselkedése, ami felnőtt korára is 
megmaradt. A jellemében bekövetkezett változások éppoly feltűnőek voltak, mint Patricia 
esetében. Ezeket a tragikus változásokat a 6. ábra {Kép:06 – A homloklebeny eltávolításának 
következményei egy gyermeknél} sorakoztatja fel. {Lábjegyzet:13 } 
  

Egy csecsemő homloklebenyét ért károsodás 

Egy G. K. nevű csecsemő kétoldali homloklebeny-károsodást szenvedett életének első hét 
napja alatt. Gyermekkorától 31 éves koráig a homloklebeny-károsodottak tipikus 
jellemvonásait hordozta, ahogy a 7. ábra {Kép:07 – Egy újszülött homloklebenyének 
károsodása} is mutatja. {Lábjegyzet:14 } 
A családja először azt gondolta, hogy felelőtlen viselkedése annak köszönhető, hogy még csak 
gyerek. Sajnos ezek a jellegzetességek megmaradtak felnőttkorában is. A szülői 
fegyelmezésnek nem volt semmi hatása. Nem voltak értelmes, tartalmas baráti kapcsolatai, és 
nem volt képes belátni számos hibáját sem. A homloklebeny-károsodás általános jellemzője a 
vágyak azonnali kielégítéséhez való ragaszkodás (a szabad szerelmet is beleértve). 
  

A károsodott homloklebeny általános hatásai 

A homloklebenyt érő baleseti károsodásokból, a homloklebeny eltávolításának eredményeit 
összegző tanulmányokból és az agy első részére ható drogok vizsgálatából a tudósok a 
homloklebeny károsodásának számos következményét azonosították. Ezeket a hatásokat a 8. 
ábra {Kép:08 – A homloklebeny károsodásának következményei} sorakoztatja fel. 
{Lábjegyzet:15 }, {Lábjegyzet:16 }, {Lábjegyzet:17 }, {Lábjegyzet:18 }, {Lábjegyzet:19 } 
A homloklebeny erkölcsi és szociális szerepének szemléltetése végett hadd idézzem fel a 
következő igaz történetet. Egy asszonytól megkérdezték, még mielőtt sebészeti 
beavatkozásnak vetette volna alá magát: "Mit tenne, ha elvesztené a kölcsönkapott órát?" A 
hölgy azt felelte: "Meg kellene fizetnem, vagy vennem kellene egy másikat, hogy 
visszaadhassam". Miután a homloklebenyét eltávolították, és felépült, feltették neki ugyanezt 
a kérdést. Ekkor így válaszolt: "Kölcsön kellene kérnem egy másik órát." 
Ahogy a gyermek növekszik, érettebbé válik, a homloklebeny fejlődésének hatásai 
nyilvánvalók. A kisgyermek időben csupán egy napot képes előre átfogni. Mondhatunk neki 
bármit, ami majd holnap történik, csak akkor fog emlékezni, ha emlékeztetjük rá. Ahogy 
fejlődik, úgy lesz egyre előrelátóbb. Amikorra másodikos lesz, rájön, hogy jövőre már 
harmadikba fog járni. Ahogy egyre jobban érik, végül életpályáját is meg tudja majd tervezni. 
A homloklebeny úgy 30 éves korig fejlődik. {Lábjegyzet:20 } Ahogy a gyermek felnőtté 
válik, még arra is ráébred, hogy cselekedetei hatnak az előtte álló örökkévalóságra is. Ez már 
a homloklebeny legmagasabbrendű fejlettségére utal. 
Az értelem különleges jellemzője az a képességünk, hogy elvont gondolatokat is megértünk, 
például egy közmondást a maga helyén. Ha megkérünk valakit, akinek nincs teljesen rendben 
a homloklebenye, például a következő közmondás magyarázatára – "Addig nyújtózkodj, 
ameddig a takaród ér!" –, igen pontosan fog válaszolni. Talán így: "Persze, hiszen 



máskülönben fáznék." Ez a példa a konkrét okfejtést, gondolkodást, az elvont fogalmak 
elhagyására hajlamos mentális folyamatot szemlélteti. 
Ami pedig a matematikai megértést illeti: a számolás a fali (parietális) lebeny hátsó részében 
történik. A homloklebeny működése nélkül is lehet nagy matematikai jártasságunk az 
összeadásban, kivonásban, szorzásban. De amikor magasabb szintű, gondolkodást igénylő 
matematikát alkalmaznunk, például algebrát, geometriát és főleg az integrál- és 
differenciálszámítást, hibátlan eredmény a homloklebeny működése nélkül elképzelhetetlen. 
Elengedhetetlenül szükséges az ép homloklebeny akkor is, amikor a lehető leghatékonyabban 
bele akarjuk élni magunkat olyan embereknek a helyzetébe, akiket probléma szorongat. Ez 
főleg akkor igaz, ha olyasmin mentek keresztül, amit mi soha azelőtt nem tapasztaltunk. 
A 9. ábra {Kép:09 – A károsodott homloklebeny további kihatásai} a homloklebeny 
gyengülésének a mindennapokra ható következményeit sorakoztatja fel. {Lábjegyzet:21 }, 
{Lábjegyzet:22 }, {Lábjegyzet:23 } 
  

A meggyengült, károsodott homloklebeny okozta pszichológiai betegségek 

Egyáltalán nem meglepő, hogy néhány pszichológiai betegség homloklebeny-problémákban 
gyökerezik. A 10. ábrán {Kép:10 – A homloklebeny működésével összefüggő 
megbetegedések} e rendellenességek listája látható. 
A mánia emocionális (érzelmi) rendellenesség, melyet különös aktivitás, izgatottság, 
elgondolások gyors váltakozása, álmatlanság és a figyelem megosztottsága, szétszórtság 
jellemez. Mindez a homloklebeny megromlott működésében gyökerezhet. A 
megrögzöttséggel, megszállottsággal jellemezhető rendellenességet nem kívánt gondolatok, 
késztetések vagy cselekvések látszólag ellenőrizhetetlen, kitartó és ismétlődő tolakodása 
jellemzi. Ez is származhat a homloklebeny elégtelen működéséből. A figyelemhiányos, túlzott 
aktivitással párosuló rendellenesség is eredhet a homloklebeny problémáiból. 
{Lábjegyzet:24 } Azok száma, akiket figyelemhiányos hiperaktivitásos rendellenességgel 
diagnosztizáltak az USA-ban 1990-től 1995-ig 900 000-ről több mint kétmillióra emelkedett. 
{Lábjegyzet:25 } 
Számos depressziós eset is összefüggésbe hozható a homloklebennyel. Az agy bonyolult, 
letapogatásos vizsgálata nyilvánvalóvá tette, hogy a depressziós páciensek esetében a 
homloklebeny vérellátása mintegy 60%-os csökkenést mutat. {Lábjegyzet:26 } A depressziós 
páciensek vizsgálata és kezelése során bizonyítékot találtak arra, hogy ha az ember növeli 
homloklebenyének aktivitását, az arra a területre áramló vér mennyisége is megnő, és a 
depressziós állapot jelentős javulást mutat, vagy eltűnik. 
  

Az étvágy és a homloklebeny 

Munkám során sok olyan mindennapos egészségügyi problémával találkoztam, melynek 
alapvető oka az agy homloklebenyében keresendő. A társadalmunkban elterjedt egyik ilyen 
probléma az étvágy feletti uralom hiánya. Nem minden túlsúlyos embernek van problémája az 
étvágy feletti uralommal, ám sokaknak igen. Az elhízás egyre növekvő mértéke arra enged 
következtetni, hogy az étvágy feletti kontroll hiánya még inkább terjed. {Lábjegyzet:27 }, 
{Lábjegyzet:28 } Még az étvágy rendellenességei – mint például a farkaséhség (bulimia) – is 
a homloklebenyből fakadnak. Az étvágy ellenőrzésének legmagasabbrendű központja is itt 
található. Nem számít, mennyire vagyunk éhesek, vagy mennyire erős a vágy valami után, 
ami akár káros is lehet, le tudjuk küzdeni a vágyat, ha homloklebenyünk normálisan működik. 
Nagy nehézségekkel tudják elnyomni az efféle késztetéseket azok, akiknek a homloklebenye 



nincs használható állapotban. Néhány túlsúlyos egyén, akik ugyan tudják magukról, hogy túl 
sokat esznek, továbbra is esznek, mert homloklebenyük nem tudja igazán azt mondani: NEM. 

A homloklebeny-kutatás alkalmazási területei 

Ezek a kutatások nyilvánvalóvá teszik, hogy a homloklebeny életbe vágóan fontos szerepet 
tölt be jellemünk kialakításában. Legyengült, károsodott homloklebeny károsodott jellemet 
eredményez. Önuralom, megbízhatóság, szavahihetőség, komoly olvasmányok, az összes 
öszszetett, bonyolult funkció a jól működő homloklebenyre épül. A homloklebeny baleseti 
vagy sebészeti beavatkozással okozott károsodása – melyeket esettanulmányokban mutattunk 
be – csak az érem egyik oldala. De mi a helyzet azzal a károsodással, ami talán egészségtelen 
életmódunkból ered? 
E fejezet fő mondanivalóját tekintve nem arra akar késztetni, hogy kerüljük el azokat a 
munkahelyeket, ahol az emberek dinamittal dolgoznak, vagy legyünk óvatosak, amikor 
átmegyünk az úton, vagy kerüljük el, hogy pszichiátriai betegségeinket sebészeti úton 
kezeljék. A homloklebeny megromlott működésének fő okai az egészségtelen életmódban 
keresendők, e fejezet fő mondanivalója tehát valójában az, hogy az emberek eddig vizsgált 
negatív jellemtulajdonságai nem korlátozódnak a traumából eredő károsodásokra. 
Társadalmunkban sokan szenvednek tragikus, jellembeli torzulásokat életmódbeli döntések 
következményeként. Legdédelgetettebb szokásaink közül néhány rövid távú kielégülést nyújt, 
miközben észrevétlenül megfoszt bennünket attól, aminek viszont felbecsülhetetlen az értéke: 
attól, akik vagyunk. Szokásainkkal öntudatlanul romboljuk, gyengítjük homloklebenyünk 
teljesítményét. 
E fejezet célja tehát, hogy megmutassa, hogy a homloklebeny elégtelen működése, 
rosszabbodása nem korlátozódik traumás károsodásának vagy sebészeti eltávolításának 
esetére. Véleményem szerint az életmódnak és a táplálkozásnak a homloklebenyre gyakorolt 
hatásai sokkal fontosabbak a szívbetegséget, rákot, csontritkulást, veseelégtelenséget és az 
összes többi, degeneratív betegséget okozó hatásainál. Az agy elsődleges védelmet kell 
élvezzen, hiszen életünk minőségét határozza meg. 
Ahogy életmódra vonatkozó döntéseink megvédik a homloklebenyt, az egészséges 
homloklebeny kialakítja a legjobb feltételeket életvezetésünkhöz. Ez azt jelenti, hogy az 
egészséges életmódbeli döntések által javul a homloklebeny teljesítménye is, s minden egyes 
jó döntésünkkel megkönnyítjük a jövőbeli hasznos életmód-változtatásokat. Egyetlen 
homloklebenyi funkció sem olyan életfontosságú, mint az akaraterő. Talán nem tűnik nagyon 
fontosnak mindennapi életünkben, pedig igazán alapvető és nélkülözhetetlen szerepe van. Sok 
pácienst láttam meghalni akaraterő hiányában. Nem azokról beszélek, akik elveszítik az 
akaratukat, hogy éljenek, ami persze igencsak fontos, hanem arra a több ezer emberre utalo, 
akik azért haltak meg, mert úgy érezték, nincs akaraterejük változtatni életmódjukon, mielőtt 
túl késő. Ma tizenévesek hervadoznak halálos ágyukon az akaraterő hiánya miatt. Vannak 
olyan cukorbetegek, akiknek évekig nem volt akaraterejük arra, hogy testgyakorlást 
végezzenek, hogy helyesen étkezzenek, vagy gondosan ügyeljenek vércukorszintjükre. Most a 
szív- és veseelégtelenség végső stádiumában szenvednek. Vannak dohányosok, akik nem 
határozták el, hogy megszabadulnak káros szenvedélyüktől. Most halálos kimenetelű 
rákbetegségben haldoklanak. Vannak olyan egyének is, akiknek nem volt akaraterejük 
vérnyomásproblémáik miatt elvégezni a szükséges életmódbeli változtatásokat. Most bénultan 
fekszenek agyvérzés következtében. 
Ezek és még számos más eset tanúskodik arról, mekkora szükség van akaraterőre 
országunkban. E könyv megírása során az egyik legnagyobb aggodalmam az volt, hogy az itt 
taglalt sok fontos, életet átalakító javaslat talán sohasem valósul meg sok olvasó életében. Mi 
lehet az oka ennek? Az akaraterő hiánya. 



Ebből a nézőpontból húzom alá azt a tényt, hogy a homloklebeny egyik leginkább 
életfontosságú funkciója az akarat. A tudósok már igazolták, hogy az, amit "akaraterőnek" 
nevezünk, a homloklebenyben foglal helyet. {Lábjegyzet:29 } Dr. Bernell Baldwin, a georgiai 
Wildwood Intézet ideggyógyásza hívő gyülekezeteknek szánt cikkében összegezett néhányat 
az akarattal foglalkozó tanulmányokból. Megállapította, hogy az első világháborús 
veteránoknál a repeszgránát okozta sebesülésekkel kapcsolatos kutatás az akaraterő hiányát 
mutatta ki azoknál, akiknél az agy első része sérült meg. Azoknál viszont, akik fejük hátsó 
részén sebesültek meg, nem volt tapasztalható az akaraterő gyengülése. {Lábjegyzet:30 } 
Kifejezetten az akaraterővel függ össze az a képességünk is, melynek segítségével 
megérthetjük, hol zajlik egyáltalán az ütközet. Ha nem látjuk világosan a következményeket, 
nem is jövünk rá, hogy a cél érdekében akaraterőnket gyakorlatoztatnunk kell. E jelenség 
illusztrálásaként dr. Baldwin idézte az orosz tudós, A. R. Luria kísérletét. Luria 
megállapította, hogy a normális homloklebennyel rendelkező személyek képesek gyors 
következtetéseket levonni bizonyos képek értelméről. A homloklebeny-károsodást 
elszenvedett személyek a kép összetevőit pontosan le tudták írni, de igazán nem látták meg a 
"nagy képet", a részletek mögött meghúzódó tágabb jelentést. Ez igen fontos az életmód-
változtatásnál. Az éleslátásban jelentkező hiányosságok miatt nem sikerül átlátni, hogy az 
életmód kulcsfontosságú elemei hogyan alkalmazhatók saját életünkben. Másrészt az 
akaraterő hiánya még olyan területeken is kudarcot eredményez, ahol világosan látjuk a 
problémát. Röviden: a belátás és az akarat, a homloklebeny kettős funkciója nélkülözhetetlen 
valamennyi ebben a könyvben közzétett ismeretanyag sikeres alkalmazásához. 
Van egy utolsó, korunkra igazán jellemző indok is arra, miért olyan fontos odafigyelni a 
homloklebenyre. A mai pszichológiai tanácsadás és viselkedésterápia igen népszerű, és néha 
jótékony hatású. Néhány elmegyógyász azonban figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a 
jelenlegi életmódbeli szokások, a lelki betegségek kialakulásában fontos tényezők lehetnek. 
Azok, akik úgy érzik: szükségük van efféle tanácsadásra, és vállalnak egy igazán egészséges 
életmódot, gondosan odafigyelnek arra, mit visznek be szervezetükbe, minek teszik ki 
értelmüket, gondolatvilágukat, boldogabb és teljes életet élhetnek. 
  

II. szakasz – Gyógy- és kábítószerek, nikotin, alkohol, koffein és mérgező 
kemikáliák okozta homloklebeny-károsodás 

Milyen életmódtényezők hatnak homloklebenyünkre? 

Homloklebenyünk hatékonysága érdekében azokra a pozitív dolgokra kell összpontosítanunk, 
melyeket tennünk kell, és azokra a negatív dolgokra, melyeket viszont el kell kerülnünk. Ha 
megismerjük, hogyan tesszük ki veszélynek homloklebenyünket, azt is tisztábban kell lássuk, 
hogyan segíthetnek az egészséges hatótényezők, hogy agykapacitásunkat növeljük. Ebből a 
perspektívából kiindulva először szemügyre vesszük azokat az életmódbeli szokásokat, 
melyek rongálják a homloklebeny működését. Később néhány olyan tényezőről is szó lesz, 
mellyel a homloklebeny funkcióit javíthatjuk. 
A 11. ábrán {Kép:11 – Gyógy- és kábítószerek, melyek károsítják homloklebenyünket} 
mutatjuk be a homloklebenyünk védelmében elkerülendő gyógy- és vegyszerek listáját. 
  

A gyógy- és kábítószerek hatása a homloklebenyre 

Nemzetünk egyre növekvő drogfogyasztása sok amerikait aggodalommal töltött el az utóbbi 
években. Számos széles körben publikált áttekintés, felmérés és tanulmány szerint az amerikai 



ifjúság körében újabban erős fellendülés mutatkozik a tiltott kábítószerek fogyasztásában. 
{Lábjegyzet:31 } A szülők attól tartanak, hogy gyermekeik tiltott drogokat fogyasztanak. 
Attól is tartanak, amit gyermekeik drogos befolyás alatt elkövethetnek a kockázatos 
viselkedési formáktól az öngyilkosságig. A tiltott drogok fogyasztása különösen kockázatos. 
Még azoknál az embereknél is letompulhatnak a homloklebeny-funkciók, akik nem 
mámorosodtak meg a szertől. 
Nem csak a tiltott drogok károsítják a homloklebeny működését. Sokan becsapottnak érzik 
magukat, ha a kifizetett vizsgálat után nem sétálhatnak el legalább egy gyógyszer kiváltására 
jogosító recepttel a kezükben. A televízió, a rádió, az újsághirdetések állandóan bombáznak 
bennünket, hogy szükségünk van a szinte minden sarkon kapható gyógyszerekre. A koffein és 
az alkohol kulturális szempontból elfogadott szerek. A nikotinfogyasztást társadalmi szinten 
sok szabály megbélyegezi, de mint életmód-választást törvényesnek, legálisnak tekintik, és 
nem tartják hozzászokást kialakító, kábítószer jellegű, gondolkodást megváltoztató szernek. 

Tiltott szerek és mentális károsodás 

A tiltott szereknek a mentális teljesítményre gyakorolt veszélyei jól ismertek. Aligha van 
szükség arra, hogy a végsőkig bizonygassuk, hogy a mentális működést befolyásoló szerek 
hogyan hatnak az értelemre, a homloklebenyt is beleértve. A helyzet azonban rosszabb, mint 
korábban gondolták. A National Institute on Drog Abuse (Nemzeti Kábítószerügyi Intézet) 
nem régen lefolytatott vizsgálata megállapította, hogy a rendszeresen marihuánát fogyasztó 
főiskolai diákoknál a figyelemben, az emlékezetben és a tanulásban még 24 órával a drog 
fogyasztása után is kiesés mutatkozott. {Lábjegyzet:32 } Jóval azután, hogy a "feldobottság" 
elmúlt, az agy még mindig alacsony sebességfokozaton működött. A marihuánáról csakúgy, 
mint a vele rokon alkoholról és nikotinról is kimutatták, hogy a fejlődő magzat agyát 
károsítja. A marihuánát fogyasztó anya, gyermekének egész életen át tartó agykárosodást 
alakít ki. {Lábjegyzet:33 } A marihuánakísérletekből levonható tanulság az 
alkoholfogyasztásra is vonatkozik. A fejezetben később taglaljuk majd, hogy a marihuánát, 
alkoholt és más értelmet befolyásoló szereket fogyasztók agyi teljesítőképessége még sokkal 
azután is gyenge lehet, hogy a fogyasztó véleménye szerint a hatások már elillantak. A 
homloklebeny optimális működése érdekében ne éljünk tiltott drogokkal! 
  

A legális szerek is árthatnak a homloklebenynek 

Sok receptre kapható vagy bárhol beszerezhető gyógyszer is képes elnyomni a homloklebeny 
működését. A szerekhez mellékelt betegtájékoztatót olvasva vagy a hatásmechanizmusukat 
vizsgálva rájövünk, hogy közülük nem egy a központi idegrendszerre gyakorol befolyást, s a 
központi idegrendszer egyik legáltalánosabban érintett területe a homloklebeny. Sok 
gyógyszerfogyasztó embernek nincs is igazán szüksége ezekre a szerekre, miközben 
mellékhatásaik sokszor talán a jellemet és a személyiséget károsítják. Ezért gondosan 
mérlegelni kell a jótékony hatásokat a kockázatokkal összevetve, mielőtt elhatároznánk, hogy 
gyógyszert veszünk be. A 12. ábrán {Kép:12 – Szerek, melyek rendszerint az értelemre is 
hatnak} közzétesszük azoknak a gyógyszercsoportoknak a listáját, melyek rendszerint hatnak 
az értelemre. {Lábjegyzet:34 } Ha jelenleg is szedjük valamelyiket e szerek közül, ne hagyjuk 
azonnal abba. Beszéljünk orvosunkkal! Végül is nem könnyű dönteni. A magas vérnyomás 
esete jól szemlélteti ezt. Gyógyszerei közül néhány gyengíti a homloklebeny működését. Ha 
azonban nem kezeljük megfelelő módon a magas vérnyomást, akár agyvérzés is lehet a 
következménye, ami sokkal nagyobb homloklebeny-károsodást okoz. Éppen ezért sok orvos 
életmód-terápiát javasol a vérnyomás-szabályozás optimális eszközeként. Az "Egy nemzet 



nyomás alatt" c. fejezet ezeket a gyógyeljárásokat mutatja be. Ebben a fejezetben további 
információt nyújtunk a vérnyomás-szabályozás fontosságáról, a homloklebeny maximális 
működése érdekében. 
Az orvosi gyakorlat fő irányvonala ma az, hogy segítsen az embereknek megszabadulni a 
drogoktól, nem pedig az, hogy programjába új gyógyszereket illesszen. Az idősebb 
amerikaiakon végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy ezek az emberek a normálisnál jobban ki 
vannak téve megromlott, károsodott mentális funkcióknak, a gyógyszerek mellékhatásának és 
a magas vérnyomásból származó káros hatásoknak. A Centers for Diease Control and 
Prevention (CDC, Egészségügyi és Megelőzési Központok) kimutatták, hogy a 65 éves vagy 
ennél idősebb amerikaiaknak szemben a fiatalabbakkal, kétszer nagyobb az esélyük a 
kedvezőtlen, ártalmas gyógyszerhatásokra. {Lábjegyzet:35 } Továbbá rávilágított arra a 
tényre, hogy a magas vérnyomás kezelésére felírt gyógyszerek gyakran okoznak ártalmas 
mellékhatásokat ennél a népességcsoportnál. Ebből a perspektívából kiindulva a CDC azt 
állította: "A káros mellékhatások megelőzésének egyik fontos stratégiája az idősebbek között, 
hogy korlátozzuk az alkalmazott szerek számát." {Lábjegyzet:36 } 
Persze a gyógyszer-mellékhatások és a belőlük fakadó betegségek életmód-változtatással 
történő kezelése miatti aggodalmak már jóval e CDC-vélemény előtt is léteztek. Az egyik 
igen érdekes, történelmi jelentőségű gondolatsort Ellen White írta. Szavait a 13. ábrán 
{Kép:13 – Életmód a gyógyszeres kezelés ellenében} idézzük. {Lábjegyzet:37 } 
A társasági összejöveteleken fogyasztott italok gyakran kölcsönhatásba kerülnek az orvosi 
rendelvényre felírt szerekkel. Az alkohol jelentős mértékben fokozza a gyógyszerek 
kedvezőtlen hatásait, az értelem tisztaságára gyakorolt hatásokat is beleértve. Több mint száz, 
az utóbbi időben kórházi kezelésben részesült egyénnel folytatott vizsgálat során – akik a 
lakosság szinte minden rétegét képviselték (férfiakat, nőket, 14 évestől 88 évesig) – kiderült, 
hogy 10 százalékuknál az alkohol és a gyógyszerek között kölcsönhatás lépett fel, amikor a 
kórházat elhagyták. {Lábjegyzet:38 } 

Az alkohol károsítja a homloklebenyt 

Az alkohol közvetlen hatást gyakorol a homloklebenyre amellett, hogy a gyógyszerezés 
mellékhatásainak kockázatát tovább fokozza. Ez Amerika egyik legerőteljesebb 
homloklebeny-pusztítója. Tekintsünk át néhány felvilágosító jellegű információt. 
Néhány évvel ezelőtt alkoholistákat és nem alkoholistákat tanulmányoztak két diagnosztizáló 
eljárás segítségével: mágneses rezonancia-vizsgálattal (MRI) és pozitronemissziós 
tomográfiával (PET). Az MRI egy most is népszerű vizsgálati módszer, ami képes az agy 
valódi struktúráját visszatükrözni. Az alkoholisták esetében nyilvánvalóvá tette, hogy a 
homloklebeny szürkeállomány-veszteségének a mértéke lesújtó. A szürkeállomány az a réteg, 
ahol az agy idegsejtjeinek tömegei gyülekeznek, sűrűsödnek össze (ellentétben a mélyebben 
fekvő fehér állománnyal, ahol az ezeket a sejteket elhagyó idegrostok vannak túlsúlyban). Ez 
a szürkeállomány-veszteség, amit szaknyelven kérgi (kortikális) sorvadásnak (atrófiának) 
neveznek, azoknak az agysejteknek a tényleges veszteségét jelenti, melyek fontos szerepet 
játszanak a homloklebeny működésében. A PET-vizsgálat az agyi funkciót vizsgálja. Ennek 
során az alkoholistáknál alacsonyabb szintű glükózanyagcsere mutatkozott, ami 
homloklebeny gyengébb működésének egyik jellemzője. {Lábjegyzet:39 } 
Ezek a homloklebeny-károsodások nem korlátozódnak az alkoholbetegekre. Az elvont 
gondolkodási képességben a kutatók mérhető csökkenést találtak annak az 1300 férfinak és 
nőnek a körében is, akik csak társas összejöveteleken ittak. Ők átlagosan csupán heti egy 
alkoholtartalmú italt fogyasztottak, a férfiak hetente kétszer 2-3 alkoholtartalmú italt, a nők 
még kevesebbet. Átlagosan minden ötvenedik napon ittak és csupán két alkoholtartalmú italt. 
Még ezeknél az alacsony fogyasztási szinteknél is rosszabbodást mutatott ki a mentális 



működés vizsgálata. Ahogy nőtt az alkoholbevitel, úgy csökkent az elvont gondolkodás 
képessége (a homloklebeny teljesítőképességének fokmérője). {Lábjegyzet:40 } Ezeket a 
változásokat nem lehet heveny alkoholhatásokkal vagy részegséggel magyarázni, mivel a 
mentális működés értékelését 24 órával az alkoholfogyasztás után végezték el. 
Sokan vallják, hogy az autóbalesetek elsősorban azért gyakoribbak az italt fogyasztók között, 
mert az alkoholnak komoly hatásai vannak a koordinációra, ítéletalkotásra és éberségre. Ez 
észlelhető az alkoholbetegeknél és a láthatóan lerészegedett embereknél. A probléma azonban 
sok esetben az ítéletalkotás terén jelentkező hajszálrepedésekkel hozható összefüggésbe, 
melyek épp a társasági ivóknál fordulnak elő. A viszonylag kevés alkoholt fogyasztó 
vezetőknél látszólag nincs baj a koordinációval. Beszédük is normálisnak látszik. Azonban 
néhány pillanattal később már megfaroltak az autópályán vagy karamboloztak. Az oka? 
Meggyengült helyzetértékelésük nem figyelmeztette őket idejében a sebességre, a kanyarra 
vagy a közúti vészhelyzetre. A 0,05–0,09 százalék véralkoholszintű egyéneknél (ez a legtöbb 
államban jóval kevesebb a törvényes határnál) a nulla véralkoholszintű emberekével 
összevetve legalább kilencszer nagyobb az esélye annak, hogy végzetes közlekedési balesetet 
szenvedjenek. {Lábjegyzet:41 } Ez többnyire annak a következménye, hogy az alkohol az agy 
más részeinél, például a koordinációs központnál sokkal erősebben károsítja a homloklebenyt. 

Az alkohol a magzat agyának kifejlődését is gátolja. Ismert dolog, hogy azok a nők, akik 
terhességük ideje alatt alkoholt fogyasztanak, kedvezőtlen hatást gyakorolnak utódaik életére. 
Az alkohollal foglalkozó, "Kérsz egy italt?" című fejezet ezt tovább taglalja. {Lábjegyzet:42 } 
Az állatkísérletek különösen érdekesek, kijózanítók, s különösen jól illusztrálják ezt, mert 
rámutatnak egy másik rizikófaktorra, ami gyermekkori agyi károsodást idéz elő – ez pedig a 
szülők alkoholfogyasztása. {Lábjegyzet:43 } Az italozó apák nagy valószínűséggel károsítják 
gyermekeik homloklebenyét. Ellen White évtizedekkel ezelőtt írt már az efféle szülői 
tényezők befolyásának fontosságáról. Megjegyzéseit a 14. ábrán {Kép:14 – A szülők 
alkoholfogyasztása károsítja a magzatot} idézzük. {Lábjegyzet:44 }, {Lábjegyzet:45 } 

A koffein aláássa a homloklebeny működését 

A koffein messzemenő hatást gyakorol az agyra. Ez nem meglepő, hiszen ez Amerika 
legkedveltebb kora reggeli serkentőszere. Ezért a serkentésért súlyos árat kell fizetni. 
Vizsgáljuk meg, hogyan működik a koffein, majd ismerjük meg a vele járó mellékhatásokat 
is! 
A koffein az agy kommunikációs rendszerére hat. Ezzel kapcsolatban fel kell idézzük 
magunkban, hogy az agy sejtjei kémiai információcsere folytán tartanak kapcsolatot 
egymással. Az idegsejtek neurotranszmittereknek (idegingerület-közvetítőknek, 
üzenetközvetítőknek) nevezett kémiai hírnököket választanak ki, melyeket a szomszédos 
sejtek felfognak. Ezek az idegingerület-közvetítők változásokat idéznek elő, melyek a 
befogadó sejtben mennek végbe. Néhány idegingerület-közvetítő serkentőleg hat a fogadó 
idegsejtre, míg mások gátlást okoznak. A koffein széleskörű hatása a sejtnek elsősorban azt a 
képességét befolyásolja, ami két idegingerület-átvivő – az acetil-kolin és adenozin – szintjére 
hat. A koffein szétzilálja az agy vegyi folyamatait azáltal, hogy megnöveli az acetil-kolin 
szintjét és gátolja, megbénítja az adenozin átvitelét. A koffein tehát felborítja az agyban az 
idegközvetítés finom egyensúlyát, aminek pusztító következményei is lehetnek. Az adenozin 
tompítja az agy idegközvetítésének számos aspektusát. A koffein az agy természetes 
munkavégző képességét is gyengíti, és így válik lehetővé, hogy a koffein mesterségesen 
serkentse az agyat. 
A laikus számára az adenozin talán "csalónak" tűnik. Különben is, ki akarja elnyomni az agyi 
átvitelt? Világosabban látjuk ezt a kérdést, ha szemügyre veszünk egy analógiát: a jó fékek 



fontosságát az autóban. Nem azért szállunk be egy autóba, hogy megállítsuk, hanem azért, 
hogy elmenjünk valahová. Nem éreznénk igazán kényelmesnek, ha olyan autót kellene 
vezetnünk, amit nem lehet megállítani. A jó fékek nélkülözhetetlenek, főleg egy olyan jármű 
esetében, amit gurulásra terveztek. Ugyanígy az idegközvetítők, például az adenozin is igen 
fontos az agy egyensúlyi helyzete szempontjából, hiszen az az óriási szerepe, hogy nyomja a 
féket. A pszichiátria irodalmában komoly aggodalmaknak adnak hangot amiatt, hogy a koffein 
kiegyensúlyozatlanná teszi az agyműködést. A koffein összefüggésbe hozható a szorongással, 
a szorongásos neurózissal, pszichózissal (ez olyan állapot, amelyben az egyén elveszti 
kapcsolatát a valósággal) és a skizofréniával (a tudathasadásnak nevezett betegséggel). 
{Lábjegyzet:46 } Más kutatók ehhez a listához még hozzáteszik a koffein kiváltotta lázas 
képzelődést és az anorexia nervosát (az idegi alapú étvágytalanságot). {Lábjegyzet:47 } 
A dopaminnak nevezett harmadik idegközvetítő szintje is megemelkedik, ha koffeintartalmú 
italt fogyasztunk. {Lábjegyzet:48 }, {Lábjegyzet:49 } 
Ez pedig igazán aggasztó. A legelterjedtebb pszichés betegségek közül néhány, például a 
skizofrénia is, részben a dopamin túl nagy mennyiségének tulajdonítható. A komoly mentális 
rendellenességeknél alkalmazott gyógyszeres kezeléshez ténylegesen hozzátartozik a 
dopaminblokkoló hatóanyagok alkalmazása. {Lábjegyzet:50 } Következésképpen nem 
meglepő, hogy a koffein, ami megemeli a dopaminszintet, bizonyos mentális betegségek 
kockázatát még akkor is növeli, ha látszólag olyan ártalmatlannak látszik. 
Más pszichés betegségek is származhatnak az agyi kommunikáció koffein által kiváltott 
kiegyensúlyozatlanságából. Ez különösen igaz a depresszióra. A csökkent homloklebeny-
funkció és vérellátás a depresszió jellegzetessége. {Lábjegyzet:51 }, {Lábjegyzet:52 } 
Kísérletek jelzik, hogy ezek a változások részben a homloklebenyben lévő dopaminszinttel 
kapcsolatosak. {Lábjegyzet:53 } Miután felismerték, hogy a koffein semlegesíti az agy jó 
vérkeringéséről gondoskodó adenozin hatását, ugyanakkor kiegyensúlyozatlanná teszi a 
dopamin élettani szerepét, természetesen nem csodálkoznánk, ha kapcsolat lenne a 
kávéfogyasztás és a depresszió között. 
A nemzetközileg is elismert, norvég, Tromso szív-kísérletsorozatként ismert kutatási program 
legalább részben már megfelelt a kérdésre. A skandináv kutatók 143 000 férfit és nőt 
vizsgáltak, és a depresszió jelentős mértékű növekedését állapították meg azoknál a nőknél, 
akik igen sok kávét fogyasztottak (viszont a férfiaknál, akik hasonló mennyiségű kávét ittak, 
nem állapítottak meg effélét). Megállapításaikat a 15. ábra {Kép:15 – Kávéfogyasztás és 
mentális problémák} mutatja. {Lábjegyzet:54 } 
A több kávét fogyasztó nőknek a depreszszió mellett több stresszel vívott küzdelemből 
származó problémájuk is van. Nem világos, hogy ezek a hatások miért nem mutathatók ki 
férfiaknál. Talán azt jelzi ez, hogy a nők sokkal fogékonyabbak, érzékenyebbek a koffeinre, 
vagy talán a koffein fogyasztásával arányban nagyobb a nők depresszióra való hajlama. 
  

Az agy ráhangolódása a koffeinre függést okoz 

Ha a koffein olyan jó nekünk, ahogy néhány laikus (néha még néhány tudós is) szeretné 
elhitetni, miért kell az agynak óriási erőfeszítést tenni, hogy semlegesítse e népszerű, legális 
szer kihatásait. A koffeinnek való krónikus kiszolgáltatottság helyzetében az agy legalább két 
úton próbálja kompenzálni a rossz hatásokat. Először is csökkenti az acetil-kolin termelését, 
ahogy korábban említettük. {Lábjegyzet:55 } Így tompítja a koffein által előidézett 
megnövekedett acetil-kolin-szint hatását. Másodszor az agy megnöveli adenozin-
receptorainak számát. {Lábjegyzet:56 } Valószínűleg így ad nagyobb hangsúlyt az 
adenozinnak az agyi kommunikációban annak ellenére, hogy a koffein bizonyos mértékig 
gátolja a szerepét. Sajnos ezek az agyban lezajló változások hozzájárulnak a koffeinfüggés 



kialakulásához. Az agy felépítése és működése megváltozik, és odáig jut, hogy várja a 
koffeint. Ez az egyik oka annak, hogy a kávéfogyasztók annyira rá vannak utalva a reggeli 
főzetre. Ha nem jutnak koffeinjükhöz, úgy érzik, mintha csak "fél gőzzel működnének". Ez 
még inkább jelentkezik, ha a kávézók felhagynak kedvenc italuk fogyasztásával. Elvonási 
tünetek jelentkeznek: fejfájás és a kimerültség érzete. 
A koffeinelvonásos fejfájás gyors gyógyszere egy korty kávé, koffeinezett üdítőital, vagy a 
sok mindenfelé kapható, fejfájásra való tabletta. E választási lehetőségek közül egyik sem 
olyan jó, mint az elvonási tünetek elviselése. Az agy általában egy vagy két napon belül 
ráhangolódik a kávé nélküli, normális belső környezetre, a fejfájások megszűnnek, az agy 
pedig jó úton halad a kémiai egyensúly helyreállítása felé. Volt azonban néhány olyan 
páciensem, akiket körülbelül két hétig iszonyatos fejfájás gyötört a koffeinelvonás után. 
Ezekben az esetekben fejfájásra való hajlam is jelen volt, amit aztán a kávéelvonás ki is 
váltott. 
Gyakorlati kifejezésekkel élve a koffein szétzilálja, felborítja az agy vegyi folyamatait, de 
ezzel nemcsak a koffeinelvonás okozta problémák és egyértelmű pszichés betegségek alapjait 
fekteti le. A fizikai és mentális teljesítményt azoknál is gyengíti, akiknek egyáltalán nincsenek 
pszichiátriai tünetei, és nem mentek át elvonáson sem. A koffeinnek a teljesítőképességre 
gyakorolt negatív hatását már bebizonyították. Noha a szer segít az embereknek, hogy 
egyszerű feladatokat gyorsabban végezzenek el, bizonyíték van arra, hogy bomlasztó, 
szétszórtságra hajlamosító hatása van összetettebb feladatok motorikus reakcióidejét és a 
finom motorikus koordinációt tekintve. {Lábjegyzet:57 } A rendszeres kávéfogyasztásból 
eredő csökkent acetilkolin-termelés is szerepet játszhat ebben. {Lábjegyzet:58 } Kutatók 
következetesen vallják, hogy az agyban az acetilkolin csökkenése összefüggésben van a 
romlott, legyengült mentális működéssel. {Lábjegyzet:59 }, {Lábjegyzet:60 } Továbbá az 
általános tudományos álláspont ellenére a koffeinnal kapcsolatos kiterjedt orvosi vizsgálódás 
szerzői nem találtak bizonyítékot arra, hogy ez a szer javítaná az intellektuális képességet. 
{Lábjegyzet:61 } A koffein néhány agyra gyakorolt hatásának összegző felsorolása látható a 
16. ábrán {Kép:16 – A koffein nyolcféleképpen gyengíti az agyat}. 
Igazán nem okoz meglepetést, hogy a koffein gátolja az alvást. A lefekvés előtt egy órán belül 
elfogyasztott koffein megnehezíti az elalvást, csökkenti az alvásidőt, és jelentősen rontja az 
alvás minőségét is. {Lábjegyzet:62 } Főleg a legmélyebb, az alvás leginkább helyreállító 
jellegű hatásaitól foszt meg (3. és 4. alvási fázis). Talán még meglepőbb, hogy túlzottan nagy 
koffeinmennyiségek komoly agyi problémákat okozhatnak, rohamokat is. {Lábjegyzet:63 } 
Egyes beszámolók koffeinokozta végzetes kimenetelű eseteket említenek. {Lábjegyzet:64 } 
Felületes lennék, ha nem említeném, hogy a koffeinnek egy seregnyi olyan hatása van, mely 
közvetett hatása van a homloklebeny-funkciókra. A homloklebeny károsodást szenvedhet a 
koffeinfüggés folytán, majd ebből adódóan betegséget, valamint fizikai és pszichológiai 
stresszt idéz elő. A koffeinfogyasztás néhány további egészséggel kapcsolatos 
következményét a 17. ábrán {Kép:17 – A kávéval kapcsolatos további potenciális problémák} 
sorakoztattuk fel. {Lábjegyzet:65 }, {Lábjegyzet:66 }, {Lábjegyzet:67 }, {Lábjegyzet:68 }, 
{Lábjegyzet:69 }, {Lábjegyzet:70 }, {Lábjegyzet:71 }, {Lábjegyzet:72 } 
Noha e hatások közül néhány még vitatott (egyes tanulmányok megállapítják a koffeinnel 
való összefüggést, mások pedig nem), meg kell kérdezzük magunktól, vajon megéri-e 
szerencsét próbálni a koffeinnel, amikor már tudjuk, hogy milyen gondokat okoz. 
A koffein egy másik fontos homloklebenyi hatása lelki vonatkozású. Ellen White már évekkel 
ezelőtt rávilágított erre. Megmagyarázta, hogy a koffein agyra gyakorolt serkentő hatása 
"megoldja" a nyelvet beszélgetés közben, ahogy a 18. ábrán {Kép:18 – A koffein és a 
pletykálkodás} olvashatjuk. {Lábjegyzet:73 } 
A pletyka meghatározása: egy magánjellegű információt megosztani valakivel, aki nem 
részese sem a problémának, sem a probléma megoldásának. A hölgyek teadélutánjait 



közmondásosan a pletykálkodás alkalmának tekintik. Figyeljük meg azonban, hogy Ellen 
White nem említi a nemet! A kijelentés ugyanúgy vonatkozhat férfiakra vagy vegyes 
összejövetelekre is, főleg ha a résztvevők "kívánatos" italukat szürcsölgetik. Ellen White 
feltételezi, hogy a pletykálkodás egyik oka talán az ezeken a társas öszszejöveteleken 
felszolgált ital típusa. A koffein homloklebenyre gyakorolt hatásának vizsgálata igazolja 
aggodalmaink ésszerű voltát. 
  

A nikotin is rongálja a homloklebenyt 

Egy egész fejezetet szánunk a nikotinszenvedély témájának (16. fejezet: Él-hal a cigarettáért? 
Hagyjon fel vele és inkább éljen!). Annyit mondunk, hogy a nikotin – csakúgy, mint a koffein 
– serkentőleg hat az idegrendszerre, és ezért kerülni kellene. A helyzet az, hogy az alvás, a 
teljesítőképesség, a stresszkontroll mind kárát látja a cigarettázásnak. A dohányzók, szemben 
a nem dohányzókkal, kevésbé képesek összetett mentális feladatok megoldására. 
{Lábjegyzet:74 } Mindez talán furcsán hangzik, mert sok dohányzó véli, hogy értelmi 
képességeit javítja a dohányzás. A helyzet fonáksága az, hogy amikor felhagynak vele, a 
problémák először súlyosbodnak, mielőtt javulás állna be. Röviddel a leszokás után tévesen 
azt gondolják, hogy a dohányzás segítségükre volt, s így aztán néhány napos megszakítás után 
viszszatérnek a cigarettához. 
A rövid ideig tartó mentális hatások mellett a dohányzás hosszú távon az agyműködésben is 
károkat okoz. A nem dohányzókkal összehasonlítva a dohányosok az Alzheimer-kórból és 
más egyéb okokból eredően a demencia kialakulásának kétszeres kockázatával néznek 
szembe (az intelligencia állandó, tartós, jelentős elvesztése). {Lábjegyzet:75 } 
A nikotin további említésre méltó hatása a születés előtti kórokkal kapcsolatos. Ha egy terhes 
nő cigarettázik, gyermekének agyi működését talán egész életére lerontja. Kutatás igazolja a 
dohányosok gyermekeinél megjelenő mentális veszteségeket, hiányosságokat, melyek csak a 
nikotin hatásával magyarázhatók. Egy vizsgálat során összehasonlították a terhességük egész 
ideje alatt dohányzó nők hároméves gyermekeinek mentális funkcióit azokéval, akik a 
terhesség idejére leszoktak a cigarettáról. Az utóbbiak gyermekei jobb teszteredményeket 
mutattak. {Lábjegyzet:76 } 

III. szakasz – Az étrend hatásai a homloklebenyre 

Eddig a drogok, az alkohol, a nikotin és a koffein homloklebenyre gyakorolt káros hatásait 
vizsgáltuk. E tényezők közül néhány főleg a homloklebenyre gyakorol döntő befolyást. 
Azoknak a hatóanyagoknak a többsége viszont, amelyek fokozzák, erősítik a frontális agyi 
funkciót, gyakran az agy egészére jótékony hatást gyakorol. Ennek egyik klasszikus példája a 
táplálék. Minél többet tudunk meg az elfogyasztott ételről, annál inkább felismerjük, hogy az 
optimális táplálék életfontosságú a magasabb rendű agyi teljesítőképesség szempontjából. 
Látni fogjuk, hogy étrendi választásaink vagy javítják, vagy gátolják agyi teljesítményünket. 
  

Az agyi funkció fokozása anyatejjel való táplálás, többszörösen telítetlen 
zsírok és vitaminok segítségével 

A legkorábbi döntéseket nem mi hozzuk. Akiknek olyan anyja volt, aki elhatározta, hogy 
anyatejjel táplálja gyermekeit, a homloklebeny szempontjából is bölcsen cselekedett. 
Kísérletek igazolják, hogy azoknak a gyermekeknek legalább néhány évig, sőt valószínűleg 
egész életükben élesebb az eszük, akiket anyatejjel tápláltak. {Lábjegyzet:77 }, 



{Lábjegyzet:78 } Az anyatej előnyeit tekintve nem minden összefüggés világos. Az egyik 
tényező talán az anyatej zsírtartalma. A japán dr. Yokota kimutatta, hogy újszülött 
patkányoknak megfelelő mennyiségű ómega-3 zsiradékra van szükségük étrendjükben. E 
zsiradékok nélkül romlik a tanulás, a megértés. {Lábjegyzet:79 } Más nemzetközi 
kutatócsoportok, például Bourre és francia kollégái állatkísérleteikben hasonló felfedezéseket 
tettek. {Lábjegyzet:80 } Bebizonyították, hogy az emlősök agyának a fejlődéséhez 
nélkülözhetetlenek az ómega-3 zsírsavak. Tudományos körökben jól tudják, hogy a 
hagyományos emberi csecsemőtápszer csupán gyenge minőségű és elégtelen mennyiségű 
ómega-3 zsírsavakat tartalmaz, szemben az anyatejjel. {Lábjegyzet:81 } Ha a gyermek 
étrendjét ki is egészítjük más táplálékokkal, az ómega-3-hiányt nem lehet igazán pótolni. Egy 
kutatócsoport erre a pompás következtetésre jutott: lényegileg lehetetlen bármilyen 
táplálékokkal a tápszerrel etetett csecsemők étrendjét úgy kiegészíteni, hogy az az anyatejjel 
táplált csecsemők hosszú láncú, többszörösen telítetlen zsírsav bevitelének megfeleljen. 
{Lábjegyzet:82 } 
Az anyatejjel való táplálás magasabbrendű- sége bizonyára igen fontos információ a 
gyermeket váró szülők számára. A megfelelő típusú zsír azonban a felnőttek esetében is igen 
fontos a tanulás szempontjából. Dr. Coscina és kollégái egy évtizeddel ezelőtt már igazolták 
ezt a tényt. {Lábjegyzet:83 } Felnőtt patkányok két csoportját táplálták azonos 
zsírmennyiségű étrenddel. A zsír azonban különböző forrásokból származott. A mérsékelt 
mennyiségű növényi zsírt tartalmazó táplálékon tartott patkányok (20 százalék többszörösen 
telítetlen szójaolaj) már három hét elteltével sokkal jobb tanulási és megértési jártasságot 
mutattak szemben azokkal, akiket 20 százalék telített zsíron alapuló étrenden tartottak 
(sertészsír). A szerzők mindebben szilárd bizonyítékot látják annak, hogy az étkezési zsírok 
minőségében véghezvitt változtatás rövid idő alatt is képes fokozni az emlősök tudását, 
tanulási képességét. Izraeli kutatók is megállapították, hogy elegendő mennyiségű növényi 
zsírokat, például alfa-linolénsavat és linolénsavat tartalmazó étrend javítja a memóriát és az 
agy fájdalomtűrő képességét. {Lábjegyzet:84 } 
Dr. Bernell Baldwin javasol egy elméletet arra vonatkozóan, hogy miért számít a zsír típusa. A 
telített zsírok jellegzetesen állati termékekben találhatók. Ezek pedig megnehezítik az agy 
idegi kommunikációját. Elmélete úgy szól, hogy a membránokat, ahol az agyi kommunikáció 
történik (szinapszisoknak nevezik őket), a telített zsírokban gazdag étrend merevebbé teszi, 
míg a zöldségfélékből, magvakból és diófélékből származó telítetlen zsírok rugalmasabb 
membránokat eredményeznek, melyek sokkal hatásosabb agyi kommunikációt tesznek 
lehetővé. {Lábjegyzet:85 } A legújabb kutatások közül néhány még inkább igazolta a telített 
zsíroknak az agy teljesítményére gyakorolt káros hatásait, de nem találtak bizonyítékot arra, 
hogy ezért a membránváltozások lennének felelősek. {Lábjegyzet:86 } Továbbá néhány 
telítetlen zsírsavnak tényleg vannak jótékony hatásai, melyeket telített rokonaik nélkülöznek. 
Ha ez igaz, akkor az ómega-3-as kötésű telítetlen zsírok különösen fontosak lehetnek a 
felnőttek tanulási hatásfoka szempontjából. Szerencsére az anyatej mellett vannak e jó 
minőségű zsíroknak a felnőttek számára hozzáférhető más forrásai is. A "Mi az igazság a 
hallal kapcsolatban?" című 5. fejezetből megismerhetjük az ómega-3-asnak nevezett zsírok 
különleges csoportját. Ott felsoroltuk e tápanyagok kitűnő vegetáriánus forrásait is. 
A többszörösen telítetlen zsírokon kívül vannak még további igen hatékony, optimális agyi 
funkciót kiváltó, kulcsfontosságú táplálékok. A megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitel is 
létfontosságúnak tűnik az agy ítélőképessége szempontjából. Néhány mikrotápláléknak is 
szerepe van agyunk teljesítményének javításában. Ezek közé tartozik a tiamin, a riboflavin, a 
niacin, a B6-, a B12-, a folsav és antioxidáns vitaminok: A-, C- és E-vitamin, valamint a vas. 
{Lábjegyzet:87 }, {Lábjegyzet:88 }, {Lábjegyzet:89 } Az ilyen táplálékok listája egyre bővül, 
és segít a jól kiegyensúlyozott étrend kialakításában. 



A szénhidrátokról 

Az agyunkon kívül testünk minden más része zsírból, fehérjéből vagy szénhidrátból nyerhet 
energiát, de az agy nem. Az agy szinte kizárólag glükózt használ energiaforrásként, egy 
egyszerű szénhidrátot. {Lábjegyzet:90 } Valószínűleg az agy igen gyors anyagcseréjével 
magyarázható, hogy percről percre ennek az egyszerű szénhidrátnak az ellátásától függ. Ez 
könnyen belátható, ha meggondoljuk, hogy az agy anyagcseréjének a mértéke 7,5-szer 
nagyobb, mint egy átlagos testszöveté. {Lábjegyzet:91 } Noha testtömegünknek csupán 2%-át 
teszi ki, a teljes anyagcsere 15%-a ott történik. 
Az agynak azonban nincs túl sok helye tápanyagok tárolására. Helyét igencsak korlátozza a 
koponya kemény burka. Az agyi sejtek számára egyszerre csak két percnyi időtartamra van 
elégséges hozzáférhető glükóz, és ez is glikogén, cukor a maga raktározott mivoltában. A 
csúcsteljesítmény érdekében a homloklebeny olyan vért igényel, amelyben kiegyensúlyozott 
és megfelelő a glükózszint. A cukorról és cukorbetegségről szóló 8. fejezetben olvasható, 
hogy a sok finomított ételt tartalmazó étrend kiválthatja a vércukor hirtelen megemelkedését, 
majd visszaesését a normális szint alá. Az efféle élelmiszereket nagy bőségben ontják a 
ropogtatnivalókat árusító automaták és desszertespultok. A legjobb lenne kihagyni őket az 
étrendünkből. Jobban tennénk, ha az olyan összetett szénhidrátok széles választékából 
fogyasztanánk, amilyenek a burgonyában, rizsben, teljes őrlésű búzából készült kenyérben és 
gabonaneműekben találhatók. Az egyszerű cukrok is szénhidrátok, de fontos megértenünk, 
hogy a ropogtatni, nassolni való ételekben lévő és a természetes gyümölcsökben található, 
bőséges rostba csomagolt egyszerű cukrok között óriási a különbség. 
Évekkel ezelőtt, amikor a tudósok rájöttek, hogy az agy szénhidráttal működik legjobban, 
néhány ember a cukorkákat máris az agy táplálékának tekintette. Végül megtanultuk, hogy 
hosszan tartó teljesítőképesség szempontjából a finomított cukor egyáltalán nem 
"agytáplálék". Éppen az ellenkezője, amint azt a 19. ábrán {Kép:19 – A cukor és a 
homloklebeny} megfogalmazzuk. 
Egy 46 ötéves gyermeket felölelő vizsgálat különösen leleplező erejű volt. {Lábjegyzet:92 } 
Azok a fiúk, akiknek étrendjében kevés volt a cukor, jobban és hosszabb időn át tudtak 
figyelni, és sokkal talpraesettebb és pontosabb feleletekre voltak képesek, mint sok cukrot 
fogyasztó társaik. A különbség IQ-val, a szülők társadalmi vagy műveltségi státusával nem 
magyarázható. 
Teszteléskor a kevés finomított cukrot tartalmazó étrendet követő fiúk egy egész évfolyammal 
magasabb szinten voltak a többiekhez képest. Ez a megdöbbenést kiváltó tanulmány azt 
sejteti, hogy a kedvezőbb étrend segít jobb tanulmányi eredményt elérni. 
Ha a cukor szénhidrát, és a szénhidrát a homloklebeny előnyben részesített üzemanyaga, 
akkor a több cukrot tartalmazó étrend hogyan gátolhatná az agyi funkciót? Hadd próbáljam 
megadni a fellelhető legjobb magyarázatot erre a látszólagos ellentmondásra! Testünket Isten 
olyan táplálékok fogyasztására teremtette, amilyenek például a természetes, finomítatlan 
állapotban lévő gyümölcsök és gabonafélék. Ezek a táplálékok a vércukrot nagyjából állandó 
szinten tartják. Amikor azonban finomított cukrot tartalmazó ételek jutnak be az 
emésztőrendszerbe, a vércukor drasztikusan felszökik, és a szervezet úgy reagál, mintha nagy 
tömegű természetes táplálékkal kellene megbirkóznia. A hasnyálmirigy nagy mennyiségű 
inzulint termel. A vércukorszint gyors emelkedése azonban csalóka. Szemben a természetes 
növényi táplálékokkal, a finomított cukorban gazdag ételek hajlamosak a gyors felszívódásra. 
Ennek eredményeként a vércukorban megmutatkozó hirtelen emelkedés rövid életű. A még 
jelen lévő inzulinnal és a cukorutánpótlás megszűntével a vércukorszint jóval a cukrozott étel 
elfogyasztása előtt mért érték alá csökken. Ha valakinek a vércukorszintje ennyire leesik, a 
nem megfelelő üzemanyagellátás következtében a homloklebeny működése láthatja kárát. 
S hogy a dolgok még rosszabbra forduljanak, a hipoglikémiára adott legáltalánosabb, 



leghétköznapibb felelet, hogy eszünk egy újabb cukros csemegét. Noha ez gyorsan újra 
megemeli a vércukorszintet, a kutatás azt bizonyítja, hogy az agynak 45–75 percre van 
szüksége, hogy visszanyerje normális intellektuális funkcióját azután, hogy a vércukor 
visszaáll a normális értékre. {Lábjegyzet:93 }, {Lábjegyzet:94 } A kísérletből levonható 
tanulság, hogy a felnőtteknek éppúgy, mint az iskolás gyermekeknek étrendi változtatásra van 
szükségük, ha mentálisan csúcshatékonysággal akarnak működni. Minden napot egy igen 
tartalmas reggelivel kellene kezdeni, ami növényi táplálékforrások kiegyensúlyozott 
együttesét foglalja magába. A gyümölcsöket és a teljes gabonaféléket részesítem előnyben 
néhány diófélével kiegészítve. Ezek a táplálékok képesek normális határok között tartani a 
vércukrot egész reggel anélkül, hogy szükség lenne csemegékre, ropogtatnivalókra. A teljes 
értékű reggeli fogyasztásának a fontosságát részletesen taglalom "Az optimális egészség 
elvei" című fejezetben. 
Gyümölcsök, zöldségfélék és gabonaneműek fogyasztása a homloklebeny szempontjából a 
legjobb ellátást jelenti. Ezek a táplálékok elégséges mennyiségű szénhidrátot tartalmaznak. 
Ha szemügyre vesszük a tápanyagtáblázatokat, láthatjuk: a vörös hús, hal vagy csirke nullára 
értékelhető a szénhidráttartalmát tekintve. {Lábjegyzet:95 } Ezekben a táplálékokban sok a 
zsír és a fehérje, de a szénhidrát hiányzik belőlük. Ez lehet az egyik oka annak, amiért a hús 
összefüggésbe hozható a homloklebeny-romlással. 
Van azonban némi furcsaság ezekben az adatokban. Mivel az agy igen jól képes 
alkalmazkodni és idomulni az életmódhoz, még az egészséges változtatások is okozhatnak 
rövid ideig tartó visszaesést az agy hatékonyságában, mielőtt bármi javulás történne, például a 
nikotin esetében is, amit a 16. fejezetben, a dohányzás szokásának száműzésével 
összefüggésben ecsetelünk. A nikotin káros, ártalmas az agyra, mégis amikor valaki 
abbahagyja a dohányzást, az alvás minősége, a mentális reakció romolhat, mielőtt javulni 
kezdene. Ugyanez igaz valószínűleg az étrendre is. A kutatások arra mutatnak, hogy amikor 
az emberek drasztikusan növelik zsírbevitelüket, sőt szénhidrátfogyasztásukat is, a mentális 
teljesítőképesség egy rövid ideig csökken. Ha azonban egészségesebb életmódot folytatunk, 
ez idővel meghozza a várt eredményeket. A tanulság: nem számít, mennyire bonyolult és 
nehéz ez egy rövid ideig, alakítsunk ki új, egészséges szokásokat, és tartsunk ki mellettük! 
{Lábjegyzet:96 } 
  

A zsíros ételekben lévő hamis idegingerület-átvivők megzavarják az 
agysejteket 

Más étkezési anyagoknak is lehetnek káros hatásaik a homloklebenyre. Ezek egyike a 
tiraminnak nevezett vegyület. Tiramin nagy bőségben található sajtokban, borokban és más 
túlságosan tápláló ételekben. {Lábjegyzet:97 } Nem kétséges, hogy a tiraminnak néhány, a 
homloklebeny károsodását kiváltó hatása a szervezet stresszhormonrendszerének 
serkentéséből fakad. Amikor ez az anyag felszívódik, serkentőleg hat a szimpatikus idegi 
végződésekre, hogy norenefrint szabadítsanak fel, ami döntő fontosságú kemikália a szervezet 
stresszre adott válaszának működésbe hozásában. {Lábjegyzet:98 } A stressz igencsak 
éberebbé tesz, azonban gyakran gátolja a gondolkodási folyamatok finom irányítását, amelyre 
a tanulásnál, a tényezők elemző besorolásánál, a kreatív gondolkodásnál és az optimális 
visszavonulásnál van szükség. Ez nem meglepő azok számára, akikben még élénken él olyan 
vizsga emléke, amikor a stressz miatt a vártnál gyengébb feladatmegoldó teljesítményt értek 
el. Dr. Guyton kimutatja, hogy a stresszhormonrendszer csökkentheti az agyhoz vezető 
véráramot. {Lábjegyzet:99 } Ez lehet egyféle magyarázata az agy teljesítőképességének 
romlására a tiramin emésztése kiváltotta stressz vagy stresszerű feltételek között. 
A tiramin azon képessége miatt, hogy idegi kémiai változásokat tud előidézni (főleg a 



norenefrin termelését) hamis idegingerület-közvetítőnek nevezték el. A tiramin olyan 
hatótényezőnek tekinthető, ami sejtszinten zavarja össze az agysejteket. {Lábjegyzet:100 }, 
{Lábjegyzet:101 }, {Lábjegyzet:102 } Úgy működik, mint egy agyi kémiai üzenetvivő, 
vagyis neurotranszmitter, azonban ez inkább az elfogyasztott táplálékból ered, mint az 
agysejtek egymás közötti kommunikációjából. Más szóval a tiramin agyi idegsejtekre 
gyakorolt serkentő hatása azt a benyomást kelti, mintha üzenetet hordozna, amikor a 
valóságban nincs semmi üzenete. Tehát a tiramin az agy frontális részére gyakorol károsító 
hatást a hamis kommunikációból eredő mentális zűrzavar kiváltásával. 
Egy másik vegyület, ami agyi átviteli problémákat okoz, a triptamin. A tiraminhoz hasonlóan 
a biogén aminok közé sorolható. A triptamin gondolkodást átalakító hatásáról ismert. 
Rémálmokkal hozzák összefüggésbe, és olyan drogok közé sorolják, mint amilyen az LSD és 
a psylocibin, mert hallucinogén hatású lehet. {Lábjegyzet:103 } A triptamin táplálékforrásai 
érdekes módon gyakran tartalmaznak tiramint is. E gondolkodást, értelmet destabilizáló 
anyagokat tartalmazó táplálékok közé sorolhatók a sajtok, {Lábjegyzet:104 } a halak 
{Lábjegyzet:105 } és a kolbászfélék. {Lábjegyzet:106 }, {Lábjegyzet:107 } A romlásnak 
indult baromfi-termékek is tartalmazhatnak ilyen anyagokat, mert a házi szárnyasokat 
szennyező baktériumok nagy százalékának megvan az a képessége, hogy a baromfi 
testszövetét ilyen méreganyagokká bontsa le. {Lábjegyzet:108 } Az állati termékek 
romlásának az értelmet kedvezőtlenül befolyásoló hatásait nem szabadna könnyen venni. A 
kutatás most már jelzi, hogy még normális hűtési hőmérsékleten is jelentős mértékű romlás 
mehet végbe. Egy halakkal kapcsolatos jelentés megállapította, hogy a hűtés alatt romlásnak 
indult a hús, és trimetil-amin nevű biogén amin képződött. {Lábjegyzet:109 } (Trimetil-amin 
alkalmanként más tengeri állatokból készült élelmiszerekben is megtalálható, és rákot kiváltó 
vegyi anyagokat hozhat létre. {Lábjegyzet:110 }) 
A triptamin is szerepet játszhat a rák kialakulásában. Ez a vegyület, ha alkohollal egyesül (egy 
gyomorlakó baktérium, a Helicobacter pylori jelenlétében), szaporodásnak indíthatja a 
"harmancsalád" tagjait. {Lábjegyzet:111 } Ez a vegyületek egy olyan osztálya, mely rákot 
okoz, {Lábjegyzet:112 }, {Lábjegyzet:113 } és mentális hatásokat kiváltó tulajdonságai 
vannak. {Lábjegyzet:114 } A harmanvegyületek további érdekessége az, hogy olyan 
alkoholtartalmú italokban is fellelhetők, mint például a sör és a bor. {Lábjegyzet:115 } Az 
alkohol értelmet módosító és az alkohol mostanában megállapított néhány rákkockázatot 
kiváltó hatása részben a harmanfélékkel hozható összefüggésbe. Ugyanezek a harmananyagok 
még az alkohol utáni vágy állandósulásában is szerepet játszhatnak. {Lábjegyzet:116 } 
Mi a gyakorlati jelentősége a biogén aminok értelemre gyakorolt destabilizáló hatásával 
kapcsolatos adatoknak? Sok helyénvaló alkalmazási területük van. Hadd említsek röviden 
ezek közül kettőt! Először: létezhet kapcsolat az olyan biogén aminok, mint a triptamin és a 
tiramin, valamint egy seregnyi magatartásbeli jelenség között. Például ezek a vegyületek 
többek közt lehetnek a gyermekeknél a hiperaktivitást befolyásoló tényezők. 
{Lábjegyzet:117 } Másodszor: a rémálmok is mindennapos problémává válhatnak, ha este 
triptaminban és tiraminban gazdag ételeket fogyasztunk. (Késő esti pizzaimádók figyeljenek!) 
Az ezekkel a vegyi anyagokkal kapcsolatos összefüggések további magyarázatot kínálnak 
arra, hogy Ellen White miért írta: "Sajtnak sohasem szabadna a gyomorba kerülnie." 
{Lábjegyzet:118 } 
  

Az arachidonsav és a húsban lévő nagy molekulák gyengítik a homloklebeny 
működését 

Egy másik, élelmiszerben lévő, agyi problémákat kiváltó vegyi anyag az arachidonsav. Ez a 
vegyület gátolja az acetilkolin termelését és tárolását, amely mint azt már korábban 



említettük, fontos idegingerület közvetítő: intenzíven közrejátszik a homloklebeny 
működésében. Eszünkbe jut, hogy az agyban az acetilkolin csökkenése a gátolt és leromlott 
értelmi működéssel függ össze. {Lábjegyzet:119 }, {Lábjegyzet:120 } Tehát az arachidon-sav 
jelenlétének következménye, hogy csökken a homloklebeny működésének hatékonysága. 
{Lábjegyzet:121 } Az arachidonsav legáltalánosabb forrása a hús, s kizárólag szinte csak 
állati termékekben található. {Lábjegyzet:122 } 
A hússal összefüggő másik probléma az agyra gyakorolt általános hatása. Orosz tudósok 
megállapították, hogy egyetlen húsétkezés is megnövelheti a 17-hidroxi-kortikoszteroid (17-
HCS) stresszhormon mennyiségét. Baldwin feltételezi, hogy ilyen jellegű kémiai anyagok 
nagy méretük miatt talán nem egyenlő mértékben serkentik az agy valamennyi régióját. 
{Lábjegyzet:123 } Az agy legmagasabbrendű értelmi területeit "véragygát" védi, ami 
áthatolhatatlannak tűnik az olyan vegyi anyagok számára, mint a 17-HCS. Másrészt az ilyen 
nagy, stresszkiváltó molekulák képesek serkentőleg hatni az agy alacsonyabbrendű részeire, 
ahol ilyen barikád nincs, például az agyalapi mirigyre is, ahol sok hormon termelődik. 
Különösen fontos, mert ezek az alacsonyabbrendű agyi területek, ahol több ösztönös és 
kevesebb értelmi képesség székel. Más szóval a húsevésnek lehet serkentő hatása a 17-HCS-
hez hasonló vegyületeknek köszönhetően, de a serkentő hatás háttérbe szoríthatja a racionális 
gondolkodást az impulzívabb gondolkodás javára. Ellen White figyelmeztetet a húsevésnek az 
intellektuális tevékenységre gyakorolt romboló hatására. A 20. ábrán {Kép:20 – A hús és az 
intelligencia} idézzük szavait. {Lábjegyzet:124 } 
A helyes táplálék fogyasztása biztosítja mind fizikai, mind mentális jólétünket. Ellen White 
ilyen étrendet javasol, amilyet a 21. ábrán {Kép:21 – A magasabb rendű étrend} olvashatunk. 
{Lábjegyzet:125 } 
Látjuk, hogy Ellen White-nak komoly ismeretei voltak e témában, és megértette az étrendnek 
az agy működésére gyakorolt hatásait. Az előző fejezetekben megfigyelhettük, milyen 
éleslátással rendelkezett az emberi egészség és betegség számos területén. Hogyan volt 
lehetséges ez az 1860-as évektől 1915-ig, amikor írt, sokkal a tudományos egészségügyi 
információs forradalom előtt? Figyelmeztetéseinek érvényességét és eszközeit , melyek révén 
információihoz jutott, a Függelék X.-ben fedezzük fel. 
  

A PCB-k gátolják az agy fejlődését 

A vegetáriánus étrend terhes nők számára hasznos lehet a magzat agyi fejlődése 
szempontjából is. Amint a halról szóló 5. fejezetben írom, egyre nőnek az aggodalmak az 
ételünkben, különösen a húsforrásokban lévő mérgek miatt. Egy vizsgálat szerint azok a nők, 
akik michigani halat ettek terhességük alatt, fokozottabban kitették magukat poliklorinált 
bifenileknek (PCB-k) és a velük rokon szennyeződéseknek. A szüléskor a kutatók 
megbecsülték a PCB-nek való kiszolgáltatottság mértékét az újszülötteknél azáltal, hogy 
megmérték e vegyszerek mennyiségét a köldökzsinór vérében. Amikor az érintett 
gyermekeknek négy évvel később megvizsgálták az agyműködését, megállapították, hogy 
azoknál a gyermekeknél, akiknél magasabb volt a PCB-szint, agyi gyengülés és romlás volt 
kimutatható, beleértve a csökkent szövegértést, a rövidebb ideig tartó figyelmet és gyengébb 
memóriát. {Lábjegyzet:126 } 
  

A spártai étrend javíthat az agy teljesítőképességén 

A kutatók évek óta tudják, hogy az állatok hosszabb ideig élnek, ha kevesebb kalória jut 
szervezetükbe (azaz kevesebbet kapnak enni, mint amennyit normális esetben megennének). 



{Lábjegyzet:127 } Egy amerikai kutatócsoport dr. L. W. Means irányítása alatt egy igencsak 
spártai étrend jótékony hatásainak bizonyítékával állt elő. Means és kollégái közvetlen mérés 
útján alacsony kalóriatartalmú étrenden feljavult agyi teljesítőképességet mutattak ki. 
{Lábjegyzet:128 } Továbbá kutatásuk igazolta, hogy az állatoknál ez a hatás akkor is 
jelentkezett, ha a szigorított étrendet fiatalon kezdték követni. 
Ez nem számít egyedülálló kutatási eredménynek. Olaszországi kutatók elsőként igazolták a 
nyilvánvaló tényt: normális étrenden tartott patkányok agyi működése öregedésükkel 
arányosan romlik. A kutatók a továbbiakban rámutattak, hogy azoknak az öreg patkányoknak, 
amelyek születésüktől fogva alacsony kalóriájú étrenden éltek, éppen olyan jók voltak az 
értelmi képességeik, mint fiatalabb társaiknak. 
Agyunk teljesítőképességét befolyásolhatják azok a kalóriák, amelyeket 15 évvel ezelőtt 
fogyasztottunk el. 99 hetvenöt éves vagy idősebb kísérleti alanyt teszteltek Kaliforniában a 
mentális teljesítmény szempontjából. Azoknak, akik 1976-ban több kalóriát fogyasztottak, 
rosszabbak voltak a teszteredményei 1991-ben. Ez a kísérlet jelzi, hogy több kalória 
fogyasztása középkorban, az öregedéssel arányosan felgyorsítja az értelmi működés 
hanyatlását, visszaesését. {Lábjegyzet:129 } 
A tanulmányok szerint a "túlevés"( mértéktelenség) az egész agyat gyengítheti. Általános 
értelmi gyengülés esetén várható a homloklebeny veszélybe kerülése is. Évtizedekkel ezelőtt 
E. G. White megmagyarázta a mértéktelenség agyvelőre gyakorolt káros hatásait. Állításait a 
22. ábrán {Kép:22 – A mértéktelenség és az agy} tesszük közzé. {Lábjegyzet:130 } 
A mértéktelenséget általában az alkoholfogyasztással hozzák összefüggésbe, melynek 
veszélyei jól ismertek. Már láttuk ebben a fejezetben az evésben megnyilvánuló 
mértéktelenség további veszélyeit és azoknak a homloklebenyre gyakorolt komoly hatását. 
Noha ennek a megfogalmazásnak a szerzője, Ellen White igen sokat írt az egészségről, 
elsősorban teológiai és lelki kérdésekkel foglalkozott, ahogy az utolsó idézett mondata is jelzi: 
"És ez a gyülekezeti viszályok forrása is." A vita oka még gyülekezeti összejöveteleken is 
talán nem egy felszínes nézeteltérés, hanem az előtte elfogyasztott étel, ami lehetetlenné tette, 
hogy világosabban és ésszerűbben tekintsenek a felmerülő problémára. Ha a mértéktelen evés 
gyülekezeti bizottsági szócsatákat is okozhat, vajon nem okozhat az üzleti tárgyalásokon, 
találkozókon, családi kapcsolatokban és úgy általában az életben kirobbanó viszálykodásokat? 

Egy másik, ugyanettől a szerzőtől való állítás jól illik e fejezet témájához. "Néhányan... 
felismerik, hogy étkezési szokásaik mennyire összefüggnek egészségükkel..." 
{Lábjegyzet:131 } Amikor 1865-ben ezt írta, alig értettek valamit az étrend és egészség 
közötti kapcsolatból. Ma a tudományos irodalom tele van olyan tanulmányokkal, melyek 
világosan jelzik a tápláléknak és az étrendnek az egészségünkre gyakorolt hatásait. Sokukra 
ebben a könyvben hivatkoztunk. A megfogalmazás a maga teljességében így hangzik: 
"Néhányan... rájönnek, hogy táplálkozási szokásaik mekkora hatással vannak egészségükre, 
jellemükre, hasznosságukra e világban és örök sorsukra". {Lábjegyzet:132 } Ez olyan komoly 
gondolat, amit nagyon is figyelembe kellene vennünk. Amit beviszünk szervezetünkbe, az 
agynak arra a részére hat, ahol a lelkiség, erkölcsiség és akarat székel. Aláhúzza annak 
fontosságát, hogy a lehető legegészségesebb életmód és gyakorlat szerint éljünk. A nékünk 
adatott egész homloklebenyre szükség van, s arra is, hogy optimális szinten működjön. 
Amikor a megfelelően táplált homloklebeny egy teljesebb, gazdagabb élet potenciális 
lehetőségére gondolunk, nagy bátorítást kapunk. Nem kell, hogy a mentális egészségügyi 
statisztikák részévé váljunk, sőt inkább lehetőségünk van arra, hogy minőségi életet éljünk, és 
a hosszú élet a nyereségrészesedés. A táplálék és az életmód igenis megéri a komoly 
erőfeszítést. Az eredmények nap mint nap, évről évre érezhetővé válnak. 
  



IV. szakasz – A hipnózis, a tévé és a zene hatásai a homloklebenyre 

A hipnózis és a homloklebeny 

Az étrend és a táplálék témájáról lépjünk most egy másik területre, ami ugyancsak hatással 
lehet homloklebenyünk egészségére. Fordítsuk most figyelmünket egy népszerű módszer felé, 
amit a mindennapi rossz szokásoktól az érzelmileg pusztító gyermekkori traumáig bezárólag 
sokféle dolog kezelésére használnak. Ez a módszer a hipnózis. A cirkuszi előadásokon, a 
médiában és a tömeges, dohányzást megszüntető programokban egyaránt alkalmazzák, s bár 
ártatlannak tűnik, komoly mellékhatásokat okozhat. E népszerű terápia árnyoldalai között van 
a homloklebeny-károsodás. 
A hipnózis és a homloklebeny közötti kapcsolat nem okoz meglepetést azoknak, akik értik ezt 
a technikát. A hipnózis szándéka szerint kikerüli a homloklebenyt, amint segít az alanynak, 
hogy transzba kerüljön. Dr. Freda Morris, az UCLA korábbi orvosipszichológia-professzora 
írt néhány könyvet a hipnózisról. Szavai szerint a hipnózis céltudatos, egy dologra 
összpontosító állapot. "Ahogy a madár figyeli a kígyót." {Lábjegyzet:133 } Hipnotizáláskor 
az alany függetlenné válik az összes többi környezeti tényezőtől. A hipnózis először olyan 
állapotot is kialakíthat, ami segít az alanynak csendben és békességben maradni, minden 
külső zavarástól mentesnek. Majd segít kialakítani az új, egy bizonyos pontra való 
összpontosítást. Miután hipnotikus állapotba kerül, a páciens azt a bátorítást kapja, hogy 
kövesse a hipnotizőr gondolatvilágát, értelmét. 
Ha az agy hullámait e folyamat alatt EEG-vel (elektroencefalogrammal) mérnénk, látnánk, 
hogy a hipnotizált személy elveszíti az agyból eredő béta-hullámokat. Ez a béta-aktivitás jelzi 
az egészséges, ép gondolkodást, ami dinamikus homloklebeny-aktivitást jelent. A hipnotikus 
állapotban azonban az alfa agyi sablon a döntő, {Lábjegyzet:134 } melynek során kritikailag 
nem elemezzük a bejövő információt. {Lábjegyzet:135 } Az alfa-hullámok a béta-
hullámoknál alacsonyabb frekvenciájú agyi hullámok. Ebben az állapotban az egyén 
értelmezés és homloklebenyi szűrés nélkül jegyzi, fogadja be az információt és az 
ösztönzéseket. 
Már megjegyeztük, hogy egy pislákoló világosság, ami arra készteti a szemet, hogy egy 
dologra összpontosítson, könnyen gerjeszt hipnotikus állapotot. A hipnotikus állapot alatt az 
egyének sokféle információt kaphatnak, és mentálisan feljegyezhetik a kötelességeket, 
melyeket a hipnotizőr el akar végeztetni velük. Memóriájuk valóban jól működik, érzelmeik 
is érzékenyen reagálnak. Tudnak nevetni is, sírni is. De ahogy egyre csak a pislákoló fényre 
összpontosítanak, nem elemzik kritikusan az információt, amit kapnak. {Lábjegyzet:136 } 
Egyetlen információt sem szűrnek meg józan értelmük vagy erkölcsi értékrendjük szerint. 
Értelmi, gondolkodó képességüket megkerülték, a homloklebenyt rövidre zárták. 
Az ember jó okkal kapott nagy homloklebenyt. Az agynak ezt az ellenőrző központját 
elhallgattatni még ideiglenesen is igen veszélyes. A hipnózis ma egészen népszerűvé vált, és 
jó néhány formában megjelenik. Az orvosi irodalom tele van a hipnózis példáival, melyeket 
pszichiátriai és viselkedési problémák kezelésére használtak a gyermekkori traumás esetektől 
az újabb keletű túlevéstől a nikotinfogyasztásig bezárólag. 
A hipnózisnak van több más szövevényes, nehezen tetten érhető formája is: a keleti 
meditációt vagy jógát is javasolják a stresszkontroll miatt, de Freda Morris kimutatja, hogy ez 
sok esetben valójában az önhipnózis módszere. {Lábjegyzet:137 } Ezért az efféle meditációk 
potenciálisan veszélyesek. A keleti meditáció és a hipnózis közötti párhuzamokat a "Stressz 
distressz nélkül" című fejezetben vizsgáljuk. A keleti és a keresztény meditáció közötti 
különbségek ugyanebben a fejezetben találhatók. Az én nézőpontomból a stressz feletti 
uralom sokkal biztonságosabb úton is elérhető azáltal, hogy egy személyes Istenről való 
elmélkedés és a Hozzá intézett ima tapasztalatában részesülünk, és úgy szólunk Hozzá, mint 



egy igen nagyra becsült Barátunkhoz. Azért állok elő ilyen javaslatokkal, mert a különböző 
típusú lelki tudományágak mentális kutatásait megértettem. Például, ha feszült embereket bio-
visszacsatolásos monitorra kötünk (egy stresszmérő eszköz), akár jógáznak, akár keleti 
meditációt folytatnak, vagy Istenhez imádkoznak, mindannyiuknál igen jelentős 
feszültségcsökkenés figyelhető meg nagy valószínűség szerint. Azonban csak azoknak marad 
ép és érintetlen a gondolkodási képességük és erejük, akik imádkoznak. Az egészséges 
gondolkodás béta agyi hullámai lesznek jelen az imádság alatt, ugyanakkor mérhető 
stresszcsökkenés is bekövetkezik. Tehát az Istennel való kommunikáció az imádságban a 
meditáció egy sokkal kiegyensúlyozottabb formája. 

Imádság 

Még a becsületes kételkedők is elismerik, hogy az imádságnak egyedülállóan jó 
következményei vannak, melyeket a keleti meditáció nem képes nyújtani. A kérdéssel 
összefüggő esetet tár elénk dr. Larry Dossey, egy texasi orvos. Dr. Dossey a "Biblia-öv" 
evangéliumi protestáns hagyományon nőtt fel, azonban saját bevallása szerint a főiskolán 
agnosztikus lett. {Lábjegyzet:138 } Néhány évvel később érdeklődni kezdett a keleti 
filozófiák iránt, mint amilyen a buddhizmus és a taoizmus, és elkezdett meditálni is. Lelki 
távlatai azonban összeomlottak, amikor megállapította, seregnyi tudományos értekezés 
létezik, melyek kimutatták, hogy az imádság változtatott azoknak a pácienseknek az 
egészségén, akik imádkoztak. Ahogy Dossey a kényszerítő adatok láttán első reakcióját leírta, 
semmit sem akart megbeszélni Istennel. Végül azonban erre a következtetésre jutott: "Úgy 
döntöttem, hogy nem alkalmazni az imádságot egyenértékű azzal, mint megtagadni egy 
hatékony gyógyszert vagy sebészeti beavatkozást. {Lábjegyzet:139 } Dossey, miután 
meggyőződött az imádság erejéről, többé nem érte be csupán meditációval. Mindennapos 
gyakorlatává tette, hogy az erő és hatalom abszolút Forrásával közösséget ápoljon. 
Amit Dossey tapasztalatáról leírtam, még nem árul el semmit az imádság homloklebenyre 
gyakorolt hatásáról. A tudósok perspektívájából demonstrálja, hogy az imádságnak jótékony 
hatásai vannak, melyek túlmutatnak a puszta meditáción. Dossey azonban mélyreható 
összefüggéseket állapított meg az imádság és a homloklebeny között "Gyógyító szavak: az 
imádság ereje és az orvosi gyakorlat" című könyvében. A könyv talán még nagyobb hatást 
gyakorol, mivel Dossey nem fanatikusan vallásos, aki egy különleges szektát próbál 
támogatni. Mint becsületes tudós jutott el eddig, aki rákényszerült, hogy elismerje az imádság 
erejét korábbi, előítéletekkel terhelt elgondolásai ellenére. Noha az imádságra vonatkozó 
álláspontom eltér Dosseyétól, hiszem, hogy összegyűjtött néhány értékes megfigyelést, 
melyek fontosak e fejezet számára. 
A legérdekesebb megfigyelésekegyike: Dossey az imádságot összefüggésbe hozza a világi 
orvosok számára egyik legrejtélyesebb történéssel, a rák spontán visszafejlődésével. Az ilyen 
esetben a halálosan rákos beteg, ember életben marad anélkül, hogy bármilyen kezelésben 
részesült volna. Az is lehet, hogy az illető teljesen, ténylegesen meggyógyul, és teljesen 
megszabadul a ráktól, vagy marad még némi bizonyíték a rák jelenlétére anélkül, hogy az 
illetőnek bármi komoly problémája lenne tőle. Dossey felidézi a japán Yujiro Ikeminek a rák 
visszafejlődésével kapcsolatos kísérletét, majd a következő megfigyelést fogalmazza meg: 
"Az elfogadás gyakran imádságos vagy imaszerű magatartás, nem pedig valami különleges 
előnyért való erőteljes, szinte aggresszív könyörgés, követelőzés, a rák eltávolítását is 
beleértve, ami megelőzi a kúrát. {Lábjegyzet:140 } Érdekes, hogy talán a homloklebenynek 
az imádság útján egy magasabbrendű erővel való kapcsolata és ennek eredményeként a 
gyenge egészség vagy a csapás elfogadása lehet az, ami kikövezi az utat a gyógyulás előtt. 
Könyvében később, amikor ismét Ikemi kísérletét tárgyalja, Dossey kimutatja, hogy az összes 
olyan páciens, akinél a rák spontán módon visszafejlődött, teljesen rábízta, átadta magát Isten 



akaratának, miután megtudta magáról, hogy rákos." {Lábjegyzet:141 } 
Bizonyíték van rá, hogy meditáció vagy relaxációs tréning akadályozhatja ezt az eljárást, és 
ugyanakkor ártalmas is. A stresszhormonok mennyiségének mérése közvetlenül a sebészeti 
beavatkozások előtt, után és két nappal a műtétet követően ezeket az állításokat támasztja alá. 
Dossey közlése szerint brit kutatók megállapították, hogy az immungyengítő stresszhormonok 
csak azoknál szaporodnak fel jelentős mértékben, akik korábban relaxációs tréninget 
végeztek. Azoknál pedig, akik megfogalmazták aggodalmaikat és félelmeiket anélkül, hogy 
relaxációs technikákat alkalmaztak volna, "nem mutatkozott növekedés a stresszhormonok 
mennyiségében." {Lábjegyzet:142 } Az imádság lényege nem tagadás vagy a tünetekkel való 
foglalkozás, hanem az imádkozó ember Istennel való kapcsolatteremtése. 
Az imádság alkalmanként lehet elsődlegesen elfogadó, beleegyező, Isten akarata előtti 
meghódolás. Más alkalmakkor az imádság különösen aktív is lehet. Ilyen eset például, amikor 
küzdünk Istennel, hogy nehéz kérdésekre választ kapjunk, vagy arra törekszünk, hogy 
megismerjük az Ő akaratát egy zavarba ejtő, nehéz helyzetben. Ebben az utóbbi 
összefüggésben az imádság úgy tekinthető, mint az egyik végső homloklebenyi aktivitás. 
Lehetne úgy érvelni, hogy egészséges és ép homloklebeny nélkül az ember nem képes ilyen, 
egy dologra összpontosított, aktív módon imádkozni. A közbenjáró, könyörgő ima 
meghatározása szerint ilyen összpontosított imádság. Ezekben a helyzetekben különleges 
egyénekért imádkozunk, és gyakran kívánunk különleges eredményeket. 
Az ilyen imádságok tudományosan mérhető hatását bizonyították. Az egyik legszélesebb 
körben idézett tanulmányt egy Randolph Byrd nevű szívspecialista készítette. Dr. Byrd 
találomra kijelölte a közel 400 intenzív kezelés alatt álló szívbeteg mintegy felét, hogy 
imádkozzanak értük. Nem tudtak az imádságról. Azoknak, akikért imádkoztak, kevesebb 
tüdőproblémája volt, kevesebb ápolást igényeltek, és kevesebb volt köztük a halálesetek 
száma (noha az utóbbi statisztikailag nem volt jelentős, ami azt jelenti, hogy túl kevés ember 
halt meg ahhoz, hogy meg lehessen határozni, hogy vajon volt-e különbség a halálozási arányt 
illetően az imádságnak köszönhetően vagy sem). {Lábjegyzet:143 } Az egészséges 
homloklebeny valóban segítségünkre lehet, hogy igazán igénybe vegyük az imádságot. Az 
ilyen imádság pedig jelentősen eltér a hipnózisszerű mentális állapottól, amit néhányan 
elmélkedésnek, meditációnak neveznek. 
  

Az otthoni hipnotizőr 

Talán otthonunkban is van valami, ami miatt akaratlanul is valamiféle hipnotikus 
transzállapotba kerülünk. Ha olyanok vagyunk, mint egy átlagos amerikai, akkor néhány 
szoba fel van szerelve valamivel, amire szemünket összpontosítjuk, ami villan néhány 
másodpercenként, és hipnózis jellegű transzállapotot hoz létre. Ez korunk egyik 
legnépszerűbb eszköze: a televízió-készülék. Az amerikai otthonok több mint 90%-ában 
legalább egy van. {Lábjegyzet:144 } Ámbár sokféle módja van annak, hogy hipnotikus 
állapotba kerüljünk, Jerry Mander bemutatta, hogy számos hipnózisszakértő oly módon 
ismertette a folyamatot, hogy a televízióra illik a leírás. A tv-nézéskor szokásos, kényelmes 
elhelyezkedés hasonló a hipnózis körülményeinek a kialakításához: elsötétített szoba, vibráló 
fény (a tv-készülék), egyetlen célra összpontosítás és minden külső zavaró körülménytől való 
mentesség. {Lábjegyzet:145 } 
Az emberek azokat a tv-programokat nézik, melyeket tv-állomások, kábel-tv-társaságok és 
műholdas hálózatok közvetítenek, vagy pedig videofilmeket néznek. A műsorok sokfélék: 
mozifilmek, dokumentumfilmek, sportesemények, élő közvetítés stb. Vajon az alakítja-e a 
gondolkodásmódunkat és jellemünket, amit nézünk? A válasz részben igen, részben pedig 
nem. Noha a szemlélt tartalom jelentős hatást gyakorol értelmünkre, úgy tűnik, hogy magának 



a médiumnak is erőteljes mentális hatásai vannak. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a 
televízió éppen az az eszköz, ami önmagában is ártalmas. Ez a homloklebenyre gyakorolt 
káros hatás a legtöbb esetben a képváltás eredménye. Az átlagos tv-program a helyszínt, a 
jelenetet minden 3-5 másodpercben megváltoztatja. A perspektíva, amiből az eseményt 
nézzük, akaratunk ellenére hirtelen változik, akár minden egyes percben. Ez éles ellentétben 
áll azzal, ahogy normális módon a körülöttünk lévő világot szemléljük. A valós élet 
helyszíneit egy perspektívából nézzük (ahol éppen tartózkodunk, amikor az esemény 
végbemegy). Nézőpontunkat csupán szándékos mozgással tudjuk megváltoztatni. Dr. Morris 
kitart amellett, hogy a televízió gyors nézőpontváltásai hozzájárulnak a hipnózis jellegű 
hatáshoz. {Lábjegyzet:146 } A dr. Thomas Mulholland végezte kutatás a gyermekek EEG-jét 
vizsgálta, amint éppen kedvenc tv-programjukat nézték. A kutatók azt találták, hogy mivel 
ezek a programok a kedvenc show-műsorok voltak, a gyerekek érzelmileg teljesen 
azonosultak azzal, amit néztek, és eleinte ingadozást észleltek az alfa- és a béta-hullámú 
tevékenység között. Alig telt el a show-ból két három perc, a gyermekek visszaültek, és szinte 
végig teljesen alfa állapotban voltak. Ez azt jelentette, hogy miközben nézték, nem reagáltak, 
nem tájékozódtak, nem összpontosítottak, csak elterpeszkedtek. {Lábjegyzet:147 } 
Dr. Herbert Krugman agyhullámkutató kijelentette: "A tv kommunikációs médium, ami hatás 
nélkül ad tovább óriási mennyiségű információt, amit a felfedezés időpontjában nem 
gondolunk át." {Lábjegyzet:148 } Dr. Erik Peper, egy másik befolyásos agyhullámkutató és 
író egyszer azt mondta: "A televízióban az a rémes, hogy az információ bejut, és mi nem 
reagálunk rá. Egyenesen a memóriába kerül, és talán később reagálunk rá, de nem tudjuk, 
hogy akkor éppen mire reagálunk. Tévénézéskor talán arra neveljük magunkat, hogy ne 
reagáljunk, később pedig anélkül teszünk dolgokat, hogy tudnánk, miért tesszük ezeket, vagy 
honnan kerültek elő." {Lábjegyzet:149 } 
A modern, gyors mozgású televízió hatása alatt a homloklebeny nem tud teljes kapacitással 
működni. Az agy feljegyzi az információt, a látványt, a memória és az érzelmek mind jól 
működnek, mindazonáltal az agy többé nem elemzi kritikusan az információt. Rettenetes 
jeleneteknél a szemlélő lehet, hogy csak nevet és egy vállrándítással elintézi. Ha efféle 
események történnének a valós életben, normális esetben az illető megdöbbenne (és még ez is 
fokozatosan változik, ahogy az emberek egyre érzéketlenebbé válnak az évek során). 
Függetlenül attól, ki hogyan reagál – nevetéssel, egykedvűen bámulva, utálattal elfordítva 
szemeit – ezek a jelenetek kitörölhetetlenül beleivódnak elméjébe. Amikor egy film ismétlését 
nézzük, már kezdéskor tudjuk, hogy korábban már láttuk. Az emlékezet működik, ámbár a 
legutóbbi alkalommal homloklebenyünk semmivel sem volt aktívabb a mostaninál. 
Alvin Toffler, az 1970-es évek bestsellerének, a "Jövősokk"-nak a szerzője különösen világos 
elemzést nyújt a művi serkentés, izgatás hatásairól. Szavai számomra a televízió körmönfont, 
szövevényes hatásait leplezik le. Észrevételei túlmutatnak a hipnózis témakörén: "Az érzékek 
állandó izgatása az értelem elemző eljárását gátolja, és végül bezárul az embernek az a 
képessége, hogy ésszerűen gondolkozzon, és ugyanilyen ésszerűen nézzen szembe az élettel. 
Ez oda vezet, hogy amikor nehéz kötelességekkel és döntésekkel néz szembe, olyan 
eljárásokhoz, alkalmazkodási technikákhoz menekül, melyek közönyt, a fegyelmezett 
gondolkodás elvetését vonják maguk után." {Lábjegyzet:150 } 
Egy évtizeddel ezelőtt több mint 3000 tudományos értekezést jelentettek meg a televízió 
értelemre gyakorolt hatásairól. {Lábjegyzet:151 } A kutatást folytatják erről a kölcsönös 
kapcsolatról. Több mint 500 könyvet írtak erről a témáról. Kultúránkban az egyik legjobban 
feltárt témakör, a legtöbb ember mégis alig tud valamit a tv-nézés komoly következményeiről. 
A tv hírműsorai gyakran népszerűsítenek életmóddal összefüggő tudományos ismereteket, de 
azokról a vizsgálatokról nem sokat hallunk, melyeket a televízió értelemre gyakorolt 
hatásairól végeztek. Nem szabad a televíziótól várnunk, hogy bármit is beismerjen, de nem 
szabad tájékozatlannak sem maradnunk. 



E fejezet végén a hivatkozások a televízióval foglalkozó források széles skáláját mutatják be. 
A legtöbb könyvtárban vannak olyan könyvek, melyek magyarázzák a televíziónak az 
értelemre gyakorolt hatásait, és az egyetemi könyvtárak gyakran kapcsolódnak tudományos 
adat-forrásokhoz, melyek megismertethetik az embert a témáról írott cikkek százaival. Hat 
évtizeddel azután, hogy David Sarnoff, az RCA elnöke az 1939-es világkiállításon leleplezte 
az első televíziót, ideje megkérdezni, mit tesz a televízió országunknak, vagy még 
egyértelműbben, mi haszna van a tv-nek? 
  

A televízió gyengíti az agy erejét 

A televízió hatásai igen messzire érnek. Akadémiai körökben sokan komolyan aggódnak, 
hogy a tv-néző olvasás iránti érdeklődése jelentősen csökken. Minél többet nézzük a 
televíziót, annál jobban megsínyli az olvasás iránti érdeklődés. A gyermekek, akik minden nap 
sok-sok órát töltenek tv-nézéssel, szinte alig olvasnak. Olvasási képességük és szövegértési 
eredményeik is kárát látják. {Lábjegyzet:152 } Az olyan tantárgyak elsajátítása, mint a 
történelem, a földrajz, a matematika és az angol nyelv az olvasáson alapul, tehát a gyengén 
olvasóknak általános tanulási hátrányuk van. Az eredmény pedig: állandó hanyatlás 
fiatalságunk átlagos olvasási képességében, mióta a tv az 1950-es években megkezdte 
térhódítását. A televízió nemcsak az olvasási készséget befolyásolja, de általában az agyi erőt 
is gyengíti. Ez minden életkorra igaz, a gyermekkortól az "arany évekig". Egy új keletű 
tanulmány nyilvánvalóvá tette, hogy a nyugdíjas ember bizonyos tevékenységei megnövelték 
az értelmi képességet, míg más tevékenységek csökkentették őket. {Lábjegyzet:153 } Az 
eredményt a 23. ábra {Kép:23 – Az agy ereje – használd vagy elveszíted!} mutatja. 
Az eredmények bátorítóak: ha elkerülik az agyat zsibbasztó tevékenységeket, mint amilyen a 
tv-nézés, és gondolkodást igénylő tevékenységekkel foglalják el magukat, még a 
nyugdíjaskorban lévő emberek is javíthatnak értelmi képességeiken. Az, hogy nyugdíjas 
valaki, még nem jelenti azt, hogy az agya sorvadásnak kell induljon. 
A televízió azzal is aláássa az egészséget, hogy rossz szokásokra bátorít. Az előbbiekből 
megértettük, hogy a táplálék igen fontos az agy megfelelő működéséhez. Sok gyermek és 
tizenéves homloklebenye étkezési szokásai miatt nem működik teljes kapacitással. Ha az 
ember megnéz néhány gyermekeknek szóló programot (és persze néhány felnőtteknek szánt 
programot is erről a témáról), észreveszi, hogy cukorral teletömött, magas zsírtartalmú ételek 
változatos skáláját hirdetik, reklámozzák. {Lábjegyzet:154 } Szupermarketeink óriási 
részlegeit tömik tele ezekkel a televízióban hirdetett, nassolást szolgáló élelmiszerekkel. Nem 
azért, mert jók, hanem mert jól el lehet adni őket. Ahogy ebben a fejezetben már láttuk, ezek a 
cikkek valójában "agyellenes élelmiszerek". Kísérletek igazolják a könnyen belátható elvet: 
"A homloklebeny veszélyeztetése az egyén tevékenysége révén (ebben az esetben a 
televíziózással) kedvez a rosszabb döntéseknek (pl. az egészségtelen ételek fogyasztásnak), 
ami ráadásul a homloklebeny további romlásához, veszélyeztetéséhez vezet." 
Úgy tűnik, hogy a rossz életmódbeli szokások, melyeket a tv segít elő, a fő okai a 
gyermekkori elhízás járványszerű elterjedésének. Sok-sok tanulmány tette nyilvánvalóvá, 
hogy a televíziónézés és a gyermekeknél tapasztalható elhízás közvetlen kapcsolatban van 
egymással: minél többet nézi a gyermek a tv-t, valószínűleg annál súlyosabb lesz. 
Mindamellett, hogy a tv a rosszabb táplálékok melletti döntéseket előmozdítja, más oka is van 
ennek az összefüggésnek, amit a Tennessee Egyetem kutatói segítettek tisztázni. Harmincegy 
8–12 éves gyermeket vontak vizsgálat alá, hogy megállapítsák, milyen hatással van rájuk a tv-
nézés. A gyermekek közül 15 túlsúlyos és 16 normális testsúlyú volt. Minden egyes gyermek 
anyagcserearányát mérték mind a tv-nézés alatt, mind pedig nyugalmi állapotban, amikor nem 
csináltak semmit. Az eredményeket a 24. ábra {Kép:24 – Tv vagy nem tv: a zsír a kérdés} 



mutatja. {Lábjegyzet:155 } 
A televíziónézés semmiféle fizikai tevékenységet nem igényel, mégis átlag heti 26 órát tölt ki 
a gyermekeknél. Sok-sok órát veszítenek anélkül, hogy jelentős mentális vagy fizikai 
tevékenységet folytatnának. {Lábjegyzet:156 } Az ily módon növekvő passzivitás mellett 
maga a televízió valójában jobban lelassítja az anyagcserét, mint ha a szobában ülnénk 
nyugalomban. {Lábjegyzet:157 } Ez további magyarázatot szolgáltat arra, miszerint a tévézés 
kedvez a transzjellegű állapot kialakításának, sőt egyedül is képes rá. Ezek a tényezők mind 
hozzájárulnak a gyermekek körében egyre növekvő elhízáshoz, ami az Egyesült Államokban 
szinte járványszerűvé vált, és a gyermekek több mint 25%-ára jellemző. {Lábjegyzet:158 } 
Az elhízott gyermekek gyakran túlsúlyos felnőttekké lesznek. A dolgok tovább bonyolódnak 
azzal, hogy a felnőtteknél az elhízás növeli az "alvás kimaradásának" {Lábjegyzet:159 } 
kockázatát, annak a homloklebenyre és az agy egészére ható romboló hatásaival együtt. 
Amikor egy alváshiánytól szenvedő egyén ellazul az alvás során, a túlterhelt légút lezár, és az 
egyperces légzéskimaradás az oxigénellátásban komoly visszaesést idéz elő. Az ilyen 
emberek nemcsak hangosan horkolnak, de nem is jutnak pihentető alváshoz, és így gyakran 
látjuk őket, amint akaratlanul is álomba zuhannak a nappali órák alatt. Ha az illető lefogy, az 
alváskimaradás gyakran elmúlik, az agy és a homloklebeny képességei megjavulnak. 
  

A televízió álmodozásra, ábrándozásra késztet, ezért a reakció hiányával kell 
számolni 

Vannak a tv-nézésnek más fontos hatásai is. A tv ábrándozásra késztet, elvon a gyakorlati 
élettől, és a fantázia világát építi, amiben amúgy is sok gyermek és felnőtt él. {Lábjegyzet:160 
} Ugyanakkor a televízió csökkenti az egyén alkotói leleményességét vagy kreativitását. 
{Lábjegyzet:161 }, {Lábjegyzet:162 } 
Néhányan tévesen úgy hiszik, hogy az ábrándozás és a kreativitás együtt jár. Valójában minél 
több az ábrándozás, annál kevesebb az alkotói leleményesség. Ahogy már hivatkoztunk rá, az 
álmodozás nem produktív, mert a gondolatokat elvonja a kézenfekvő, mindennapi 
feladatoktól, hogy olyan képeknél, képzeteknél időzzünk, melyek csak az emlékezetünkben 
lakoznak. Az alkotói képzeletet akkor állítjuk munkába, amikor az értelem azon fáradozik, 
hogy megoldjon egy problémát, kitaláljon egy illusztrációt vagy elkészítsen egy rajzot. Az 
ábrándozás gyakran önkéntelen értelmi aktivitás, ami hirtelen bevillan gondolatvilágunkba, 
miközben a teremtő leleményesség erő, amit tudatosan hasznosítanak. {Lábjegyzet:163 } 
A középiskolai tanárok meg tudják mondani, melyik gyermek nőtt fel a televízión, ha 
megfigyelik kreativitási szintjüket. Az a néhány diák, aki televízió nélkül nőtt fel, sokkal 
kreatívabb és sokkal jobb tanuló, mint a televízión felnőtt társaik. {Lábjegyzet:164 } Egy 
döbbenetes kísérlet a tv bevezetése előtt és után összehasonlította egy kisváros lakosainak a 
viselkedését valamennyi korosztályt figyelembe véve. Két évvel azután, hogy a televíziót 
bevezették, egy azelőtt médiától mentes brit-kolumbiai városba, felnőtteknél és gyermekeknél 
egyaránt az alkotói leleményesség 20%-kal visszaesett. Emellett az állandó lakosok sokkal 
kevésbé voltak kitartók, amikor egy problémával kellett megbirkózni. {Lábjegyzet:165 }, 
{Lábjegyzet:166 } 
  

A televízió rontja az ítélőképességet 

A televízió csökkenti az ítélőképességünket is. Ha a legpontosabb beszámolót akarjuk kapni, a 
média melyik formájában bíznánk meg leginkább? A televízióban, az újságban vagy a 
rádióban? Egy pszichológiai kísérlet részeként, egy prominens kommentátor szándékosan 



zavaros válaszokat adott két tv-interjú során. A koholmány, amit előterjesztett, a nézők felét 
elbolondította. Csalása kevésbé volt sikeres, amikor az emberek elolvasták az újságban a 
leadott anyag írásos változatát, vagy amikor a rádióban hallották. 
A kísérletben a jól ismert politikai hírmagyarázó, Sir Robin Day egy 25 másodperces 
interjúban megnevezte kedvenc mozifilmjét, majd egy másik filmet is megjelölt kedvenceként 
egy ezután következő beszélgetés során. A nézőknek elmondták, hogy az egyik interjúban 
megfontoltan hazudott, azaz az említett kedvencek közül csak az egyik volt igazán a 
kedvence, a másik pedig nem. A két interjút megjelentették egy vezető napilapban, és leadták 
a rádióban is. A tv-nézőket, az újságolvasókat és a rádióhallgatókat felhívták, hogy találják ki, 
melyik volt a hamis, és szavazzanak úgy, hogy két telefonszám közül felhívják az egyiket. 
Több, mint 41 ezer hívás érkezett. A szavazás eredményét a 25. ábra {Kép:25 – A tv-nézők 
nehezebben leplezik le a hazugságot} mutatja. {Lábjegyzet:167 } 
Figyeljük meg, hogy azok az emberek, akik televízión nézték az interjút, csak annyira 
boldogultak, mintha feldobtak volna egy érmét. De azoknak, akik ugyanazt az interjút 
olvasták vagy rádión hallgatták, jelentősen nagyobb valószínűséggel volt igazuk. A kísérlet 
jelezte, hogy néha nehezebb különbséget tenni igaz és hamis között, amikor valamit a tv-ben 
mutatnak, mint amikor a rádióban vagy nyomtatásban jelenik meg. {Lábjegyzet:168 } 
  

A tv közömbösségre, közönyösségre nevel 

Mind Emeryék, mind dr. Erik Peper kimutatta, hogy a televíziónézés arra neveli az embereket, 
hogy ne reagáljanak. Ez az a közönyös állapot, semmit tevő magatartás, ami akkor 
jelentkezik, ha valamilyen szükséglettel vagy problémával nézünk szembe. Még ha csak a 
híreket nézzük meg nap mint nap, az is hajlamosít arra, hogy közönyös magatartást 
tanúsítsunk, ami persze egyfajta védekező mechanizmus. Amikor éhező gyermekeket nézünk 
Szomáliában, nem mehetünk oda a televíziókészülékhez, és nem adhatunk nekik enni. Amikor 
háború pusztította földeket nézünk, nem nyújthatunk segítő kezet. Nem küldhetünk pénzt 
valamelyik humanitárius szervezetnek sem (ami tudja, vagy nem tudja kezelni a problémát), 
majd a következő napi hírekben valószínűleg ugyanazt a problémát halljuk, amire éppen most 
adományoztunk pénzt, hogy segítsünk. S ami talán még rosszabb, hogy két nappal később egy 
másik sokkoló eseményt látunk, ami – ha a helyszínen lennénk – ismét teljes együttérzésre és 
segítségnyújtásra késztetne. Minél több tragédiát látunk, amire nem tudunk reagálni, annál 
kevésbé hajlunk arra, hogy reagáljunk. Megtanuljuk, hogyan legyünk érzéketlenek és 
közönyösek. Amikor újra meg újra szenvedést látunk akár a hírekben, akár a sorozatokban, 
akár a teljes hosszúságú mozifilmekben, de nem tudunk tenni semmit, hogy segítsünk, 
érzéketlenné válunk. Annak a következményeit, hogy az emberek megtanulnak közönyösek 
maradni, azok az erőszakos bűncselekmények mutatják, ahol a paszszívan szemlélő tanúk 
közül még az ujját sem emeli fel senki, hogy közbelépjen. A televízió és közönyt kialakító 
hatása odáig juttathatja a nézőket, hogy az erőszakot könnyen vegyék. 
  

A televízió megerősíti a gyermekekben a negatív tulajdonságokat 

A televíziót néző gyermekek hajlamosak arra, hogy rossz magaviseletet tanúsítsanak és 
ingerelhetőbbek legyenek. Maguk számolnak be arról, hogy a televízió bátorítja őket, hogy 
tanúsítsanak tiszteletlenséget szüleik iránt, hogy hazudjanak és agresszív módon 
viselkedjenek. {Lábjegyzet:169 } A jellegzetes műsorkínálat is előmozdítja, hogy a szex 
szerepe sablonossá váljon, valamint mindkét nemnél drámai növekedést indukál a szóbeli és 
fizikai agresszív viselkedés terén. {Lábjegyzet:170 } 



A televízió társadalmunkra gyakorolt egyik legnyugtalanítóbb hatása az agresszivitásban 
megmutatkozó növekedés. Sok pszichológus úgy véli, hogy a televíziónézés jelentős 
mértékben felelős a társadalmunkban megnyilvánuló nagyarányú erőszakért. Sok tanulmány 
törekedett arra, hogy meghatározza a tv fiatalkorúak körében megnyilvánuló, erőszakra 
nevelő hatásait. Ezeket a tanulmányokat még alaposabban megvizsgáljuk a 13. fejezetben, 
amelynek címe: "Állítsuk meg az erőszakáradatot". 
Fontos elismerni, hogy nem minden televízióprogram egyformán károsító hatású. Néhány 
egyértelműen ártalmasabb, mint a másik, különösen az erőszak miatt. Érdekes, hogy nem csak 
az erőszakot képviselő filmek okoznak gondot. Az egyik legproblematikusabb tv-program az 
MTV (Music Television), egy nemzeti kábeltévé-csatorna, ami gyorsan mozgó képek 
bemutatására specializálódott, melyeket rockzenével festenek alá. 
MTV – problémák az erőszakkal 

Egyesek aggódnak, hogy sok tizenéves pártolt át más tv-műsorok választékától az MTV-hez 
és utánzataihoz. Ez a típusú zenés program állandóan izgatja a látószerveket, gyorsan 
tovatűnő, gyorsan váltakozó helyszínek, jelenetek provokatív, gyorsan tovatűnő képei útján. 
Nemcsak a képek váltakoznak gyorsan (alkalmilag még az egy másodperc alatt bejátszott 
képek számát is megsokszorozzák), de a hangok a fület is izgatják. Ez a szem-fül kombináció 
szándékosnak tűnik, s arra irányul, hogy az elemző folyamatoknak egy még mélyebb 
blokkolását váltsa ki. 
Egy kísérletet, mely egyedülálló módon bemutatja ezt, egy elmekórházban végeztek, 222 
pácienssel. Körülbelül egyéves periódus alatt héthavi MTV-nézésnek tették ki őket, ezt pedig 
öt hónap szünet követte (a normális tv-csatornák elérhetők maradtak). Az eredményeket a 26. 
ábra {Kép:26 – A rendszeres tv-nézők – a nélküle eltöltött öt hónap alatt – agresszív 
viselkedése csökkent} szemlélteti. {Lábjegyzet:171 } 
Már láttuk, hogy a standard, modern, gyors léptű televíziónak van egy a homloklebenyre 
gyakorolt jól bizonyított negatív befolyása. Azonban itt jelzéseket látunk arra, hogy az MTV 
hatásai még rosszabbak. 
  

A televízió és a szex 

A televízió növeli a szexuális aktivitást a tizenéves és fiatalabb gyermekek körében. 
Vizsgálatok mutatják, hogy jelentősen előbbre hozza az első szexuális közösülés idejét. 
{Lábjegyzet:172 } Minél többet nézik a televíziót, annál alacsonyabb az az életkor, amikor az 
első szexuális kapcsolat bekövetkezik. Nemcsak tanulmányok mutatják ki ezt, de maguk a 
gyerekek is beszélnek arról, hogy a televízió hogyan bátorítja őket a túl korai szexuális 
élményekre. {Lábjegyzet:173 } A tizenévesen gyakorolt szex károsító hatásait a 27. ábra 
{Kép:27 – A tizenéves kori szex és következményei} fogalmazza meg. 
  

A televízió függő viszonyt alakít ki 

A legtöbb ember nem ismeri fel, hogy a televízió függő viszonyt, rabságot eredményez. Azon 
kapják magukat, hogy vonzódnak a készülékhez anélkül, hogy gondolnának rá, és néhányan 
egész nap előtte ülnek. 1976-ban a Detroit Free Press egy áttekintést végzett, hogy 
meghatározza, vajon miért van csökkenőben az újság példányszáma. A kutatás eredményei azt 
mutatták, hogy a a legtöbb ember a híreket és információkat a televízióból szerezte. Ez azért 
szerencsétlen, mert amint már láttuk, néhány szempontból ez a legszegényebb információ-
forrás. Sokkal többet megtudhatunk az újságolvasásból, hírmagazinok olvasásából vagy a 



tájékoztató jellegű komputeres szolgáltatások útján, mint a szemeink előtt gyorsan lepergő, 
váltakozó, egyoldalú hírklipek nézéséből. Egy lényeges dologról talán éppen lemaradtunk, de 
nem tudunk visszatérni, hogy ismét szemügyre vegyük. Az olvasás sokkal jobb módja a hírek 
áttekintésének, új dolgok megtanulásának, homloklebenyünkkel való feldolgozásának. 
A Detroit Free Press nem állt meg ennél a felmérésnél. Felajánlottak 500 dollárt annak a 
családnak, amelyik egy hónapra felhagy a televíziózással. Az újság 120 családra terjesztette ki 
a kísérletet. A 120-ból 93-at nem lehetett rávenni, hogy akár csak 30 napra lemondjanak a 
televíziójukról. 27 család azonban elfogadta az ajánlatot. A biztonság kedvéért, a csalás 
elkerülése érdekében, az újság elektronikus eszközöket telepített hozzájuk, melyek 
megakadályozták, hogy televíziózni lehessen náluk. 
Az egy hónapos megpróbáltatás eredményei elképesztőek voltak. A család tagjai valóságos 
elvonási tüneteket produkáltak. A fejfájás és álmatlanság mindennapos volt. Az egyik férfi, 
aki kedves férj hírében állt, az első héten elvesztette hidegvérét, ingerlékennyé vált, elkezdte 
verni a feleségét. Az egy hónap elteltével a kísérletben részt vevők viselkedése megváltozott. 
A hónap végén szinte mindenki meglepetésére mind a 27 család azt mondta, hogy jó és 
kellemes tapasztalat volt ez a próba. A legtöbb család a többletidejét jóra fordította. 
Elvégezték a ház körüli tennivalókat. Az egyik leghasznosabb felfedezés az volt, hogy oly 
módon is kapcsolatot tudtak ápolni egymással, ahogy évek óta nem tették. Olyan dolgokra 
találtak, melyeket együtt végezhettek, értelmük alkotóképesebb volt, és sokkal jobban 
élvezték az életet, mint amikor volt televíziójuk. 
Visszatérnek-e a televízióhoz most, hogy kaptak 500 dollárt? A kérdésre adott választ 
általában azt mutatta, meggyőződtek arról, hogy sokkal jobb lenne, ha a televíziónézést a 
minimumra csökkentenék. A kísérlet segített bizonyítani a televízió függőséget kialakító 
csábítását, és nyilvánvalóvá tette, hogy a tv-nézés sok szempontból inkább ellenünk, mint 
értünk van. Ez a kísérlet valójában a tv-nézés egy másik veszélyét is igazolja: A szülők 
befolyása nagyrészt elhalványul, amikor a tv lesz a gyermekek otthoni legfőbb társává. A 
szülői jelenlét hiánya a gyermekek életében közvetlenül egy másik homloklebeny-károsítóval 
van összefüggésben: az alkohol- és dohányfogyasztással. A New Orleans-i Louisiana Állami 
Egyetem egészségügyi központjának kutatói bebizonyították ezt, amikor 3-4 évig 2000 
ötödikes és hatodikos diákot tanulmányoztak. {Lábjegyzet:174 } Azok a gyermekek, akik 
arról számoltak be, hogy szüleik több időt töltenek velük, és többet kommunikálnak velük, 
sokkal kisebb valószínűséggel fogyasztanak alkoholt és dohányoznak majd. És az is kevésbé 
valószínű, hogy olyan barátokat választanak, akik efféléket fogyasztanak. Sajnos a kutatás azt 
is bemutatta, amit mindannyian várnánk: a több televíziónézéssel a családtagokkal töltött 
aktív beszélgetés ideje jelentősen csökken. Ha a televíziónézés megfoszt bennünket attól, 
hogy mint család együtt töltsünk időt, valószínűleg a szülők aratják le ennek különösen keserű 
gyümölcsét. 
  

A televízió megfoszt a lelki képességektől 

A televíziónézés távol tarthat bennünket más, tartalmas, értelmes tevékenységektől, 
foglalatosságoktól, az Istennel töltött időt is beleértve. Ha az átlagember hetenkénti 
tevékenységét nézzük a televízió elterjedése előtt és után, azt látjuk, hogy az az 
időmennyiség, amit a gyülekezetben vagy olyan lelki anyag olvasásával töltött, mint amilyen 
a Biblia, figyelemre méltó módon csökkent. {Lábjegyzet:175 } Ennek hátterében több van a 
tv körmönfont időrablásánál. Ne felejtsük el, hogy a tv lecsökkenti, elnyomja a homloklebeny 
aktivitását, ami a lelkiség, erkölcsiség és az akarat székhelye. Az olyan, nem érzékelhető 
homloklebenyi képességek terén is, mint amilyen a lelkiség és az Istenbe vetett hit, arányos 
csökkenésre számíthatunk. 



A televízió megjelenése előtt Amerikában három értékközvetítő szabta meg az értékrendet: a 
család, az egyház és az iskola. Ha annak az időnek a mennyisége, amit egy tevékenységgel 
töltünk, arányban van értékeinket formáló erejével, akkor az 1950-es évek televíziója 
kiszorította az egyházat. Az 1960-as években a tv feleslegessé tette a családot. Az 1970-es 
években pedig már az iskolát is. Az amerikai gyerekek újabban az ébren eltöltött órák 
hozzávetőlegesen húsz százalékát töltik tv-nézéssel. {Lábjegyzet:176 } Egy átlagos amerikai 
gyerek, mire elvégzi a középiskolát, több időt tölt a tv-készülék előtt, mint amennyit 13 év 
alatt az osztályteremben. {Lábjegyzet:177 }, {Lábjegyzet:178 } 
Sokan hiszik, hogy a sok ezer órányi tévénézés óriási hatással volt nemzetünkre. Főként a tv-t 
okolják nemzetünk erkölcsi értékeinek hanyatlásáért. Néhány kritikus a törvényhozást is fel 
szeretné használni, hogy elintézzék ezt a problémát, de nem szabadna és nem is lehet 
törvényileg szabályozni, hogy mit csinálnak az emberek saját otthonukban. A családoknak 
kellene kialakítaniuk saját szabályaikat. De hogyan ösztönözhető egy család arra, hogy 
szabályokat alkosson anélkül, hogy megfelelő módon informálnák a televízió káros 
hatásairól? Valahogy pontos és helyes információnak kellene eljutnia Amerikában minden 
egyes családhoz – ahogy ebben a fejezetben felvázoltuk –, hogy információn alapuló 
döntéseket hozhasson. Ha az egyszerű, egészséges és kellemes, tv nélküli tevékenységek 
válnak az otthoni élet alapjává, hiszem, hogy csak néhányan fogják sajnálni, hogy felhagytak 
korábbi életvitelükkel, amiben a tv-készülék teljes uralmat és irányítást gyakorol. 
Ha valaki még mindig ingadozna, hogy vajon a televíziónak valóban kevesebb hangsúlyt 
kellene-e kapnia otthon, hadd foglaljam össze a tv-nézés 17 káros hatását, amivel ebben a 
fejezetben foglalkoztunk. A felsorolást a tárgyalás sorrendjében tesszük közzé a 28. ábrán 
{Kép:28 – A tv nézés tizenhét káros hatásának összegzése}. 
Ezek a káros hatások együttesen olyan erőssé válhatnak, hogy személyes lépést tesznek 
indokolttá. Végül is a mi és családunk erkölcsi lelkiismerete, ami a homloklebenyben székel, 
talán még nem romlott el teljesen, talán még csak ingadozik. Azok pedig, akik kíváncsiak, 
vajon lehet-e, és ha igen, hogyan lehet kellemesen, élvezetesen élni, vizsgálják meg az ezzel 
kapcsolatos szakaszt a következő, "Állítsuk meg az erőszakáradatot! című fejezetben. 
  

A zene és a homloklebeny 

Néhányan tudnak arról az erőteljes befolyásról, amit a zene gyakorol a homloklebenyre. A 
zene az emocionális régiók révén jut be az agyba, ahogy a 29. ábra {Kép:29 – A zene és a 
homloklebeny} magyarázza. {Lábjegyzet:179 } 
A zene típusától függően vagy jótékonyan befolyásolhatja az agyat, vagy károsan. A legtöbb 
gyógyító szakember azt mondja, hogy bizonyos zenetípusok, mint például a rockzene a maga 
szinkópás ritmusával, kikerüli a homloklebenyt, és így kikerüli azt a képességünket, hogy 
átgondoljuk és ítéletet alkossunk felőle. A bizonyítékok azt mutatják, hogy ez is, csakúgy, 
mint a televízió, hipnotikus hatást válthat ki. {Lábjegyzet:180 } Sok éve érvelnek, 
okoskodnak néhányan úgy, hogy a rockzene romba dönti, tönkreteszi az amerikai ifjúságot. 
Újabban egy neurobiológus és egy pszichiáter kísérletet végzett a témában. Kiértékelték az 
egerek neurológiai reakcióit a különböző zenei ritmusokra. {Lábjegyzet:181 } Nyolc héten át 
figyelték az állatok mindhárom csoportját, miközben különböző zenei hatásoknak 
(összeállításoknak) tették ki őket. Az egyik csoport rock jellegű, diszharmónikus dobpergést 
hallott, amit gyakran játszottak környezetükben. Egy másik csoport klasszikus zenét 
hallgatott, míg a harmadik egyáltalán nem hallgatott zenét. Valamennyi egér egy standard 
labirintusteszten ment keresztül (a labirintus végén táplálékkal). Az első napon mindhárom 
csoport egészen jól teljesített. Végigtapogattak a labirintusban a táplálék után kutatva. A 
nyolcadik hét végére azonban észrevehető volt, hogy a második és harmadik csoport 



megtalálta a táplálékhoz vezető közvetlen utat. A "rockcsoport" azonban még mindig 
tapogatózott utána, és sokkal tovább tartott náluk, míg megtalálták a táplálékot, mint a másik 
két csoportnál. 
Azután egy háromhetes szünet következett zene nélkül, amit egy új labirintusteszt követett. 
Ez azt vizsgálta, hogy mennyi ismeretet őriztek meg az egerek a labirintuskurzusból, és 
elmúltak-e a rockzene hatásai. A rockzenét hallgató csoport ismét rosszul teljesített. Továbbra 
is nehézségeik voltak a táplálék megszerzésében, miközben a másik két csoport még mindig 
gyorsan megtalálta az ételt. A rockzenét hallgató csoport szinte mindig a rajtvonaltól indult. 
Körbe-körbe tapogatóztak, tájékozatlanok voltak. Mind a kontrollcsoport, mind pedig a 
harmonikus csoport meglehetősen gyorsan át tudott jutni a labirintuson azt bizonyítva, hogy 
amit tanultak, bennük maradt. 
Választ keresve arra, hogy a gyengén teljesítőknek miért volt olyan sok baja, nehézsége, a 
kutatók megvizsgálták az agyukat, elváltozásokat keresve a hippocampusban. Ez az 
agytörzshöz közeli halántéklebeny egyik régiója, amit általában az éberséggel, a memóriával 
és a tanulással hoznak összefüggésbe. Az idegsejtek abnormális elágazására, sarjadásaira és a 
memória tárolása szempontjából kritikus kémiai anyagra leltek, valamint aa hírvivő RNS 
normális mennyiségi egyensúlyának felbomlására. 
A kutatók arra következtettek, hogy a memória- és tanulási problémák oka a zene ritmusa 
volt. Az elmélet úgy szól, hogy bizonyos zenei ritmusok segítenek szinkronizálni a 
természetes biológiai ritmusokat, és így fokozzák a testi funkciókat, ezzel szemben más 
ritmusok ütközhetnek ezekkel, szétdarabolhatják ezeket a belső ritmusokat. Ez nem meglepő, 
mivel szervezetünk rendszereinek valamennyi funkciója ritmikusan működik. A tanulmány 
szerzői feltették a kérdést: ha ezeket a természetes ritmusokat szétzülleszti valamilyen 
diszharmónia, származhatnak-e belőle káros hatások, beleértve az állandó tanulási 
nehézségeket is. Ez segíthet megmagyarázni, hogy a rockzenehallgatók miért hajlamosabbak 
a drogfogyasztásra, a házasságon kívüli nemi életre, és hogy a heavy metál hallgatói miért 
fontolgatják sokkal gyakrabban az öngyilkosságot. {Lábjegyzet:182 } 
A diszharmonikus rockzene nemcsak a halántéklebenynek okozott kárt, a homloklebeny 
csökevényesedését is előidézte. Ez a sorvadás várhatóan kihat majd az erkölcsi értékekre, 
értékelésre, tanulásra és az értelmi képességre is. 
A harmonikus jellegű zenedarabok, szimfóniák viszont igen jótékony homloklebenyi reakciót 
hozhatnak létre. Ez az a zenei környezet, amelyben a gyermekeknek fel kellene nőniük, az a 
zene, ami inkább pozitív, mint negatív hatású. A klasszikus zenéről bebizonyosodott, hogy a 
középiskolás diákoknak segít megérteni, megtanulni a geometriai összefüggéseket. 
{Lábjegyzet:183 } Egy tanulmány kimutatta, hogy Mozart zongoraszonátáinak a hallgatása 
jelentősen javította a tér- és időbeli gondolkodást. {Lábjegyzet:184 } Érdekes, hogy Mozart 
négyéves korában kezdett zenét komponálni. 
Egy megismételt Mozart-kísérletben 3–5 éves gyermekek, akik nyolc hónapig csoportos 
énekórákat és klaviatúraoktatást kaptak, sokkal jobb eredményeket értek el tárgyak 
összeillesztését, összeszerelését célul tűző feladatokban, ami homloklebenyi működést kíván, 
ugyanolyan iskoláskor előtti gyermekekkel összehasonlítva, akik nem kaptak zeneórákat. 
{Lábjegyzet:185 } Egy másik kísérlet pedig azt bizonyította be, hogy azok a zenészek, 
akiknek tökéletes hallásuk van, már hétéves koruk előtt zenét hallgattak. {Lábjegyzet:186 } 
A zene jellemformálásra gyakorolt hatását (és így a homloklebenyre is) már legalább 2300 
évvel ezelőtt felismerték. Arisztotelész, az i. e. 4. században élt görög filozófus rájött, hogy a 
zene gyakorolhat jótékony, de gyakorolhat káros hatást is jellemünkre attól függően, hogy 
milyen fajta zenét hallgatunk. Azt írta: "A zene közvetlenül mutatja meg a lélek szenvedélyeit 
vagy állapotát, szelídséget, haragot, bátorságot, mértékletességet, vagy éppen az ellenkezőjét. 
Ugyanaz az érzés és szenvedély fogja az embert is átitatni, és ha hosszú időn át szokássá 
válva hallgatja a legalacsonyító zenét, az majd alantas szenvedélyeket ébreszt, és egész 



jelleme is alantassá válik. Röviden, ha valaki helytelen zenét hallgat, rosszféle ember lesz, de 
ennek az ellenkezője is igaz. Ha helyes és jó zenét hallgat valaki, majd hajlik arra, hogy jó 
ember legyen." {Lábjegyzet:187 } Arisztotelész öntudatlanul is a homloklebenyre utalt, ahol – 
most már tudjuk – jellemünk székhelye található. 
Ellen White is írt bizonyos élvezetek, mulatságok homloklebenyre gyakorolt hatásáról: "Az 
igazság ellensége mindenféle élvezetet készített az ifjúságnak az élet minden körülményei 
között. Nem csupán a zsúfolt városokban nyújtja ezeket, hanem minden olyan helyen, ahol 
csak emberi lények lakoznak. A Sátán szereti, ha a fiatalokat katonaként a saját soraiban látja. 
A főellenség, a Sátán jól tudja, milyen anyagot használjon, és fitogtatja pokoli bölcsességét, 
amikor olyan szokásokat és élvezeteket talál ki az ifjúság számára, melyek majd szeretetüket 
és ragaszkodásukat leválasztják Jézus Krisztustól." {Lábjegyzet:188 } Majd így folytatja: "A 
társadalom különféle szórakozása, mulatsága, élvezetei tízezrek pusztulására voltak, akik ha 
nem lettek volna kitéve ezeknek a vonzerőknek, engedelmes, szüleik iránt tiszteletteljes 
gyermekekké válhattak volna, becsületesekké, tisztákká és nemesekké törekvéseikben és 
jellemükben." {Lábjegyzet:189 } 
Bizonyára a televízióprogramok többsége, az MTV-t és a sokkoló jellegű zenét is beleértve, 
beleillene abba a kategóriába, amit Ellen White említett. Ha fiataljaink pozitív, támaszt nyújtó 
környezetben nőnének fel, képzeljük csak el, milyen sokan lennének közülük ép, egészséges, 
erkölcsös emberek, akiket korunk legnagyobbjai közé számlíthatnánk. 
  

V. szakasz – A homloklebeny működését fokozó hét tevékenység 

1. Védjük a homloklebenyt a mechanikai sérülésektől! 

A mechanikai sérülés maradandó agyi károsodást okozhat. A boksz, a futball és a 
motorkerékpározás magas kockázati arányt mutatnak. A fejre mért ökölcsapás bokszolás 
közben gyakran károsítja a parányi véredényeket, főleg a homloklebenyben. Az ilyen 
sérüléseket szenvedett bokszolóra mondják, hogy olyan, mint a "tántorgó részeg". Más 
sportok is okozhatnak hasonló sérüléseket. Legjobb, ha minden ilyen tevékenységet 
elkerülnek azok, akik meg akarják őrizni homloklebenyük működését. 
A mechanikus homloklebenyi sérülések nem korlátozódnak a sportolókra. Az 
autóbalesetekből eredő fejsérülések is okozhatnak homloklebeny-károsodást. Ezért az autóban 
kötelező bekötni a biztonsági övet. A munkahelyi sérülések sem korlátozódnak Phineas Gage-
re. Minden ésszerű biztonsági előírást vegyünk figyelembe a munkában. 
  

2. Előzzük meg azokat a betegségeket, amelyek károsíthatják a 
homloklebenyt! 

A megelőző orvoslás elveinek megfelelő alkalmazása is segíthet, hogy megőrizzük a 
homloklebeny működését. Sok betegség vezethet a homloklebeny működőképességének 
elvesztéséhez. E betegségek közül igen sok potenciálisan megelőzhető. Az agyvérzés az egyik 
legriasztóbb, mégis gyakran megelőzhető, ha figyelünk a kockázati tényezőkre, például a 
magas vérnyomást ellenőrzés alatt tartjuk. Az agyvérzés önálló kockázati tényezői a 16–60 
éves korú embereknél: magas vérnyomás, cukorbaj, dohányzás, szívbaj, alkoholfogyasztás (az 
agyvérzéses roham előtt 24 órával). {Lábjegyzet:190 } A nőknél e listához hozzá kell tenni a 
fogamzásgátlókat. {Lábjegyzet:191 } 
A legújabb kutatás jelzi, hogy maga a magas vérnyomás is hatást gyakorolhat az agy 
működésére. {Lábjegyzet:192 }, {Lábjegyzet:193 } Az egyik ilyen kísérletben 42 magas 



vérnyomásban szenvedő pácienst hasonlítottak össze 42 olyan emberrel, akinek nem volt 
magas a vérnyomása. Mindnyájan MRI-vizsgálaton mentek keresztül (ez egy széles körben 
alkalmazott eljárás, ami részletes képet készít az agyról). Intelligenciatesztet is végeztettek a 
páciensekkel. Az eredményeket a 31. ábra {Kép:31 – A magas vérnyomás és az intelligencia} 
mutatja. {Lábjegyzet:194 } 
Figyeljük meg, hogy a magas vérnyomás homloklebenyi fehérállomány-károsodást okozott, 
emellett a vizsgált személyek intelligenciáját (értelmi képességét) is károsította. Az agy 
fehérállománya az idegimpulzus-vezetésben játszik főszerepet, és igen gazdag idegrostokban. 
Színe ezekből az idegrostokból származik, melyeket a mielinhüvely fehér gliasejtjei 
választanak el egymástól. Figyeljük meg továbbá, hogy a fehérállomány kóros elváltozása is 
jelentkezett – függetlenül attól, mennyire sikeresen kezelték gyógyszeresen a magas 
vérnyomást. A kutatás arra utal, hogy csak az életmóddal szabályozott vérnyomás esetén 
előzhető meg az agyi károsodás. A 6. fejezet részben arról szól, hogyan lehet a magas 
vérnyomást természetes eszközökkel befolyásolni. 
Egy másik kutatás a magas vérnyomás egy újabb, agyat károsító hatását dokumentálta: 
nevezetesen az agy sorvadását vagy zsugorodását. Az agy MRI-vel mért mérete kisebb a 
magas vérnyomásban szenvedő betegeknél. Ezt a 32. ábra {Kép:32 – A magas vérnyomás és 
az agysorvadás} részletezi. {Lábjegyzet:195 } 
Nem csupán a magas vérnyomás és az agyvérzés veszélyezteti a homloklebenyt. A fizikai 
feltételek gyakran vannak hatással az agy teljesítőképességére. A szív állapota is sokszor 
vezethet olyan problémákhoz, melyek később hatással lesznek az agyra. Sokféle idegrendszeri 
rendellenesség veszélyeztetheti az agyműködést. A komoly betegségek is mérhető agyi 
következményekkel járnak. Kövessünk helyes, egészséges életmódot, ami fedezi testünk 
valamennyi szükségletét! 
  

3. Javítsuk az agy vérellátását! 

Fontos javítani az agy vérellátásának minőségét, mert ez a tényező az egész agyat segíti, 
nemcsak a homloklebenyt. Hogyan tudunk gondoskodni erről? Ha tiszta, friss oxigénben dús 
levegőt lélegzünk be. A friss levegőnek a szellemi teljesítőképességre gyakorolt jótékony 
hatását a "A vezető halálozási okokon túl" c. fejezetben taglalom részletesen. Ott tárgyalom a 
kutatás irányvonalát, s feltételezem, hogy a friss levegőben lévő negatív töltésű ionok 
fokozzák a szellemi teljesítőképességet. Azonban a levegő minőségén kívül más is hat az 
értelmi teljesítményre. Légzési szokásaink is számítanak. Az osztályteremben vagy hivatali 
helyiségben ülve talán nem is tudatosul bennünk, hogy felszínesen lélegzünk. Ez az egyik oka 
annak, hogy 30 perc elteltével már nehezünkre esik összpontosítani. A felszínes légzésnek 
azért van ilyen káros hatása, mert a vér oxigénszintje (amit oxigéntelítettségnek neveznek) az 
optimális homloklebenyi teljesítőképességhez szükséges szint alá esik. {Lábjegyzet:196 } Ha 
többször tudatosan mély lélegzetet veszünk, elháríthatja és visszafordíthatja ezt a tendenciát. 
A mély légzés, főleg friss levegőn, elégséges módon fokozza az oxigéntelítettséget, s így 
javítja a homloklebeny működését. Amellett, hogy ülés közben mélyeket lélegzünk, 
végezzünk rendszeres dinamikus mozgást leginkább jó levegőn (kinn a szabadban). Ez 
mozgósítja a szívet, hogy több oxigéndús vért pumpáljon az agyhoz. 
  

4. Gondoskodjunk egészséges táplálékról! 

E fejezet jelentős hányadát a jó tápláléknak a homloklebeny optimális működésében betöltött 
szerepének szenteltem. Minden serkentő tényezőtől mentes, teljes vegetáriánus étrend tűnik a 



legjobbnak az előagy képességeinek javítása szempontjából. Csecsemőknél pedig az anyatej 
tölti be ezt a szerepet. 
  

5. Jussunk megfelelő mennyiségű napfényhez! 

A napfény a szerotonin termelését növeli a nappali órákban. Ez pedig segíthet megelőzni a 
depressziót és a kimerültséget. {Lábjegyzet:197 } Ezek közül az összefüggések közül 
foglalkoztam néhánnyal a napfény alvást elősegítő szerepének kontextusában a melatoninról 
szóló kilencedik fejezetben. A napfénynek az egész ember egészségére gyakorolt jótékony 
hatásairól további részleteket közlünk a "A vezető halálokokon túl" című huszadik fejezetben. 

  

6. Tegyük próbára homloklebenyünket! 

Feltétlenül gyakorlatoztassuk agyunk gondolkodó erejét! Éppen úgy, ahogy izmaink esetében, 
homloklebenyünk is sorvad, ha nem használjuk. A próbára tevő mentális feladatok segítenek 
fenntartani éleselméjűségünket, mivel serkentik a homloklebenyt. Komoly dolgok olvasása, a 
természet tanulmányozása, kérdések megfogalmazása a bennünket körülvevő óriási világról 
és értelmi képességünk más, egészséges felhasználása hasznos homloklebenyi effektusokat 
termel. Egy nem túl régi tanulmány megállapította, hogy egy bizonyos tevékenység 
elképzelése, kigondolása az agy kapcsolási sebességét 80 százalékkal serkenti, ami 
felhasználható arra, hogy az elgondolt feladatot a valóságban is elvégezzük. 
{Lábjegyzet:198 } Az ilyen szellemi gyakorlat megerősíti az agy sejtjei közötti kapcsolatokat, 
és amikor eljön a megvalósítás ideje, az illető jobban fel lesz készülve. 
A gyermekeknél és a tizenéveseknél a tanulási képesség fokozása érdekében különösen fontos 
a szellemi aktivitás. A tudósok most fedezték fel az első meggyőző bizonyítékot, miszerint az 
intellektuális serkentés az agy kritikus területén növelheti az agysejtek számát. Korábban azt 
gondolták, hogy az aktív agysejtek száma többé-kevésbé már gyermekkorban kialakul. Ezt a 
mérföldkőnek számító tanulmányt a Salk Institute for Biological Studies készítette el. 
{Lábjegyzet:199 } Fiatal egereket ingergazdag környezetbe helyeztek: játékszerekkel és 
rohangáláshoz elégséges hellyel látták el őket egy különösen nagy ketrecben. Az eredmények 
szerint ezek az egerek 15 százalékkal több agysejtet fejlesztettek ki az agy memóriáért és 
tanulásért felelős kulcsfontosságú területén, mint a genetikailag azonos, de szegényes 
környezetben élő egerek. A többletként meglévő agysejtek képessé tették őket arra, hogy 
gyorsabban és hatékonyabban átjussanak összetett labirintusokon. A kutatók azt mondják, 
minden okuk megvan azt feltételezni, hogy hasonlóak a következmények emberek esetében 
is. Az ebből fakadó fontos következtetés tehát az, hogy a környezet, melyről gyermekeink 
számára gondoskodunk, ténylegesen befolyásolhatja agysejtjeik számát és tanulási 
képességüket. 
Ellen White leírta az agy próbára tevésének hatásait, ahogy a 33. ábrán {Kép:33 – A 
gyakorlatoztatás fejleszti az elmét} idézzük. {Lábjegyzet:200 } 

7. Uraljuk azt, amit látunk és hallunk! 

Az utolsó pont a listán az előzővel van öszszefüggésben. Ha elménket nagy mentális 
késztetésnek tesszük ki, az növelni fogja értelmünket és erősíteni az intellektust. Mivel a 
lelkiség, erkölcsiség és akarat az agy homloklebenyében összpontosul, a kiválasztott mentális 
késztetésnek ideális esetben lelki és erkölcsi lényünkre kellene hatnia. Az Isten Igéjének 



tanulmányozása ennek az elvárásnak minden másnál jobban megfelel. Ellen White 
körvonalazza az Írások tanulmányozásának az elmére, a lélekre és az intellektusra gyakorolt 
befolyását, ahogy azt a 34. ábrán {Kép:34 – Olvassuk a Bibliát, és képezzük magunkat!} 
idézzük. {Lábjegyzet:201 } 
Hangsúlyoztam ebben a fejezetben, hogy a megfelelő fizikai és értelmi szokások fontosak az 
optimális homloklebenyi működés szempontjából. Érthető, hogy a megfelelő mentális 
szokások elősegítik a mentális fejlődést, növekedést. Ugyanakkor a helyes fizikai szokások 
elősegítik a magasabb rendű mentális működést. {Lábjegyzet:202 } Ezek a természet 
törvényei, melyeket a Teremtő helyezett lényünkbe. Az intellektuális erő, a fizikai erő és a 
hosszú élet változhatatlan törvényektől függ. Nincs semmi "úgy adódik", nincs semmi 
véletlenszerű e dolgok terén. A menny nem avatkozik be, hogy megőrizze az embert a 
természeti törvények áthágásának a következményeitől. {Lábjegyzet:203 } 
  

Végkövetkeztetés 

Isten mindannyiunk részére gondoskodott erőről, hogy szabadon döntsük el, hogyan akarunk 
élni. Ő általában nem lép közbe, még akkor sem, amikor helytelenül választunk. Valóban sok 
igazság van a közmondásban, hogy minden ember a saját szerencséjének a kovácsa. 
{Lábjegyzet:204 } Tekintettel erre a nekünk adatott hatalmas erőre, hogy formáljuk meg saját 
jövőnket, nem fordítunk időt rá, hogy komolyan elgondolkodjunk saját életmódunkról? Arra 
késztetnék mindenkit, töprengjen el mostani szokásain, és kérdezze meg magától, vajon 
kihasználja-e annak előnyeit, amit ebből a fejezetből megtanult. Próbáljunk meg elhatározni 
néhány konkrét lépést, amit a következő héten akár meg is tehetnénk, hogy segítsük 
megvédeni és növelni homloklebenyünket és vele együtt persze egész testünket. Az 
egészséges életmód értelmes dolog. Ne kövessük a dolgokat csak azért, mert kényelmesek, 
vagy azért, mert mindenki más is azt csinálja. A Szentírás szavai szerint: "Ne szabjátok 
magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy 
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." (Rómabeliekhez írt levél, 
12:2) 
  
  
  

                      Tizenharmadik fejezet 

            Állítsuk meg az 

    ERŐSZAKÁRADATOT! 
  

Biztonságban érezzük magunkat, amikor az utcán sétálunk éjszaka? Ha mi igennel 
válaszolnánk is, országunkban milliószámra vannak olyanok, akik nemmel. Sokak számára 
semmi sem nyugtalanítóbb, mint olyan helyen élni, ahol nem érzik igazán otthon magukat. 
Erőszak van körülöttük, és attól rettegnek, hogy ki és mikor kopogtat ajtajukon. Még akiket 
kellemes otthoni környezet vesz körül, azok is gyakran úgy érzik, hogy biztonságérzetük 
próbára van téve, amikor munkába mennek, utaznak, vagy akár bizonyos megbízatásoknak 
tesznek eleget. Érthető, hogy életünkből kiveszőben van a biztonságérzet. Az Egyesült 
Államokban minden újabb nemzedékben drámai módon növekszik az erőszak. 
Nehéz számszerűsíteni az erőszakos és durva viselkedés hatását. A statisztikák csak a 



probléma óriási voltát láttatják velünk. Évente például 2,2 millió amerikai esik áldozatul 
erőszakos bántalmazásnak, {Lábjegyzet:1 } s több mint 3 millió olyan erőszakos 
bűncselekmény fordul elő, amelyben az áldozat nem szenved sérülést. {Lábjegyzet:2 } Az 
öngyilkosságok és gyilkosságok együtt a negyedik helyet foglalják el azon tényezők sorában, 
melyek a 65 éves kor betöltése előtt emberéleteket ragadnak el Amerikában. {Lábjegyzet:3 } 
Ha tehát Amerika egyik első helyen szereplő gyilkosát nézzük, a sérülésekkel kapcsolatos 
haláleseteket, akkor azt látjuk, hogy a 145 ezer évenkénti végzetes kimenetelű tragédia több 
mint egyharmada az erőszakos és goromba viselkedéssel kapcsolatos. {Lábjegyzet:4 } A 
statisztika számos olyan halálesetet nem is vesz számításba, melyet a baleseteket közé 
sorolnak, noha valójában gyilkossági esetek volt. Bár a statisztikák alkalmanként javulást 
jeleznek hazánk bizonyos területein egy-egy rövid időszakra vonatkozóan, technológiai 
haladásunk ellenére az erőszak továbbra is felszálló ágban van. Még nem tűnt fel a 
látóhatáron egyetlen maradandó, tartós megoldás sem. 
Különösen az amerikai ifjúság és a fiatal felnőttek köreit átható erőszakkal kapcsolatos 
aggodalmak indokoltak. A 15–24 éves korosztályban mind az öngyilkosság, mind pedig a 
gyilkosság a halált előidéző okok listájának élén áll. {Lábjegyzet:5 },  {Lábjegyzet:6 } A 
tizenöt és harmincnégy év közötti feketék között a gyilkosság a vezető halálok. {Lábjegyzet:7 
} A gyilkosság miatti halál kockázata a fekete férfiak között huszonnyolcból, míg a fehér nők 
esetében százhatvannégyből érint egyet. {Lábjegyzet:8 } Dr. James Fox a Northeastern 
University büntetőbírói tanszékének dékánja azt nyilatkozta, hogy 1985 óta a 14–17 éves 
gyermekek által elkövetett gyilkosságok száma 165%-kal növekedett, és ez a szám tovább nő, 
amint a 40 millió gyermek eléri a tinédzserkort. Továbbá kijelenti: "Hacsak ma nem teszünk 
valamit, itt tíz éven belül vérfürdő lesz, amikor ezek a gyermekek mind felnőnek." 
Vérfürdőnek nézünk elébe, mert a tizenévesek és a fiatal felnőttek egyre jobban kikerülnek az 
irányítás és ellenőrzés alól? Hacsak nem kezdünk ezzel valamit, sok szakértő ezt jósolja. És a 
probléma nem korlátozódik csupán a városi területekre, amit az a tény is nyilvánvalóvá tesz, 
hogy a többnyire mezőgazdasági jellegű Új-Mexikó államban a legtöbb a 10 és 14 éves 
gyermekek által elkövetett gyilkosság. 
Országos méretű problémával állunk szemben, olyannal, amit igen komolyan kell vennünk. 
Először is be kell ismernünk, hogy az utóbbi évek erőszakhullámot megfékezni akaró 
erőfeszítései nem voltak célravezetők. Továbbá elkötelezettséget, időt és energiát kíván a 
megoldás kidolgozása és gyakorlati alkalmazása. 
  

Melyek az erőszakjárvány okai? 

Ahhoz, hogy egy problémát kezelni tudjunk, tudatosítani kell magunkban, miért áll fenn maga 
a probléma. Ha pedig már tudjuk, megoldások után nézhetünk. A járványszakértők adták a 
legkorábbi jelzéseket a társadalmi feltételekről és állapotokról. Népcsoportokat 
tanulmányoznak, és azt vizsgálják, hogy a problémák mennyiben függenek össze 
életmódjukkal, környezetükkel és egyéb tényezőkkel. Az erőszak esetében azonban igen 
nehéz megállapítani, melyek a valódi okok, és melyek kapcsolódnak véletlenszerűen a 
dolgokhoz. Például ha közelről vizsgáljuk az amerikai irányzatokat, megállapítjuk, hogy az 
elmúlt évszázadban az erőszak rendkívülien elterjedt. De ez volt a helyzet a 
nejlonharisnyákkal is. S csak azért, mert ez a két jellegzetesség gyakoriságát tekintve együtt 
növekedett, nem mondhatjuk hogy a harisnyavásárlás okoz erőszakot és fordítva. Gondos 
elemzésre van szükség, hogy azonosítani tudjuk az egymással összefüggő tényezőket, hogy 
ésszerű következtetéseket tudjunk levonni, melyek megérik a ráfordított időt és fáradságot. 
Melyek tehát az erőszak valóságos okai az epidemiológiai tanulmányok szerint? Mielőtt 
megválaszolnánk ezt a kérdést, el kell ismernünk, hogy az erőszak sokarcú probléma. Néhány 



tényező egyféle erőszaktípust vált ki, míg mások másféléket, miközben vannak olyan 
általános tényezők, amelyek számos vagy szinte minden erőszakos cselekményben 
fellelhetők. Az erőszak néhány megnyilvánulási formáját az 1. ábrán {Kép:01 – Az 
erőszakjárvány formái Amerikában} szemléltetjük. {Lábjegyzet:9 } 
Ahogy ki is találhatjuk, az erőszak e különböző formáinak más és más okai vagy 
"rizikófaktorai" vannak, melyek megnövelik egy ilyen esemény előfordulásának 
valószínűségét. Hasonlítsuk össze az öngyilkosság és a gyilkosság néhány kockázati 
tényezőjét, hogy megmutassuk, hogy az erőszak különböző típusaihoz hogyan járulhatnak 
hozzá meglepően hasonló és meglehetősen eltérő tényezők. {Lábjegyzet:10 },  
{Lábjegyzet:11 } A 2. ábra {Kép:02 – Az öngyilkosság és a gyilkosság kockázati tényezőinek 
összehasonlítása} ezeket a tényezőket sorolja fel. 
Ennek az egész könyvnek az egyik fő mondanivalója az, hogy magunk is komoly szerepet 
játszhatunk saját egészségünk és nemzetünk jólétének kialakításában. Ebből a perspektívából 
kiindulva hiszem, hogy vannak bizonyos kulcs-feladatok, melyekkel személyesen kellene 
foglalkoznunk, és minden tőlünk telhetőt meg kellene tennünk azért, hogy másokat is hasonló 
cselekvésre bátorítsunk. Tekintet nélkül arra, hogy bevezetik a fegyvertartási törvényt, vagy 
nem, hogy kik a szomszédaink, milyen nemzetünk mentális egészségügyi ellátottsága, hogyan 
kezeljük politikailag, a nevelés szemszögéből vagy a törvény oldaláról a gyermekkel vagy a 
hitvessel való goromba bánásmódot, az itt felvázolt feladatok között lehet és van is különbség. 
Mint nemzetnek az erőszak oly sok kockázati tényezőjével kell foglalkoznunk, amennyivel 
csak lehetséges, de egyénileg már most támogathatunk néhány tényezőt, mely drasztikusan 
csökkenti országunkban az erőszak révén ránk háruló költségeket. 
Melyek tehát ezek a kulcsfontosságú egyéni feladatok, melyeket hitem szerint minden 
amerikainak komolyan figyelembe kellene vennie? Először: el kell kerülni minden tiltott 
drogot és minden értelemre hatással lévő gyógyszert, hacsak nincs életfontosságú szükség 
rájuk. Másodszor: vállaljuk fel a szilárd értékeket. Harmadszor: töltsük a felüdülésre, 
feltöltekezésre szánt időt olyan tevékenységekkel, melyek jellemünket építik, ahelyett, hogy 
aláásnánk ezeket az értékeket. Ez a néhány javaslat talán végletesen leegyszerűsített, de 
hiszem, hogy ezekben rejlik a kulcs sok igen mélyen gyökerező problémánk megoldásához, 
melyekkel az erőszakkal összefüggésben szembetaláljuk magunkat. 
  

Első számú feladat: kerüljük el az értelemre ható gyógyszereket! 

Az Amerikai Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma szerint a gyilkosságokkal 
összefüggő egyik fontos tényező az illegális drogok fogyasztása, előállítása és terjesztése. 
{Lábjegyzet:12 } Az erőszak előfordulását illetően három kiváltó okra hivatkoznak ebben az 
összefüggésben. Először: a drogok értelemre gyakorolt hatásai növelhetik annak 
valószínűségét, hogy az erőszakos tevékenységek e befolyásoltság hatása alatt következnek 
be. Másodszor: ahhoz, hogy a drogok megszerzéséhez szükséges javakat biztosítsák, a 
függőségben lévők bűncselekményekbe keverednek, néha még az életüket is kockára teszik. 
Harmadszor: a "drogüzlet" dollármilliárdos érdekeltségeket rejt. Erőszakos halálesetek 
származhatnak az előállítással, az eladással és a drogok terjesztésével kapcsolatos 
konfrontációkból. Nincs semmilyen hazai statisztikai adat arra vonatkozóan, hogy az illegális 
drogipar mennyire van összefüggésben a gyilkosságokkal. A New Yorkban és Miamiban 
végzett tanulmányok azonban jelzik, hogy e városokban az összes gyilkosság mintegy 25%-a 
hozható kapcsolatba a drogfogyasztással. {Lábjegyzet:13 } 
Az alkohol is kulcsszereplő az erőszakos haláleseteket kiváltó okok sorában. Számos 
tanulmány kimutatta, hogy a testi bántalmazással járó erőszak áldozatainak és elkövetőinek 
durván 50 százaléka alkoholos befolyás alatt áll. {Lábjegyzet:14 } Az alkoholizmus a 



második legáltalánosabban előforduló, öngyilkossággal összefüggő mentális betegség (csak a 
depresszió előzi meg). {Lábjegyzet:15 } A gyermek szexuális zaklatásában az 
alkoholfogyasztás az esetek 19–70 százalékában előfordul. {Lábjegyzet:16 } Az efféle 
statisztikák igen erőteljes érvet adnak a kezünkbe az alkohol és tiltott drogok fogyasztásától 
való teljes tartózkodást illetően, hiszen ezek az erőszakos cselekmények áldozatává vagy 
elkövetőjévé válásának veszélyével fenyegetnek. Az alkohollal foglalkozó "Kérsz egy italt?" 
című fejezetben felmerülő kérdések meglehetősen széles skáláját vesszük vizsgálat alá. 
Sok receptre felírt gyógyszernek is van az értelmet, a gondolkodást kedvezőtlenül befolyásoló 
hatása. Legyen az akár Valium, Ativan, Xanax, Codeine, Lortah, Percocet vagy egy sereg 
másik, kevésbé ismert szer, melyeket fájdalom, idegesség, rossz közérzet esetén veszünk be, 
ronthatják tiszta gondolkodásunkat. Lehet, hogy indokoltan használjuk egy rövid ideig e 
szerek némelyikét. Ha azonban bármilyen gondolkodásra, értelemre ható szert rendszeresen 
fogyasztunk, további segítségre van szükség. 
  

Második számú feladat: legyenek biztos értékeink! 

Az orvosi tankönyvek az értékekkel és a lelkiséggel összefüggő kérdésekre összpontosítanak, 
amikor erőszakos bűncselekményekről van szó. Dr. Donald Balaban például – amikor arról ír, 
hogy milyen kockázati tényezőkkel lehet számolni, ha valaki gyilkosságot követ el vagy 
gyilkosság áldozatává válik – a pszichoszociális védekezés három különleges területét vázolja 
fel. Főleg a hagyományos támaszul szolgáló képletek, mint amilyen például a család és a 
vallásos intézmények, valamint a moralitás, a lelkiismeretesség és a valahová tartozás hiányát 
említi. {Lábjegyzet:17 } 
A moralitás hiánya miatti aggodalom sok amerikainál visszhangra talál. Egyre többen érzik 
úgy, hogy országunk komoly erkölcsi hanyatlás útján halad, és ez alapot teremt az erőszakos 
cselekedetekhez. Vajon jogos-e az efféle vélemény? 
George Barna és kutatócsoportja széles körben készített interjúkat, főként a fiatal amerikaiak 
között, akikre néha mint "X-nemzedékre" hivatkoznak. Levont néhány döbbenetes 
következtetést, melyek segítenek fogalmat alkotni arról, milyenek lesznek nemzetünk 
jövőbeli, ebből a nemzedékből kikerült vezetői. {Lábjegyzet:18 } Néhány következtetését a 3. 
ábrán {Kép:03 – Az X-generáció, erkölcsi kérdések és az erőszak} tüntetjük fel. 
Továbbá a fiatalok városokban és vidéken egyaránt szinte tüntetnek azzal, hogy mennyire 
nem becsülik az emberi életet. Becstelen tetteik sok esetben Jack Levin, a jól ismert 
kriminológus (Northwestern University) szerint "divatos bűncselekmények". A 4. ábra 
{Kép:04 – Milyen típusú bűncselekményeket követnek el a fiatalok?} bemutat néhány 
bűntényt és Jack Levin néhány megjegyzését is feltünteti. 
Sokan idéznek olyan érveket, mint amilyeneket Barna és Levin is felvonultat érvelésük 
igazolásául, hogy társadalmunk erkölcsi alapjai kezdenek ingadozni, és az erőszak terén 
jelentkező növekedés a következmények egyike. 

Hármas számú feladat: válasszunk jellemfejlesztő szabadidős elfoglaltságokat! 

Akár a drogfogyasztásról, akár az értékekről beszélünk úgy általában, figyelembe kell 
vennünk a külső hatásait. Sokan hiszik, hogy leginkább az hat értékeink alakulására, akivel a 
szabad időnket töltjük és az, amit ez idő alatt csinálunk. Sok olyan szabadidős elfoglaltság 
van, melyet tárgyalhatunk ebben a fejezetben. Ezek közül néhány egyeseket jó dolgokra 
késztet, másokat rossz irányba terel. 
Vegyük szemügyre társadalmunk két fő, mindent átható szabadidős tevékenységét! Egyetértek 
azokkal a kutatókkal, akik úgy hiszik, hogy e két tevékenységi kör igencsak hibáztatható az 



amerikai erőszakjárvány kialakulásáért és növekedéséért. S lehetnek bármilyen veszélyesek, 
az emberek teljesen a befolyásuk alá kerültek. Az egyik ilyen befolyást a televízió képviseli. 
  

A tévé és az erőszakhoz való viszony Amerikában 

A statisztikák szerint az amerikaiak legáltalánosabb szabadidős foglalatossága a tévénézés. A 
média több időt foglal le napunkból, mint a munka vagy az alvás. Úgy átlagosan és mindent 
összevetve kilenc órát. E kilenc óra zömét a tévénézés teszi ki, napi több mint négy órát. 
{Lábjegyzet:19 } E szabadidős tevékenység egyik legnyugtalanítóbb jellegzetessége 
értékformáló ereje. A tévéprogram az amerikaiakat az erőszak kemény eledelével eteti, és az 
ábrázolt erőszak mennyisége még mindig emelkedőben van. 1980-tól 1990-ig például (amikor 
a tévéipar szabályozás nélkül működött) az agressziót mutató gyermekprogramok drámai 40 
százalékos növekedést értek el (az óránkénti 18,6 erőszakos cselekménytől az óránkénti 26,4 
erőszakos cselekményig). {Lábjegyzet:20 } 
Vannak, akik mentegetik a tévében látható erőszakot, és azt mondják: "Magunk döntjük el, 
hogy milyen befolyásnak tesszük ki magunkat, és milyennek nem. Ha egy kis durvulást 
nézünk a tévében, annak csak vajmi kevés hatása lehet." Érdekes, hogy a hirdetők élesen 
ellentmondanak annak az elgondolásnak, hogy a viselkedésre nincs hatással az, amit az ember 
a képernyőn lát. Hajlandók akár dollárszázezreket költeni néhány gyorsan elröppenő 
képkockáért. Nagyon is a tudatában vannak annak, hogy ha nem is emlékszünk arra, hogy 
láttuk volna reklámjukat, akaratunkon, tudtunkon kívül is hat ránk, és arra késztet, hogy 
vásároljuk meg terméküket. 
A hirdetések a gyermekeket is célba veszik. Az átlagos gyermek igen nagy figyelmet szentel a 
Madison Avenue-nek és több mint 20 000 hirdetést néz meg évente. {Lábjegyzet:21 } Ezek 
mintegy kétharmada ételekre vonatkozik, általában édességekre. {Lábjegyzet:22 } Aligha 
kérdéses, hogy a hirdetési stratégia működik. Egy szupermarketben készült felmérés 
nyilvánvalóvá tette, hogy az óvodás gyermekek átlag kétpercenként próbáltak hatni anyjuk 
vásárlási szándékára, hogy cukorkát vagy édesített tésztaféléket kapjanak. {Lábjegyzet:23 } 
Ha vásárláskor így befolyásolja értékítéletünket a néhány másodperces hirdetés, ebből 
világosan következik, hogy az előttük és utánuk látott, sokkal hosszabb időn át szemlélt képek 
milyen befolyással lesznek erkölcsi ítéletalkotásunkra. 
  

Elismerik a tévéműsorok veszélyes voltát 

Egyre nehezebb és nehezebb tagadni, hogy a szex és az erőszak ábrázolása kárt okoz 
társadalmunknak. Mindeddig a legliberálisabb gondolkodók azt az álláspontot vallották, hogy 
a gondolatok és érzések kifejezésének szabadsága tette naggyá Amerikát. Retorikájuk igen 
népszerű: "Szabad országban élünk, és nincs helye semmiféle korlátozásnak az erőszak és 
nemiség ábrázolásában." 
A kifejezés szabadságának néhány igen hűséges szószolója már visszavonulót fújt. Néhányan 
még az otthoni tévézés korlátozása mellett is szót emeltek, annak károsító hatása miatt. Egy 
önmagát népszerűsítő liberális szervezet, az angliai Nottingham Universityn működő Child 
Development Unit kiadott egy nyilatkozatot, melyet 25 pszichológus és gyermekgyógyász írt 
alá. Ebben megvallották, hogy komoly hibát követtek el ebben a vonatkozásban. 
{Lábjegyzet:24 } A megfogalmazás kivonata olvasható az 5. ábrán {Kép:05 – Naivak 
voltunk…}. 
Igen figyelemreméltó, hogy bevallották, miszerint korábbi, a tévében látható erőszak 
ártalmatlanságára vonatkozó álláspontjuk hibás volt. Még megdöbbentőbb, hogy a televízió 



bizonyos műsorait a gyermek ellen elkövetett erőszak egyik formájaként említik. Az efféle 
beismerések ellenére maradnak még néhányan, akik tagadják a tévében látható erőszak 
kártékony voltát. Azt állítják, hogy nincs abszolút bizonyíték az ok-okozat összefüggésére, és 
azt hirdetik, hogy túl sok más tényező is létezik, ami a fiatalok viselkedését befolyásolja. 
Ilyen például az otthoni környezet, az erkölcsi nevelés, az iskola és játszótársak kényszerítő 
erejű befolyása. Ahogy azonban a Wall Street Journal 1994. május 31-i szerkesztői cikke 
megfogalmazza: "...közvetett bizonyíték igazolja – kétséget kizáró módon –, hogy a tévében 
szemlélt szex és erőszak a fiatalok körében tapasztalható erőszakos viselkedés egyik 
gyökere". {Lábjegyzet:25 } A bizonyítékra vonatkozó megállapítás a 6. ábrán {Kép:06 – 
Bőséges bizonyíték} látható. 
  

Bizonyíték a tévében látható erőszak káros hatásaira 

Vizsgáljunk meg néhány olyan bizonyítékot, amely a Wall Street Journal állítását támasztja 
alá. Dr. Brandon Centerwall, a Washingtoni Egyetem epidemiológiaprofesszora akkor 
vizsgálta a tévé hatását, amikor olyan közösségekbe került, ahol korábban egyáltalán nem volt 
tévékészülék. Az első ilyen közösségre az eredeti kutatók közül néhányan "Notel" néven 
hivatkoznak. Notel egy kisváros Kanada egyik távoli területén, ahol évekig nehézségekbe 
ütközött a tévéadás vétele. Ezeket a nehézségeket végül 1973-ban megoldották, és a lakosok 
tévéhez jutottak. 
A második vizsgálat alá vett közösség a Dél-Afrikában élő összesen mintegy 2 millió fehér 
bőrű volt az 1970-es évek közepén. Ebben a csoportban mindenféle ember képviseltette 
magát. Volt itt gazdag, szegény, városi és vidéki, művelt és műveletlen. Kulturális és politikai 
okokra tekintettel a dél-afrikai kormányzat 1975-ig nem engedte meg az országban a 
tévéadást. 
A 7. ábra {Kép:07 – A tévéhez való szabad bejárás okozta erőszak} az erőszak terén 
bekövetkezett növekedést mutatja azután, hogy a vétel e két közösségben lehetővé vált. 
{Lábjegyzet:26 } 
Igen alaposan készítették el mindkét tanulmányt, a tévé hatását annyira izolálták, amennyire 
csak lehetséges volt. A kanadai kutatásban nem csupán a Notelben élő gyermekeket 
vizsgálták, hanem két másik csoportot is: a gyermekek mindkét közösségben viselkedési 
teszteken vettek részt. Ezek az összehasonlításban szereplő közösségek hasonlítottak 
egymásra, kivéve azt a tényt, hogy a tévéhez csak egy ideig jutottak hozzá. Továbbá, akik a 
gyermekeket az agresszív viselkedés szempontjából vizsgálták ún. vakvizsgálatot végeztek. 
Más szóval, nem tudták, melyik gyerek volt az, aki először, és melyik, aki már évek óta nézett 
tévét. A fizikai agresszivitás nem változott a két összehasonlított csoportban, de Notelben 160 
százalékkal megugrott. 
A dél-afrikai kutatást is kidolgozott terv alapján végezték el. A tanulmány szerzője három 
hasonló kulturális csoportot hasonlított össze, hogy értékelje a televízió hatását. A 
tanulmányozott csoportok tagjai fehérek voltak az Egyesült Államokban és Dél-Afrikában is, 
és az összes kanadai közül kb. 97% volt fehér a tanulmány kezdeti időpontjában. Mind 
Kanadában, mind pedig az Egyesült Államokban a gyilkosságok aránya közel kétszeresére 
emelkedett a 10–15 évesek között a tévéadások beindítását követően. 1974-re mindkét nemzet 
látta az erőszakos cselekedetek kiváltotta évenkénti halálozási arányt, ami az 1945-ös évhez 
képest megduplázódott. Ugyanebben az időszakban történt, hogy Dél-Afrika betiltotta a 
tévéadást az egész országban. (Az afrikai fehérek nem akarták, hogy az angol fehérek jogtalan 
kulturális előnyhöz jussanak olyan médium használatával, melyet amerikai és brit alkotások 
uraltak.) Nem az erőszak miatti aggodalom befolyásolta a döntést. 
Miközben más nemzetek a gyilkossági ráta emelkedésének voltak tanúi, addig Dél-Afrikában 



az arány 1943 és 1974 között hét százalékkal visszaesett. Miután a televíziózás tilalmát 
feloldották Dél-Afrikában, a gyilkosságok aránya több mint kétszeresére emelkedett 13 éven 
belül. Ezekben az években 1987-tel bezárólag az arány az Egyesült Államokban és 
Kanadában lényegileg ugyanaz maradt, mint amennyi 1974-ben volt. A további tényezők 
gondos vizsgálata, melyek hathattak volna ezekre a trendekre, nem hoztak új következtetést 
Dr. Centerwall számára. A televízió volt a tettes. 
Mi következik ebből a jelenségből? A televízió és az erőszak témájára vonatkozó kiterjedt és 
alapos vizsgálata Centerwallt annak a következtetésnek a megfogalmazására késztette, hogy a 
serdülőkor előtti gyermekekre a tévé van a legnagyobb hatással. {Lábjegyzet:27 } Noha 
hallunk erőszakos bűncselekményekről, melyeket gyermekek követtek el, a legtöbb 
gyilkosságot felnőttek hajtják végre. Éppen ezért azt várhatjuk, hogy a tévé erőszakot kiváltó 
hatásai 10-15 év alatt érlelődnek be. Végül is, sokáig tartana, míg ezek a kiskorú gyermekek 
eléggé felnőnek ahhoz, hogy elkövessék ezeket a szörnyű bűnöket. 
Ezek a tanulmányok minden kétséget kizárva nyilvánvalóvá tették, hogy a tévénézés az 
agresszív és erőszakos viselkedés oka. A kanadaiak és dél-afrikaiak megállapították, hogy ha 
nem tudták nézni az adásokat, az közösségeik számára öntudatlanul is áldást jelentett, mivel 
sokkal alacsonyabb szinten volt az erőszak, mint máskülönben alakult volna. 
Van egy tanulmány, ami látszólag ellentmond a Kanadában és Dél-Afrikában szerzett 
tapasztalatoknak. Ez arra a következtetésre jutott, hogy a televízió "csak a lakosság mintegy 
nyolc százalékánál növelte az erőszakot". Mr. Centerwall megvizsgálta ezt a tanulmányt, és 
megállapította, hogy szó nincs ellentmondásról. Összegző megállapításait a 8. ábra {Kép:08 – 
Az átlagot tekintve kicsiny változások a végletek szintjén nagyobb változásokat okoznak} 
mutatja. {Lábjegyzet:28 } 
A fiatalkorúak agresszivitása és a tévé közötti kapcsolattal foglalkozó statisztikai kutatások 
csalókák lehetnek, ha csupán átfogó, átlagos válaszra koncentrálnak. Az egyre agresszívabbá 
váló teljes lakosság körében jelentkező kicsiny,  mondjuk nyolcszázalékos növekedés a 
gyilkossági arány megkétszereződését jelenti, mert kezdetben a lakosságnak csupán egy kis 
száma hajtott végre erőszakos tetteket. 
Más kutatás kapcsolatot állapított meg a televízióval való korai tapasztalat és a felnőttkorban 
elkövetett erőszakos cselekmények között. Egy igen alapos tanulmány először megmérte, 
hogy mennyi és miféle erőszakos dolgokat szemlélnek a nyolcéves fiúk. Huszonkét év 
elteltével pedig ugyanezeknek a fiúknak az élettörténetét értékelték. Az eredmény: a 
televízióban megjelenített erőszak szemlélése nyolcéves korban riasztó módon előrevetítette a 
harminc- éves korban elkövetett komoly bűncselekményeket. {Lábjegyzet:29 } 
E tanulmányok nélkül sokan aligha tudnák elhinni, hogy a gyermekévek során szemlélt 
erőszak befolyással lehet a felnőttkorban elkövetett bűncselekmények alakulására. A tények 
azonban önmagukért beszélnek. Érdekes párhuzamot látok a dohányzás hatásaival. Amikor a 
fiatalok dohányozni kezdenek, a kár még nem nyilvánvaló, de tudjuk, hogy évekkel később 
végül kiválthat jelentős, ha éppen nem életet fenyegető következményeket. Azért, hogy az 
évekkel később fellépő problémákat megelőzzük, gyermekeinket helyes irányban kell 
befolyásolni, hogy kerüljék a dohányzást. Miért ne közelítenénk ugyanígy a tévénézéshez is? 
  

Kisgyermekek és a televízió 

A szülők elcsodálkoznak azon, hogy kicsinyeik már milyen korán utánozzák őket. Alig telik el 
egy rövid idő a születés után, s a csecsemő visszamosolyog, amikor másokat mosolyogni lát. 
Ne felejtsük el, a csecsemő még nem képes arra, hogy elválassza a jót a rossztól! Azt 
utánozza, amit lát. Tizennégy hónapos csecsemőknél kimutatták, hogy nemcsak a barátokat és 
a rokonokat utánozzák, hanem megfigyelik és elraktározzák, amit a tévében láttak. 



{Lábjegyzet:30 },  {Lábjegyzet:31 } Ez félelmetes, ha figyelembe vesszük a legtöbb program 
gyors iramát, lendületét és kétes erkölcsi értékeit. Ami az 1990-es évek tapasztalata, hogy a 2–
5 éves gyermekek Amerikában hetente több, mint 27 órát nézik a tévét. {Lábjegyzet:32 } A 
tévé Amerika legnépszerűbb bébiszitterévé vált, de akár így van, akár nem – a kicsinyek 
tanulnak gondviselőjüktől. Kényelmesen érezhetjük magunkat, amikor kicsinyeink ki vannak 
téve olyan eledelnek, amiről a televízió oly nagyhangúan gondoskodik? 
Megbízható tudományos kutatás mutatja, hogy a három- és négyéves gyermekek még 
egyszerűen képtelenek a képernyőn megjelenő valóságot és a fantázia világát egymástól 
megkülönböztetni. {Lábjegyzet:33 } Még ha a felnőttek meg is próbálják "nevelni" a 
gyermekeiket, ez a mentális tehetetlenség fennmarad. Amikor a gyermekek az erőszakot 
szemlélik a tévében, azt hiszik, hogy amit néznek, a körülöttük lévő világ valósághű 
ábrázolása. Dr. Centerwall távlataiban vetíti elénk mindezt: "A legkorábbi és a legmélyebb 
benyomások akkor születnek, amikor a gyermek tényszerű információforrásként nézi a 
televíziót az otthonán kívüli világról, ahol az erőszak mindennapos, és az erőszakos 
cselekedet elkövetése hathatós, izgalmas, karizmatikus és eredményes." {Lábjegyzet:34 } 
Röviden: amikor a gyermekek óránként gyilkosságok és más erőszakos bűncselekmények 
sokaságát nézik a tévében, el is hiszik, amit látnak. Kissé meglepetésszerűen éri a szülőket, 
amikor észreveszik, hogy gyermekeik feszültté és érzelmileg érintetté válnak az ijesztő 
jelenetek láttán. A felnőttek is reagálhatnak hasonlóképpen, de tudatuk megfeszítésével 
képesek emlékeztetni magukat arra, hogy amit látnak, nem valóság. A gyermekek viszont 
elhiszik, amit látnak, annak ellenére, amit talán mondanak nekik. 1992-ben Don Oldenberg 
megjelentette az Amerikai Pszichológusok Társasága beszámolójáról készült összegző 
jelentését a The Washington Postban. Közzétette a kijózanító statisztikát: a gyermek, aki napi 
(jellemző módon) 2–4 órát nézi a tévét, 8000 gyilkosságot és 100 000 más erőszakos 
cselekedetet lát, mielőtt kijárja a nyolc általánost. {Lábjegyzet:35 } 
Ahogy láttuk, a kritikus időszak, amikor a televízió a legnagyobb adót szedi, a serdülőkor 
előtti periódus. Ha ezekben a fogékony években a gyermekeket az erőszak képzelet szülte 
ábrázolásaival árasztják el, akkor a tiltott szex és más bűntettek kitörölhetetlenül 
belevésődnek elméjükbe. Életük későbbi szakaszában nehéz időszakok köszöntenek rájuk, 
hogy ellen tudjanak állni, és ne gyakoroljanak rájuk befolyást ezek a tudatukban rögzült 
emlékképek. Az efféle "szellemi szennyezés" állandó hatást gyakorolhat a gyerekekre. 
Amikor felnőttekké válnak, és erkölcsi döntésekkel kerülnek szembe, különösen a stressz 
nyomása alatt, vajon az efféle képek nem kerülnek-e felszínre, és nem formálják-e 
viselkedésüket? Mindannyiunk alapvető személyes menedéke lelkünk bástyája, az emberi 
értelem. Csodálkozik-e valaki azon, hogy miközben az erőszak drámai módon megnövekedett 
társadalmunkban, addig az erkölcsiség lényegesen visszaesett? 
A végeredmény erőszakot szemlélő gyermekeink esetében nem csak felnőtt éveikben jelenik 
meg. Amint a korábban említett Notelben végzett kísérlet nyilvánvalóvá tette, néhány éves 
televíziónézés drámai növekedést válthat ki a gyermekeknél az erőszakos viselkedésben. Más 
tanulmányok ugyanezt a szörnyű tényt igazolják. {Lábjegyzet:36 } Tanulmányok, kísérletek 
tucatjai mutatják egymással megegyező módon, hogy a gyermekek utánozzák az erőszakot, 
amit a televízióban látnak. {Lábjegyzet:37 } Például, 5–9 éves gyermekek, akik csupán 3–5 
perces, erőszakot ábrázoló tévéprogramot néztek, hajlandóbbak voltak egy másik gyermeket 
megütni vagy megsebezni, mint azok, akik erőszak nélküli programot néztek. 
{Lábjegyzet:38 } 
S ami tovább ront a helyzeten, a gyermekek részére készített programokban több az erőszak, 
mint a felnőttekében. A műsorfüzet, ami általában a műsorszolgáltató iparág oldalán áll, 
legutóbb egy meglepő cikket közölt az alábbi címmel: "A tévében látott erőszak megviseli 
gyermekeinket?" {Lábjegyzet:39 } A cikk a program legerőszakosabb formájának a 
rajzfilmeket tartja. Ez nem meglepő a média tudósai számára. Korábbi adatok alapján, melyek 



összehasonlították a gyermekek és felnőttek tévézését, megállapítható, hogy a gyermekek 
hatszor annyi erőszakos látványnak voltak kitéve, mint szüleik. {Lábjegyzet:40 } 
A kisgyermekek tévézéssel kapcsolatos problémáit a 9. ábra {Kép:09 – A tévé kártétele 
kisgyermekeknél} összegezi. {Lábjegyzet:41 } Minden egyes megállapítás egy vagy több 
tényeken alapuló tanulmányra s nem pusztán valakinek vagy valakiknek a véleményére épül. 
  

A televízió tizenévesekre és felnőttekre gyakorolt hatásai 

Ahogy korábban említettük, Centerwall szerint a tévében látható erőszakból származó 
elsődleges károsodás abból ered, hogy kisgyermekként mit nézünk. A serdülőkor vége és a 
tizenéves kor eleje a legkritikusabb időszak. Ennek egyik oka az, hogy ebben a korosztályban 
sokan korlátlan, gyakorlatilag felügyelet és ellenőrzés nélküli szabad idővel rendelkeznek. A 
Carnegie Corporation néhány összegző megállapítását a 10. ábra {Kép:10 – A túl sok 
szabadidő károsítja a tizenéveseket} szemlélteti. {Lábjegyzet:42 } 
A felügyelet nélküli időszak különösen aggasztó, mert e korcsoport számára az egyik 
legnépszerűbb televízióhálózat az MTV. A tizenkettedik – "A homloklebeny: az agy koronája" 
című – fejezetben kimutattam, hogy a zenetévé gyakran egészen különös mértékig erőszakos 
témáival kapcsolatos kutatás nyilvánvalóvá tette, hogy általában véve még a felnőtt nézőknél 
is drámai módon megnövekszik a tárgyak és emberek ellen megnyilvánuló agresszivitás. 
A szexualitás ábrázolása növeli a tizenévesek és felnőttek nemi vágyait. Kimutatták, hogy 
minél többet nézi a tizenéves az ilyen filmeket, annál hamarabb következik be az első nemi 
érintkezés, és persze általában házasságon kívül. Amikor a tévénézés helyett egészséges 
tevékenységről gondoskodnak a tizenévesek számára, sokkal kevésbé valószínű, hogy efféle 
magatartásra ragadtatják magukat. A tévé tizenévesek és felnőttek életére gyakorolt negatív 
hatásait a 11. ábra {Kép:11 – A tévé tizenévesek viselkedésére gyakorolt negatív hatása} 
mutatja. {Lábjegyzet:43 },  {Lábjegyzet:44 } 
Noha ezek a hatások technikailag különválaszthatók az erőszakos viselkedéstől, közvetlenül 
mégis az erőszakhoz kapcsolódnak. 
Ami pedig annak lehetőségét illeti, hogy a tévé vajon hatással van-e a felnőttekre, nézzük a 
következő példát. Kutatás bizonyította, hogy az éppen börtönbüntetésüket töltő, 
erőszakosságot elkövető férfi bűnözők 22–34 százaléka (gyilkosság, nemi erőszak, brutalitás) 
elismeri, hogy tudatosan utánozta a műsorokban megjelenő bűnözési technikát, és általában 
sikeresen. {Lábjegyzet:45 } S ezen felül hány olyan gonosztevő van, akiket öntudatlanul 
befolyásol a televízió, és nem ismeri el a tévé és a bűncselekmény közötti kapcsolatot? 
A piackutatások azt mutatják, hogy amikor az embereknek felteszik a kérdést, miért 
vásárolnak meg egy bizonyos márkájú szappant, sokszor nem is tudják, sőt általában le fogják 
tagadni, hogy a tévében látott hirdetés bárminemű befolyást gyakorolt volna választásukra. Az 
emberekre jobban hatnak a hirdetések, reklámok, mint felismernék – amint ezt egy termék 
hanyatló, alászálló eladási görbéje is bizonyítja, amikor a tévéreklámot leveszik a műsorról. 
Ebből viszont az következik, hogy ha erőszakot látunk a tévében, annak ugyanilyen akaratlan 
kihatása van. 
A 12. ábrán {Kép:12 – A televízió és a felnőttkori bűnözés} a Brandon Centerwall-féle, a 
tévének a felnőttek bűnözésére gyakorolt hatásával foglalkozó kutatásának elemzése látható 
rövid, summázott formában. {Lábjegyzet:46 } 
Hány erőszakos bűncselekményt követtek el a tévénézés miatt Amerikában? Újra a 
járványszakértő és orvos Dr. Brandon Centerwall demonstrálja erre a témára vonatkozó 
álláspontját. Ámbár elismeri, hogy számos más tényező is szerepet játszik az erőszak 
járványszerű terjedésében, dr. Centerwall úgy próbálja elkülöníteni a televízió hatását, hogy 
statisztikai eszközöket alkalmaz a hozzáférhető kutatási eredmények elemzésénél. Így 



felbecsüli, hány erőszakos bűncselekményt lehetett volna megelőzni, ha sohasem vezették 
volna be a televíziózást Amerikában. Eredményeit a 13. ábra {Kép:13 – A tévé okozta óriási 
bűnözési arány} szemlélteti. {Lábjegyzet:47 } 
Úgy tűnik, hogy a televíziónézés a felelős napjaink erőszakos bűncselekményeinek mintegy a 
feléért. Tehát igen valószínű, hogy a fejlett világban ez az erőszakos bűncselekmények szinte 
egyetlen és legnagyobb oka és terjesztője. 
  

Mit lehet tenni? 

A tévé társadalmunkra gyakorolt pusztító hatását látva sokaknak az a téves képzete támad, 
hogy Hollywoodhoz és tévéiparhoz kellene folyamodni, hogy önként csökkentse a képernyőn 
az erkölcstelenség és bűncselekmények látványát. Számos ilyen megkeresés érkezett már 
kongresszusi képviselők, az Egyesült Államok elnökei és különböző emberbaráti szervezetek 
részéről, mindhiába. Dr. Centerwall nyilvánvalóvá tette az efféle okoskodás haszontalan 
voltát. Összehasonlította ezt a törekvést azokkal a dohányipari társaságokhoz intézett 
folyamodványokkal, melyekben arra kérik őket: csökkentsék önként cigarettaeladásukat az 
amerikaiak egészsége érdekében. 
Összehasonlítása megállja a helyét. Az országos tiszti főorvosnak a televízió és a társas 
viselkedés viszonyáról közzétett hivatalos jelentése már 1972-ben azt a következtetést vonta 
le, hogy a televíziózás összefüggésbe hozható az erőszakos viselkedéssel. A kiadvány 
nyomában a tévéhálózatok tisztségviselői megígérték, hogy programjaikban csökkentik az 
erőszak jelenlétét. Amikor azonban tíz évvel később értékelték ezt a gyakorlatot, kiderült, 
hogy nem teljesítették ígéretüket. {Lábjegyzet:48 } Mi tarthatta volna vissza a 
tévémágnásokat attól, hogy csökkentsék az erőszakot műsoraikban? Az az egyszerű tény, 
hogy minél több erőszakos és groteszk jelenet látható a képernyőn, annál magasabb a 
Nielson-féle nézettségi mérték, ami a reklámokból származó bevételt is meghatározza. 
  

Szükséges-e szabályozni a tévéműsorokat? 

Szükséges-e kormányzati ellenőrzés, amit a Nottingham University kutatócsoportja 
indítványoz, akikre korábban már hivatkoztam? A  The Wall Street Journal előzőleg említett 
szerkesztőségi cikke is támogatott egy hasonló elképzelést. {Lábjegyzet:49 } A szerző 
elismerte, hogy az ilyen felügyelet korlátozná a felnőttek szórakozását, választási lehetőségeit, 
ahogy a 14. ábra {Kép:14 – A felnőttek "szabadságjogainak" korlátozása} megfogalmazza. 
Látjuk, a probléma lényege az, hogy a felnőttek ragaszkodtak ahhoz, hogy maguk 
választhassák meg, milyen tévés szórakozással töltik idejüket. Sokan siránkoznak azon, hogy 
milyen kárt okoz a televízió gyermekeinknek,  ugyanakkor továbbra is hajlandók megengedni 
a tévézést saját szórakozás utáni vágyaik miatt. Feláldozzuk gyermekeinket a felnőttek 
szórakozásának oltárán? 
  

Mit tehetnek a szülők, hogy ellenőrzésük alatt tartsák a tévészörnyeteget? 

Nem minden szülő hajlandó belemenni abba, hogy a tévé nevelői befolyása továbbra is átjárja 
a családi otthont. Néhányan ki akarják venni a részüket abból, hogy hatástalanítsák ezt a káros 
tényezőt. Mit tehet egy erre törekvő szülő? Egy lépés ebben az irányban, hogy használja a 
kikapcsoló gombot, továbbá megálljt parancsol az erőszakos és szextől zsúfolt videokazetták 
vásárlásának és kikölcsönzésének. Az ember azonban hosszabb távú megoldást is találhat. 



Vigye ki a tévét a lakásból, és tegye a tárolókamrába, garázsba, barkácsműhelybe! Hiszik 
vagy sem, évekkel ezelőtt mi erre a döntésre jutottunk otthon. Sohasem bántuk meg, hogy így 
döntöttünk. 
Néhányan majd azt mondják: "Honnan tudjuk meg televízió nélkül, mi folyik ma 
Amerikában?" Igen egyszerűen. Számos hírforrás létezik, melyek sokkal informatívabbak és 
tárgyilagosabbak, mint a tévé hírei. Ezeket "hírek"-nek nevezni nagy tévedés. Vannak 
újságok, napi- és heti hírmagazinok, internet stb. Mindegyikük a meztelen valóságot juttatja el 
hozzánk. Ez sokkal jobb és teljesebb értékű információ, mint a felszínes, sekélyes tévé-
hírösszefoglalók. Még a hírekben szereplő fotók és videoklipek is letölthetők döntéseinknek 
megfelelően a számítógép segítségével. 
Olyan korban élünk, amelyben nem a tévé nyújtja a legjobb információforrást. Wheeler éles 
megvilágításba helyezi mindezt, amikor kimutatja: "Az egész esti hírmennyiség nem több egy 
újság fél oldalánál". {Lábjegyzet:50 } Ráadásul, egy seregnyi reklámmal társítják, ami 
kinyújtja a műsoridőt, amit jobban is fel lehetett volna használni. A tévé valójában egy 
szórakoztató doboz. Még maguk a hírproducerek is nyíltan vallják, hogy a tévéhíradókat 
szórakozásnak tekintik. Következésképpen látványosnak és izgalmasnak kell lennie, hogy a 
nézők számára elfogadható legyen. Ha a program nem szórakoztató, a legtöbb néző átkapcsol 
egy másik csatornára. 
Tévés hírek sajátos mennyiségben ábrázolják az erőszakot. Az erőszak ma oly mértékig járja 
át a tévéprogramot, hogy még a helyi tévé- adók műsorába is betüremkedik egyre növekvő 
mennyiségben. A Detroit News négy csatornán működő 40 tévéműsort vizsgált át 1996 
decemberében és 1997 januárjában, és megállapította, hogy minden egyes adón "messze a 
krimi volt a legmindennaposabb történettípus". {Lábjegyzet:51 } Azt is megfigyelték, hogy "a 
rém- és katasztrófatörténetek, balesetek, árvizek, hóviharok szerepeltek a második helyen". A 
négy csatorna egyikén sem mentek valódi, komoly műsorok a helyi politikáról, 
kormányzásról, nevelésről, oktatásról stb. Nem menekülünk többé az erőszak szemlélésétől, 
ha egyszer már a hírekre kapcsoltunk. 
Hozzáférhetők dekóderek, melyek kiszűrnek bizonyos csatornákat. Időkorlátozók is 
használhatók. Ezek pedig egy megadott időtartamra szűrik ki a kiválasztott csatornákat. 
További technikai megoldások is számba jöhetnek, melyek aggódó szülők számára némi 
ellenőrzést, felügyeletet tesznek elérhetővé. Vannak azonban problémák. Az ún. V-csippel 
(Violence = erőszak) kapcsolatos legújabb kutatás nyilvánvalóvá teszi a kijózanító tényt: 
tekintet nélkül arra, hogy mennyire bonyolultak és rafináltak a tévénézést korlátozó mütyürök, 
csak korlátozottan alkalmazhatók, hacsak nincs valamilyen világos és uniformizált 
kategorizálási rendszer, ami lehetővé teszi a szülők számára, hogy kiválasszák, mikor oldják 
fel a korlátozásokat. Még ha a besorolás kérdései megoldhatók is, a szülőknek el kell 
végezniük házi feladatukat, és ki kell bogarászniuk a technológiát, és ennyi sokaktól talán el 
sem várható társadalmunkban. Az ellenőrzés legegyszerűbb, legkevésbé költséges, pozitív és 
leghatékonyabb módja valószínűleg az, amit mi alkalmazunk otthon: a készülék teljes 
eltávolítása. Ez egyszer és mindenkorra véglegesen rendezi a problémát. 
Néhány évvel ezelőtt a tudósítók világgá kürtöltek egy történetet néhány bombayi lakosról, 
akik erőteljesen léptek fel a televízió ellen. Sok száz, a tévébeli erőszaktól és szextől irtózó 
ember 1994 decemberében kihajította tévékészülékét az ablakon. Ma ezen az elegáns 
bombayi környéken 1200 lakos közül egynek sincs tévéje. Beszámoltak arról, hogy ennek 
következtében családjuk sokkal boldogabban él. 
Sokan úgy érzik: nem tudnak megbirkózni azokkal az életmódbeli változásokkal, melyek a 
tévézés feladásakor szükségszerűen bekövetkeznek. Mivel töltik ki akkor az idejüket? Számos 
olyan családi tevékenység, hobbi, otthoni javítgatás és más foglalatosság van, mely alkalmas 
módon ki tudja tölteni az időt. A homloklebenyről szóló fejezetben hivatkoztam a Detroit Free 
Press nevű újság tanulmányára. Amikor az embereket megfizették azért, hogy ne tévézzenek 



egy hónapig, bár néhányuknak kezdetben óriási nehézségeik voltak, a kísérlet végére 
mindannyian rengeteg hasznos elfoglaltságot találtak maguknak. Ha érdekel bennünket a 
jellemfejlesztés és az erőszak megelőzése, a legjobb, amit időnkkel tehetünk, ha olyan 
tevékenységeket találunk ki, melyek értelmünket erkölcsös gondolatokra vezetik. 
Ellen White határozott, eltökélt pártfogója volt ennek az elgondolásnak, amint a Szentírás 
tanítását visszhangozta. Erre vonatkozó figyelmeztetése a 15. ábrán {Kép:15 – Aszerint 
változunk, amit szemlélünk} olvasható. {Lábjegyzet:52 } 
Noha az idézett szavakat jóval a televízió megjelenése előtt írta a mások tökéletlenségénél és 
erkölcsi elhajlásainál való időzésről, a tévén rendszeresen ilyesmit lehet látni. Amilyen műsort 
nézünk, olyanra változtatnak a látottak. Ennek pedig az a következménye, hogy "jellemünk 
torzul, gondolkodásunk egyoldalúvá és kiegyensúlyozatlanná válik". Ellen White erre a 
tendenciára vonatkozó megoldása: "hagyjuk, hogy értelmünk Krisztus tökéletes életénél 
időzzön". Magam is hiszem, hogy segíthetünk gyermekeinknek. El kell mondjuk nekik Jézus 
életének történetét, azt, hogy igen pezsgő, tevékeny életet élt, amiről a legtöbb gyermek még 
sohasem hallott, legfeljebb egy-két eseményt ismer. A Benne összpontosuló gondolatokkal és 
a mennyeiekre irányuló beszélgetéssel, "ugyanarra a képmásra változunk el, dicsőségről 
dicsőségre" {Lábjegyzet:53 },  {Lábjegyzet:54 } és "isteni természet részeseivé válunk, 
kikerülvén a romlottságot, ami a kívánságban van e világon" {Lábjegyzet:55 } 
Néhány szülő azt mondhatja: "Tudatában vagyok a kárnak, amit a gonosz programok okoznak 
a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.  Gyermekeink a tanítás utáni szabad idejüket 
versenyszerű sportolással töltik. Ez legalább nem okoz kárt." Most pedig vizsgáljuk meg ez 
utóbbi állítást! 

Vajon fejlesztik-e a jellemet a versenysportok? 

A századforduló előtt az amerikaiak ezt a küzdősportokra vonatkozó elgondolást tették 
magukévá: "A sportok fejlesztik a jellemet." Ez a szemlélet változatlanul átöröklődött 
nemzedékről nemzedékre, és olyan szilárd meggyőződéssé vált, hogy aki ezt megkérdőjelezi, 
az egyesek szerint nem is amerikai. Egy Andrew Miracle nevű antropológus arra kapott 
felkérést, hogy vizsgálja meg, mitől tűnhetnek látszólag ostobának bizonyos kérdések. Dr. 
Miracle átolvasta az egész szakirodalmat, hogy bizonyítékot találjon ennek az elcsépelt 
közhelynek az igazolására. Elkezdett érdeklődni a téma iránt. Ő maga is űzött 
versenysportokat a közép- és főiskolán. (Egy főiskolai edző fia volt). De ennél is többről van 
szó. Miracle társadalomtudósként bizonyosságot akart szerezni, hogy a sportok tényleg 
véghezviszik egy ember életében mindazt, aminek a tudatában ő maga is felnőtt. A válasz nem 
csupán az ő személyes és tudományos érdeke volt. Kutatási eredményei befolyást 
gyakorolhatnak emberi döntések milliárdjaira. Kell-e egy kisvárosnak az új főiskola számára 
futballpályát építeni? Bátoríthatom-e fiamat vagy lányomat arra, hogy versenyszerűen 
sportoljon? Vajon a gazdasági kérdésekben megkötött kezű iskolaszék visszafogja-e az 
atlétikai szakosztály költségvetését, vagy inkább a fő tantárgyak tanárai közül bocsásson el 
néhányat? És a lista csak nő és egyre nő. 
Átvizsgálta tehát az egész publikált szakirodalmat, de mindez nem járt a kívánt eredménnyel. 
Nem tette nyilvánvalóvá a sportok jellemfejlődésre gyakorolt jótékony hatását. Viszont 
számos megválaszolatlan kérdés került napvilágra. Miracle ezek után két másik tudóssal 
vállalt együttműködést, és nekiláttak saját kutatásuknak. {Lábjegyzet:56 } Először is egy 
1600 főiskolás fiúból álló országos reprezentatív csoportot választottak ki. Majd elemezték a 
diákok személyiségét, hogy megpróbálják mérhetővé tenni a sportolás hatásait. Miracle és 
kollégái megállapították, hogy a sport a jellemre hatást gyakorolt, de a hatások "abszolút 
mértékkel mérve csekélyek" voltak, úgyhogy arra a következtetésre jutottak, hogy a főiskolai 
sportok csupán kicsiny áldást vagy kárt okoznak az azokban részt vevők szociális 



fejlődésének. Azonban ha gondosan elolvassuk eredményeiket, lehet okunk az aggodalomra. 
Lehet, hogy a jellemre gyakorolt hatások csekélyek, de rossz irányban hatnak, ahogy a 16. 
ábra {Kép:16 – Fejlesztik-e a jellemet a versenyszerű sportok?} is mutatja. {Lábjegyzet:57 } 
Az agresszivitás és ingerlékenység ahelyett, hogy csökkent volna, inkább nőtt. A 
becsületesség és az önuralom pedig ahelyett, hogy fejlődött, növekedett volna, inkább 
csökkent. Az egyetlen pozitívnak ítélhető változás, hogy az önbecsülésben némi növekedés 
mutatkozott. Noha az önbecsülés látszólag kívánatos, okunk van azt hinni, hogy ennek a 
tényezőnek a kívánatos volta attól függ, hogy ki-ki miért becsüli önmagát. Komoly 
aggodalomra ad okot, ha a megnövekedett önbecsülés a másik fölé kerekedésen nyugszik, ez 
pedig büszkeséget, önzést és agresszivitást táplálhat. Ezt az aggodalmat visszhangozza 
Christopher L. Stephenson a sportok és a személyiség kapcsolatának áttekintésével foglalkozó 
klasszikus irodalmi munkájában. Kísérletek sokasága alapján megfigyelte, hogy a 
sportolóknál a "dominancia" lélektani tényezője erőteljesebb. {Lábjegyzet:58 } Mindent 
egybevetve: a kutatás felveti, hogy a versenyszerű sportolás rejtett módon növeli a nem 
kívánatos hajlamokat, bizonyos más tényezők és körülmények hatására inkább fogékonnyá 
tesz az erőszak iránt, mintsem hogy védene tőle. 
Egy új-zélandi, mintegy ezer 15–18 éves fiúval és lánnyal végzett vizsgálat megállapította, 
hogy a fiatalkori bűnözés nagyobb arányú azok esetében, akik versenyszerűen sportoltak. 
{Lábjegyzet:59 } Azok a fiúk, akik 15 évesen komolyan belefognak a sportolásba, kétszer 
nagyobb valószínűséggel lesznek bűnözők, mint azok az iskolatársaik, akik 18 évesen kezdtek 
sportolni. Még azoknál a lányoknál is, akik csak visszafogottan vettek részt a versenyszerű 
sportban, megkétszereződött a bűnök elkövetésére való hajlandóság. A bűnös magatartás 
között szerepel például a kocsifeltörés, rablás, bolti lopás és fegyveres harc. 
Az egyik elmélet, amit "sportos bűnöző hipotézis"-nek neveznek, nem úgy tekint az agresszív 
viselkedési formákra, mint amelyeket a versenypálya szelleme alakít ki, hanem feltehetően 
olyan bűnözőcsoportokkal való kapcsolat, akik részt vehetnek a csapatjátékban, és így a 
fiatalok ki vannak téve idősebb bűnözők befolyásának. A kísérlet nem támasztja alá ezt a 
népszerű hipotézist. A kísérletben szereplő sportok az alábbiak: rögbi, krikett, kosárlabda, 
futball és jéghoki. 
Eddig azt vizsgáltuk, hogy a főiskolai sportokban való részvétel milyen negatív hatásokat 
gyakorol a jellemre az egyetemi vagy főiskolai válogatottban vagy egyébként. Mi a helyzet a 
fiatalabbak sportolásával? Miracle és Rees összefoglalt néhány kanadai tanulmányt, melyek 
aggodalmat keltettek, mivel még a fiatalabb korcsoportoknál is kedvezőtlenül alakult a 
gyermekek jelleme. {Lábjegyzet:60 } A kutatók megállapították, hogy a fiatal 
jéghokijátékosok minél hosszabb időn keresztül sportolnak, annál több negatív jellemvonás 
fejlődik ki náluk. Ezeket a jellemvonásokat sorakoztatja fel a 17. ábra {Kép:17 – A jéghoki 
károsan befolyásolja a fiatalok jellemfejlődését}. 
Az Egyesült Államok néhány területén elemi iskolás diákjaink jéghokit játszanak, ami talán 
nem kifejezetten a "nemesítő" sportok egyike. De egy szelídebb sport, mint egy jó kis 
szünidei futballmeccs, hogyan kerül a felsorolásba? Éppen erre a kérdésre válaszol egy 
tanulmány, ami a versenyszerű sportolás 54 tíz-tizenegy éves gyermekre gyakorolt hatásait 
vizsgálta. Néhányat közülük egy kísérleti csoportba soroltak. Ők az iskolai szünetekben 
"labdarúgó- világkupát" játszottak két hétig. A pontokat feljegyezték, a jutalmakat, az érmeket 
a győztes csapat minden játékosának átadták. A többieket egy kontrollcsoportba sorolták, ők 
nem futballoztak a rangadón. Az eredményeket a 18. ábra {Kép:18 – A "labdarúgó-világkupa" 
hatása a gyermekekre} vetíti elénk. {Lábjegyzet:61 } 
Ezek a megállapítások az egyetemi válogatott sporttevékenységével és a jéghokival 
kapcsolatos kísérletek eredményeihez hasonlítanak. A versenyszerű sportok közege kedvez a 
negatív jellemtulajdonságok kialakulásának. 
E kutatási eredmények ellenére Miracle és Rees jelzi, hogy a fiatalkorúak 



sporttevékenységével foglalkozó szakértők között az a konszenzus alakult ki, hogy a 
versenyszerű sportok úgy általában nem gyakorolnak negatív befolyást a résztvevőkre. Ha 
viszont fontos nekünk a jellemre gyakorolt rejtett hatások mechanizmusa, akkor úgy hiszem, 
okunk van a komoly aggodalomra. Szinte természetesnek tűnik, hogy visszaszorul a másik 
személye, csökken az önzetlenség, viszont megnő a versenyszellem, a rivalizálás. Mi történik, 
ha néhány évvel később ezek a tendenciák összeadódnak egy munkanélkülivé válást követő 
kilakoltatási végzés kapcsán? Vajon az az ember érez nagyobb kísértést az erőszakos 
megmozdulásra, akinek voltak, vagy az, akinek nem voltak sporttapasztalatai? Néhány 
"szakértő" talán azt mondja, hogy a választ csak találgatni lehet. Én azonban rákérdeznék: 
megengedhetjük-e magunknak, hogy kockáztassunk, amikor a tudományos kutatás legjava 
bebizonyította, hogy a sportokban való részvételnek károsító következményei vannak, mi 
pedig az erőszakáradat sodrásában vagyunk? Továbbá az emberi agresszivitás harang alakú 
jellegzetességei miatt, melyeket a 8. ábrán {Kép:08 – Az átlagot tekintve kicsiny változások a 
végletek szintjén nagyobb változásokat okoznak} szemléltettünk, az átlagos agresszivitás 
terén megnyilvánuló kis változások nagy változásokkal járnak az emberi agresszió 
szélsőséges eseteiben, és így jelentős hatással vannak az erőszakossággal kapcsolatos 
statisztikára. Eleget olvastam ahhoz, hogy arra a következtetésre jussak, miszerint a 
versenyszerű sportok nem fejlesztik a jellemet az elemi iskolás gyermekeknél vagy a 
középiskolásoknál, éppen ellenkezőleg: károsítják. Az iskoláskorú gyermekek 
versenysportokban való részvételének gyors növekedése a másik oka annak, hogy 
társadalmunkban, a fiatalok között egyre nő az erőszak. 
Mi a helyzet azokkal az idősebb sportolókkal, akik főiskolai szinten versenyeztek? Az ő 
jellemüket fejlesztették a sportok? A kutatók átvizsgáltak több mint száz esetet. Volt közöttük 
nemi erőszak, nemi erőszakra tett kísérlet, molesztálás. {Lábjegyzet:62 } A tizenkilenc 
áttanulmányozott iskola esetében az erőszakos cselekmények 19 százalékát felnőtt sportolók 
követték el, még akkor is, ha az iskola diákságának csupán 3,3 százalékát alkották. Ez arra 
enged következtetni, hogy az sportolók esetében ötszörösnél is nagyobb az esély arra, hogy 
erőszakos cselekményre ragadtatják magukat. A kísérletet vezető Todd Crosset azt mondta: 
"Amikor valaki kiképzést kap arra, hogy erőszakos legyen, akkor ez a magánéletében is 
előjön." {Lábjegyzet:63 } 
  

A sportember – tény vagy fikció? 

A sportember a meghatározás szerint "olyan valaki, aki panasz nélkül veszi a veszteséget és a 
vereséget, a győzelmet pedig káröröm nélkül, aki ellenfelével becsületesen, nagylelkűen és 
előzékenyen bánik". {Lábjegyzet:64 } Sokan tévesen úgy gondolják, hogy minél 
eredményesebb valaki a versenysportokban, annál jobb lesz a jelleme is. Christopher 
Stevenson éppen az ellenkezőjét állapította meg, amikor hat, különböző főiskolai sportolókkal 
kapcsolatos tanulmányt tekintett át. {Lábjegyzet:65 } John Silva kutatása is hasonló 
következtetésekre jutott. {Lábjegyzet:66 } Eredményeiket a 19. ábra {Kép:19 – A sportok és a 
sportemberek} összegzi. 
Általában a legjobban teljesítő sportolók kevésbé hajlamosak a sportszerűségre. Persze 
vannak ritka kivételek. Még nagyobb gond az, hogy minél eredményesebb egy sportoló, annál 
inkább hajlamos azt gondolni: joga van megszegni a szabályokat, megsérteni versenytársát. 
Ez kifejezetten aggodalmakat ébreszthet bennünk, hogy az erőszakos tendenciák túlnőnek a 
sportpályán. Néhányuknál lehet, hogy ez a hatás semmivel sem lesz több, mint hogy 
erőteljesebben és ellenségesebben játszanak egy egyesületi röplabdamérkőzésen. Ám lehet, 
hogy másokat komolyabb magatartásbeli zavarokra hajlamosít. 
Mi van a főiskolás sportok szintjén túl? Ha a versenysportok igazán fejlesztik a jellemet, 



akkor joggal várhatnánk, hogy a sportolók csak ritkán keverednek erőszakos cselekményekbe, 
ha egyáltalán. A versenysportokról szóló éles elmére valló beszámolójában Rick Warner 
éppen az ellenkezőjéről tesz említést: "Alig múlik el hét, hogy ne hallanánk hírt arról, hogy 
egy főiskolai vagy főiskola színeiben játszó játékos ne vert volna meg egy nőt, ne provokált 
volna verekedést egy bárban, vagy étteremben, vagy ne keveredett volna bele valamilyen más 
konfliktusba." Warner a továbbiakban megnevez néhány sikeres hivatásos sportolót, akiket az 
utóbbi időben helyeztek vád alá nők ellen elkövetett erőszakosságért. {Lábjegyzet:67 } 
Néhányukat el is ítélték. A 20. ábrán {Kép:20 – Nők ellen elkövetett erőszak miatt vád alá 
helyezett profi sportolók} látható e sportolók listája. 
Az efféle példák valójában csak a jéghegy csúcsát jelzik. Mielőtt O. J. Simpson bíróság elé 
került gyilkosság vádjával házastársának hosszú ideje tartó állítólagos bántalmazása miatt, 
nagy nyilvánosságot kapó története sokakat arra engedett következtetni, hogy a sportolók 
gyakran megússzák, amikor az ügy törvény elé kerül. Miracle és Rees ugyanezért aggódik: 
"Lehet, hogy (felsőbb utasításra) a hivatalnokok az ő ügyeiket másképp, elnézőbben kezelik, 
mint a hasonló társadalmi közegből való nem sportemberekét." {Lábjegyzet:68 } 
Sokan csodálkoznak azon, hogy tanult, fegyelmezett sportolók hogy lehetnek ilyen 
erőszakosak. Kathleen Holgerson a Connecticut Egyetem nőkutatási tanszékéről nem lepődött 
meg a futballisták erőszakosságára utaló kutatási eredmények láttán. Két alapvető problémára 
mutat rá: először is a futballsztárokat azért tapsolják meg, mert erőszakosak a pályán, 
másodszor, a nők iránti tisztelet nem igazán része "macho kultúrájuknak". {Lábjegyzet:69 } 
Meglátása szerint ezek a problémák szolgálnak alapul a nők ellen irányuló erőszaknak. 
De mi van azokkal, akik más sportot űznek? Néhány sportág talán más sportágaknál jobban 
indukálja az erőszakot. Már láttuk, hogy a versenyszerű sportok úgy általában hogyan hatnak 
a játékosokra. Ha a gyermekek között a labdarúgó-bajnokság két hét alatt mérhető hatást 
képes kiváltani, milyen befolyást gyakorolnak a versenyszerű sportok, ha az illető egész 
életének a középpontjában állnak? Nem igényel nagy gondolati ugrást arra a következtetésre 
jutni, hogy az intenzív sportokkal való foglatosság egy erőszakos bűncselekmény elkövetését 
tekintve kockázati tényező lehet. 
  

Az amerikaiak növelik a jövedelmeket a versenysportokban 

Sajnos az amerikai életforma szerkezete hajlamos hangsúlyt adni valami rossznak ahelyett, 
hogy javítana rajta. A versenyszerű sportok ártalmas hatásairól van szó. Amerikában ma szinte 
minden városnak és falunak van a szülők szórakoztatására épült versenypályája, ahol nézik a 
tizenéveseket, amint futballoznak, kosárlabdáznak, rögbiznek vagy másféle sportot űznek. A 
sportok szociális jelképe is aggodalommal tölt el néhány élesen látó szakembert. "Az öltöző 
tanulságai" {Lábjegyzet:70 } című könyvükben Miracle és Rees úgy véli, Amerika legújabb 
sportőrülete ellentétben áll nemzetünk hosszú távú érdekeivel. 
Ha Amerikai sikeresen akar versenyezni gazdaságilag a világpiacon, ügyes, szakképzett 
munkásokra van szüksége, nem pedig rendkívüli sportolókra. Nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy a sportok uralják a nevelést és a képzést! 
Lelkes sportrajongók fanatizmusával is számolnunk kell, azokéval, akik sok milliárd dolláros 
ipart támogatnak, ami óriási fizetésekkel jutalmazza a legeredményesebb sportolókat. Sokan 
elítélik az sportolókat és/vagy csapattulajdonosokat ezekért a pazarló illetményekért, pedig 
ezért jobbára az amerikai közvélemény felelős. A sportok iránt tanúsított fanatikus érdeklődés 
gondoskodik a nagy jövedelmek lehetőségéről: jegyeladások és tévéhirdetések által. 
A szurkolók nagyon is jól ismerik a sztárjátékosok sportszerűtlen viselkedését, mégis sokan 
tapsolnak nekik. Például egy nem olyan régen lefutott szezonban a Detroit Pistons kosárlabda-
játékosaira szokatlanul sok büntetést róttak ki sportszerűtlen viselkedésért. Szurkolóik 



büszkék voltak erre, és a helyi hősöket ettől fogva "detroiti rossz fiúknak" nevezték. E szavak 
megjelentek az ütközőre ragasztható matricákon, pólókon, és megjelentek az újságokban és a 
sportmagazinokban is. 
Az amerikai közvélemény jobbára nincs tudatában két következtetésnek, ami a tudományos 
sportirodalomban igen világos megfogalmazást nyert: 
1. Az az állítás, hogy a sport fejleszti a jellemet, hamis. 
2. Az igazság az, hogy a sportok valójában képesek a jellem terén hanyatlást, visszafejlődést 
okozni. 
Dr. Miracle és Rees már idézett, "Az öltöző tanulságai" című könyvükben ezt ekképpen 
fogalmazzák meg: "A sportok erkölcsi értékelésének mélyelemzéséből fakadó eredmények azt 
mutatták, hogy a sportolók hajlamosak egy vállrándítással elintézni az erkölcsi döntéseket, azt 
gondolván, hogy nem az ő felelősségük, és hogy önigazoló elfogultságot tanúsítanak, amikor 
eldöntik, milyen erőszakos viselkedés az elfogadható. Ezenkívül a sportolók – a nem 
sportolókkal szemben – hajlamosabbak arra, hogy az erkölcsi meggondolások kevésbé haladó 
formáját támogassák agresszív viselkedésük igazolására. Az a hiedelem, hogy a sportolás 
közösségi személyiségjegyek kialakulásához vezet, jobbá teszi az embert és jellemet fejleszt a 
főiskolán vagy bármilyen más vonatkozásban, semmiképpen sem igazolható. Éppen 
ellenkezőleg, mint azt az erkölcsi érvelési rendszerükkel foglalkozó kutatás mutatja, amely 
inkább kedvezőtlen, mint kedvező képet fest a sportolókról." {Lábjegyzet:71 } 
Ameddig nemzetként nem ismerjük fel ezeket a problémákat, és ennek megfelelően költséges 
döntéseket hozunk, a sportolók nagy summát tesznek zsebre. Ezeket az elemi, közép- és 
főiskolai sportba fektetett dollárokat továbbra is az oktatásra szánt összegekből szívják el. 
Ezek a befektetések a sportolás presztízsét és kiváltságos voltát magyarázzák be a fiataloknak 
s nem azt, milyen fontos, hogy szakképzett, ügyes és termelékeny munkások legyenek. A 
hivatásos szupersztárok világa továbbra is sok fiatalt csábít a versenypályákra, ami majd 
végül tönkreteszi jellemüket. 
Tudom, hogy ez igen érzékeny téma. A sportok meglehetősen nagy területet fognak át 
társadalmunk életében, de mindannyiunknak tudnunk kell, hogy a versenysportok hatással 
vannak ifjúságunkra. Sok szülő úgy hiszi, hogy pozitívan befolyásolja gyermekeit, amikor 
sportolásra bátorítja őket. Időt fordítanak rájuk, erőfeszítéseket tesznek arra, hogy felszerelést 
vásároljanak, elviszik őket az edzésekre és a versenyekre is. Sokan sajnos alig vagy egyáltalán 
nem tudnak arról a kárról, ami gyermekeiket érheti. Igaz, van néhány sportoló, akinek 
környezete vagy jellemtulajdonságai miatt sohasem lesznek problémái. Sokaknak viszont 
lesz. 
Azt is hangsúlyoznom kell, hogy vannak olyan ifjúságunkat érő hatások, melyek még a 
sportnál is rosszabbak. Ha választanom kellene, hogy gyermekem egy amatőr kosárlabda-
csapatban játsszon, vagy egy belvárosi bandában rohangáljon, akkor habozás nélkül az előbbi 
mellett döntenék. A becsületesség jegyében úgy gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy 
a sport "jónak látszik". Ha egy fiatal sportolót drogozó vagy bandatevékenységben részt vevő 
kortársával hasonlítunk össze, úgy látszik, mintha a sport egészséges hatású lenne. Noha a 
sportnak lehet értéke, amikor valakit távol tart a még rosszabb tevékenységektől, mégsem 
szabad elfelejtenünk, hogy vannak problémák a versenyszerűen sportoló fiatalokkal. Amint 
látni fogjuk, a sportnál vannak jobb alternatívák is. 
  

Múltbeli meglátások a sportról 

Évtizedekkel ezelőtt Ellen G. White is foglalkozott a versenyszerűen űzött sport 
kérdéskörével. E játékok lényegébe látva mélyebb bepillantást nyújtott, mint a mai szakértők 
közül sokan. A testi érintéssel járó sportokra, mint például a futballra, az ökölvívásra, mint a 



"brutalitás iskoláira" hivatkozik, ahogy ezt a 21. ábrán {Kép:21 – Kontaktsportok} 
szemléltetjük. {Lábjegyzet:72 } 
Más-e a helyzet a testi érintkezéssel nem járó sportokkal, azokkal, melyek nem olyan 
romlottak és gonoszak, mint például a röplabda. Még mielőtt a modern időkben kutatást 
végeztek volna, Ellen White előre látta volna az ezekkel a tevékenységekkel járó 
problémákat? Azt gondolta, hogy ezek majd jó jellemtulajdonságokat fejlesztenek 
gyermekeinkben? Meglátásait a 22. ábrán {Kép:22 – Kevésbé brutális sportok} olvashatjuk. 
{Lábjegyzet:73 } 
Röviddel azelőtt, hogy fenti állításait leírta volna, E. White még erőteljesebben fogalmazott. A 
sportokra vonatkozó kárbecslése együtt jár a fizikai tevékenységre való bátorítással, de 
figyelmeztet a versenyszerű sportok okozta problémákra, ahogy a 23. ábra {Kép:23 – 
Erőteljes testmozgásra és nem versenysportokra van szükség} megfogalmazza. 
{Lábjegyzet:74 } 
Ellen White sportokkal kapcsolatos aggodalmait hasonlóképpen fogalmazza meg egy mai, 
modern szociológus. Aggodalmai a 24. ábrán {Kép:24 – A sport okozta jellemtorzulások} 
olvashatók. 
  

A sportőrület egy másik csapdája 

A sport, akár tevékenyen részt veszünk benne, akár csak a tévén szemléljük, mindenképpen 
nagyszerű szórakozást jelent. Akik szurkolónak tartják magukat, önkéntelenül is elismerik, 
hogy ők a sport fanatikusai (az angol "fan" – szurkoló – szó is a "fanatic" jelzőből származik). 
Ha sportoknál időzünk gondolatainkban, kevesebb hely jut Isten számára. Esetleg 
megakadályozhatja azt is, hogy feltegyük magunknak a kérdést: "Mi van az én lelkemmel?" 
Akik sporteseményekre járnak, aligha marad idejük arra, hogy legalább elgondolkozzanak 
Teremtőjükkel való kapcsolatukról, mert elméjüket foglyul ejtette a versenyszellem és a 
küzdelem izgalma. Egy sportesemény erkölcsileg aligha tesz emelkedetté. A játékosok és 
szurkolók elméje csak egyetlen tárgyra összpontosul: leigázni, padlóra küldeni az ellenfelet. 
Gyermekeinknek felügyelet melletti tevékenységet kell biztosítanunk, ami egészséges, 
serkentőleg hat a kreativitásra és a képzelőerőre, ami majd hasznos munkát ad. Ellen G. White 
egészséges egyensúlyt javasol a hasznos munka, a felüdülés, az olvasás és a tanulás között, 
ahogy a 25. ábrán {Kép:25 – Egészséges tevékenységek gyermekek részére} látható. 
{Lábjegyzet:75 } 
Az ilyen tevékenységek kitöltenék a fiatalok napját, és nem lenne idejük arra, hogy részt 
vegyenek vagy akár szemléljenek olyan sporteseményt, ami erőszakos magatartásra sarkall. A 
rendszeres, versenyszerű sportolással ellentétben a fenti tevékenységek révén valószínűleg 
sokkal elfoglaltabbak lesznek, és kevesebb esélyük lesz, hogy bandákba keveredjenek, 
drogozzanak és túl korán kezdjék a szexet. Ha az amerikai fiatalok igazán elfogadnák az itt 
olvasható irányelveket, a fiatalkori erőszak igencsak csökkenne, tanulási eredményeik 
javulnának, és az élet úgy általában tartalmasabb, színesebb lenne számukra, de számunkra is. 

Történelmi párhuzam azokkal a problémákkal, amelyekkel most néz szembe 
Amerika 

Ebben a fejezetben megvizsgáltuk az erőszak társadalmi gyökereit. Ha döntések születnének a 
drogfogyasztással, az értékekkel és a felüdüléssel kapcsolatban, még akkor is óriási hatást 
gyakorolna, ha az amerikaiaknak csak egy része elhatározná, hogy változtatni kell e mindent 
átható rizikófaktorok terén. Ahhoz azonban elég reális vagyok, hogy tudjam, sokan azok 
közül, akiknek állást kell foglalni ezeken a területeken, csak kritizálni és csúfolni fogják 



szavaimat. Értékítéletüket a többség alakítja, és így könnyű lesz általánosítani és kimondani: 
"Mindenki ezt csinálja, hogyan lehetnének ezek károsak?" 
Az efféle érvek azokat a mentségeket, kifogásokat juttatják eszembe, amelyeket egy másik 
kultúrában használtak, ahol a gonoszság és erőszak járványszerű méreteket öltött. Szinte 
mindenkit elsöpört a romlottság áradata. Noha nem hiszem, hogy Amerika már odáig süllyedt 
volna, mint ez a város, mégis vannak döbbenetes párhuzamok. Az említett város az ókori 
Szodoma volt. 
Az egész világ hallott Szodomáról. Történetét a Biblia örökítette ránk. (A "szodómia" szó is e 
város nevéből származik és bizonyos fajta bűncselekményt jelöl, amit gátlástalanul 
gyakoroltak Szodomában.) Az erőszak és a szexuális bűnözés állt a lista csúcsán abban az 
ókori környezetben is. A Biblia érdekes módon e bűncselekményekkel kapcsolatban négy 
indokot említ, ahogyan a 26. ábra {Kép:26 – Szodoma bűne} elénk tárja. 
Figyeljük meg Szodoma e négy jellemvonását: 
1. Büszkeség 
2. Jólét 
3. Semmittevés 
4. A szerencsétlenek vagy kevésbé szerencsések iránti részvét hiánya 
Vizsgáljuk meg ezt a négy alapvető okot! Az első, a büszkeség, amit talán meglehetősen 
nehéz megkülönböztetni a manapság oly népszerű "önértékelés" fogalmától. Mit hallunk ma 
az önbecsülésről? Sok szociológus azt mondja, hogy társadalmunkban a bűnözés a 
kisebbrendűségi érzésnek köszönhető, ami felszínesen összeköthető a Szodoma problémáiról 
szóló bibliai beszámolóval. Az önbecsülésnek ezt a kiemelkedő és erőteljes megnyilatkozási 
formáját általában nem vitatják. E jellemvonás belső önértékelésünkből fakad, minthogy Isten 
fiai és leányai vagyunk, és mint ilyenek igen becsesek Néki. Amint Amerikában hétköznapi 
nyelven "önbecsülésnek" neveznek, az az embertől magától származik, s nem egy külső, 
magasabb rendű hatalomtól. Azok, akikről azt mondják, hogy sokra tartják magukat, általában 
rendelkeznek bizonyos adottságokkal vagy képességekkel, melyek lehetővé teszik, hogy 
magasan hordják az orrukat. Bár gyakran nem ismerik fel, de ez az önértékelés általában a 
másokkal való összehasonlításon alapul. 
Vegyünk szemügyre néhány példát: Shirley jó értelemben vett önbecsüléssel bírt, mert ő volt 
a legtehetségesebb ügyvéd a cégnél, mindenki hozzá ment a problémájával. (Milyen lenne az 
önbecsülése akkor, ha képességei éppen ilyen jók lennének, de ő lenne a legkevésbé ügyes 
jogász a cégnél?). Bob igen nagyra tartotta magát, mert tehetséges focista volt. (Kiéhez 
hasonlítsuk a tehetségét? Ha ugyanolyan jól játszott volna mint korábban, miközben többi 
játékostársa hirtelen javulást mutatott volna, még mindig olyan jónak érezné magát?) Sue is 
igen nagyra volt magával, mert intelligens volt és vonzó. (Vajon ugyanolyan jól érezné magát 
ugyanezekkel az adottságokkal, ha ugyanezek a képességek és a külső megjelenés megadatna 
neki, de társnőinél kevésbé volna intelligens és vonzó?) Harry különleges örömét leli abban, 
hogy éppen olyan jól csinált mindent, mint az apja. Négy gyermeke felnőtt, és elismert 
szakember lett. (Hogyan érezné magát, ha mindenkinek, akit csak ismer, olyen gyermekei 
lennének, mint neki, és ugyanolyan teljesítményei lennének, mint az övéinek?) Ezek a példák 
jelzik, hogy az ún. önbecsülés alapja a versenyszellemből származó büszkeség. Másokhoz 
hasonlítjuk magunkat, majd jól érezzük magunkat a bőrünkben. A Szentírás szót emel az ilyen 
jellegű önbecsülés ellen: "A megromlás előtt kevélység jár, és az elbukás előtt 
felfuvalkodottság." {Lábjegyzet:76 } Ha egy igen alapos bibliai konkordanciában keressük a 
"büszkeség" szót, számos figyelmeztetés olvasható a veszélyeiről. Akik úgy érzik, hogy 
mások felett állnak, hajlamosabbak arra, hogy testileg bántalmazzanak valakit szeszélyből, sőt 
még egy összeesküvésben is részt vennének, hogy elérjék céljaikat. Pál apostol azt mondta: 
"Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan, 
egymást különbnek tartván ti magatoknál." {Lábjegyzet:77 } 



Néhány társadalomban akik azt gondolták magukról, hogy felsőbbrendűek, maguknak 
igényelték azt a "jogot", hogy az "alacsonyabb rendűeket" leigázzák vagy kiirtsák. Ennek 
nyilvánvaló példája Amerika történelmének egyik legsötétebb fejezetében a rabszolgaság 
intézménye volt. A náci Németország fajelméletével egy másik szomorú példát szolgáltat arra, 
hogy milyen következményei vannak az emberi faj büszkeségre való hajlamának. 
Talán meglepő, de találtunk olyan szociológusokat, akik néhány esetben a fentiekhez hasonló 
kifejezést használnak, amikor a versenysportok táplálta "macho" tendenciáról szólnak. 
Kimutatják, hogy lényegét tekintve néhány férfi úgy reklámozza önmagát, hogy a nők értékét 
alábecsüli. Már taglaltunk néhány, a hitvessel szembeni erőszakos bűncselekményt. 
Szodomában a bűnözésre adott második indoklás "az eledel bősége". Néhány szociológus 
éppen az ellenkezőjét állítja, miszerint nem az eledel bőségében, hanem a szegénységben 
található a mi bűnözési problémánk gyökere. Ez megint nem egyezik a Szentírás Szodomáról 
szóló beszámolójával. Noha a szegénység fontos tényező az erőszakot tekintve, nem az 
erőszakhoz vezető alapbaj, mint sokan elhitetnék velünk. A Szentírás Szodoma esetében a 
szegénységet is beleilleszti a képbe. Ennek később röviden a mélyére hatolunk. Most azonban 
vizsgáljuk meg azt, hogyan eredményez bűncselekményt az eledel bősége! 
Amerika ma igazán magas életszínvonalú, luxuscikkekre költeni tudó társadalom. Országunk 
biztosan teljesen különbözik Szodomától. Amerikában az új "reformok" ellenére a jólét még 
mindig többet nyújt annál, hogy az alacsony jövedelmű polgárok csak az alapvető 
szükségleteiket fedezzék. A szegénységben élő amerikaiaknak több mosogatógépük van, mint 
ahány lakosa Hollandiának, Angliának és Olaszországnak van együttvéve, több ruhaszárítójuk 
van, mint Svédország valamennyi polgára, több videomagnójuk, mint Britanniát kivéve a 
nyugat-európai országokban élő összlakosságnak és több mikrohullámú sütőjük, mint 
bármelyik európai ország teljes népessége. {Lábjegyzet:78 } Országunkra éppúgy jellemző 
"az eledel bősége", mint Szodomára. 
Még ha igaz lenne is, hogy sokan igazán szegénységben élnek, ez mégsem vezet erőszakos 
bűncselekményekhez, mint ahogy a média elhitetné velünk. Ha a szegénység erőszakot 
váltana ki, a legtöbb és legnagyobb erőszakos cselekménynek a nagy gazdasági válság idején 
kellett volna megtörténnie. De meglepő módon a bűnözési ráta sokkal alacsonyabb volt a 
válság idején, mint napjainkban. Az emberek éheztek az utcán, éheztek otthon. Nehezen 
lehetett élelemhez jutni, kevés volt a pénz, de az emberek mégsem gyilkolták egymást. 
Az eledel bősége ahelyett, hogy áldására lett volna Szodomának, inkább átkává vált. A 
harmadikként felsorolt indok szorosan kapcsolódik hozzá: "bőséges semmittevés". A 
semmittevés gyakran közvetlenül az "eledel bőségéből" származik. Valószínűleg Szodomában 
sem kellett sok embernek dolgoznia ahhoz, hogy mindig meglegyen a mindennapi kenyér. 
Országunkban is sok a semmittevés hasonló indokok alapján. Érdemes megfigyelni, hogy a 
semmittevés és nem maga a szegénység lehet az egyik oka annak, hogy Amerikában a 
"szegényebb osztályokban" magasabb a bűnözési ráta. Amikor az emberek munkanélküli 
segélyen élnek, s a dolgok természetéből adódóan nem dolgoznak, tovább bővül a lehetőség a 
semmittevésre. Egy régi közmondás úgy szól, hogy "a semmittevés az ördög műhelye". A 
későbbiek során még szólunk a semmittevésről. 
Szodoma vesztének negyedik indoka az volt, hogy nem segített a szegénynek. "Nem erősítette 
meg sem a szegény, sem a szükséget szenvedő kezeit." Valószínűleg Szodomában is voltak 
igazán szegény emberek. Társadalmunkban is ugyanez a probléma. Sokan érzéketlenné váltak 
a segítségre szorulók iránt. A kormányzattól várják, hogy gondoskodjon a szegényekről és a 
szerencsétlenekről. Úgy gondolják, ha valaki szükséget szenved, a mindenkori 
kormányzatnak lakást, támogatást kell nyújtania. Mások úgy érzik, hogy ha az elesettek nem 
képesek megszerezni ezt a kormányzattól, akkor nem is érdemlik meg, "én aztán nem segítem 
őket" – mondják. Tehát nagyszerű jóléti társadalmunk igencsak közönyös a szegények és a 
szükségben lévők iránt. 



Amint már utaltunk rá, a kutatás bebizonyította, hogy kapcsolat van a szegénység és az 
erőszakos bűncselekmények között. {Lábjegyzet:79 } Szodoma esete arról beszél, hogy 
mennyire fontos odafigyelni azok mentális és lelki szükségleteire, akik adnak, és akik a 
jóindulatú cselekedetek gyümölcsét nyerik. A jótékonysági programok némi áldást 
közvetítenek a szükséget szenvedőknek. Arra gondolok azonban, hogy szabadidőnket is 
tartalmasabbá tenné, ha segítenénk a nehéz helyzetben lévő embereknek. Sokféle módon lehet 
segíteni. Jelentheti azt is, hogy segítünk nekik kifesteni a lakásukat, de azt is, hogy sütünk 
nekik egy kenyeret. Lehet, hogy ez azzal jár, hogy némi időt fordítunk rájuk, és segítünk 
nekik néhány döntés meghozásában. Képzeljük el, milyen áldás áradna, mind a segítőre, mind 
pedig az elfogadóra, ha több időt szánnánk másokra és kevesebbet a tévénézésre és a 
sportokra. 

Naplopás, tévé és erőszak 

Vizsgáljuk tovább a harmadik jellegzetességet: a naplopást! Mit kezdenek az amerikaiak a 
semmittevéssel töltött idejükkel? Mi a fő tevékenység, ami kitölti az üres időt Amerikában? 
Nem titok: igencsak sokat írnak róla. Számos statisztikai tanulmány készült igazolására. Ez 
pedig a tévénézés. A televízió az amerikaiak egyes számú "üresjárati aktivitása" az országban 
mindenütt, minden korcsoportban, sőt még a társadalmilag, gazdaságilag elmaradottak 
csoportjaiban is. Ahogy már kimutattuk, az egyre növekvő erőszak és erkölcstelenség 
formájában ennek a semmittevéssel töltött életvitelnek a következményeit aratjuk. 
  

Hogyan lehet tévé nélkül élni? 

Gyakran megkérdezik tőlem, hogyan tudunk a mai világban tévé nélkül élni. Sokan üres 
tekintettel néznek, amikor felteszik nekik a kérdést, mit kezdenének az idejükkel, ha nem 
néznének tévét. Felsoroltam néhány tevékenységet, mely igen sokféleképpen gazdagítaná 
életünket. Lesz időnk most már olyan értelmes, tartalmas dolgokra is, mint amilyen például a 
családi és társas alkalmak, az önfejlesztő, önművelő tevékenységek, fizikai foglalatosságok, a 
családi értékek fejlesztése és felüdülést szolgáló programok. 
  

Mit tegyünk, miután kihúztuk a konnektorból a dugót? 

A javasolt családi és társas tevékenységeket a 27. ábrán {Kép:27 – Családi és társas 
tevékenységek} sorakoztattuk fel. {Lábjegyzet:80 } 
A fenti ábra néhány kiegészítést, magyarázatot igényel. Figyelemre méltó, milyen sok 
gyermek éhezik olyan otthonra, ahol az egészséges tevékenység a szabály és nem a kivétel. 
Létezik ilyen otthon, ha nincs benne televízió. 
Meglepő számomra, milyen sok gyerek élvezettel vesz részt a családi tanácskozásokon, ahol 
ők is lehetőséget kapnak, hogy segítsenek lefektetni "a házszabályokat", sőt még a lehetséges 
büntetések mértékének a meghatározásában is segítenek. Ha belefolyhatnak a dolgok 
tervezésébe, sokkal szívesebben elismerik majd a családi szabályok követésének, betartásának 
a fontosságát is. 
A gyermekek nem könnyen mutatják ki a hálájukat. Amikor ajándékokat kapnak, fontos, hogy 
időt szakítsanak arra, hogy kifejezésre juttassák azt nemcsak szóban, hanem írásban is. 
Fogalmazzák meg néhány keresetlen szóval köszönetüket. Ha ezt teszik, akkor majd nem 
azzal az elképzeléssel fognak felnőni, hogy a világ tartozik nekik valamivel, és hogy csak az a 
jó, ha minden körülöttük forog. 



Amikor gyermekeink áthívják a barátaikat, és azok hajlandók elfogadni és követni a mi 
otthonunk szabályait, sok örömben lesz részük a családdal való érintkezés kapcsán. Egy 
különleges hétvégi étkezés eltervezése, előkészítése és az azon való részvétel akár 
emlékezetes családi alkalommá is tehető. Ha vannak megszokott telefonálási hagyományaink, 
amikor is felhívjuk a nagyszülőket, a család távolabbi tagjait, ezek nemcsak az adott 
pillanatban okoznak örömöt, de meg is kedveltetik gyermekeinkkel ezeket a szokássá vált 
telefonálásokat, és amikor felnőnek, ők is továbbörökítik majd saját gyermekeikre. 
Van számos önfejlesztő tevékenység is, amivel foglalatoskodhatunk. Néhány a 28. ábrán 
{Kép:28 – Önfejlesztő tevékenységek} látható. 
Tervezzünk közösen játékokat és más csoportos tevékenységeket, hogy segítsünk elsajátítani a 
földrajzot, a tudományt, matematikát és művészetet! Mindez nemcsak érdekes, szórakoztató 
és mulatságos, de az eljövendő évek meg is érlelhetik a tevékenységek valódi jutalmát. 
Bámulatosnak tartom, hogy milyen sok gyermek (persze a felnőttek is) szeret főzni tanulni. 
Láttuk a táplálkozás fontosságát. Örömöt jelentő családi esemény lehet az is, ha együtt 
tanulunk egészségesen és ízletesen főzni, aminek ráadásul még komoly gyakorlati haszna is 
van. 
Néhány mai fiatal tágra nyílt szemmel néz, amikor megkérdezik tőle, hogy mi a hobbija. A 
televízió megjelenése előtt nem lehetett olyan gyermekről hallani, akinek ne lett volna 
hobbija. Érdekes és hasznos olyan kedvtelésekbe belevezetni a fiatalokat, melyek egyéni, 
személyiségbeli adottságaikkal és elképzeléseikkel is egybeesnek, és nemcsak az 
alkotókedvet serkentik, de maradandó önbecsülést is maguk után vonnak. 
Kimeríthetetlen források állnak rendelkezésünkre a helyi könyvtárakban. A gyermekeknek 
meg kellene tanulniuk, hogyan bánjanak ezekkel. Amikor gyermekünk feltesz nekünk egy 
kérdést, és nem tudunk rá válaszolni, menjünk el vele a helyi könyvtárba, de ne azért, hogy mi 
keressük meg a választ, hanem segítsünk neki, hogy maga találjon választ saját kérdéseire. 
Azzal, hogy választ talál kérdéseire, sok még inkább elgondolkodtató kérdés kerül elő, és a 
könyvtár érdekes, izgalmas hellyé válik, ahol válaszokat lehet találni. 
A paplankészítés hagyományát családi örökségként továbbadhatjuk fiataljainknak, és ez is 
olyan tevékenység, amiből megérthető, hogy mindkét nem megtanulhat varrni. 
Egy tévé nélküli otthonban a gyermekek és a felnőttek is sokkal könnyebben megtanulhatnak 
egy-két zeneszerszámon játszani. Számos tudományos kísérlet igazolja, hogy a klasszikus 
zene gyakorlása különösen növelheti az intelligenciát és az emlékezőtehetséget. Még többet 
olvashatunk erről az agyvelő homloklebenyével foglalkozó tizenkettedik fejezetben. 
A televízió nélkül arra is lesz időnk, hogy fizikai tevékenységeket végezzünk, melyek 
felpezsdítik az értelmet és a testet egyaránt. A 29. ábrán {Kép:29 – Fizikai tevékenységek} 
felsorolunk néhány javaslatot. 
Noha a versenysportokat többnyire kerülni kellene a korábban felvázolt indokok alapján, van 
igen sok szabadban végezhető, nem versenyszerű sport, ami növelheti az állóképességet, és 
ráadásul az egész család belevonható. A kertészkedés lehet aerobikjellegű, főleg rotációs kapa 
nélkül, és a talajt ásóval is elő lehet készíteni. Gyermekeinknek is elkülöníthetünk egy sarkot 
a kertben, ahol mindenért ők felelősek: az előkészítésért, az ültetésért, a gyomlálásért, az 
öntözésért és a betakarításért. Bámulatos látni, hogy az egyszerű kertészkedéssel az élet 
mennyi tanulsága sajátítható el. 
Még a kisgyerekek is kivehetik részüket a napi házimunkából. Minden nap végén feleségem 
készít egy képes felsorolást a mindennapi otthoni feladatokról, melyeket négy-öt éves 
gyermekeinknek kell elvégezniük másnap. Amikor felkelnek reggel, és kimennek a 
konyhába,  megnézzék, hogy miféle házimunkáért felelősek aznap. Feladataik között 
megtalálható a kuktáskodás, az asztalterítés, az asztal leszedése étkezés után, a szemetesedény 
kiürítése, a portörlés, az udvari munka, a játékok elpakolása, de szerepelnek közöttük olyan 
jellegűek is, mint például a zenegyakorlás, "iskola" stb. E könyv írásának időpontjában 



mindegyikük napi négy-öt feladatot kapott. Minden nap, amikor elvégezték házi munkáikat 
panasz és nógatás nélkül, kaptak egy "csillagot", amit kitettünk az illető neve alá a 
hűtőszekrényre. Miután öt csillagot összegyűjtöttek, járt nekik valamilyen jutalom, ami 
lehetett például néhány mamival eltöltött óra a parkban, hogy kerékpározhassanak, vagy 
kifestőkönyv, egy különleges játék, egy könyv stb. Számos módja van annak, hogy 
gyermekeinket az otthoni teendők elvégzésének jelentőségére megtanítsuk, s nagyon fontos 
az, hogy milyen módszert választunk. 
Az otthonnak olyan helynek kell lennie, amely kényelmes és alkalmanként elég csendes 
ahhoz, hogy lehetővé tegye a kreatív gondolkodást. Ha kiállítjuk a gyermekek műveit, és ha 
vannak mesteri alkotásaink vagy másolataink, melyek tanulmányozhatók, melyek láttán el 
lehet gondolkozni a televízió örökös zaklatása nélkül, igen nagy jutalmat nyerünk az 
életünkben. Ha hagyjuk a gyerekeket, hogy saját képességeik szerint segédkezzenek a bútorok 
és a művészi tárgyak, festmények elrendezésében, ez érdeklődést kelt bennük e dolgok iránt. 
Meg kell tanulniuk, hogy az igazi jutalmazás az, hogy segítsünk másokon. Minden 
közösségben vannak szükséghelyzetben lévők. A segítségnyújtás egy magára hagyott, 
munkaképtelen embernek a házi, az udvar körüli munkákban csakúgy, mint a fiatalok 
bevonása a közösségi feladatokba, arra sarkallja őket, hogy keressék ezeket az üdítő, 
emlékezetes tapasztalatokat. 
Fordítsunk időt arra is, hogy együtt legyünk a családdal azzal a céllal, hogy családi értékeket 
alakítsunk ki közösen. A 30. ábrán {Kép:30 – A családi értékek fejlesztése} feltüntettünk 
néhány javaslatot, melyek segítségünkre lehetnek. 
Visszaemlékszem arra, hogy gyermekkoromban apám megkérdezte tőlem vacsoránál: "Mit 
tanultál ma az iskolában?" Ez a kérdés nemcsak azt akarta tudatosítani bennem, hogy miért 
járok iskolába, hanem beszélgetésre akart ösztönözni, ami eredményesebben oktatott és 
szórakoztatott, mint maga az iskola, éppen azzal, hogy vitára késztetett. A család közös 
étkezése tehát lehet akár egy félelem nélküli, lazító és mégis igen értékes nevelést nyújtó 
alkalom. 
A Biblia olvasásával párosuló napi áhítatok, akár csoportosan, akár egyénileg, erősíthetik a 
család lelki és erkölcsi szemléletét. Gyermekeink igen élvezik, ha néhány szép gyülekezeti 
éneket tanulhatnak. Amikor kívülről megtanulják az egyes versszakokat, a zene fejleszti 
memóriájukat is. Ha együtt olvasunk nagyszerű irodalmi alkotásokat, ez nemcsak kellemes, 
de gondolatébresztő és mindig tartalmas, élményt nyújtó beszélgetéseket indít el. 
Sokféle egészséges felüdülés létezik. Néhányat a 31. ábra {Kép:31 – Felüdülés céljából 
végzett tevékenységek} tár elénk. 
Ha nincs otthon televízió, sokkal könnyebb rutinszerűen foglalatoskodni ezekkel a 
kikapcsolódást nyújtó tevékenységekkel, melyek ugyanakkor emlékezetesek és élvezetesek is. 

  

Összegző értékelés 

Hacsak nem történik drámai változás, Amerikában tovább terjed az erőszak. Sohasem tettem 
kísérletet arra, hogy teljes terjedelmében felvázoljam ezt a problémát és az összes szükséges 
változásokat sem vetettem papírra, hogy a teljesség igényével leplezzem le ezt a társadalmat 
pusztító parazitát. Azt viszont hiszem, hogy sokat tehetünk azért, hogy leállítsuk és 
visszaszorítsuk e jelenség növekedését azáltal, hogy elvégezzük egyénileg a fejezet elején 
felvázolt három feladatot: 
– Kerüljük el az értelemre negatívan ható szereket, az alkoholt is beleértve! 
– Adjunk ismét elsőbbséget a valódi értékeknek, és tegyük magunkévá a magasrendű erkölcsi 
elveket! 



– Válasszunk egészséges és valódi jellemfejlesztő tevékenységeket szabad időnkben, 
miközben kerüljük el a szükségtelen erőszakkal járó tevékenységeket! 
Ha mindannyian vállaljuk és végrehajtjuk ezeket a feladatokat, feltartóztathatjuk, sőt 
visszafordíthatjuk az erőszak terjedését. 
  
  
  
  
  
  

                                    Tizennegyedik fejezet 

                     STRESSZ 

          DISTRESSZ NÉLKÜL 
  

Kiégett, túlterhelt, kimerült, agyonhajszolt. Az élet feszültségeinek leírására használt 
kifejezések jól szemléltetik a stressz hatását életünkben. Felgyorsult, hajszolt élettempójú 
társadalmunkban csak kevesen mondhatják el magukról, hogy mentesek a stressz hatásától. 
Több ezer könyvet és cikket írtak már a stresszről, és sok közülük biztosan hasznos tanácsokat 
ad,  hogyan viszonyuljunk negatív hatásaihoz. Ennek ellenére úgy találtam, hogy a legtöbb 
emberben lenne igény arra, hogy alapismereti szinten megtudjon valamit a stresszről, és főleg, 
hogyan diadalmaskodhatunk felette. Célom tehát nem az, hogy kimerítően foglalkozzak a 
stresszel, hanem hogy oly módon alkalmazzam eddigi ismereteinket, ami hétköznapjainkban 
is megragadható. Nem fognak naprakész információt találni arról, hogyan hat a stressz 
egészségükre, hiszen erről naponta újabb és újabb felfedezések látnak napvilágot. 
Ma már csak néhány embert kell meggyőzni arról, hogy a stressz aláássa az egészséget. 
Hangos segélykiáltásként halljuk: "Igen, tudom, a stressz megbetegít, de mit is tehetnék 
ellene?" Ezt a fejezetet éppen ezért írtam, hogy válaszoljak erre a kérdésre. Ha sikerül 
megragadnunk az alapelveket, akkor sikeresen vehetjük fel a harcot az életünket fenyegető 
stresszel. 
Minden szempontból a befolyása alatt vagyunk, és minél egészségesebb az életvitelünk, annál 
hatásosabban tudunk megbirkózni vele. Ha magunkévá tesszük az ebben a könyvben 
ismertetett életmódprogramot, ez sokat segíthet, hogy úrrá lehessünk rajta. 
Mielőtt bemutatnánk azokat az eljárásokat, amelyekkel győzedelmeskedhetünk a stressz 
felett, először megpróbáljuk megfogalmazni, hogy mi is a stressz, és hogy mi nem az, majd 
pedig a folyamatról szólunk, amelynek során a befolyása alá kerülünk testileg, szellemileg, 
szociális lényünkben és lelkileg. Ugyanakkor beszámolunk betegségekről és állapotokról, 
amelyeket a stressz előidézhet, és itt térünk ki azokra a lehetőségekre, amelyek segítségével 
alárendeltté tehetjük. 
  

Ok-okozati összefüggés: a stressz és ami kiváltja 

Amikor a stresszel foglalkozunk, fejtörést okoz: milyen kifejezéseket használjunk, hogy 
segítségükkel leírjuk a stressz folyamatát. Legtöbben úgy fogalmazzuk meg, mint valamit, 
amivel szembesülnünk kell – a problémák és a nehézségek az életben. Ez a felfogás a 
körülöttünk zajló élet áldozatává tehet bennünket. A stressz tudománya ezzel szemben azt 



vallja, hogy nem az a fontos, hogy mi történik velem, hanem az, ahogyan reagálok a 
történtekre. Ez jelzi a stressz súlyosságát az életemben. Egész egyszerűen, ahhoz, hogy 
megérthessük a legalapvetőbb folyamatokat a stresszről, különbséget kell tennünk a stresszor 
(ami a stresszt okozza) és stressz között, {Lábjegyzet:1 } amint ezt az 1. ábra {Kép:01 – 
Stresszt kiváltó tényezők és a stressz} szemlélteti. 
A stresszkiváltó tényezők azok a külső hatások, problémák és nehézségek, amelyek az életben 
érhetnek bennünket. A stressz pedig az egyén válasza bizonyos külső hatásokra. A 2. ábrán 
{Kép:02 – Néhány példa a stressz kiváltó tényezőkre} látható néhány példa a stresszor 
mibenlétére. 
A listán szereplő egyik stresszkiváltó tényező könnyen felismerhető: a levegőszennyezés. 
Tegyük fel, hogy vidékről egy igen szennyezett városba költözünk. A városi levegőn szinte 
azonnal elkezdünk köhögni, ami jellegzetes fizikai válaszadás erre a körülményre. 
Láthatjuk, hogy a stresszkiváltó tényezők létünk minden területén megjelenhetnek. A fizikai 
stresszorokon kívül vannak szellemi (mentális) stresszkiváltó tényezők, melyek támadhatnak 
kilátástalanság vagy anyagi problémák formájában. A szociális körülmények, társas 
kapcsolatok például a családban, iskolában, munkahelyen vagy a szomszédságban is 
betölthetik a stresszkiváltó tényező szerepét. Vannak lelki stresszorok is, amikor a külső 
körülmények vagy belső válaszok konfliktusba kerülnek belső céljainkkal, értékeinkkel vagy 
vallásos meggyőződésünkkel. 
  

Jó és rossz stresszkiváltó tényezők 

Népszerű, ám téves nézet, hogy minden stresszkiváltó tényező rossz. Egyik-másik talán jó 
önmagában, de hibás válaszadásra sarkall. Például egyszer hallottam egy igaz történetet egy 
asszonyról, aki meghalt, amikor éppen átnyújtották neki a lottófőnyeremény átvételére 
jogosító csekket. Viselkedése teljesen pozitív volt, csupán a stresszre adott válasza volt 
végzetes. 
Egészen hétköznapi, örömteljes események is lehetnek jelentős stresszt kiváltó tényezők. Még 
a különben egészséges és kellemes családi kapcsolatok is betölthetik alkalmanként a 
stresszkiváltó tényező szerepét. Nézzünk például egy esküvőt. A lázas készülődés egészen az 
esküvő napjáig minden közelről érintett számára óriási stresszkiváltó tényezőt jelenthet. Az 
esküvő pedig tényleg az örömteli alkalmak egyik példája, noha ugyancsak feszültséggel teljes. 
Egy másik példa az efféle stresszre, amikor gyermek születik a családba. 
  

A stressz jótékony hatásai 

Néhány stresszválasz lehet kedvező hatású, noha sokan úgy gondolnak a stresszre, mint 
valami teljesen negatív jelenségre. Dr. Selye János felismerte a "jó" és a "rossz" stresszt, és 
úgy fogalmazott, hogy a "distressz" a romboló vagy káros hatású stressz, {Lábjegyzet:2 } míg 
azt, amely kellemes vagy pozitív hatású, "eustressz"-nek nevezte. {Lábjegyzet:3 } Dr. Phillip 
Rice rámutatott arra, hogy az "eustressz" javíthatja felfogóképességünket, serkentheti 
figyelmünket, és végső soron jobb teljesítőképességet is eredményezhet. Példaként említi a 
sportteljesítményt, a színházi előadást és a menyegzőt. {Lábjegyzet:4 } Ez az összefüggés 
először 1908-ban jelent meg R. M. Yerkes és J. D. Dodson tanulmányában. {Lábjegyzet:5 } A 
Yerkes–Dodson-törvény vagy -görbe a stressz és a teljesítmény közötti összefüggést 
ábrázolja. E görbe adaptált változata található a 3. ábrán {Kép:03 – A munkaterhelés és a 
munka hatékonysága}. 
A Yerkes–Dodson-grafikon a munkaterhelést a munka hatékonyságával veti össze. A 



munkaterhelés helyett nyugodtan használhatjuk a stresszkiváltó tényező kifejezést. 
Függetlenül attól, hogy milyen kifejezést használunk, a munkaterhelés befolyásolja a 
munkateljesítményt negatív és pozitív értelemben. A grafikon bal szélső oldalán a terhelés túl 
alacsony, a teljesítmény úgyszintén. Az illető nincs eléggé megterhelve ahhoz, hogy hatékony 
munkát végezzen. Jobbra haladva a grafikonon egy ideig a teljesítmény egyenesen arányosan 
nő a terheléssel addig, amíg egy optimális teljesítményt el nem érünk. Ez az optimális 
munkaterhelés. Egy ponton túl azonban, ha a terhelés meghaladta az optimális fokot, a 
munkateljesítmény kezd rohamosan csökkenni. Ha tovább nő a terhelés, és eléri a túlnyomás, 
a túlzott környezeti stressz szintjét, egészen gyenge teljesítményt tapasztalunk. Ha célunk a 
maximális kimenő teljesítmény, sem az alul- sem a túlterhelés nem nyújtja a kívánt 
optimumot. 
Ezek a megfigyelések, ellentétben a közvélekedéssel, rámutatnak arra, hogy a stressz és a 
stresszkiváltó tényező alapvető szükséglete az emberi életnek, tulajdonképpen a stressz 
hasznos velejárója a sikeres, termékeny és kielégülést nyújtó életnek. Ne féljünk hát a sok 
kívülről jövő terheléstől! Nem csupán termékenyek és pozitív hatásúak, de betegségektől is 
megszabadíthatnak, és egészséges emberi kapcsolatok fakadhatnak nyomukban. 
Valójában mindannyiunknak megvan a maga Yerkes–Dodson-görbéje. Egyeseknek nagyobb 
terhelésre van szükségük, hogy elérjék az optimális teljesítményt, másoknál ugyanez a szint 
teljes összeomláshoz vezethet. Az elv ugyanaz mindannyiunk esetében. Mindannyian egy 
bizonyos stressz-szinten érjük el vagy adjuk ki magunkból a legtöbbet. A túl kevés vagy túl 
sok stresszhatás viszont káros. 
Egy bizonyos stressz-szint szükséges a szociális kapcsolatainkban és életünk más területein. 
Ne akarjunk tehát elmenekülni a terhelés és a stressz elől! Ezek szolgáltatnak kellő 
motivációt, és segítenek többre és jobbra az életben. Mindnyájunknak szüksége van 
kényszerítő okra, hogy reggel felkeljünk. Ha ellenálló képességünk egészséges, sértetlen, 
akkor többnyire eltűrjük, sőt még növelhetjük is terhelhetőségünket a jobb hatékonyság és 
teljesítmény érdekében. 
Ennek a fejezetnek az egyik célja ellenálló képességünk növelése. Ez a folyamat nem 
gyengíteni, hanem erősíteni fogja, ahogy Rice nagyon találóan fogalmaz: "A 
stresszmenedzselés célja nem a stressz kiküszöbölése, hanem kordában tartása, hogy 
optimális szintű felhajtóerővé váljék." {Lábjegyzet:6 } 

Sorolja fel élete tíz legfontosabb stresszkiváltó tényezőjét! 

Sok ember szenved manapság a stressz hatásától, és segítségre szorul, hogy sikeresen vegye 
fel a harcot ellene. Segítség lehet például egy stresszmenedzselési szeminárium. Egy 
csoporttal nyolc héten keresztül minden héten egyszer összeültünk. Az első találkozáskor 
felkértem a hallgatóságot arra, hogy sorolják fel életük tíz legfőbb stresszt kiváltó tényezőjét. 
A stressz legyőzésében ezek felismerése az első lépés. Életünk stresszkiváltó tényezőinek 
vizsgálatában alapvető fontosságú annak tudatosítása, hogy a stresszkiváltó tényező és a 
stresszhatás nem egy és ugyanaz. Akik pesszimistán állnak az erős stresszhelyzetekhez, 
hajlamosabbak arra, hogy saját maguk előtt is letagadják azt a stresszt, amelyet leginkább fel 
kellene ismerniük és kezelniük. Például ha azt hiszem magamról, hogy az akadékoskodás 
megbetegít, akkor valószínűleg tagadni fogom, hogy helytelenül állok hozzá ahelyett, hogy 
felismerném és kezelném. Ellenben ha elismerném, hogy egy bizonyos stresszorra adott 
válaszom elsősorban egyéni hozzáállásomtól függ, akkor felszabadult szívvel tudatosíthatom 
magamban, és konstruktív módon reagálhatok rá. Nagyon sokan nem végeznek megfontolt 
felmérést életük legtöbb stresszkiváltó tényezőjéről. Amikor felismerjük e tényezőket, 
megnyílik az út ahhoz, hogy sikeresen vegyük fel a harcot ellenük. 
Biztatom tehát az olvasókat is, hogy írják le a  tíz legfőbb egyéni tényezőt, ami stresszt kelt 



életükben. A kihívás ebben az, hogy alkalmazzuk az eddig tanultakat, nevezetesen, hogy 
stresszorok nem csak a szellemi síkon jelentkező nehézségek, amelyek miatt rosszul érezzük 
magunkat. A testi betegségeket és a szociális kapcsolatokat is magukba foglalják, például egy 
közeli rokon halála az egyik legsúlyosabb stresszor. De egyszerűbb dolgok, mint a 
közönséges hőmérséklet-ingadozás, a szélsőségesen nagy meleg vagy hideg ugyancsak erős 
hatású lehet. Ha elismerjük, hogy olyan éghajlat alatt élünk, ami önmagában is jelentős 
stresszkiváltó tényező számunkra, a stresszre adott válasz tekintetében az első lépés talán 
munkakörülményeink vagy életterünk, életkörülményeink megváltoztatása lehet, ha azon az 
égövön akarunk maradni. Ne felejtsük ki a már említett "jó" stresszorokat. 
A pénzügyek, a szegénység vagy a gazdagság is lehetnek stresszt kiváltó tényezők. A gazdag 
emberek érdekes módon a pénzügyeiket tartják a legnagyobb stresszornak. Nagy feszültséget 
érezhetnek, amikor arról döntenek, hogy mit tegyenek a pénzükkel, hogyan fektessék be, vagy 
hogyan óvják meg attól, hogy elherdálják. Mások pedig attól félnek, nehogy megint 
elszegényedjenek. A következő alfejezetben az önök tíz legfontosabb stresszorával 
foglalkozunk. 
  

Három egymást követő válasz a stresszre 

Az emberek reakciója a különböző stresszhelyzetekre részben egy általános válasz, ami 
minden stresszhelyzetben előfordul. {Lábjegyzet:7 } Ezt nevezte a stresszkutatás úttörője, dr. 
Selye János "általános adaptációs szindrómának". Kifejtette, hogy nézete szerint mi történik 
az egyénnel, aki  stresszhatásnak van kitéve. Habár manapság Selye nézete számos dologban 
régimódinak tűnhet, mégis nagyon jól összefoglalja a stressz elméletét. Selye megfigyelése 
szerint az egyén válasza a stresszhelyzetre előre látható, és három egymást követő fázison 
megy keresztül, amint ez a 4. ábrán {Kép:04 – A stresszt kiváltó tényezőkre adott válaszok} 
látható. {Lábjegyzet:8 } 
Amint szemügyre vesszük ezeket a reakciókat, tegyük fel a kérdést: melyik fázisban vagyunk 
éppen? Fordítsunk különleges figyelmet az életünkre ható stresszkiváltó tényezők és e fázisok 
közötti összefüggésre. Fontos úrrá lennünk életünk stresszorai felett. 
Az általános adaptációs szindróma első fázisa a "vészreakció". Ez a szervezet válasza a külső 
ingerre, amely azonnal és heveny formában jelentkezik. A testi tünetek vannak előtérben, és 
többnyire rövid lefolyásúak. Ha azonban a stresszor folyamatos, és az egyén képes vele 
felvenni a harcot, akkor átmegyünk a 2. fázisba. Ebben a fázisban az egyén ellenáll a 
stresszornak. A vészreakciókban jelentkező testi tünetek jelen vannak, s úgy tűnik, hogy a 
szervezet megbirkózik feladatával. Azok, akik szembe tudnak szállni a stresszorral, 
megmaradhatnak ebben az egészséges védekezési és ellenállási helyzetben. Ugyanakkor ez az 
ellenállási alaphelyzet veszteséggel jár. Ez a fázis elhúzódhat hosszabb ideig, időközben 
elnyúlik az ellenállás szükségessége is, amely mind nehezebbé válik, miközben a stressz 
mentális és szociális következményei kezdenek láthatóvá válni: újabb testi tünetek 
jelentkezhetnek. Ha a stresszkiváltó tényező továbbra is jelen van, ez a folyamat a 3. fázisba 
torkollhat, a kimerültség stádiumába, ahol betegség, sőt halál is bekövetkezhet. 
  

A szervezet válasza egy erős stresszkiváltó tényezőre 

Ha a stresszor hirtelen jelentkezik, a test automatikusan számos szervrendszerrel egyidejűleg 
válaszol. Ezeknek a hatásoknak az a rendeltetése, hogy segítsenek megbirkózni a helyzettel. 
Illusztráljuk egy képzeletbeli szituációval, hogy ezek a hatások hogyan szolgálnak hasznos 
célt. 



Tegyük fel, hogy miközben a hálószobánkban olvassuk ezt a könyvet, hirtelen észreveszünk 
egy hatalmas tigrist az ágyunk mellett. A vérszomjas állat mintha az égből pottyant volna le, 
és száját nyalva ránk néz, mint valami ínyenc-falatra. Ahogy észrevesszük a tigrist, a 
szervezetünk azonnal a vészhelyzet állapotába kerül, melyben egy sor fizikai változás kap 
döntő szerepet. Ezen változások mélyreható következményei egy alapvető idegrendszeri 
folyamatnak, az úgynevezett szimpatikus idegrendszeri aktivációnak. Ezen változások közül 
néhányat az 5. ábrán {Kép:05 – Hirtelen stresszhelyzet fizikai hatásai} láthatunk. 
{Lábjegyzet:9 } 
Ezeket a változásokat az általános adaptációs szindrómában "küzdj vagy menekülj" válasznak 
nevezzük, amely felkészít bennünket, hogy megküzdjünk vagy elfussunk a stresszkiváltó 
tényező elől. A vérnyomás, a szívritmus és a szívpumpa funkciója javul. Ezek a változások 
lehetővé teszik, hogy több vér áramoljon az izmokba úgy, hogy készek legyenek vagy a 
küzdelemre vagy pedig a futásra. Miközben a véráramlás nő az aktív izmokban, a szervezet 
többi szervében csökken. Mivel az emésztési rendszer és a vesék egy ideig kibírják vér nélkül, 
itt is csökken a vérellátás. A pupillák kitágulnak vagy kinyílnak, hogy több fény hatoljon a 
szembe. A hörgők úgyszintén, hogy több levegőhöz jusson a tüdő (a több oxigén javítja a 
fizikai teljesítményt). Az izomerő is nő, emelkedik a vércukorszint, amint a májból több 
glükóz szabadul fel. Az egész anyagcsere felgyorsul. Még a szellemi teljesítőképesség is 
javul. 
Hasznos lehet ez a vészreakció, például egy tigris hirtelen megjelenése esetén az életben 
maradás érdekében, de számos más stresszkiváltó tényező nem idéz elő hasonló reagálást. Az 
első fázis aktivizálódása kifejezetten káros is lehet, ha a stresszor például egy kilátástalan 
élethelyzet, anyagi gond vagy elhúzódó családi perpatvar. A test a kihívásra válaszolva 
aktivizálódik, de a test folyamataiban végbemenő válaszok ez esetben nem hasznosak. 
Noha a szellemi tevékenység felpöröghet a heveny stresszor hatására, az értelem egy adott 
pillanatban már nem képes intelligens válaszadásra. Az értelem gyakran nagyobb problémával 
találja magát szemben, ha a stresszkiváltó tényező továbbra is fennáll, és a védekező 
mechanizmusok kimerülőben vannak. A stressz második fázisának egy késői szakaszában 
fellelhető számos aggasztó jel. Ugyanígy a stresszt kiváltó tényező folyamatossága esetén a 
társas kapcsolatok területén is kezdenek jelentkezni a problémák, amelyek egymással szoros 
kapcsolatban álló, általában mentális és szociális következmények. 
  

Mentális és szociális válaszok egy folyamatos stresszorra 

Dr. Phillip Rice világosan megfogalmazta a munkahelyi, folyamatosan fennálló stressz 
szellemi és szociális hatásait. {Lábjegyzet:10 } Megfigyelései általános érvényűek minden 
szűnni nem akaró stresszre. A folyamatosan fennálló stressz okozta mentális és szociális 
zavarok a 6. és 7. ábrán {Kép:06 – Folyamatosan ható stresszkiváltó tényező mentális 
következményei} {Kép:07 – Folyamatosan ható stresszkiváltó tényező szociális 
következményei} sorakoznak. 
Nyilvánvaló, az állandó stressz számos mentális és szociális zavarhoz vezet. Ha tudatában 
vagyunk a folyamatos stressz sok-sok megjelenési formájának, segítségünkre lehet, hogy 
megértőbbek legyünk, amikor életük során mi vagy mások mennek át ilyen periódusokon. A 
folyamatos stressz valamennyi mentális és szociális tünete világosan jelzi előre, hogy 
bármikor átkerülhetünk a harmadik, vagyis a kimerülés fázisának határmezsgyéjén. Egy-egy 
drámaibb tünet jelentkezése – mint a depresszió vagy az önuralom elvesztése – még 
egyértelműbben értésünkre adhatja, hogy már a harmadik fázisban vagyunk. Ilyenkor 
sürgősen lépni kell, hogy semlegesíthessük a stresszkiváltó tényezőt. Ha ilyen helyzetbe 
kerülünk, alaposan vegyük számba az életünkben leggyakrabban megjelenő tíz stresszkiváltó 



tényezőt. Minél előbb és minél gyorsabban foglalkoznunk kell ezekkel a területekkel. 
  

A folyamatos stresszkiváltó tényező lelki hatásai 

Annál nagyobb a valószínűsége, hogy valaki sikeresen veszi fel a küzdelmet a folyamatos 
stresszorral, minél erősebb az illető lelki egyensúlya és lelki megalapozottsága. Sajnos a 
folyamatos stressz lelki életünket is képes aláásni. Nemcsak a szellemi, szociális és mentális 
életünkre hat, de jellemünk lelki vonatkozásait is megmételyezi. Érdekes, hogy egyesek 
vallási meggyőződésük folytán mintegy "be vannak oltva" a stressz szellemi hatásai ellen. 
Mivel magam is keresztény vagyok, tapasztalataimat nagyrészt keresztény szemszögből 
nézem. Észrevettem azt is, hogy egyesek soha nem tűnnek meggyötörtnek a stressztől, 
függetlenül attól, mi éri őket. Vallják a biblikus alapelveket, például: "Akik Istent, szeretik 
minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint elhívottak." (Róma 8:28) Ha valami rossz 
éri őket, akkor is teljesen meg vannak győződve arról, hogy végső soron valami jó fog belőle 
származni. 
Másrészt vannak olyan emberek – a keresztények között is –, akik más lelki alapelveket tettek 
magukévá, melyek sem nem biblikusak, sem nem célravezetők. Az egyik ilyen helytelen 
alapelv az úgynevezett "jólétdoktrína". Ez azt tanítja, hogy ha valaki eléggé jó (vagy elég hite 
van), akkor kedvezően fognak alakulni a pénzügyei vagy meggyógyul testi betegségeiből. 
Nyilvánvaló, hogy mennyire káros hatású az ilyen ember esetében a szűnni nem akaró 
stresszhelyzet. Ha egy vallási felfogás nem tudja pozitív életszemléletbe illeszteni a 
nehézségeket vagy a szerencsétlenséget, akkor a krónikus stressz lelki zavarokat okoz, ahogy 
azt a 8. ábrán {Kép:08 – A folyamatos stresszkiváltó tényező lelki hatásai} láthatjuk. 
Azok, akik azt hiszik, hogy Isten megóvja életüket a nehézségektől, olyan problémás 
helyzetben találhatják magukat, amelyben még vallásuk, egyéni értékeik is 
megkérdőjeleződhetnek. Ha vallásuk volt a vezető életelvük, amely értelmet és célt adott 
életüknek, az ilyenfajta kérdésfelvetés általában oda vezet, hogy lelki bástyáik leomlanak. 
Saját maguk kezdik majd kritizálni hitüket vagy éppen félretenni e nehézségek láttán, mert azt 
gondolták, hogy hitüknek kellett volna e nehézségeket megelőzni. Az addig vállalt lelki 
kereten túl kell megoldásokat keresniük. Némi iróniával ez akár nagyon egészséges – habár 
kínzó – folyamat is lehet. Gyakran az a helyzet, hogy egy számottevő lelki konfliktus hibás 
hitalapelveket takar, amelyeket célszerű újraértelmezni, és helyükre tenni. Egy ilyen 
folyamaton túljutva sokan erősebben és állhatatosabb hit birtokában kerülnek ki a 
nehézségekből. 
Ennek egyik klasszikus példája a 73. zsoltárban található, ahol a zsoltáríró elmondja, hogyan 
vallotta a hibás "jóléti doktrínát", és milyen súlyos stressznek tette ki magát: miközben 
nehézségek sújtották, addig a "gonoszok" virultak. Lelki gyötrelmeit így fogalmazza meg: 
"...mert nyomorgattatom minden napon és ostoroztatom minden reggel!" (Zsolt. 73:14) A 
kérdés feltevése szükségessé tette hitének újraértékelését. Amint elmélkedik Isten 
kinyilatkoztatásán "az Ő szentélyében", tudatára ébred Isten újabb jellemvonásainak, és hite 
ilyenformán megerősödik. Így folytatja: "Mígnem bementem az Isten szent helyére: 
megértettem azoknak sorsát." (Zsolt. 73:17) Megértette tehát, hogy egy igazságos Isten 
megengedheti, hogy a gonosz "ideig-óráig" viruljon, míg a hívőt gyötrelmes küzdelmeken 
engedi át. Súlyos lelki terhétől megszabadult, és a zsoltár dicsérettel ér véget. 
Érdekesnek találtam ezt a zsoltárt, mert olyan valakiről beszél, aki a stressz hatására 
megkérdőjelezte Istenbe vetett hitét, ám végül mégsem adta fel. Csak a saját elhibázott 
nézeteitől és előítéleteitől szabadult meg. 
Tragédia, hogy sokaknak (legfőképpen fiataloknak) hibás felfogásuk van Istenről és a Biblia 
tanításairól. Amikor problémáik vannak, inkább hitüket vetik el, mintsem követnék a 



zsoltáríró példáját. Ha megvizsgálták volna hitüket a bibliai kinyilatkoztatás fényében, ami 
korábbi, Istenbe vetett bizalmuktól való elhajlást okozta, választ találtak volna életük 
legmélyebb problémáira. A lelki elbátortalanodás a folyamatos stresszhelyzet közepette azt 
mutatja, hogy a lelki élet terén nincs kiépítve a védekező rendszer, és szükség lenne egy 
felsőbb hatalomra, amely az élet nehézségeit a lelki életről alkotott egészséges szemlélet 
közegébe integrálhatná. 
  

A folyamatos stresszkiváltó tényező élettani hatásai 

A hirtelen fellépő stresszhelyzetek fizikális hatásait már megvizsgáltuk. Egy szűnni nem 
akaró stresszt kiváltó tényezőnek a szociális, mentális és lelki hatásai látványosabbak. 
Fizikális hatásai sokszor alig látható módon is végbemehetnek. Olyanok, mint a jéghegy 
csúcsa, hogy aztán heveny, sokszor életet veszélyeztető eseményként kirobbanjanak. Egyes 
krónikus hatások az immunrendszer gyengülését kiváltó betegségekkel vannak 
összefüggésben, mások pedig szív- és érrendszeri betegségekkel hozhatók összefüggésbe. 
Számos bizonyítéka van annak, hogy idült stresszkiváltó tényező krónikus betegségeket 
idézhet elő, vagy olyan tényezővé válhat, amely súlyosbítja a már meglévő idült betegségeket, 
illetve gátolja ezek gyógyulását. Nincsen semmilyen tudományos mérési lehetőség, amelynek 
segítségével megmérhetnénk a stressz szintjét az egyén életében. Ennek megítélése 
meglehetősen szubjektív dolog, ezért nem lehet senki biztos abban, hogy egy betegség 
kórokai között milyen mértékben szerepel a stressz, vagy pedig hogyan képes gátolni egy 
betegség gyógyulását. Én viszont teljes bizonyossággal mondhatom, hogy láttam stressz által 
okozott betegségeket; olyat is, amelyben a kórokok közt szerepelt a stressz, míg más betegek 
esetében gátolta a gyógyulást. Ugyanakkor láttam olyan szív- és érrendszeri betegségben 
szenvedőket is, akiknek betegsége minden valószínűség szerint nem volt összefüggésbe 
hozható a stresszel. Ennek klasszikus példája az a bohém egyén, akinek az életében a stressz 
látszólag igen alacsony szinten van: dohányzik, nem végez elég testmozgást, és 
egészségtelenül táplálkozik. Ha szívrohamot kap, ez nem szorul magyarázatra, és nem is a 
stressz okozta. 
A beteg gyakran megkérdezi, miután megállapították, hogy szívrohama volt: "Lehetséges, 
hogy mindezt a stressz okozta?" Erre azt válaszolom, hogy a stressz hozzájárulhatott, de nem 
biztos, hogy ez az egyetlen kóroki tényező. Tipikus esetben vannak más összetevők is, 
amelyek hozzájárultak a betegséghez, például részlegesen elzárult erek, egészségtelen étrend, 
magas vérnyomás és/vagy magas koleszterinszint. A stressz kiváltotta dühkitörés vagy más 
reakció vezethetett közvetlenül a szívrohamhoz. Ám ilyen érzelmi kitörések nem okozhattak 
volna szívrohamot, ha a szív koszorúereit nem zárták volna el részben koleszterinplakkok. A 
stressz okozta legfontosabb betegségek a 9. ábra {Kép:09 – A stresszel összefüggő 
betegségek} bal oldali oszlopában vannak felsorolva. {Lábjegyzet:11 } 
Súlyos válsághelyzetben lévőknél láttam számos szívbetegséget és rákot. Egy szeretett 
családtag halála után az életben maradt rokon – kimutatások szerint – nagyobb eséllyel kap 
szívrohamot, főleg úgy hat hónappal az eseményt követően. {Lábjegyzet:12 } A 
gyászesemény ugyanígy okozhat rákot az életben maradt családtagnál – valószínűleg azért, 
mivel a haláleset kiváltotta stressz legyöngítette az immunrendszer védekezőképességét. E 
téma legalaposabb feldolgozása egy finn vizsgálatsorozat, melynek során másfél millió 
családos személyt figyeltek meg öt éven keresztül. {Lábjegyzet:13 } A kutatók erre a 
végkövetkeztetésre jutottak: "Az eredmények egybecsengenek az elmélettel, miszerint a 
házastárs elvesztését követően a halálozási arány emelkedését részben a stressz váltotta ki." 
A cukorbetegséget nehezebb egyensúlyban tartani olyan pácienseknél, akiknek az életét 
meghatározza a stressz. {Lábjegyzet:14 } A fertőző betegségek, például a tbc fellángolása és 



terjedése valószínűbb olyan egyéneknél, akik stressz hatása alatt élnek, illetve akik nem 
képesek megbirkózni a stresszel. {Lábjegyzet:15 } 
Az súlyos betegségeken kívül az egészségi állapot más rendellenességei is kapcsolatosak a 
stresszel, lásd a 9. ábra {Kép:09 – A stresszel összefüggő betegségek} jobb oldali oszlopában. 
Nem szükséges e rendellenességek kialakulásához hatalmas stresszhatás. Ahhoz mindenesetre 
stressz kell, hogy e stresszfüggő betegségek kialakulásának a kockázata megnövekedjen 
olyanoknál, akik genetikailag vagy környezetileg hajlamosak rá. 
  

Állandósult stresszkiváltó tényező okozta depresszió 

Az egyik nagy aggodalmam a depressziós betegek számának rohamos növekedése 
praxisomban. Más orvosok is hasonló tapasztalatokról számolnak be. {Lábjegyzet:16 } 
Néhány depresszióra vonatkozó adat a 10. ábrán {Kép:10 – Növekszik a depresszió} látható. 
Az orvostudomány korábbi leírásai szerint a depresszió középkorúaknál jelentkezett. A 
huszadik század kilencvenes éveitől kezdve pedig már gyakran tapasztalunk huszonöt 
éveseknél vagy akár fiatalabbaknál is súlyos depressziót. A középkorúaknál továbbá nagyobb 
kockázata van a súlyos depresszió kialakulásának ma, mint korábban bármikor. Egyesek azt 
mondják, hogy manapság (a huszadik század végén, a huszonegyedik század elején) a 
depressziónak több oka van, mint régebben. Mások pedig azt állítják, hogy a ma élő emberek 
stressz elleni védekező mechanizmusai nem tudtak kellőképpen kifejlődni. 
Bizonyára magunk is érzékelünk néhányat a stressz fizikai, szellemi, szociális és lelki 
hatásaiból. Mindezek miatt akaratlanul felmerül a kérdés: hogyan tudnánk kordában tartani a 
stresszt? A fejezet a továbbiakban bemutat néhány sokszor elfelejtett módot, amelynek 
segítségével forradalmasíthatjuk a stresszhez való hozzáállásunkat. 
  

A stresszkezelés nyolc módja 

Számos technika létezik, amelyek segítségével legyőzhetjük a stresszt. Ezekből választottam 
ki nyolc stresszkezelő eljárást, amelyek talán kevéssé ismertek és még kevésbé használatosak, 
ám rendkívül fontosak ahhoz, hogy a stresszel eredményesen megbirkózhassunk. Nézzük át 
még egyszer a tíz stresszkiváltó tényezőt, melyeket saját életünkben felismertünk! Próbáljuk 
meg alkalmazni ezekre a következőkben ismertetett eljárási módokat! Nézzük meg, tudjuk-e 
alkalmazni saját tapasztalatunkban ezt a nyolc eljárást! 
  

Egészséges alkalmazkodás 

Az első stresszkezelő gyakorlat a helyes és egészséges alkalmazkodás elsajátítása. Ezt a 
következőképpen próbálom illusztrálni. Képzeljük el magunkat, ahogy éjszaka alszunk, 
miközben a hálószobában nyitva felejtettük az ablakot, és arra ébredünk hajnali négykor, hogy 
vacogunk. Ez egy fizikai stresszhelyzet. Mi az ön véleménye? Az egyik megoldás: felkelni, és 
magunkra venni még több takarót. A másik megoldás a fűtést feljebb kapcsolni. A harmadik 
felkelni, és becsukni az ablakot. A negyedik talán az, hogy felkelünk, becsukjuk az ablakot, 
felöltözünk és felkészülünk a napi munkánkra, főleg ha teljesen kipihentük magunkat. Ha ez 
utóbbit választjuk, a stresszkiváltó tényező hasznos dologgá alakulhat. Ebben az esetben a 
stresszor értünk és nem ellenünk dolgozott. Korán ébredvén többet tehetünk aznap. Végső 
soron a hajnali felkelés valószínűleg segít egyéb stresszorok legyőzésében is: átnézhetünk 
néhány befizetnivaló számlát, takaríthatunk a konyhában, befejezhetünk egy olyan munkát, 



amit a munkahelyünkről kellett haza-hoznunk. Habár vitatkozhatnánk a négy különböző 
módszerről, a hideg szoba problémájának megoldásáról, a fentiek csupán példák az 
egészséges adaptációra; szóba álltunk a stresszt kiváltó tényezővel, és továbbmentünk az élet 
ösvényén. 
Hogyan illusztrálhatnánk a helytelen választ? Megpróbálhatjuk például figyelmen kívül 
hagyni a stresszort (ez esetben a hideget), fekve maradunk, és megpróbálunk újra elaludni. Ez 
oda vezethet, hogy kiráz a hideg, és egyre rosszabbul érezzük magunkat. A tanulság az, hogy 
nem bölcs döntés figyelmen kívül hagyni a stresszt kiváltó tényezőt. Ha szinte leküzdhetetlen 
stresszorral állunk szemben (pl. szociális vagy lelki téren), olykor a legbölcsebb válasz talán 
az, hogy eltekintünk tőle. Lehetünk olyan stresszben, hogy már nem is látunk kiutat. Ha 
viszont figyelmen kívül hagyjuk, akaratlanul is átcsúszhatunk a stressz első fázisából a 
második, úgynevezett ellenállási szakaszba, amelyben alkalmazkodási lehetőséget 
kereshetünk. 
Létezhetnek más helytelen alkalmazkodási módok is. Ilyenek például az "elmenekülés a 
valóságtól". A mi esetünkben ez így nézhetne ki: hajnali négykor, amikor dideregve 
felébredünk, felhívjuk az éjjel-nappal nyitva tartó utazási irodát, és helyet foglalunk a 
következő repülőjáratra Hawaiiba. Ez jó megoldásnak látszik, és a stresszor alkalmat nyújtott 
egy remek dologra. Egy csapásra megszabadultunk a hideg időjárástól, és egyben Hawaii 
örömeit is élvezhettük. Ám a kirándulásból hazaérve, még mindig nyitva találjuk az ablakot, 
és a havas, jeges bútorok láttán könnyen rájöhetünk, hogy elutazás előtt igazán becsukhattuk 
volna az ablakot. Emellett további gyötrelmeket okozhat, amikor megtudjuk, hogy 
elbocsátottak a munkahelyünkről igazolatlan hiányzás miatt, majd megkapjuk a számlát az 
utazási irodától. A stressz előli menekülés, a légvárépítés nem a legjobb megoldás a stressz 
legyőzésére. Olykor kifejezett veszteséggel számolhatunk, ha ezt a stratégiát választjuk. 
Máskor viszont – mintegy időnyerésre – egy megsemmisítő stresszor elől menekülve talán ez 
marad az egyetlen stratégiánk. 
Sokan a menekülési stratégiát – a stresszor figyelmen kívül hagyását – a stresszkezelés egyik 
eltúlzott, csupán technikai változatának tartják. Ha mentális szinten nem akarunk szembesülni 
a stresszhelyzettel, tudomást szerezni róla, és a stresszor által meggyötörve, vele 
konfrontálódva élünk tovább, akkor folyamatosan hat pszichikumunkra függetlenül attól, 
milyen agilisan próbáltuk elrejteni azt magunk elől. Ugyanakkor ha pszichikailag sikerült 
kikerülni a stresszor hatása alól, a test valamelyest fellélegezhet. A hawaii kiruccanás jól 
illusztrálja ezt. Ám ha a menekülés kissé erőszakosabb volt, igen ráfizethetünk. Legtöbb 
esetben a menekülés struccpolitika, a stresszor mentális figyelmen kívül hagyása, miközben 
áltatjuk magunkat. Ilyen menekülés lehet bármi a tévénézéstől kezdve egészen egy koktél 
keveréséig. Ez a szabadulásfajta rosszabb a stresszor figyelmen kívül hagyására irányuló 
próbálkozásnál is. Miközben testileg még a hatása alatt vagyunk, a stressz átlép második 
fokozatába, s a szervezet felemészti tartalékait. Ugyanakkor éppen az fog tovább gyengíteni, 
amiben a menedéket kerestük. Ilyen például az alkohol, hiszen megtámadja a döntések 
születési helyét: a homloklebenyt. Másrészt, ha mégoly ritkán nézzük is a tévét, ez a szokás 
olyan tevékenységektől rabolja el az időt, mint például a testmozgás, ami valóban segíthetne 
legyőzni a stresszt. 
  

Egészséges életmód 

A második kulcs a stressz legyőzéséhez – a nyolcból – az egészséges életmód. Minél 
egészségesebben működik a szervezetünk, annál könnyebben vehetjük fel a harcot a stresszel. 
Más szóval "az ép testben ép lélek" elve igazolást kap a stressz elleni küzdelemben. Még ha 
olyan stresszor jelentkezne is életünkben, amelyet még nem sikerült eltávolítanunk, vagy 



amihez nem sikerült hozzászoknunk, a jobb fizikai állapot segítségével hosszabb ideig 
ellenállhatunk egészségromboló hatásának. 
Az egészséges életstílus kritikus eleme a helyes étrend. Az e könyvben ismertetett alapvető 
étkezési program is segít megőrizni egészségünket. Ezek a tanácsok, amelyek segítenek 
megelőzni a rákot, a szív- és érrendszeri betegségeket, egyben energiaszintünk emelésében is 
segítségünkre lesznek (lásd a meletoninról szóló kilencedik fejezetet), javítják a szellemi 
frissességünket (lásd a tizenkettedik fejezetben a homloklebenyről írtakat), és képessé tesznek 
a stresszorral vívott küzdelemre. Elég azt mondanom, hogy a növényi eredetű táplálék 
mindenkinek optimális tápláltsági szintet biztosít a stressz ellen. Ugyanakkor óva intek a 
finomított élelmiszerektől, még akkor is, ha növényi eredetűek. (Például ha finomított lisztet 
használunk teljes őrlésű liszt helyett, hiányt szenvedünk az optimális vitamin- és nyomelem-
ellátás terén.) 
Az egészséges életstílus egy másik igen fontos eleme a rendszeres testmozgás. Az orvosi 
irodalom tanúsítja, hogy a mozgás igen sokat javít szellemi egészségünkön és a 
stresszkontrollban is rendkívül fontos. {Lábjegyzet:17 } Rendszeres, közepes erősségű 
mozgás segíti védekezési rendszerünket, ezáltal ellensúlyozza a stressz okozta 
ellenállóképesség-csökkenést. {Lábjegyzet:18 }, {Lábjegyzet:19 }, {Lábjegyzet:20 } 
Pácienseimet arra ösztökélem, hogy rendszeresen tréningezzenek. Bebizonyosodott, hogy a 
szabad levegőn napi 45 perc friss tempójú gyaloglás vagy futás, úszás, biciklizés nagyon 
előnyös. Egy héten belül megjavul a stressz elleni védekezési rendszer. Számos betegemtől 
hallottam már, hogy a testmozgásra tett javaslatom bizonyult az egyik legjobb gyógymódnak. 
Az étkezésen és a testmozgáson túl még sok mindent el lehetne mondani az egészséges 
életmódról. Ennek a könyvnek ez az egyik központi témája. Ebben a fejezetben kitérek még a 
pihenésre is: ez a másik fontos eleme a szorongás és az aggodalom visszaszorításának. 
  

Hajlandóság másokért való munkára, amelyet Isten jóváhagy 

A stresszmenedzselés harmadik kulcseleme nem más, mint a hajlandóság a másokért való 
munkára, amelyet Isten is jóváhagy. A Biblia néhány igen kitűnő példával szolgál ilyen 
szempontból is. Az egyik – számomra legfontosabb rész – az Ésaiás 58. fejezete. Az egész 
fejezet a Biblia legszebb egészségi előírása. Egyik részlete leírja, hogyan javít egészségünkön 
a másik emberért végzett önzetlen munka. A bibliai szöveget a 11. ábra {Kép:11 – A gyors 
felépülés} idézi. 
Ésaiás leszögezi, hogy saját egészségünk akkor fog igazán javulni, ha másokon segítünk, 
például odaadjuk élelmünket az éhezőknek, felruházzuk a szükségben lévőket. Mindez persze 
éppúgy felöleli a saját családunk  megsegítését,  mint a másokon való segítséget. A modern 
tudomány rámutat arra, hogy mérhető előnyei vannak ennek a bibliai parancsolatnak 
egészségükre nézve. 
A fenti kijelentés igaz voltát könnyen beláthatjuk, ha megvizsgáljuk az "önkéntességről" szóló 
tanulmányokat az orvosi irodalomban. Ezek olyanokról szólnak, akik arra tették fel életüket, 
hogy másokat ellenszolgáltatás nélkül segítsenek. Egy 1995-ben megjelent tanulmány olyan 
nyugdíjasok vizsgálatát ismerteti, akik heti több mint tíz órát dolgoztak önkéntesként. Így 
nagyobb értelmet találtak életükben, mint ahogyan azt az "életcélteszt" mutatta. 
{Lábjegyzet:21 } Ha másokon segítünk, nagyobb értelme és célja lesz életünknek, amely 
rendkívül fontosnak bizonyul az élet stresszt kiváltó tényezőivel szemben. Egy orvosokkal 
foglalkozó vizsgálat azt bizonyította, hogy azok, akiknek a legemelkedettebb életcéljaik 
voltak, kevésbé éreztek szorongást a saját elmúlásuk miatt; az ettől való félelem sokaknál igen 
komoly stresszkiváltó tényező lehet. {Lábjegyzet:22 } 
Bebizonyosodott, hogy előnyös élettani hatásokkal jár, ha segítő szándékkal részt veszünk 



mások életében. Egy másik vizsgálat szerint, amelyet szívműtéten frissen átesett embereken 
végeztek,  a magasabb szintű szociális érzékenységet mutató pácienseknél, hat hónap múltán 
érezhetően jobbak voltak az egészségi mutatók. {Lábjegyzet:23 } Ezek az orvosi irodalomban 
fellelhető bizonyítékok egészen nyilvánvalóvá teszik, hogy a másokért való szolgálatnak 
hatékony stresszcsökkentő hatása van. Eldöntött kérdés, hogy azok az egyének, akik úgy élik 
le életüket, hogy csak magukkal törődnek, és kevés érdeklődést tanúsítanak mások sorsa iránt, 
megvonják maguktól az egészséget javító önzetlenség lelkületét. Mindnyájunknak olyan 
szolgálatba kellene bekapcsolódnunk, amelyet Isten jóváhagy, és amely mások számára 
hasznosnak bizonyul. 
Ésaiás könyvének 58. fejezete rávilágít a jótékonyság további egészségjavító hatásaira is. 
Olvassuk el a 12. ábrán {Kép:12 – Az immunrendszer feljavítása} található idézetet. 
Ha a szükségben lévőn segítünk, Isten különleges vezetését és áldását tapasztalhatjuk. Amikor 
egyéni kríziseinken, nehézségeken megyünk át, úgy tűnhet, mintha lelkileg sivatagba 
kerülnénk, távol minden lelki és érzelmi segítségtől. Ennek ellenére még krízishelyzetben is 
azt ígéri Isten, hogy "megelégíti" lelki szükségleteinket, ha Isten szolgálatában másoknak 
szenteljük életünket. Ebben az ígéretben olyan személy jelenik meg tekintetünk előtt, aki 
szinte meggörnyed az élet stresszhatása alatt, de végül abban leli menekülését, hogy másokon 
segít. 
Istennek az az ígérete, hogy "megerősíti csontjaidat", úgy is fordítható, hogy megerősíti 
csontvelőnket. A héber kifejezés, amelyet Károli megerősítésként fordít, máshol harcászati 
közegben használatos a Bibliában. Például Mózes 4. könyve 31:5-ben úgy fordítja, hogy 
"viadalra kész". Ez azt jelenti, hogy felfegyverkezett, és megegyezik azzal a kifejezéssel, 
amelyet Ésaiás 58:11 használ "megerősítésként". Ilyenformán Isten ígérete, hogy megerősíti 
csontjaidat, azt szemlélteti, hogy a csontjaink készen állnak a harcra, mint a felfegyverzett 
katonák. Ez nagyon találó, ha arra gondolunk, milyen szerepet tölt be az immunitás. A 
fehérvérsejtek alkotják az előretolt helyőrséget az ellenünk támadó kórokozókkal szemben. 
Ha valakinek az immunrendszere felmondja a szolgálatot, az első dolog az, hogy 
megvizsgálják a csontvelőjét, mivel immunsejtjeink az egészséges csontvelőben termelődnek. 

Mi több, a szervezetünkben oxigént szállító vörösvérsejtek ugyancsak a csontvelőnkben 
keletkeznek. Továbbá a véralvadásért felelős vérlemezkék is, amelyek sérülés esetén azonnal 
képződnek, és meggátolják az elvérzést. Csontjaink alapvető jelentőségűek egészségünk 
megőrzését tekintve. A Szentírásnak ez az ígérete tehát nem felesleges, miszerint Isten 
megerősíti csontjainkat. Ezek a szavak magasztos biztosítékul szolgálnak, hogy erős 
segítségünk lesz a stressz ellen, ha önzetlen erőfeszítéseket teszünk mások érdekében. 
  

Tervezz bölcsen! 

A stresszkontroll negyedik kulcsgondolata az, hogy hagyunk-e időt a tervezésre vagy sem? 
Sokan szenvednek a stressz hatása alatt, mivel nem terveznek bölcsen. Az élet zavarttá és 
bizonytalanná válik, rend és helyes tervezés nélkül. Lukács evangéliumában Jézus feltesz egy 
sokatmondó kérdést ezzel kapcsolatban. Az ő sorait idézi a 13. ábra {Kép:13 – A helyes 
tervezés és szervezés}. 
Bizonyára mindnyájan emlékezhetünk olyan mozzanatokra életünkből, amikor gond, 
veszteség, sőt talán nyomorúság következett a helyes tervezés hiányából. 
Ne aggodalmaskodjatok a jövő felől! 

A stresszkontroll ötödik kulcsgondolata az, hogy ne aggodalmaskodjunk a jövő miatt. Első 
látásra úgy tűnhet, hogy az ellentmond az előbbinek, de valójában inkább kiegészíti a 



korábban említetteket. Helyes szervezés nélkül természetesen szorongani fogunk a jövő 
kilátásai miatt. A vizsgájára készülő egyetemi hallgató például stresszhatás alatt van. Ez 
persze lehet akár eu-stressz (jó stressz), ami motiválhatja az embert a felkészülésben. 
Ugyanakkor ez a felkészülés aggasztó, gyötrelmes, szinte megsemmisítő is lehet. Az 
aggodalom csökkenti az ember teljesítőképességét, míg a stresszhez mint kihíváshoz való 
egészséges hozzáállás inkább motivál. A hallgató, félve attól, hogy tudása hiányos, felteheti a 
kérdést, miért is próbálná meg a vizsgát. "Úgysem tudom megtanulni az anyagot a vizsgáig..." 
– gondolja. Jobb hozzáállás lenne, ha aggodalom nélkül, helyesen megtervezné és 
megszervezné a felkészülést. Például: "...még három órám van estig, lássuk, mit is tudnék 
megtanulni az anyagból?" Ezen a ponton a Szentírás ismét segíthet, ahogy a 14. ábra {Kép:14 
– "Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől!"} idézete sugallja. 
Jézus ebben az idézetben nem a helyes tervezés ellen beszél, hiszen ez ellentmondana a 
Lukács evangéliuma 14. fejezetéből vett előbbi idézetnek, ahol a tervezés fontosságát húzza 
alá. Jézus itt azt mondja: ha már egyszer helyesen terveztél, és ezt kivitelezted, ne aggódj a 
holnapért. Másként mondva: a holnap azt hozza, amit akar. Tehát az a hallgató, aki nem 
készült fel a vizsgára, oktalanságot követ el azzal, ha nyugtatja magát, mondván: "Csak 
nyugi! Nem fogok aggódni a holnapi vizsga felől. Isten úgyis meg fog segíteni, amikor eljön a 
vizsga napja." Másrészt viszont annak a hallgatónak, aki szorgalmasan készült a vizsgára, 
nem kell aggódnia afelől, hogy a tanár túl nehezet fog kérdezni, vagy hogy a tanulás 
hiábavaló lenne, vagy hogy úgy sem kap majd megfelelő osztályzatot. 
Az aggódás és a szorongás olyan dolgok miatt, amelyeket nem tudunk megváltoztatni, 
önpusztító lehet. Senki nem tud ma válaszolni a holnap kihívásaira, de ha a probléma ma 
szorul megoldásra, akkor haladéktalanul meg kell oldani. Jézus erre hív fel bennünket. 
Ugyanakkor azt is javasolja, hogy ne aggodalmaskodjunk a jövő felől. Az aggodalmaskodás 
minden esetben ártalmas és súlyos stresszforrásnak fog bizonyulni. 
Az aggodalomtól való megszabadulás nemcsak a stresszmenedzselés szempontjából fontos, 
hanem mélyreható, pozitív élettani hatásai is vannak. Ahogyan erre már korábban, a 
homloklebennyel foglalkozó fejezetben rámutattam, az aggodalommentes lelki beállítottságtól 
a rák spontán visszafejlődése függhet, és a beteg akár képes túlélni a halálos betegséget is 
mindennemű kezelés nélkül. Yujiro Ikemi kutatásaira alapozva dr. Larry Dossey megfigyelte, 
hogy "a gyógyulást sok esetben imádságos, illetve imádságszerű magatartás előzi meg – 
amivel a beteg elfogadja a krízishelyzetet, és nem próbálja imával kierőszakolni, a 
Gondviseléstől a saját akaratát". {Lábjegyzet:24 } Továbbá arra is rámutat, hogy "a 
rákbetegség spontán visszafejlődését átélt összes beteg teljesen átadta magát Istennek". 
"Miután megtudták, hogy rákosak, életüket Isten akaratának rendelték alá." {Lábjegyzet:25 } 
A legjobb út a gyógyuláshoz, ha ima által elfogadjuk, hogy rossz kimenetele is lehet a 
dolognak. Ezenkívül a szorongás képes rövidre zárni a legfontosabb életmódbeli, 
stresszcsökkentő képességet: a megfelelő pihenést. A huszadik fejezet a pihenés négy 
dimenzióját mutatja be. 
Két megfigyelésre hívom fel a figyelmet a pihenéssel kapcsolatban. Először is az alvás 
életünk elengedhetetlen feltöltődési szakasza, ami erőforrásainkat segít jó karban tartani. A 
második pedig, hogy az alvással foglalkozó tudósok a stresszt (és a szorongást) tartják az első 
számú álmatlanságot okozó tényezőnek. Dr. James Perl az "Öt éjszaka édes álomban" c. 
könyvében arról a megfigyeléséről számol be, hogy a düh – a stresszre adott leggyakoribb 
válasz – az álmatlanság egyik fő okozója. {Lábjegyzet:26 } Ez a két megállapítás ördögi kört 
zárhat be. A stressz gátolja az alvást, és így gátolja a stresszre adott helyes választ, ez pedig a 
maga részéről még több stresszt gerjeszthet, ez pedig még tovább rontja az alvást. 
Az ördögi kör megszakításának egyik módja, ha aggodalmainkat Isten elé visszük belső 
elcsendesedés és imádság által. Kényszerhelyzetünk megoldását tekintve lehet akár a hiányzó 
alkotóelem, ha felismerjük, hogy bízhatunk Benne a jövőt illetően. A másik módszer, ha arra 



összpontosítunk, hogy még a stresszel teli periódusokban is pihenjünk eleget, és aludjunk 
mélyen. Kérem, olvassák el az erről írtakat a huszadik fejezetben, melyben az alvást elősegítő 
módszerekről van szó. 
  

Gondoljunk felemelő témákra! 

A hatodik kulcsgondolat a stressz feletti győzelemhez nem más, mint felemelő dolgokon 
elmélkedni. A Szentírás ezzel kapcsolatban is sokatmondó kijelentést tesz, amit a 15. ábra 
{Kép:15 – Ezekről gondolkodjatok!} idéz. 
A Szentírás itt arra szólít fel, hogy irányítsuk értelmünket olyan felemelő dolgokra, mint 
igazság, becsület, tisztaság és jóság. Ha uralkodni akarunk a stressz felett, és azt akarjuk, hogy 
értünk és ne ellenünk dolgozzon, magasztos témákra kell összpontosítanunk. Sajnálatos 
módon legtöbbünknek megvan az a kóros hajlama, hogy szeret negatív dolgokon elidőzni. 
Könnyű elfelejteni azt a sok jót és áldást, aminek örvendtünk a múltban és amit a jelenben is 
tapasztalunk. De vajon pesszimista hajlamunk nem megalapozott-e? A Madison Avenue sikere 
többnyire abban áll, hogy arra összpontosítja az emberek figyelmét, amijük még nincs, és 
felébreszti a vágyat, hogy pontosan azokat a dolgokat kívánják meg, melyek elérhetetlenségük 
miatt boldogtalanná teszik őket. Jó marketingfogásnak bizonyul, ha felszítják az 
elégedetlenség lángját. Ennek ellenére mi döntünk arról, hogy meghallgassuk-e a rádió 
reklámjait, vagy megnézzük-e őket a tévében, hogy olvasunk-e olyan újságot, mely tele van 
hirdetésekkel. Meg kellene értenünk, hogy mindaz, amit látunk vagy hallunk, többnyire az 
ellenőrzésünk alatt áll. 
Ha eredményesen akarunk úrrá lenni a stressz felett, meg kell tennünk mindent, ami megóv 
bennünket korunk piaci kultúrájától és az elégedetlenségtől, amelyet ez okoz. Arra kell 
gondolnunk, amink van, és nem arra, amink nincs. Nem kell megengednünk a gonosznak, 
hogy beárnyékolja a jót, hanem amint azt egy régi himnusz szövege mondja: "Számoljuk meg 
a sok áldást, és nevezzük meg őket egyenként." Ilyen magatartás megerősíti az 
immunrendszerünket és azon képességeinket, hogy megbirkózzunk a nehézségekkel. A 16. 
ábrán {Kép:16 – A legfőbb szempont az egészséges életvitel érdekében} egy tanácsot 
olvashatunk, amely mindenki segítségére lehet a stresszmenedzselésben. {Lábjegyzet:27 } 
Étkezéskor például sok család ad formálisan hálát és dicséretet Istennek. Ez lehet jó kezdet, 
de a hálás és dicsőítő lelkület túlmutat néhány rövid imán, amelyet elismételünk naponta. 
Állandó, hálás magatartásra van szükség azokért az ajándékokért, melyeket Isten adott 
nékünk. Isten áldásainak efféle értékelése messze felülkerekedik az életünket gyötrelmessé 
tevő nehézségeken. 
A hála és a dicséret lelkületét fel kellene élesztenünk magunkban azért a megszámlálhatatlan 
áldásért, amellyel az Úr elárasztott bennünket. Éles kontraszt van az átlagos amerikai élvezte 
kényelem és jólét között és sok olyan ember között, akik Földünk szegény vidékein 
nincstelenségben élnek. A stresszkiváltó tényezők súlya egy átlagos amerikai életében ebben 
az összehasonlításban eltörpül. 
Az általam tartott stresszkontroll-szemináriumokon egy pluszfeladattal bízom meg a 
résztvevőket, amely – ha kissé furcsán hat is – kezdetben inkább stresszt kiváltó, semmint 
gyógyító. A feladat az, hogy fogják vissza magukat minden kritikától, bárki és bármi legyen is 
a tárgya minimum két hétig. Egyetlen kritikus szót sem szabad kiejteni ezen a 14 napon. Ha a 
gyermekünk valami jót csinál, dicsérjük meg, ha valami rosszat, nem szabad megszidni. A 
munkahelyen vagy más emberi kapcsolatokban a törvény ugyanaz. Csak jót, legfeljebb 
semlegest szabad mondani. Ilyenformán a kritika abszolút módon tilos. Sőt mi több, ha azon 
kapjuk magunkat, hogy mégis valami kritizáló megjegyzést tettünk, a tizennégy napot újra 
kell kezdeni. A második napon szinte mindenkinek újra kellett kezdenie a periódust, de 



egyeseknek háromszor, sőt négyszer is neki kellett rugaszkodniuk. Szerencsére a szeminárium 
nyolc hétig tart. Az első néhány nap rendkívül gyötrelmes, ám ha sikeresen eltelik a második 
hét, már senki sem sajnálja, hogy belefogott ebbe a feladatba. Általában a hallgatóság hálás, 
és jó tapasztalatokról számol be, olyanokról, amelyek hozzásegítették őket ahhoz, hogy 
megváltoztassák életfelfogásukat, és megtanuljanak arra összpontosítani, ami jó és becses. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl soha nem adódhat alkalom a kritikára. Ez a 
csoportfoglalkozás azért hasznos, mert jobban tudatosítja, hogy az emberben benne van a 
hibakeresés lelkülete. A célja pedig az, hogy a résztvevők számára nyilvánvalóvá tegye, hogy 
erőfeszítéssel mindenki képes szabályozni a saját hibakereső és kritikus lelkületét; s 
ilyenformán nemcsak mások, hanem saját maguk számára is áldást nyernek. A bírálat persze 
hasznos is lehet, ha jogos és jobbító szándékból származik, és ha tapintatosan hangzik el. A 
kritika azonban legtöbbször egy negatív magatartásformában gyökerezik, és ami még 
rosszabb, legtöbbször olyasmit bírálunk, amelyre semmilyen befolyásunk sincsen. Az ilyesmi 
mindenki számára romboló hatású, sőt mi több, ellenszenvet szül irányunkban embertársaink 
részéről. 
Majdnem száz éve E. G. White megragadta e gondolat lényegét a 17. ábrán {Kép:17 – 
Hogyan viszonyuljon egy keresztény a bírálgatáshoz?} idézett, hittestvéreihez intézett 
sokatmondó tanácsban. {Lábjegyzet:28 } 

Keresztény elmélkedés 

A stresszkontroll hetedik lépése a keresztény elmélkedés. Hiszem, hogy életbevágóan fontos a 
napi elmélkedés és az ima. Ez egyfajta pihenés és felfrissülés, amelyet kevesen értékelnek 
kellőképpen. Erről a témáról a homloklebenyről szóló fejezetben olvashatunk részletesebben, 
azonban fontossága szükségessé teszi, hogy itt is foglalkozzunk vele. 
Az elmélkedés és az ima akkor a leghatékonyabb, ha feloldást ad a gyötrő gondok és a stresszt 
kiváltó érzelmek alól, ugyanakkor lehetőséget nyújt, hogy ellenszert találjunk az élet 
legfontosabb stresszt kiváltó tényezőire. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, az agyunk gondolkodó 
részének aktívnak kell lennie az elmélkedés során. Felsőbbrendű szellemi tevékenységeink, a 
lelki mérlegelést is beleértve, agyunk frontális részében működnek. Amint ezt a 
homloklebennyel foglalkozó tizenkettedik fejezetben is megfogalmaztuk, amikor az agynak 
ez a területe bensőséges módon részt vesz gondolataink formálásában, a béta agyi hullámok 
vannak túlsúlyban. Ha elektroencefalográffal (EEG) mérnénk az agy aktivitását, béta-
hullámokat mutatna, ami arra utalna, hogy dinamikus homloklebenyi aktivitással jellemzett, 
egészséges gondolkodás folyik. 
Tanulmányok sora mutatott rá, hogy a keresztény elmélkedés a homloklebeny működését és 
béta-aktvitás jelenlétét tükrözi. Az imádság bibliai megközelítésében tulajdonképpen 
rendkívül aktív folyamat. Ha Isten jóságáról elmélkedünk, megköszönjük, hogy személyesen 
gondot visel ránk, és arra törekszünk, hogy Isten akaratát valósítsuk meg, például egy szorító 
helyzetben, vagy ismerőseinkért imádkozunk, mindez aktív homloklebenyi tevékenységet 
feltételez. 
Habár a folyamat magasrendű szellemi tevékenységet igényel, az elmélkedés és az ima lazító 
hatású. Egy bioáram-visszajelző monitor (negatív visszacsatolás) használható arra, hogy 
láttassa testünk ellazulását az efféle elmélkedés folyamán. A bioáram-visszajelzés azt jelenti, 
hogy a test belső folyamatait egy speciális műszer láthatóvá teszi a külső szemlélő számára 
egy képernyőn. {Lábjegyzet:29 } 
A feszültség megállapításának egyik módja a bőr elektromos ellenállásának mérése. 
{Lábjegyzet:30 } Amikor valaki érzelmileg feszült, akkor az elektromos áram görbéjén egy 
mély hullám keletkezik. A bőr jobban vezeti az elektrométerrel mérhető áramot. A 
hazugságmérő teszt is ilyen alapon működik. {Lábjegyzet:31 } Medikusként én is feltettem 



magamra egy ilyen hordozható bioáram-visszajelző monitort, miközben a mindennapi 
feladataimat végeztem. Elcsodálkoztam azon, hogy a készülék jelzése szerint akkor voltam a 
legjobban ellazulva, amikor imádkoztam. 
Nem minden elmélkedési forma jellemezhető a béta-aktivitással és a homloklebeny 
egészséges működésével. A keresztény elmélkedéssel éles ellentétben állnak a keleti 
félgömbön népszerűsített, "keleti típusú meditációnak" nevezett gyakorlatok. Ezek sikere a 
valóságtól való menekülésben rejlik. Számos tanulmány bizonyítja, hogy az ilyen elmélkedés 
a béta agyi ritmus helyett az agy alfa-hullámainak túlsúlyát eredményezi. {Lábjegyzet:32 } 
Az agy alfa-hullámai alacsonyabb frekvenciájúak (8–13 ciklus/másodperc), {Lábjegyzet:33 } 
mint a béta-hullámok, ami azt mutatja, hogy amikor az illető transszerű állapotba került, a 
homloklebeny-működése csekély. Amikor az agynak csak alfa-ritmusa van, nem tudja 
kritikusan elemezni, értelmezni a bejövő információkat. Ilyen szempontból a keleti meditáció 
rendkívül hasonlít a hipnózishoz. 
A hipnózis már eleve rövidre zárja a homloklebenyt, amely hozzásegíti a résztvevőt, hogy 
transszerű állapotba kerüljön. A keleti vallások az egy fókuszpont elvét alkalmazzák, melynek 
segítségével meditatív állapotot hoznak létre. Amint egy szerző megfogalmazza: a 
transzcendentális meditáció mentális fókusza lehet egyetlen szó (mantra), egyetlen forma 
vagy egy testrész. {Lábjegyzet:34 } Megemlít egy másik ősi szokást is, miszerint a köldökre 
vagy a homlokra, vagy bármely más testrészre kell összpontosítani. Amint a hipnotizőr kéri, 
hogy a páciens külső ingerektől mentes környezetben egy bizonyos dologra koncentráljon, 
úgy tesz a meditáló is. 
Dr. Herbert Benson, a Harward Egyetem tudósa és orvosa bemutatott valamit, amit egyesek a 
keleti meditáció "világi" formájának neveztek. Benson azonban a keleti meditáció, illetve 
hipnozis elemeit alkalmazza: nyugodt környezetet, egy bizonyos dologra való összpontosítást 
(az ő esetében egy szóra vagy szövegre a hindu vallásból). {Lábjegyzet:35 } Benson 
megemlít egy másik alapvető tényezőt, a passzív magatartást. Tulajdonképpen ő is leszögezi, 
hogy "talán ez a legfontosabb tényező". {Lábjegyzet:36 } Rice felismeri, hogy ami ezekben a 
keleti elmélkedési formákban közös, az a passzív magatartás. {Lábjegyzet:37 } 
Ez a passzivitás a rá jellemző alfa-hullámokkal illusztrálja legjobban ennek a technikának az 
egyik legnagyobb problémáját. Lehetséges, hogy szorongásgátló és lazító, mert eltereli a 
figyelmet bizonyos stresszt kiváltó tényezőkről, ám a módszer nem kínál jó megoldást a 
stresszor által gerjesztett problémára. Teljesen különbözik a gondolkodó keresztény 
elmélkedéstől. A biblikus elmélkedésben és imában a hangsúly az aktív gondolkodáson van, 
amely elősegíti a homloklebeny működését. Ahelyett, hogy passzív állapotra törekedne, ami 
visszafojtja a gondolkodást, a keresztény elmélkedés az Istennel való közösségre törekszik, az 
Ő gondolatait gondolja, az Ő jelenlétét érzékeli, és megismeri az Ő akaratát. Ez a fajta 
elmélkedés nemcsak stresszoldó hatású, de alkalmat is ad, hogy értelmes válaszokat és helyes 
megoldásokat találjunk a felmerült problémákra. 
Felmerült némi aggodalom, hogy bizonyos meditációs technikák által kialakított passzív 
mentális állapot talán több rosszat tesz, mint jót. Régóta ismert, hogy a keleti meditáció és 
lazítási módszerek káros hatásúak a központi idegrendszerre. Egy tanulmány kimutatta, hogy 
a szimpatikus idegrendszeri aktivitás magasabb szintjei nagyobb adrenalintermeléssel 
párosulnak. Ez pedig a fejezetben már említett heveny fizikai hatásokat váltja ki a keleti jóga 
művelői között végzett legtöbb felmérés szerint egy amerikai kontrollcsoporttal 
összehasonlítva. {Lábjegyzet:38 } Egy másik vizsgálat során, amelyben a résztvevők 
transzcendentális meditációs tréningnek vetették alá magukat, erőteljesebb szív- és 
érrendszeri stresszválaszt mutattak ki. {Lábjegyzet:39 } 
Lehetséges, hogy a problémák akkor merülnek fel, amikor valaki valóságtól menekülő 
elmélkedési technikákat alkalmaz a konstruktív stratégiák helyett, amelyek képesek a 
stresszkiváltó tényezőt közömbösíteni. Ezt a feltételezést támasztja alá dr. Larry Dossey 



idézett munkája. Egyik – a stresszhormonokat műtét előtt, majd közvetlenül utána és végül 
két nappal a beavatkozás után vizsgáló – tanulmánya megdöbbentő eredményt közöl. Az 
immunitást gyengítő stresszhormonok azoknál a betegeknél szaporodtak fel, akik előtte 
relaxációs technikákat alkalmaztak. Azoknál, akik ezeket a technikákat nem végezték – akik 
nem menekültek a valóság elől –, nem találtak megemelkedett stresszhormonszintet. 
{Lábjegyzet:40 } 
A keleti módszereknél a harmadik probléma potenciális veszélyük, amikor csoportosan végzik 
őket. Ne feledjük, hogy a keleti típusú meditáció alatt az alfa-hullámok a dominánsak, és a 
homloklebeny döntéshozó és értelmező erői visszaszorulnak. Ilyen hipnózisszerű állapotban 
az egyén fogadhat információkat és szuggesztiókat anélkül, hogy megvizsgálná, illetve 
értelmesen átgondolná őket a homloklebenye segítségével. Ne csodálkozzunk, ha a keleti 
vallások kihasználják követőiket a csoportos meditáció során. Ilyen állapotban az agy nem 
tudja értelmesen feldolgozni a bejövő információt. A meditáló ilyenformán ki van téve annak, 
hogy mások veszik át a befolyást az agyműködése felett. Ezek az aggodalmak 
megalapozottak, ezért az ilyen csoportos meditációt el kell kerülni. 
  

Az Istenbe vetett bizalom gyakorlása 

Az Istenbe vetett bizalom a stressz elleni védekezés nyolcadik kulcsgondolata. Sok ember  
fölöttébb aggodalmaskodik az életben adódó körülményeken, és kész elfeledkezni az Isten 
segítségéről, melyet készséggel nyújt számunkra. Az Istenbe vetett bizalom azt jelenti, hogy 
teljesen ráhagyatkozunk életünk minden területén. Ilyen módon Tőle függünk, hogy akarata 
szerint cselekedjen időben és térben, miközben legjobb tudásunk szerint felhasználjuk azt az 
erőt, amelyet Isten nekünk adott. Ez a fajta stressz elleni védelem olyan, mintha az előbbi 
gondolatot, hogy ne aggodalmaskodjunk, mintegy tovább fokoztuk volna. Hatalmas segítséget 
találtam az Istenbe vetett hitben, amikor kísértést éreztem az aggodalmaskodásra. E hit 
semlegesíti a stresszt, és bástya a szorongás ellen. 
Sok ezer – sőt millió – hívő élete tesz tanúbizonyságot arról, hogy Isten bizalomra méltó, és 
értelmes dolog teljesen Reá hagyatkozni az életben. A Szentírásban számos életút története 
olvasható, olyanoké, akik Istenbe vetett élő hittel nem vesztették el a "kontrollt" életük felett, 
az olykor megrázó stressz ellenére sem. Krisztus marad a modell a hit erejének bizonyítására 
a legmegdöbbentőbb stresszben is. Kit ért keményebb stressz, mint Jézust? Nehéz elgondolni 
is a negyven napi böjt után megkísértését a pusztában, szívet tépő elárultatását, a Getsemáne-
kerti haláltusáját, azt, hogy legközelebbi barátai elhagyják, a megfeszíttetése előtti és közbeni 
megalázó és kegyetlen kínzatását. Mindezek félelmetesen illusztrálják a fenti kijelentést. 
A küzdelem ellenére Jézus fenntartotta hitbeli kapcsolatát mennyei Atyjával és szeretetét népe 
iránt. Még a keresztre szegezése után is képes volt arra, hogy kimondja a halhatatlan szavakat: 
"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lukács 23:34) Jézus a 
halála előtti órákban sem mondott egyetlen bíráló szót. Nem szólt keserű megrovással 
azokhoz, akik tenyerébe verték a szegeket; sem azokhoz, akik hamisan esküdtek ellene; és 
azokhoz sem, akik megfeszíttetését kieszközölték. Igen magasrendű stresszkontrollt 
gyakorolt, miközben a vádlói előtt olyan volt, mint egy bárány megöletése előtt. 
Igazságtalanul ítélték el valamiért, amiben nem volt vétkes. Stresszkontrollja csak az Ő 
mennyei Atyjába vetett megingathatatlan hite által volt lehetséges. Csodálatos példa azok 
számára, akik uralni akarják a szavaikat és a tetteiket, ahelyett hogy azok manipulálnák őket. 
Helyesen járnánk el, ha újra és újra elolvasnánk Jézus életét, és megfigyelnénk, hogyan 
birkózott meg a számtalan stresszorral. Életének megismerése erős biztatás számunkra a 
mindennapi életben. 
Pál apostol egy másik bibliai jellem, aki hihetetlen stressz alatt élt. Ő is fölébe tudott 



kerekedni a stresszkiváltó tényezőknek, melyek sokszor majdnem összeroppantották életét. A 
Korinthusbeliekhez írott II. levelében megemlít néhányat azok közül a stresszorok közül, 
amelyeket át kellett élnie. Ezeket idézzük a 18. ábrán {Kép:18 – Pál nehézségei}. 
Az elszenvedett stresszkiváltó tényezők ellenére Pált nem lehetett eltiporni. Teljes bizalommal 
mondhatta: "Mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek." 
(Fil. 4:11) Iskolapéldája az Istenbe vetett feltétlen hit és bizalom győzelmének a stressz felett. 
A 19. ábra {Kép:19 – Bízzunk Istenben, hogy úrrá legyünk a stressz felett!} idézi szavait. 
Az igazi stresszkontroll nem ígéri, hogy kiküszöböli a stresszt, hanem megfelelő ellenálló, 
illetve stresszkezelő képességet biztosít. Idézzük Pál apostolt: hogyha "mindenütt 
nyomoríttatunk, nem szükséges kétségbe esnünk". Pál, a stresszkontroll egyik bajnoka méltán 
adhatná e fejezet címét: Stressz distressz nélkül. Feltárja a megelégedettség titkát a római 
keresztényekhez írott levelében. Az ő szavait idézi a 20. ábra {Kép:20 – Krisztus a szívben}. 
Pál felteszi a szónoki kérdést: "Kicsoda szakaszt el minket Krisztus szerelmétől?" Választ is 
ad: a legártalmasabb stresszkiváltó tényező sem képes beékelődni közénk és Krisztus közé. 
Leszögezi, hogy Krisztus által megnyerte a küzdelmet: "De mindezekben felettébb 
diadalmaskodunk. Azáltal, aki minket szeretett." (Róma 8:37) 
Azt gondolom, hogy Pál úgy használja a "felettébb diadalmaskodunk" kifejezést, hogy annak 
jelentősége legyen. Győzedelmesnek lenni elégnek tűnik, de mi értelme lehet felettébb 
diadalmaskodni? Pált kivégezték keresztényként, egy gyűlölt szekta tagjaként, amelyet 
hamisan vádoltak Róma leégése miatt. (A krónikák feljegyezték, hogy az akkori római 
császár, Néró volt felelős Róma leégéséért, és ő ezt a keresztényekre fogta.) A hagyomány azt 
tartja, hogy az akkori Rómában volt egy Néró-szobor ezzel a felirattal: "Néró, a diadalmas." 
Lehet, hogy Pál számtalanszor elhaladt e szobor mellett. Az ő kijelentése, hogy "felettébb 
diadalmas" a szobor feliratának fokozása. Igen, Néró diadalmas volt, de Isten irántunk való 
szeretetéért mi több mint diadalmasak vagyunk. Mi legyőzhetjük a bennünket körülvevő 
stresszort az erővel, amelyet Isten ad számunkra. 
  

Összegzés 

E fejezet végén végkövetkeztetésként illendő összefoglalni a helyes stresszkontroll nyolc 
kulcsgondolatát. Lásd a 21. ábrán {Kép:21 – A stressz feletti uralom kulcstényezői}. 
Ez a nyolc eljárás a stresszmenedzselésben felbecsülhetetlen volt az én életemben, és 
hasznosnak bizonyult mások életében is, azokéban, akik az általam tartott stressz-
szemináriumokon vettek részt. Talán túl egyszerűnek tűnnek, de ez nem csökkenti az 
értéküket. Meggyőződésem, hogy sokaknak két ok miatt nem sikerül legyőzniük a stresszt. 
Először is, nem értik meg a stressz lényegét. Ezért a stresszkiváltó tényezők elleni küzdelmük 
sem lehet sikeres. Másodszor, ha meg is próbálják felvenni a harcot ellenük, nem használják a 
nyolc alapelvet. Ismét nyíltan Önökhöz intézem a felszólítást: mérjék fel az Önöket érő 
stresszkiváltó tényezőket, majd alkalmazzák az ebben a fejezetben található alapelveket! 
Valószínűleg meglepődéssel tapasztalják majd, milyen messzemenő segítséget nyújtanak a 
stressz legyőzésében. 
  
  
  

                               Tizenötödik fejezet 

                 AIDS ÉS HIV: 



       az elmondhatatlan történet 
  

AIDS: a diagnózis félelmet ébreszt fiatal és idős szívében egyaránt. Szinte lehetetlen leírni 
annak pusztító érzelmi hatását, amikor megmondják valakinek, hogy HIV-vírusa van. Azonnal 
képek jelennek meg az ember lelki szemei előtt: lesoványodott test, fájdalom, szenvedés, 
tehetetlenség és kirekesztettség. 
Talán még az AIDS következményeinél is tragikusabb az a tény, hogy a legtöbb áldozat 
elkerülhette volna a betegséget. Ezért a legfontosabb arra összpontosítani, hogyan lehet 
megelőzni a HIV-vírussal való megfertőződést. Ez a vírus egyengeti az AIDS-betegség útját. 
A következőkben azt hangsúlyozzuk, hogyan lehet valakinek az immunrendszerét fokozott 
működésre késztetni, hogy a lehető leghosszabb és legteljesebb életet élhesse. 
  

Az AIDS meghatározásai 

Az AIDS szerzett immunhiányos tünet-együttest jelent. Az elnevezés szemléletesen írja le e 
betegség legfontosabb vonásait. Először is, az AIDS immunhiánnyal jár. Ez azt jelenti, hogy a 
betegség az immunrendszer gyengülését váltja ki. Az immunrendszer meggyengült állapota 
miatt, az AIDS-betegeknél életet fenyegető, pusztító rákos megbetegedések és fertőzések 
fejlődhetnek ki. 
Másodszor, az AIDS tünetegyüttes. Ez a kifejezés arra utal, hogy ebben az állapotban 
egyidejűleg számos tünet vagy probléma jelenhet meg. Belső hatások, idegrendszeri 
elváltozások és egy sereg más probléma társulhat a rákhoz és a fertőzésekhez. 
Harmadszor: ez az immunrendszer gyengülésével járó tünetegyüttes megszerezhető. Egy 
normális immunrendszerrel rendelkező egyén a fertőzés eredményeképpen megromlott 
immunrendszerének megfelelő állapotba kerül. Az egyik megszerezhető ilyen dolog az emberi 
immunhiányos tünetegyüttest kiváltó vírus a HIV. Az ember nem kaphat AIDS-et, ha nem 
fertőződött HIV-vel. Azonban nem minden HIV-vel fertőzött egyénnél alakul ki 
szükségszerűen AIDS az immunrendszer legyengülésével és az azzal társuló tünetekkel. Még 
tíz év elteltével is csak körülbelül a HIV-vel fertőzöttek felénél fejlődik ki ténylegesen az 
AIDS. {Lábjegyzet:1 } 
Ez a megkülönböztetés igen lényeges. Az immunrendszer meggyengülésével járó AIDS-
betegség és a vele összefüggő tünetek igen eltérőek attól, mintha csak HIV-fertőzésről van 
szó. Tehát HIV-fertőzés kell ahhoz, hogy az AIDS kifejlődjön. Világszerte élnek HIV-fertőzött 
milliók, akik még nem betegedtek meg, és talán néhányan soha nem is fognak. 
  

Az AIDS komoly méreteket öltött az Egyesült Államokban 

Az Egyesült Államokban sok embert elért ez a rettegett betegség, amint az 1. ábra {Kép:01 – 
Az AIDS-probléma nagysága az Egyesült Államokban} szemlélteti. {Lábjegyzet:2 } 
E könyv megírásakor az AIDS-betegek 39%-a még élt. {Lábjegyzet:3 } A halálesetek 
többsége a fiatalok között fordul elő. {Lábjegyzet:4 } Az AIDS okozta halálesetek még a 
fiatalok körében klasszikusnak számító pusztítókat: a baleseteket és a gyilkosságokat is 
megelőzik. {Lábjegyzet:5 } Az AIDS a halálozási listán most még a nyolcadik halálok az 
összes korcsoportot tekintve az Egyesült Államokban. {Lábjegyzet:6 } Ha nem is éri el a 
szívbaj, a rák vagy az agyvérzés éves "vámszedését", az AIDS még így is az egyik legfőbb 
pusztító Amerikában. 



Az AIDS az összes emberi szenvedés mellett, amit okoz, súlyos anyagi terhet is ró a 
társadalomra. Az egészségügyi kiadásokat a 2. ábra {Kép:02 – A HIV egészségügyi költségei 
az Egyesült Államokban} teszi közzé. {Lábjegyzet:7 }, {Lábjegyzet:8 } 
A HIV világszerte számos nehézséget okoz. A 3. ábrán {Kép:03 – HIV világszerte} láthatjuk 
őket. {Lábjegyzet:9 }, {Lábjegyzet:10 }, {Lábjegyzet:11 } 
A HIV-vírussal fertőzöttek több mint 90 százaléka fejlődő országokban él. Öt afrikai 
országban a népesség több mint 10 százaléka fertőzött. 
  

Hogyan vihető át a HIV-vírus? 

Hogyan kerülhetem el a HIV-vírust? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először meg 
kell vizsgáljuk, hogyan vihető át emberről emberre. Csak akkor fertőződhetünk AIDS-
vírussal, ha valaki mástól kerül át hozzánk. Milyen különböző módokon vihető át? Az 
Egyesült Államokban az átvitel legköznapibb módon homoszexuális érintkezés útján történik. 
A 4. ábrán {Kép:04 – A HIV átvitelének ismert útjai} láthatjuk, hogy az átvitelnek vannak 
más útjai is. 
A heteroszexuális érintkezés is átviheti az AIDS-vírust. Az így szerzett HIV sokkal gyakoribb 
az utóbbi időben. 
A szennyezett vér vagy vérplazma, amit a vérátömlesztésnél használnak, ugyancsak kiválthat 
HIV-fertőzést. Igen magas kockázati eséllyel párosuló gyakorlat a drogfogyasztók körében a 
tű kölcsönzése, ami jelentőségét tekintve ugyancsak növekvőben van. A drogot injektáló 
AIDS-páciensek száma 17% volt 1981 és 1987 között. Ez a szám 27%-ra nőtt 1993-tól 1995 
októberéig. {Lábjegyzet:12 } 
Nemcsak a tiltott drogot alkalmazók teszik ki magukat a szennyezett tű révén a vírussal való 
érintkezés kockázatának. Az egészségügyi dolgozók is kaphatnak fertőzést, ha véletlenül 
megszúrják magukat egy olyan tűvel, melyet egy HIV-pozitív páciensnél használtak. Ez 
azonban viszonylag ritkán fordul elő. 1995 végére még 50-et sem érte el az egészségügyi 
dolgozók körében az olyan HIV-fertőzéses esetek száma, amikor világosan bebizonyosodott, 
hogy munkájukból kifolyólag váltak fertőzötté. {Lábjegyzet:13 } 
Még maguk a páciensek is ki lehetnek téve a szennyezett tű kockázatának. Noha a 
sterilizálatlan tűk újra felhasználása nem jelent problémát az Egyesült Államokban, viszont a 
világ más részein igen. Ez az egyik oka annak, amiért az AIDS oly gyorsan terjed 
Romániában. {Lábjegyzet:14 } A szegényes kórházi felügyelet és a pénzügyi nehézségek 
vezetnek oda, hogy injekcióknál – főleg fiatal pácienseknél – sterilizálatlan tűket használnak 
újra. Sok ártatlan gyermeknél alakult ki HIV-fertőzés ennek következményeként. 
Szexuális érintkezés vagy tűszúrások nélkül is előfordulhat a vérrel vagy HIV-fertőzött vér-
plazmával való érintkezés. Elméletileg akkor is meg lehet kapni a vírust, ha nyílt seb vagy 
horzsolás egy HIV-pozitív páciens váladékával érintkezik. Az átvitel akkor is bekövetkezhet, 
ha fertőzött váladékok kerülnek kapcsolatba a száj vagy más testnyílások nyálkahártyáival. Az 
átvitel efféle módjai igen valószínűtlenek. Egy nem régen közzétett dokumentum olyan HIV- 
fertőzést említ, amit egy AIDS-beteg harapása okozott. {Lábjegyzet:15 } Az egyesült 
államokbeli Center for Disease Control and Prevention (Egészségügyi és Megelőzési 
Központ) feljegyezte, hogy a HIV szájon csókolással is átvihető, bár hozzátették, nem igazán 
valószínű, hogy valaki ilyen módon fertőződjék meg. Elismerik, hogy eddig még sohasem 
dokumentáltak olyan esetet, hogy a vírust ezen a módon vitték volna át. {Lábjegyzet:16 } 
Ezzel ellentétben az orális szex talán a legnagyobb kockázat a HIV-fertőzés kialakulásában. 
{Lábjegyzet:17 } 
Az AIDS-vírus átvitelének egy más útja lehet például az anyáról gyermekre történő átvitel. Az 
AIDS-fertőzött gyermekek óriási többsége (kb. 90%-a) HIV-fertőzött anyjától kapta meg a 



vírust még a méhben, a szülési folyamat során, vagy élete első napjaiban. {Lábjegyzet:18 } 
Nem kérdéses, hogy a méhen belül a HIV bevihető az anya véréből a gyermek keringésébe. 
Az újszülöttek a szülés ideje alatt a szülőcsatornában is megkaphatják a fertőzést. A vírus 
ezeket a gyermekeket vagy a nyálkahártyákon – mint amelyek a száj vagy a hüvely 
nyílásainak a belsejét borítják – való bejutás útján, vagy a normális szülési trauma 
következtében keletkező kis bőrsérülések útján fertőzi meg. 
Az anyáról a gyermekre történő átvitel az összes AIDS-eset elenyészően kis százalékára 
szolgál magyarázatul (az összes eset alig egy százalékát teszi ki). {Lábjegyzet:19 } A számok 
azonban jelentősek, ha a csecsemők és gyermekek emberi szenvedésének alapján mérjük őket. 
Az Egyesült Államokban minden évben közel ezer olyan gyermeket diagnosztizálnak AIDS-
szel, akinél a fertőzés forrása az anya volt. {Lábjegyzet:20 } Különleges jelentőségű, hogy 
ezeknek az eseteknek a többségét meg lehetett volna előzni. Ha egy várandós anyánál HIV-
szűrést végeznek, és tudja, hogy fertőzött, óvintézkedések tehetők a terhesség és a szülés 
során, melyek drámai módon csökkentik a gyermek megfertőződésének esélyét. Az efféle 
óvintézkedések nélkül a HIV-fertőzött anya 1:4 eséllyel teszi ki gyermekét a fertőzésnek. Az 
esély 1:12 alá esik, amikor megfelelő óvintézkedések történnek. {Lábjegyzet:21 } 
Az AIDS-járvány kezdete óta az egyesült államokbeli AIDS-esetek durván két százaléka 
vezethető vissza vérátömlesztésekre, más vérkészítményekre (mint például a véralvadást 
szabályozó szerek) vagy szövetekre (szervátültetés). Ez az adat az utóbbi években egy 
százalék alá esett (1993–1995). {Lábjegyzet:22 } A vérátömlesztéses és vérkészítményekkel 
összefüggő esetek számának tovább kell csökkennie a vér alapos vizsgálatának köszönhetően. 

A vérbankokból való HIV-átvitel esélyére, kockázatára irányuló kutatások bátorítóak: a HIV-
átvitel kockázata minden egymillió ellenőrzött véregységből körülbelül két esetre 
korlátozódik. {Lábjegyzet:23 } Némi HIV-szennyezett vér még így is bejut az ország 
vérbankkészletébe. Ez a vér olyan, éppen csak HIV-fertőzött donoroktól származik, akiknél a 
vérvizsgálat még nem mutatta ki a fertőzést. E fáziskésés oka az, hogy a standard HIV-
vérvizsgálat a HIV-re érzékeny antitesteket méri, és három hónapra van szükség ahhoz, 
{Lábjegyzet:24 } hogy kifejlődjenek ezek az antitestek. Majdnem minden HIV-fertőzött 
embernek három hónapon belül elégséges antiteste lesz, hogy a vizsgálat kiderítse a 
fertőzöttség tényét. Ennél korábban a vizsgálat melléfoghat. Ezt az időszakot, amikor HIV-
fertőzés ugyan jelen van, de a standard vérvizsgálat nem derítheti ki, "ablakidőszaknak" 
nevezik. Szerencsére más, különleges HIV-vizsgálatokat is végeznek, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a vérközpontokban kimutassák a fertőzött vért még akkor is, ha ebben az 
"ablakidőszakban" van. {Lábjegyzet:25 } 
Hemofíliások (olyan emberek, akiknek örökletes véralvadási problémáik vannak) súlyos árat 
fizettek a vérátömlesztésért. Noha az összes AIDS-betegnek csupán egy százaléka hemofíliás, 
sokan még azelőtt kapták meg a fertőzést, hogy HIV-re megbízható módon szűrték volna a 
vért. {Lábjegyzet:26 } Ennek az az oka, hogy a hemofíliások életük során sokszor kapnak 
vérátömlesztést. Sokan fertőzött vért kaptak azokban az időkben, amikor a vért még nem 
szűrték HIV-re. 
Mindenkinek pontosan meg kellene értenie, milyen nagy kockázatot jelentenek bizonyos 
tevékenységek. A személyes kockázat csak ily módon csökkenthető a minimálisra. 
  

A heteroszexuális átvitel növekvő szerepe 

1988 előtt a heteroszexuális átvitel az összes AIDS-eset csupán három százalékára 
szolgáltatott magyarázatot. {Lábjegyzet:27 } 1993 óta azonban ez az adat több mint 
háromszorosára növekedett. Újabban az AIDS-esetek 11 százaléka magyarázható 



heteroszexuális kapcsolatokkal. {Lábjegyzet:28 } Az Egyesült Államokban minden évben 
körülbelül 13 000 AIDS-eset vezethető vissza heteroszexuális kapcsolatokra. Ezeknek a 
betegeknek a többsége olyan nő, akit férfiak fertőztek meg. A nők közötti összes AIDS-eset 
hozzávetőlegesen 40 százaléka kapcsolatos heteroszexuális nemi érintkezéssel. 
{Lábjegyzet:29 } A HIV-vírus sokkal könnyebben átjut egy HIV-fertőzött férfiról egy nőre, 
mint egy nőről férfira. {Lábjegyzet:30 } Az 5. ábra {Kép:05 – A HIV heteroszexuális 
átvitelének kockázata, ha a partner HIV-fertőzött} ezt szemlélteti. 
Az AIDS-esetek csupán hat százalékára adnak magyarázatot a heteroszexuális kapcsolatok. 
Az egyesült államokbeli új AIDS-esetek számának összehasonlító ábrázolását mutatja a 6. 
ábra {Kép:06 – Homo- és heteroszexuális férfiak között előforduló, új AIDS-esetek}, 
melyeket hetero- és homoszexuális kapcsolatok okoznak férfiak esetében. {Lábjegyzet:31 }, 
{Lábjegyzet:32 } 
Ha a férfiaknál és nőknél az átvitel összes többi módjával hasonlítjuk össze, a homoszexuális 
érintkezés az esetek viszonylag kisebb részének a forrása. Az 1995 végén publikált 
statisztikákban a homoszexuális átvitel a világszerte előforduló összes AIDS-es megbetegedés 
csupán 45 százalékára ad magyarázatot. Ennyit esett vissza a korábbi 64 százalékról. 
{Lábjegyzet:33 }, {Lábjegyzet:34 } Az Egyesült Államokban azonban a homoszexuális 
átvitel marad a HIV-fertőzés fő oka. 
  

Hogyan nem terjed a HIV? 

Azt is lényeges felismerni, hogyan nem terjed a HIV. Sokféle ellenőrizhetetlen elmélet létezik 
az átvitel útjairól. Ezek az elkerülhetetlen érintkezésekkel összefüggő aggodalmak 
nemkívánatos eredményre vezetnek, amikor szemügyre vesszük a HIV átvitelének ismert 
útjait. Ez nem csupán tudományos kérdés. Ha az összes még teljesen meg nem válaszolt 
kérdésre összpontosítunk, melyeket egyáltalán nem tartunk ellenőrzés alatt, valószínűleg nem 
olyan óvintézkedéseket fogunk tenni, melyek csak elméletileg biztosítanának bennünket, hogy 
ne legyünk HIV-fertőzöttek. A 7. ábrán {Kép:07 – Hogyan nem terjed a HIV-vírus?} azoknak 
a módoknak a felsorolása látható, melyeken nem terjed a HIV. 
A szoros, közeli személyes kapcsolatokról (a már említett érintkezéstípusokat kivéve) még 
nem mutatták ki, hogy átvinnék a betegséget. Egy HIV-fertőzött személlyel való érintkezés a 
háztartásban, a munkahelyen, az iskolában, nyilvános váróteremben vagy akár kórházban nem 
jár következményekkel. {Lábjegyzet:35 } Ennek az az oka, hogy a vírus nem képes túl sokáig 
fennmaradni élő szervezeten kívüli normális környezetben. A közönséges fertőtlenítőszer is 
könnyen el tudja pusztítani. Továbbá nincs kockázata az olyan rovaroktól való fertőződésnek 
sem, mint amilyenek például a szúnyogok. {Lábjegyzet:36 } Ha a világban drasztikusan 
csökkentjük a HIV-fertőzés arányát, már csak az ismert kockázati tényezőkre kell 
összpontosítanunk. 
  

Az AIDS-vírus halálos ítélet? 

Két héttel azelőtt, hogy ez a fejezet megszületett volna, egy újabb személynek kellett 
elmondanom a rendelőmben, hogy HIV-pozitív. HIV-pozitív pácienseim többsége fiatalabb 
ember, de ebben az esetben az illető egy hetvenes éveiben járó nő volt. Más problémái miatt 
keresett fel a rendelőmben, és mindketten meglepődtünk, amikor kiderült, hogy HIV-pozitív. 
Megállapítottuk, hogy önfejű férjétől kapta meg a vírust, akitől már vagy három-négy éve 
elvált. 
Nos, mi van ezzel a nővel, és azzal a sok ezer másikkal, akik HIV-vírussal fertőzöttek? Az 



AIDS-vírus halálos ítélet? Biztosak lehetnek benne, hogy előbb vagy utóbb kifejlődik náluk a 
betegség? A HIV-statisztikák azért nyújtanak némi vigaszt is. Az, hogy az ember 
megfertőződött a vírussal, még nem jelenti azt, hogy végül meg is betegszik AIDS-ben. 
Tanulmányok olyan amerikaiak ezreinek életét kísérték figyelemmel, akik a betegség 1980-as 
évek elején történt felfedezése óta kaptak HIV-fertőzést. Sokan még ma is élnek, ahogy a 8. 
ábra {Kép:08 – Nem minden HIV-vírussal fertőzött kap AIDS-t?} is mutatja. 
{Lábjegyzet:37 }, {Lábjegyzet:38 } 
Figyeljük meg, hogy még tíz év elteltével is csak 50 százalékuknál fejlődött ki AIDS! Ez ara 
utal, hogy ha valakinek HIV-fertőzése van, még nem jelenti azt, hogy szükségszerűen 
megkapja az AIDS-t. 
  

A HIV-fertőzéstől az AIDS-ig vezető ösvény 

Ebben a szakaszban a HIV-fertőzéstől az AIDS-ig vezető ösvényt vesszük szemügyre. Ez az 
információ azért nagyon lényeges, mert segíthet egy HIV-fertőzött egyénnek késleltetni vagy 
elkerülni az AIDS kialakulását. Az immunrendszer egészsége életbevágóan fontos, amikor 
valaki HIV-fertőzött. Ha az ember HIV-vel fertőződik, döntő fontosságú, hogy az 
immunrendszert a lehető legegészségesebb állapotban tartsuk. {Lábjegyzet:39 } 
Egyre több kutató összpontosít a HIV-fertőzésen kívül más tényezőkre is, melyek 
hozzájárulnak az AIDS kifejlődéséhez. Ha az immunrendszer CD4 sejtjei (egy bizonyos 
típusú fehérvérsejt vagy limfocita) igen egészségesek, akkor 200-szor több vírus kell ahhoz, 
hogy megfertőzze ezeket a sejteket, és AIDS-t fejlesszen ki. {Lábjegyzet:40 } Valószínűleg ez 
a magyarázata annak, hogy néhány ember, aki újra meg újra ki van téve a vírussal való 
érintkezésnek, mégsem fertőződik meg. Van két AIDS-es páciensem, akik évekig HIV-
pozitívak voltak. Amíg azonban nem diagnosztizáltuk náluk az AIDS-t, rendszeresen 
folytattak nemi életet feleségükkel – védekezés nélkül –, és mindkét nő mégis HIV-re negatív 
maradt. Ezek a nők ismereteink szerint rendszeresen ki voltak téve a HIV-nek, mégsem jelent 
meg náluk a betegség. Robert Root-Bernstein, a Michigan Állami Egyetem 
fiziológiaprofesszora igen nagy, az immunrendszerrel és az AIDS-szel összefüggő irodalmat 
dokumentált lenyűgöző, Rethinking AIDS: The Tragic Cost of Premature Consensus 
(Újragondolt AIDS: Az idő előtti megegyezés tragikus ára) c. könyvében. {Lábjegyzet:41 } 
Körültekintő kutatásra épülő könyve nem szükségszerűen kisebbíti az emberi immunhiányt 
kiváltó vírus jelentőségét az AIDS-betegség kifejlődésében. Viszont feltételezi, hogy noha a 
HIV-fertőzés lehet az AIDS-hez vezető első lépés, más tényezők végül felgyorsíthatják a 
betegség kifejlődését. E tényezők zöme közvetlenül rongálja az immunrendszert. A HIV-
fertőzött személy előnyére válhat, ha lehetőség szerint kerüli ezeket a tényezőket. 
Az efféle tényezők első csoportjába a különféle drogok és élvezeti cikkek tartoznak. A 9. 
ábrán {Kép:09 – Drogok és élvezeti cikkek, melyek gyengítik az immunrendszert} soroljuk 
fel őket. {Lábjegyzet:42 }, {Lábjegyzet:43 }, {Lábjegyzet:44 } 
Néhány receptre kapható gyógyszer is csökkenti az immunrendszer erejét, és segíti az AIDS 
kifejlődését. A 10. ábrán {Kép:10 – Orvosi rendelvényre kapható gyógyszerek, melyek 
gyengítik az immunrendszert} soroljuk fel ezeket. {Lábjegyzet:45 }, {Lábjegyzet:46 } 
E gyógyszerek mellett más tényezők is károsítják az immunrendszert. Ezeket a 11. ábrán 
{Kép:11 – Immunrendszert gyengítő tényezők} tüntetjük fel. {Lábjegyzet:47 }, 
{Lábjegyzet:48 }, {Lábjegyzet:49 }, {Lábjegyzet:50 } 
Vannak olyan tényezők is, melyek nem annyira az immunrendszert károsítják, mint inkább a 
HIV aktivitását fokozzák, ahogy a 12. ábrán {Kép:12 – A HIV aktivitását serkentő tényezők} 
látható. {Lábjegyzet:51 }, {Lábjegyzet:52 } 
A 9–12. ábrák segítenek megérteni azt a néhány tényezőt, melyek végül befolyásolhatják az 



AIDS kifejlődését, miután a HIV-fertőzés már megtörtént. 
E tényezők többsége emberi ellenőrzés, irányítás alatt áll. Ebből az a tanulság, hogy minden 
olyan dolgot el kell kerülni, ami elnyomhatja az immunfunkciót vagy serkentheti a vírus 
aktivitását. 
Gyakori használatára való tekintettel az immunrendszert elnyomó szerek egyik típusa 
különleges figyelmet érdemel. Ez az alkoholtartalmú italok csoportja. Az alkoholfogyasztás 
kétszeresen is veszélyes, ahogy a 13. ábra {Kép:13 – Az alkohol és az AIDS} szemlélteti. 
Az alkohol elnyomja az agy homloklebenyét, az ítélő- és gondolkodóképesség székhelyét. Ez 
pedig kiteheti az embert a HIV-átvitel kockázatának. Még általában elfogadhatónak tartott 
mennyiségű alkohol befolyása alatt is sokkal valószínűbb, hogy az ember az elvei helyett a 
pillanatnyi vágyait követi, és talán olyan dolgokkal foglalatoskodik, melyeket józan belátással 
elkerült volna. 
Alkoholfogyasztók milliói nincsenek tudatában, hogy a szesz még akkor is elnyomja az 
immunrendszert, ha "társaságban megengedett" vagy "mértéktartó" mennyiséget 
fogyasztanak. Egy ideje már bizonyított az alkohol és a HIV-fertőzés között fennálló 
kapcsolat. Az egyik tanulmányban a kutatók kimutatták, hogy a társas érintkezés szintjén 
történő ivás megnövelheti annak valószínűségét, hogy az ember HIV-fertőzötté válik, ha 
érintkezésbe kerül a vírussal. Kísérletük során dr. Omar Bagasra és kollégái megállapították, 
hogy már négy sör elfogyasztása is sokkal fogékonyabbá teszi az emberi fehérvérsejteket a 
HIV-fertőzésre. Az alkohol mérhető kárt okozott a társasági ivók T-sejtjeiben. Ezek a sejtek 
pedig döntő fontosságúak a HIV-fertőzés esetén. Még hét órával azután is, hogy az összes 
alkohol eltávozott a vérből, az immunrendszer meggyengülése kimutatható volt. 
{Lábjegyzet:53 } Egy másik kutatás arra utal, hogy az alkohol amellett, hogy elősegíti a HIV-
fertőzést, a HIV-pozitívvá válás után is negatívan hathat az egyén immunrendszerére. 
{Lábjegyzet:54 } Tehát a szokásos társasági ivás immungyengítő hatásai növelhetik annak 
valószínűségét, hogy a HIV-pozitív egyénnél teljesen kifejlődjön az AIDS. 
A média sajnos többnyire figyelmen kívül hagyja az alkoholfogyasztás és más életmódbeli 
tényezők HIV-betegségre gyakorolt hatását. Lehet, hogy egy immunműködést fokozó életmód 
népszerűsítése többet jelenthetett volna az AIDS gyors terjedésének megelőzése terén, mint az 
óvszer használatára vonatkozó népszerű üzenet. 
  

A stressz és az AIDS 

A depresszióval járó stresszel teli élet – valószínűleg az immunrendszerre gyakorolt járulékos 
elnyomó hatása következtében – növelheti a HIV-fertőzés kockázatát. {Lábjegyzet:55 } 
Súlyos stresszhelyzetek négyszeresére növelik a HIV AIDS-szé fejlődésének esélyét. Talán 
nem mindig sikerül felülkerekedni a stresszkiváltó tényezőkön az ember környezetében, de a 
velük megbirkózó mechanizmusok kiépítése, kifejlesztése igen lényeges egy HIV-pozitív 
személy számára. Ennek lehetséges módozatait részletezzük a "Stressz distressz nélkül" című 
tizennegyedik fejezetben. 
Az immunrendszerünket károsító tényezők elkerülése mellett vannak pozitív dolgok, 
melyeket mi is megtehetünk, hogy javítsunk immunmechanizmusunk működésén. Az egyik 
ilyen immunfokozó életmódbeli tényező: a testgyakorlás. HIV-fertőzött egyéneknél a 
mértéktartó testgyakorlás csökkentheti az AIDS kifejlődésének valószínűségét. 
{Lábjegyzet:56 } 
Kísérletek igazolták, hogy akiknek a legmagasabb volt az E-vitamin-szintje (amit a 
vitaminban gazdag étrend és nem a kiegészítők, pótlékok útján nyertek) azok közül 34 
százalékkal kevesebben estek ágynak AIDS-szel, szemben azokkal, akiknél alacsony volt E-
vitamin szintje. {Lábjegyzet:57 } A teljes növényi táplálék, mivel tele van értékes 



fitokemikáliákkal, számos elméleti előnnyel rendelkezik az E-vitamin-pótlékokkal szemben. 
A "Jó hír a rákról: megelőzhető" c. fejezet felsorolja az E-vitaminban gazdag élelmiszereket. 
A B12-vitamin vérszintjei is fontosak. Azoknál a HIV-pozitív személyeknél, akiknél a B12-
vitamin-szint alacsony, kétszer nagyobb eséllyel fejlődik ki az AIDS, mint a magas 
vérvitaminszinttel rendelkező egyéneknél. {Lábjegyzet:58 } Mivel a növényi táplálékok 
általában nem sok B12-vitamint tartalmaznak, a teljesen vegetáriánus étrenden élőknek azt 
ajánlom, hogy szedjenek B12-kiegészítőket. A sok növényi táplálékot tartalmazó étrend is 
növelheti a glutation, a szervezet termelte hatékony antioxidáns vérszintjét. A magas 
glutationszintnek kulcsszerepe van a HIV-fertőzés kifejlődésének lelassításában. Azok a HIV-
fertőzött emberek, akiknek alacsony a glutationszintje, sokkal kisebb valószínűséggel élik túl 
a három évet, mint azok, akiknek a glutationszintje normális. {Lábjegyzet:59 } 
Az immunrendszer serkentésének vannak más módjai is. Minél erősebb az immunrendszer, 
annál kevésbé valószínű, hogy kialakuljon a HIV-fertőzés, és még kevésbé valószínű, hogy az 
AIDS kifejlődjön, ha már HIV-pozitív valaki. A rákról szóló fejezetben további információ 
található arról, hogyan lehet erős és egészséges állapotban tartani az immunrendszert. 

A HIV-fertőzés megelőzése 

Sokkal jobb elkerülni a HIV-fertőzést, mint már a fertőzés után megkísérelni serkenteni az 
immunrendszert. Mi a leghatékonyabb módja, hogy soha ne fertőződjünk meg HIV-vírussal? 
Vegyük szemügyre a 14. ábrán {Kép:14 – Az AIDS-statisztika az Egyesült Államokban} 
azokat a népességcsoportokat, amelyeknél 1996-ban kifejlődött az AIDS! Ennek alapján 
választ találunk a kérdésre is. {Lábjegyzet:60 } 
Figyeljük meg, hogy az AIDS-paciensek 97 százalékánál nem alakult volna ki a betegség, ha 
nem hoztak volna olyan személyes döntéseket, melyeket végül is megtettek a szexuális 
tevékenységre és a drogfogyasztásra vonatkozóan. Az általános elgondolás ellenére az AIDS-
járványra nem az óvszer volt a megfelelő válasz, és most sem az. Az óvszer nem megfelelő 
gát a HIV-fertőzés ellen. Mivel az óvszerek néha még a terhességet is lehetővé teszik, sokkal 
könnyebben áteresztik az AIDS-vírust is sok más szexuálisan átvihető betegséggel együtt. Az 
AIDS-vírus sokkal kisebb, mint a spermium. Mi tehát a védekezés legjobb módja? 
Dr. Albert Whiting bátorkodott egy olyan kijelentést tenni, ami oly módon vegyíti a 
gyakorlatiasságot a valósággal, hogy néhányan hajlandók szóba állni vele. Kijelentése a 15. 
ábrán {Kép:15 – Isten megoldása az AIDS-problémára} olvasható. {Lábjegyzet:61 } 
Az egész életen át tartó monogám házasság fényévnyi ugrást tesz az AIDS-probléma 
megoldása felé. Ki az az orvos, aki ilyen népszerűtlen kijelentésre ragadtatja magát? Dr. 
Whiting a H. N. Adventista Egyház egészségügyi igazgatója. Ebben a pozícióban egyedülálló 
rálátása van a világ egészségügyi kérdéseire, mert a h. n. adventisták szerte a világon 
szervezett egészségügyi munkát végeznek közel 500 egyházi tulajdonban lévő kórházban és 
klinikán. {Lábjegyzet:62 } Az egyház világszerte végzett munkájával való foglalatosságából 
adódóan dr. Whitingnek egyedülálló helyzetben van. Az AIDS világprobléma, és más 
országokban sokkal jobban eluralkodott, mint az Egyesült Államokban. 
Nem túl nagy követelés a két ellentétes nem tagjai között a szexuális aktivitást egy életen át 
tartó monogám kapcsolatra korlátozni? Meggyőződésem, hogy dr. Whiting szavai adják meg 
a kulcsot a HIV-fertőzés megelőzéséhez. A doktor kijelentése azonban nem újszerű. A Biblia 
időtlen eszméinek egyik világos kifejeződése. Ezen túl közegészségügyi szempontból is 
ésszerűek dr. Whiting szavai. E szemléletnek a megelőzésre és annak az erkölcsi 
sarokkövekre vonatkozó jelentősége miatt indokolt gondosan megvizsgálni a bibliai elveket, 
melyek összefüggésben vannak a HIV-átvitellel. A bibliai elvek megvalósításának elveiről és 
a szükséges lelkierőről a Szentírás világosan beszél. Mielőtt azonban ezeket az örök érvényű 
bibliai meglátásokat áttekintenénk, tágabb értelemben is meg kell vizsgálnunk a kérdést. Az 



ihletett tanács, melyet majd megvizsgálunk, nemcsak az AIDS-re vonatkozik, hanem egy 
seregnyi más, szexuálisan átvihető betegségre is, melyek óriási vámot szednek. 
  

Szexuális úton átvihető további betegségek 

A mai általános szexuális gyakorlat az AIDS mellett más betegségek és végzetes állapotok 
kockázatának is kiteheti az embert. A 16. ábrán {Kép:16 – Szexuálisan átvihető egyéb 
betegségek az Egyesült Államokban} hét mindennapos, szexuálisan átvihető betegséget és 
néhány belőlük származó problémát soroltunk fel. 
A méhnyakrák vagy a nyitott méh a nőknél előforduló egyik legáltalánosabb rákféle. Egyedül 
az Egyesült Államokban minden évben tizenötezer új esetet diagnosztizálnak, és közel 5000 
ember hal meg ebben a betegségben. {Lábjegyzet:63 } A méhnyakrák világszerte a második 
legáltalánosabb rák (a mell rákos megbetegedését követi), és 471 000 nőt érint minden évben. 
{Lábjegyzet:64 } Noha számos életmódbeli tényező befolyásolja, hogy vajon kifejlődik-e 
méhnyakrák, vagy pedig nem, van egy tényező, ami mindig jelen van, ha ez a rák kialakul. Ez 
az egyszerű tényező az emberi papillomavírus-fertőzés (HPV). A National Institute of Health 
(NIH) egyik szakértői jelentés kimutatta e fertőzés és a rák közötti feltűnő kapcsolatot: "A 
méhnyak rákos megbetegedése egyedülálló abban, hogy ez az első fontosabb daganat, amiről 
kimutatták, hogy lényegileg minden esetben kifejlődött. Az emberi papillomavírus DNS-e 
lényegileg minden méhnyaki karcinómában megtalálható a világon mindenhol." 
{Lábjegyzet:65 } Fontos hangsúlyozni, hogy a HPV szexuális úton átvihető. A nők ezt a rákot 
kiváltó fertőzést egy olyan valakivel való szexuális érintkezés útján kapják meg, akiben benne 
van a vírus. 
Dr. Patricia S. Braly nőgyógyász és rákspecialista a Louisiana Állami Egyetemen és a NIH 
méhnyakrákos megbetegedéseket vizsgáló szakértői gárdájának társelnöke ismerte fel e rákot 
kiváltó fertőzés megdöbbentő gyakoriságát. Kimutatta, hogy négy, kollégiumban lakó, 
szexuálisan aktív nő közül egy HPV-fertőzött lesz egy éven belül. Ez még akkor is 
bekövetkezik, ha átlagosan csak két hímnemű partnere volt. A HPV gyakoriságára alapozva 
Dr. Braly folytatta vizsgálatait, arra koncentrálva, kik azok, akik nincsenek kitéve e pusztító 
rák nagyfokú veszélyének. Ezek megfelelnek a 17. ábrán {Kép:17 – Nők, akiknél alacsony a 
méhnyakrák kockázata} felsorolt kritériumoknak. 
A HPV és más, nemi úton átvihető betegségek az amerikaiakat még járványszerű méretekben 
kínozzák. Amerikában minden évben 12 millió ember fertőződik meg újonnan nemi úton 
terjedő betegséggel. {Lábjegyzet:66 } Még ha valaki meg is ússza a HIV- és a HPV-fertőzést, 
más fertőzések kockázata még igen magas lehet. A hepatitis B-t is nagyon gyakran nemi úton 
viszik át. Cirrózissal, sőt májrákkal járó krónikus májfertőzést okozhat. Becslések szerint 
évente 1600 amerikai hal meg szexuális úton szerzett hepatitis B-től. {Lábjegyzet:67 } 

Nemi úton átvitt betegségek és az élet minősége 

A nemi úton terjedő betegségek nem csupán a korai halál kockázatának teszik ki az embert, de 
az élet minőségét is nagymértékben rontják. Például Amerikában évente körülbelül egymillió 
nőnél alakul ki medencegyulladás, a gonorreához és chlamydiához kapcsolódó, komoly 
komplikációval járó, mindennapos betegség. Ez a betegség nemcsak fájdalmas, de minden 
évben 150 000 nőt tesz meddővé. {Lábjegyzet:68 } 
A medence gyulladásos betegségén átesett nő hajlamos a kürtterhességre (méhen kívüli 
terhességre). Ilyen esetben a megtermékenyített pete a petefészekből a méhbe vezető egyik 
redős petevezetékben tartózkodik. Ahogy a magzat nő, a vezeték tágul és ha nem veszik észre, 
kiszakad. Ez akár életet fenyegető esemény is lehet. A medence gyulladásos betegségén 



átesett nőnek lehet, hogy igen nagy fizikai és érzelmi árat kell fizetnie. A társadalom is 
jelentős anyagi terhet vesz magára e betegség miatt, a vele társuló terméketlenség és 
rendellenes terhességek folytán. Egy tanulmány kimutatta, hogy az évi költségek az Egyesült 
Államokban elérik a 2,6 milliárd dollárt. {Lábjegyzet:69 } 
Férfiak és nők egyaránt kaphatnak ivarszervi herpeszt. Az Egyesült Államokban minden 
évben úgy 270 000 új eset fordul elő, miközben 20 millióan már fertőzöttek, és e 
gyógyíthatatlan betegség meg-megújuló támadásaitól szenvednek. {Lábjegyzet:70 } A kankó 
és a szifilisz talán kikerült a rivaldafényből, de továbbra is létezik. Évente kétmillió amerikai 
kap kankót, és 35 000 betegszik meg szifilisztől. {Lábjegyzet:71 } Az utóbbi, ha nem kezelik 
azonnal megfelelő módon, szívproblémákat okozhat, valamint agyi és idegrendszeri 
betegségeket is előidézhet. 
A nemi úton terjedő betegségek talán egyik legnagyobb tragédiája, hogy a fiatalokat sújtja 
leginkább. Az évi 12 millió medencegyulladásos beteg 86 százaléka 15–29 éves. 
{Lábjegyzet:72 } Megdöbbentő, hogy a szexuálisan aktív tizenéveseknél minden negyedik 
még tizenéves korában megbetegszik ettől a betegségtől. {Lábjegyzet:73 } 
  

A szexuális magatartás a hatodik a halált okozó tényezők sorában 

Látjuk, hogy a nemi magatartás sokféle módon felelős a fájdalomért, a szenvedésért és 
halálért. Az adatok sokkolóak voltak, amikor McGinnis és Foege kutatók, az 1990-es 
statisztikák elemezése után kijelentették, hogy minden évben 30 000 amerikai hal meg a nemi 
élet terén tanúsított helytelen viselkedése miatt. A halál tényleges okait vizsgáló 
tanulmányukban a kutatók megállapították, hogy a halált okozó külső tényezők közül a 
szexuális magatartás sorolható a hetedik helyre. {Lábjegyzet:74 } Sajnos 1994 óta a szexuális 
magatartás az egyik gyorsan növekvő halálok az Egyesült Államokban, minthogy körülbelül 
40 000 amerikai halt meg szexuális viselkedések közvetlen következményeként. A nemi 
magatartás most a hatodik vezető tényleges halálokká lépett elő. {Lábjegyzet:75 } 
  

Óvszerek kontra önmegtartóztatás 

Ahogy már láttuk, az óvszer használatára késztető, HIV-sarkallta, sokéves tanítás ellenére a 
nemi úton átvihető egyéb betegségek növekedőben vannak. Ez az egyre növekvő 
óvszerhasználat ellenére következett be Amerikában. Sok szakértő azt tanította, hogy a HIV-
fertőzések és a szexuálisan átvihető betegségek számának csökkentésére az a megoldás, ha 
fokozzuk az óvszer használatát. Az óvszerek eladása és használata növekedőben van, de a 
nemi úton terjedő betegségek száma is. {Lábjegyzet:76 } Ez ugyancsak zavarba ejtett sok 
óvszerpárti szakembert, de a tőlük hallható tanulság az, hogy sokkal több óvszert kell 
használnunk. Ámbár a HIV-fertőzést és a nemi úton terjedő betegségeket az óvszer használata 
(noha nem százszázalékos biztonsággal) megelőzheti, ennél sokkal jobb módszer az 
önmegtartóztatás, mert az mindig működik, amikor csak gyakorolják. 
Akik a házasságon kívüli nemi életet gyakran űzik, lehetővé teszik, hogy érzelmeik és 
vágyaik a helyesebb ítéletalkotás, előrelátás, valamint gondolkodóképesség ellenében 
elsőbbséget élvezzenek, és megengedik, hogy az agy homloklebenye háttérbe szoruljon, és a 
vágy vegye át az uralmat a gondolkodás felett. Ilyen állapotban senki sem számíthat arra, 
hogy objektív belső ellenőrzés történik ("nem teszem, hacsak nincs nálam óvszer"), mielőtt 
belemegy az aktusba. Az óvszerre vonatkozó felhívás többnyire ezért vallott kudarcot 
Amerikában. Ezzel egyezik a következő indoklás is: 
1. Sok baleset akkor fordul elő az úton, ha a vezető alkoholos befolyás alatt áll. 



2. Ki kell tegyük a táblát: "Légy különösen óvatos az úton, ha alkoholt fogyasztasz! 
Mivel az alkohol elnyomja az agy homloklebenyét, tehát a "légy óvatos" aligha lehetséges. 
Így van ez a szabados nemi aktusok esetén is. "Elég körültekintőnek lenni" szinte lehetetlen a 
homloklebeny elnyomott helyzete miatt. Az alkohollal kapcsolatos balesetekre és a nemi úton 
átvihető betegségekre nem az a megoldás, hogy legyen biztonságosabb, amikor csináljuk, 
hanem hogy egyáltalán ne csináljuk, azaz tartóztassuk meg magunkat tőle. Megtanítani 
valakit arra, hogyan legyen önmegtartóztató, valójában sokkal könnyebb, és sokkal több 
sikerrel jár, mivel az agy homloklebenye ilyenkor a helyzet magaslatán áll. 

Változások kellenek, hogy legyőzzük az AIDS-t és más nemi úton terjedő 
betegségeket 

A HIV és más nemi úton terjeszthető betegségek következményei arra emlékeztetnek minket, 
hogy szexuális gyakorlatunknak messze terjedő hatása van egészségünkre és jólétünkre. 
Mivel változtatásokra van szükség, hogy csökkentsük a halál és pusztulás tehertételét, 
tekintsünk át néhány időtlen elvet, melyek ezzel a kérdéssel kapcsolatosak. 
  

A Biblia kinyilatkoztatja a "biztonságos nemi élet" valódi szabályait 

A Szentírás elején Isten saját hangján nyilatkoztatta ki és saját kezével írta le a 
Tízparancsolatként ismert tíz erkölcsi szabály egyedülálló együttesét. A Biblia nem tíz 
javaslatnak vagy tíz jó ötletnek, hanem tíz parancsolatnak nevezi őket. {Lábjegyzet:77 } 
Elnevezésük egyedülálló keletkezésükkel párosul. Ez a Szentírásnak az egyetlen olyan része, 
amit közvetlenül maga Isten írt le. Mindez elég indok az ünnepélyes, komoly figyelemre. 
A Tízparancsolat olyan erkölcsi iránytűt ad, amit sokan nélkülöznek manapság. Kimondja a jó 
és a rossz közötti különbséget. Gondolkozzunk el egy pillanatra e tíz ihletett, az életre 
vonatkozó szabályon, ahogy Mózes II. könyve 20. fejezetében megtalálhatók! Az első négy 
parancsolat azt írja le, hogyan viszonyuljunk Istenhez. A többi hat parancsolat pedig az 
egymással való érintkezésünk területére összpontosít. Ez utóbbi csoport szívében találjuk az 
Ótestamentumban megfogalmazott hetedik parancsolatot. Jézus is hivatkozott erre a 
különleges parancsolatra az Újtestamentumban. Mindkét szöveget tartalmazza a 18. ábra 
{Kép:18 – A hetedik parancsolat}. 
A Merriam Webster's Szótár megfogalmazza a "házasságtörés" szó mai jelentését: "önkéntes 
nemi érintkezés egy nős férfi és valaki más, nem a felesége között, vagy egy férjes nő és 
valaki más, nem a férje között". {Lábjegyzet:78 } 
A hetedik parancsolat nemi tisztaságra vonatkozó rendelkezése azonban nemcsak a házas 
személyek közötti fizikai tettekkel foglalkozik. Híres hegyi beszédében Jézus nyilvánvalóvá 
tette, hogy a hetedik parancsolat olyan tág határok között mozog, hogy még a gondolataink 
szintjére is kiterjed. Ez az újtestamentumi idézet cáfolja azt a tévhitet, hogy csak az 
Ótestamentum szólít fel nemi tisztaságra, az Újtestamentum nem. 
A Biblia első öt könyvében máshol (hisszük, hogy ihletésre valamennyit Mózes foglalta 
írásba) még többet olvashatunk az erkölcsi, nemi tisztaság hetedik parancsolatban testet öltött 
magas mércéjéről. A nemi élet tisztaságának három további aspektusát sorolja fel a 19. ábra 
{Kép:19 – Három bibliai előírás, ami védelmet nyújt az AIDS ellen}. 
Látjuk, hogy a Szentírás tiltja a homoszexualitást, a prostitúciót és az állatokkal való nemi 
érintkezést. Ha a világ lakossága gondosan figyelt volna a homoszexuális kapcsolatokat tiltó 
elvekre, az AIDS valószínűleg sohasem lett volna világméretű járvánnyá. Továbbá figyeljük 
meg, hogy a házassági állapotra való mindennemű hivatkozás nélkül hangzik ez a parancs! A 
Biblia nemi tisztaságra vonatkozó felhívása minden egyénre kiterjed, nem csak a házasokra. 



A prostitúciót tiltó parancs egyáltalán nem meglepő. Ma is vannak ezt tiltó polgári 
törvényeink. E parancsolat áthágásának óriási hatása van az AIDS terjedésére szerte a világon. 
Az állatokkal való nemi érintkezésre vonatkozó tiltást illetően olyan elmélet is napvilágot 
látott, hogy a HIV az emberi népesség tagjai közé állatokkal való tiltott nemi érintkezés útján 
került. Ki kellene mutatni, hogy az emberszabásúak családja igenis otthont ad egy AIDS-hez 
hasonló, Simian Immunodeficiency vírusnak (majomimmunhiányt előidéző vírus). 
{Lábjegyzet:79 } Ha volt egy ember-állati AIDS-láncszem, elképzelhető, hogy az AIDS-t 
soha nem kapták volna meg emberek, ha ezt a parancsolatot betartották volna. 
  

Isten elsődlegesen gondolatainkra összpontosít 

Az összes most szemügyre vett ótestamentumi elvet az Újtestamentum gyakran még 
erőteljesebb kifejezések alkalmazásával erősíti. Jézus szolgálata kezdetén mondott szavai jól 
illusztrálják "a kívánság okából asszonyra tekintés" bűnös voltát. Ez a figyelmeztetés egy 
visszatérő bibliai témát világít meg. Isten és a Szentírás nemcsak a bűnös cselekedetekkel 
törődik, hanem egy sokkal központibb helyet elfoglaló kérdéssel is: a bűnös gondolatokkal. 
Mielőtt a bűnt elköveti valaki, először elméjében fogan meg. Ezért irányul a Szentírás a lélek 
bástyája, az emberi értelem felé. 
Nem rossz az, hogy Jézus tisztázza, miszerint a parancsolatok kiterjednek a bűnös 
gondolatokra is. Inkább erőteljes segítséget jelent viselkedésünk, magatartásunk irányítása, 
ellenőrzése terén, amit a legnehezebb megvalósítani. Ha sohasem szakítunk egy magatartással 
a gondolataink szintjén, arra kárhoztatjuk magunkat, hogy megadjuk magunkat a kísértésnek, 
vagy arra, hogy az állandó elbukás állapotában éljünk. Például ha valaki vágyódik vagy 
álmodozik egy tiltott cselekedet után, végül valószínűleg vagy belebocsátkozik abba a bűnbe, 
vagy rettenetesen kifosztva érzi magát. Ha viszont az ember úgy dönt, hogy elfogadja a bibliai 
tanácsot, hogy egy efféle cselekedetről még csak gondolkodni sem helyes (hát még 
belebocsátkozni), akkor valódi haladás érhető el. 
Ha gondolatban bűnre érzek kísértést, gondolataimat átválthatom egy másik irányba. Ez a 
gyakorlat nemsokára szokásunkká válik, értelmünkben pedig hajlandóság alakul ki, hogy 
eltérő irányban gondolkodjunk. A Biblia azt mondja: "Amik csak igazak, amik csak 
becsületesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak jó hírűek... ezekről 
gondolkodjunk." {Lábjegyzet:80 } Ahelyett, hogy ezek az új szokások kényelmetlenséget és a 
kifosztottság érzését keltenék, inkább segítenek, hogy ellenálljunk a kísértésnek. Ezenkívül 
megélhetjük, milyen az, amikor az embernek saját akarata által uralt szabadsága van, s nem az 
érzelmi megmozdulások irányítják. Az ily módon elért siker majd azt kívánja az embertől, 
hogy kerülje a nemiséggel telített könyveket, filmeket, videókat, magazinokat, melyek éppen 
ellentétesek a gondolkodás tisztaságával. A sikerre vivő út igen közel lesz már ahhoz, hogy 
erőfeszítést tegyünk a lélek útjai feletti őrködésre. 
  

A Biblia részletesen szól a homoszexuális kapcsolatokról 

Ahogy az előbb már megfogalmaztuk, a homoszexuális kapcsolatok még mindig az AIDS 
első számú okának számítanak az Egyesült Államokban. Ezért szinte felszólító erejű, hogy 
tisztázzuk még tovább az erre a témára vonatkozó bibliai tanácsot. A homoszexuális 
kapcsolatok elleni tiltás nem szorítkozik csupán az Ótestamentumra, az Újtestamentum is 
hirdeti. 
Az Újtestamentumban, a Rómabeliekhez írt levél 1. fejezetében "tisztátalan indulatú" (26. 
vers) egyénekről olvasunk, akiket az istentelenség és igazságtalanság (az erkölcsi mérce 



hiánya) jellemez (18. vers). A tisztátalan praktikák között világos hivatkozás található a 20. 
ábrán {Kép:20 – Az Újtestamentumban megintett homoszexualitás} leírt homoszexuális 
kapcsolatokra. 
Ahogy várható, ez a szakasz teljes összhangban van a homoszexuális aktusok korábban 
idézett ótestamentumi tiltásával. 
Igen fontos különbséget tenni a homoszexuális aktusok és a homoszexuális tendenciák, 
hajlamok között. Létezik bizonyíték, aminek alapján feltételezhető, hogy néhány 
homoszexuális tendencia az egyén kontrollját vagy döntését felülmúló erők következménye. 
Az emberekkel kapcsolatos vizsgálatok és az állatkísérletek egyre inkább értékelhető 
eredményeket mutatnak erre vonatkozóan. Például dr. Gunter Dorner és kollégái egy 
riportsorozatot jelentettek meg, amely szerint kapcsolat van az erős stresszhatásnak kitett 
anyák és fiú magzatuk homoszexuális hajlama között. Az egyik kísérlet során megállapították, 
hogy sokkal nagyobb számban születtek német homoszexuális férfiak a súlyos 
stresszhatásokat jelentő II. világháború idején vagy nem sokkal az azt követő években. 
{Lábjegyzet:81 } Állatkísérleteket is végeztek, melyek alapján feltételezhető, hogy születés 
előtti hormonális különbségek (melyeket például a stressz is kiválthat) növelhetik annak 
valószínűségét, hogy a fiú magzat homoszexuális hajlamokkal fog születni. {Lábjegyzet:82 }, 
{Lábjegyzet:83 } Ezekhez hasonló kísérletek, tanulmányok azt mutatják, hogy a 
homoszexuális lakosság legalábbis egy részének szexuális hajlamai veleszületettek. Fontos 
megérteni, világossá tenni, hogy a beállítottság, a hajlam nem jogosít fel arra, hogy olyan 
dolgokba merüljünk bele, melyeket a Biblia tilt. A Biblia megtiltja a heteroszexuális 
hajlamokkal rendelkező egyéneknek, hogy házasságon kívüli nemi aktusokba bocsátkozzanak 
akár gondolatban, akár cselekedetben. S a Biblia ilyet azoknak sem enged, akiknek 
homoszexuális hajlamaik vannak. Röviden a bűn nem az irányultság, a hajlam, hanem amit 
mi teszünk a hajlamokkal. 
Sok olyan dokumentált eset létezik, hogy korábban homoszexuális beállítottságú egyéneknek, 
az Isten kegyelmének hatalma által heteroszexuális hajlamai lettek. Közülük néhányan 
monogám heteroszexuális kapcsolatot tartanak fenn. {Lábjegyzet:84 }, {Lábjegyzet:85 } A 
homoszexuális kapcsolatok utáni vágy párhuzamos a házasságtörő heteroszexuális 
kapcsolatokra vagy lopásra irányuló vágyakkal. Az ember életében az Isten kegyelme által 
ezek a vágyak mind legyőzhetők. Az Újtestamentumban van egy másik homoszexuálisokhoz 
intézett figyelmeztetés. A 21. ábra {Kép:21 – Az örök élet forog kockán} idézi. 
A "se férfiszeplősítők" kifejezés az Újtestamentum eredeti görög nyelvében olyan férfit jelöl, 
aki szexuális tevékenységet folytat egy másik férfival. {Lábjegyzet:86 } Az ilyeneket egy 
sorba állítja a paráznákkal, tolvajokkal, részegesekkel stb. A textus azt magyarázza, hogy akik 
ilyen bűnökben vétkesek, örök sorsukat kockáztatják. 
  

Rosszabb az AIDS-nél? 

Mi lehet rosszabb annál, ha valaki megkapja az AIDS-et? Ez a bibliai figyelmeztetés azt a 
gondolatot tartalmazza, hogy az AIDS-et okozó szexuális aktus örök konzekvenciái 
rosszabbak az AIDS-es beteg földi szenvedéseinél. Vegyük figyelembe: nem lenne jobb 
szenvedni és meghalni az AIDS-től (még fiatalon is), és örök életet nyerni az Isten 
országában, mint "sikeres, virágzó életet élni" 70-80 évig anélkül, hogy részünk lenne abban a 
kiváltságban, hogy Isten örök országát élvezzük? Ez a lényege a szentírási szakasz 
értelmének. A szöveg világosan kifejezésre juttatja: akik házasságtörők, paráznák és 
homoszexuális aktusokat folytatnak, nem örökölik az Isten országát. Azoknak a nemi 
praktikák, melyek az AIDS kockázatának tesznek ki bennünket, rosszabb következményei is 



vannak annál, mint hogy fizikai betegségeket szerezhetünk magunknak. 
  

Istent jobban érdekeli az adás, mint valaminek az elvétele 

Távol áll az Istentől, hogy valamit is elvegyen a homoszexuálisoktól. Inkább adni próbál 
nekik valami végtelenül értékesebbet. Arra kéri őket, szakadjanak el jelenlegi szexuális 
vágyaiktól egy jobb, örök élet reményében. Ahogy megjegyeztük már, Isten tanácsa nem 
csupán egy "más és jobb világra" vonatkozik. Utat mutat a legboldogabb, legegészségesebb 
lét felé itt és most. 
Isten valójában semmivel sem kér többet a homoszexuális hajlamúaktól, mint amennyit a 
heteroszexuális beállítottságúaktól igényel: nevezetesen azt kéri: kövessék szavait jelen és 
örök javukra. Nem kegyetlenségből hanem szeretetből kéri arra az embert, hogy valami 
jobbért cserébe hagyja el kárt okozó vágyait. A felépülőben lévő alkoholista gyakran küzdhet 
az ivásra való erőteljes késztetésekkel. Lehet, hogy vágyódik az után, amiben valaha nagy 
élvezetet talált. Csak egy italt! Akik azonban igazán szeretik őt, minden bátorítást megadnak 
neki ahhoz, hogy már az első kortyra is nemet mondjon. Nem bánnak vele igazságtalanul. 
Szeretik. Talán pillanatnyi kielégülést, megelégedettséget talál az ivásban, de ha nemet mond 
erre az egy élvezetére, megnyílik előtte az ajtó, hogy elkerülje az alkoholizmus pusztító 
hatásait, hogy ezernyi kellemesebb dolgot élvezzen ebben az életben és az eljövendő világon 
is. Így van ez mindazokkal, akiknek – Isten szava szerint – romboló nemi vágyai vannak. A 
heteroszexuális hajlamú embereknek éppúgy, mint a homoszexuális beállítottságúaknak 
nemet kell mondaniuk a tiltott szexuális aktusokra, melyek egykor örömet okoztak nekik. 
Szomorú dolog, hogy a házasságban átélt küzdelmek és viszályok miatt sok házaspár átkozza 
azt a napot, amelyen összeadták őket, és arra vágynak, hogy mielőbb letörjék ezt a gyötrelmes 
igát. Néhányan elválnak. Ennek ellenére sokan, akik képtelenek házastársi kapcsolatba lépni, 
megcsalva érzik magukat. Akik képtelenek monogám kapcsolatra a múltbeli hűtlenség, 
homoszexuális hajlam vagy néhány más okból kifolyólag, úgy érzik, hogy megfosztották őket 
valamitől, amire vágyakoztak. 
Azzal szemben, amit talán a társadalom próbál elmondani nekünk, igen sok tökéletesen 
boldog és elégedett ember van, noha nincs "szeretőjük". Azt senki sem állítja, hogy a 
boldogság azon múlik, hogy valaki házas és egy elkötelezett társsal él. Pál apostol például úgy 
érezte, hogy nőtlensége talán jobb lelki szolgálata szempontjából. (1 Korinthus 7:7–8, 32–34) 
  

A Biblia tényleg tiltja az élvezhető életet? 

Két köznapi tévhit lengi körül a Biblia parancsolatait, amire oda kellene figyelnünk. Az 
egyiket már elég részletesen megvizsgáltuk, nevezetesen, hogy a bibliai elvek követése 
"minden örömet elvesz az életből". Vizsgáljunk meg néhány szentírási szakaszt, melyek 
egyfajta megelégedést nyújtó életre utalnak! A 22. ábrán {Kép:22 – Boldog és teljes értékű 
élet} idézzük őket. 
Akik arról panaszkodnak, hogy a Biblia bizonyos dolgok feladását kéri tőlük, gyakran azok 
közül valók, aki sohasem próbálták követni a bibliai életutat. De figyeljük csak meg az 
ezekben a bibliaszövegekben lévő kifejezéseket: "teljes öröm", "gyönyörűségek", "bővölködő 
élet", jó dolgunk legyen", "boldog az az ember"! 
Ha itt-ott követünk egy szentírási elvet, talán elhagy bennünket a kifosztottság érzése. Az 
igazi szabadság érzetét akkor éljük át, ha a Biblia teljes üzenetét befogadjuk, ami azt jelenti, 
hogy tudatában vagyunk Isten szeretetének, megbántuk múltbeli bűneinket. Felöleli a 
megbocsátást, és hogy olyan életre kötelezzük el magunkat, ami tetszik Üdvözítőnknek. "És 



megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." (János 8:31–32) Isten 
útjainak követése távolról sem korlátozná szabadságunkat és örömeinket, inkább megszabadít 
a rossz szokások és más ártalmas, káros életutak zsarnokságától. Felszabadít, hogy 
megelégedést nyújtó, kielégülést hozó, bűntől mentes életet éljünk. Aki attól fél, hogy 
megkapja az AIDS-t, annak a Biblia biztonságos utat mutat. Annak pedig, aki betegségtől 
szenved és bűntudata van, a Biblia megoldást kínál a bűntudat feloldására, pedig sokan azzal 
vádolják, hogy a Szentírás okozza a bűntudatot. 
Az egészségügyi irodalomban vannak utalások arra, miszerint az Istenben bízó emberek 
tovább élnek. Például dr. Jeremy Kark és kollégái összehasonlítottak két zsidó származású 
csoportot, akik a vallásos istentiszteleti gyakorlatot kivéve igen hasonlítottak egymásra. 
{Lábjegyzet:87 } Életkorra való tekintet nélkül a nem istenhívő közösség tagjai között a halál 
esélye majdnem kétszeres volt a vallásos közösség tagjaihoz képest. Egy hasonló kísérletben a 
stresszel teli élet megnövelte az egészségügyi problémák esélyét egy világi közösségben. Egy 
összehasonlításul szolgáló vallásos közösség tagjai védettnek látszottak a stressz negatív 
hatásai ellen. Dr. Kark munkacsoportja előterjesztett néhány magyarázatot, hogy a vallásos 
közösség tagjai miért tapasztaltak stresszelhárítást és minőségileg jobb, hosszabb életet. 
Érveiket a 23. ábra {Kép:23 – A jobb egészség okai vallásos értelemben engedelmes emberek 
körében, ahogy a tudósok látják} sorolja fel. 
Talán az is éppen olyan fontos, mint Karkék indokai, hogy az igazi hívőknek megvan az a 
biztonságérzetük, hogy tudják, mi a helyes és igaz dolog Isten szemében, Ő majd erőt is ad 
ahhoz, hogy azt tegyék, ami jó, és ez majd számos betegségtől is megkíméli őket. 
Az ember bűnbeesése óta az emberiség betegségei megsokasodtak. Ha azonban összhangban 
élünk a természeti törvényekkel, igencsak csökken az esélye, hogy betegek legyünk. Isten 
szeretete ilyen életre hív, ahogy Ellen White a 24. ábrán {Kép:24 – Isten szeretete még 
mindannyiunkra kiterjed} megfogalmazza. {Lábjegyzet:88 } 
  

Isten segít, ha nincs erőnk 

A szexualitásra vonatkozó bibliai elvekkel kapcsolatban él egy másik hiedelem is, miszerint 
még ha mi mindannyian akarnánk is követni őket, nincs erőnk hozzá, hogy megtegyük. Sokan 
hiszik, hogy egy átlagos felnőtt ember (hagyjuk békén a tizenéveseket és a fiatalokat) 
képtelen követni a nemiséggel kapcsolatos lelki parancsolatokat. Következésképpen olyan 
módszereket támogatnak – mint például az óvszer használata –, melyek az 
önmegtartóztatással szemben valójában növelik az AIDS terjedésének esélyét. Amint már 
említettük is, az óvszerek semmi esetre sem küszöbölik ki teljesen a HIV-fertőzés esélyét. 
Ahogy dr. Whiting kimutatta: a bibliai elvek követésével tudjuk leginkább megelőzni ezt a 
tragikus fertőzést. 
Önök talán erre azt mondják: "Megértem az elveket, de honnan vegyek erőt, hogy kövessem 
is őket? Hogyan tudok összeköttetésbe kerülni Isten erejével, hogy a jót tegyem?" Először is 
tudnunk kell, hogy mi a jó és mi a rossz. Miután ezt már tudjuk, le kell győznünk bűnös 
hajlamainkat azáltal, hogy bízunk Istenben, és együttműködünk Vele. Ebben a könyvben a 
természetes életmód rendszabályaira összpontosítunk, hogy megelőzzük és kezeljük a 
betegséget. Az összes természetes rendszabály közül talán a leginkább mellőzött: "Bízzál az 
Isten hatalmában." Ez a gyakran elfelejtett rendelkezés éppen ahhoz a segítséghez irányít 
bennünket, amire leginkább szükségünk van. 
Amikor HIV-fertőzéssel diagnosztizálnak embereket, gyakran valódi személyes bűntudatot 
kell érezzenek. Ez a bűntudat talán annak a felismerésnek a következménye, hogy áthágták 
személyes erkölcsi kódexüket. Néhányan úgy gondolták, hogy a legjobb módja annak, hogy 
az efféle bűntudatot feloldják, ha hozzásegítik az embereket, hogy változtassák meg a 



helyesről és a helytelenről alkotott elképzeléseiket. Az efféle megközelítés egyértelműen 
ártalmas, ha azt eredményezi, hogy elvetik Isten törvényét. Ne próbáljuk meggyőzni 
magunkat arról, hogy valami helyes, amikor lelkünk mélyén jól tudjuk, hogy helytelen. Az 
ilyen körforgás egy időre segít elfelejteni vétkünket, de nem igazán nyújt hosszú távú 
megoldást. A legeredményesebb, legsikeresebb eljárás, ha elismerjük bűneinket, és törekszünk 
arra, hogy bocsánatot nyerjünk arra, amit vétettünk. 
A helytelenül cselekvés elismerése sokunknak nehezére esik. Korunkban népszerűtlenné vált 
beismerni, amit helytelenül tettünk. Mindent elkövetünk, csakhogy ne kelljen kimondanunk, 
hogy hibáztunk. Hibáztatni a körülményeket vagy valakit mindig sokkal könnyebbnek látszik. 
A lelki gyógyulás terén az első lépés, ha beismerjük, hogy vétkeztünk. 
  

A megbocsátás bőségesen rendelkezésünkre áll 

A Biblia világosan tanítja, hogy Isten megbocsátása elnyerhető. A Szentírás kinyilatkoztatja, 
hogy ha alázatosan Istenhez fordulunk, biztosak lehetünk abban, hogy Neki is az a vágya, 
hogy megbocsásson, és megbánásra késztessen. Vessük magunk mögé bűnös útjainkat, akkor 
Isten meg is bocsát nekünk (bővölködik a megbocsátásban). {Lábjegyzet:89 } Egy szerető és 
megbocsátó Megváltóba vetett hit (bizalom) vezet bennünket igazi megbánásra (a bűn miatti 
sajnálatra), és a megújulni akarás vágyát is ez kelti fel bennünk ("az Isten jósága megtérésre 
indít"). {Lábjegyzet:90 } Ez pedig arra sarkall bennünket, hogy valljuk meg és hagyjuk el a 
helytelenül cselekvés régi útjait. Akik megvallották bűnös tetteiket, hit és bűnbánat útján 
örökölhetik Isten országát. Még ha valaki HIV-fertőzötté lesz is a Biblia által kárhoztatott 
praktikák miatt, nem reménytelen a helyzete. Krisztus meg akar bocsátani és meg is bocsát 
neki. Ez igazán jó hír. 
  

Az Isten eljövendő országának természete 

Sokan félreértik Isten bocsánatát. Noha Isten megbocsát, ha hitet tanúsítunk Iránta, ez 
azonban nem jogosít fel a bűnre. Róma 3:31-ben Pál erre figyelmeztet: "A törvényt tehát 
hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük." 
Azt mondja, hogy hit által tényleg megerősítjük a törvényt, s nem eltöröljük. 
Noha a Biblia új testet ígér, amikor a hívők belépnek a mennybe a feltámadáskor ("...a 
halottak romolhatatlan testben támadnak fel"), {Lábjegyzet:91 } nem ígér új jellemet. Igaz, 
hogy "új születésben" részesülhetünk, amikor Krisztust hit által megragadjuk mint személyes 
Megváltónkat. Az Ő jellemének kiformálása ezzel az új kezdettel indul, és egész életen át tart, 
ahogy engedjük Istennek, hogy kialakítson bennünk egy az Övével összhangban lévő 
természetet. Mindez azért fontos, mert a mi szerető Atyánk arra törekszik most, hogy 
előkészítse azok jellemét a mennyei, örökkévaló örömre, akik szeretik Őt. 
Milyen lesz a menny? A nemi tisztaság elvei ott sem fognak megváltozni. A homoszexuális 
kapcsolatok, a prostitúció és az állatokkal való érintkezés nem lesz hirtelen jó. Milyen lenne a 
menny, ha lakosai sohasem uralkodnának az efféle nemi vágyak felett? Nem lenne öröm a 
menny örökkévalóságában azok számára, akiknek jelleme nem tisztult meg gondolkodásuk 
bűnös beidegződéseitől. Tehát amikor Isten állást foglal a nemi bűnök minden formája ellen, 
szeretetből teszi, lelki javunkra. Mennyei Atyánk megmutatja nekünk, milyennek kell lenni a 
jellemünknek ahhoz, hogy Vele együtt élvezzük az örökkévalóságot. Ahogy Pál apostol 
megfogalmazza: "És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek 
megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." 
{Lábjegyzet:92 } Továbbá Isten kötelezte magát arra, hogy a jellemátalakítás művében sikert 



ad mindazoknak, akik ezt választják. Máskülönben nem parancsolná meg. Isten sohasem kér 
tőlünk semmi olyat, amit ne tudnánk a Vele való együttműködés útján véghezvinni. Vegyünk 
szemügyre néhány bibliai ígéretet, melyek bizonyságát adják annak, hogy Isten erőt ad 
nékünk, hogy olyan életet éljünk, amilyenre elhívott minket. A 25. ábrán {Kép:25 – Az erő 
forrása a keresztény életben} soroljuk fel ezeket az elveket. 
A hívő életében Isten vállalja a felelősséget mind a jó cselekvésének vágyáért (akarás), mind a 
jó véghezviteléért (cselekvés). Fontos hangsúlyozni, hogy amikor az Istennel való 
együttműködés mellett döntünk, és számítunk erejére, megváltoztatja akaratunkat. A bűnös 
vágyak, bűnre való hajlamok, melyek láthatóan kitörölhetetlen csatornákat martak elménkbe, 
Isten által legyőzhetők, Ő munkálja bennünk mind az akarást, mind pedig annak 
véghezvitelét, amit Ő helyesnek nyilatkoztatott ki. 
Az emberi és isteni együttműködés szerepe hasonló a szervokormányos autó vezetéséhez. 
Nekem kell döntenem, nekem kell forgatnom a kormányt, de amikor elfordítom a kereket, 
emberi erőmet meghaladó erő (a mérnökök szervorendszernek nevezik) teszi könnyűvé a 
kormány elfordítását számomra. Még több bibliai információt találunk arra vonatkozóan, 
hogyan férhetünk az isteni Erő Forrásához, aki megbocsátja helytelenségeinket, és győzelmes 
életet biztosít számunkra a "Hogyan küzdjük le a rossz szokásokat és a szenvedélyekhez való 
kötődést?" című 18. fejezetben. 
  

A HIV-fertőzés és az agy 

Sajnos sok HIV-fertőzött ember nem él a megbocsátás lehetőségével, amit Isten ingyen 
biztosít számára. Ahogy a HIV-betegség kiteljesedik, nehézzé válik, ha ugyan nem 
lehetetlenné, hogy Isten megbocsátását válassza az ember. Hogyan tehetek ilyen merész 
kijelentést? Végkövetkeztetéseimet arra alapozom, ahogyan a HIV hat a testre. Tekintsük át a 
HIV-fertőzés néhány hatását, melyek arra tanítanak, hogy minél előbb odafigyel a HIV-
fertőzött ember a lelki kérdésekre, annál jobb. 
Ha egyszer az HIV-vírus bejut valakibe, osztódni és szaporodni kezd. Két fontos hatása 
mindenképpen van az emberi testre. Legyengíti az immunrendszert, és károsítja az agyat. A 
fertőzések és a rák a HIV másodlagos hatásai, melyeket az immunrendszer meggyengülése 
idéz elő. Az agyra gyakorolt károsító hatását a 26. ábra {Kép:26 – Az AIDS hatása az agyra} 
ecseteli. {Lábjegyzet:93 } 
Egy igen fontos gyakorlati szempont következik abból, ha megértjük a HIV agyra gyakorolt 
hatását. Akiknél megállapították, hogy HIV-pozitívak, "rendbe kell szedni életüket". Még ha 
valaki túl is él komoly fertőzéseket és más betegségeket, melyek becserkészik a HIV-
fertőzöttet, az agy működése az AIDS-elmebaj komplexusnak köszönhetően igen gyorsan 
romolhat. Más szóval, ha valakit AIDS-szel diagnosztizáltak, nincs semmi garancia arra, hogy 
sok ideje marad, mielőtt elveszíti erkölcsi tisztánlátását. A megmaradó órák aranyat érnek. Az 
Istennel való személyes kapcsolatnak elsőbbséget kell élveznie, mielőtt a lehetőség elillan az 
örökkévalóságba. Ha vannak elintézendő pénzügyei, ideje, hogy elintézze őket. Ha vannak 
rendezendő, tisztázandó nézeteltérések barátaival vagy a családban, ne késlekedjen! 
  

Következtetés 

Akár a HIV-fertőzés elkerülésére törekszünk, akár a már kialakult fertőzéssel foglalkozunk, rá 
kell mutassak arra, hogy a bibliai válaszoknál nincsenek hathatósabbak. Ha az AIDS 
kijózanító valóságára gondolunk, egyikünknek sincs vesztegetnivaló ideje. Akik nem HIV-
pozitívek, megfertőződhetnek egyetlen váratlan incidens eredményeként, amikor áthágják 



Isten parancsait. Akik megfertőződtek, talán már az AIDS okozta agyi leépülés csúszós 
lejtőjén haladnak lefelé. 
Meg vagyok győződve arról, hogy Isten sohasem akarta, hogy az AIDS-betegség elpusztítsa 
az emberiséget. Megmutatta az élet útját, ami megakadályozta volna, hogy ez a csapás akár 
csak egy talpalatnyi helyet nyerjen. Még nem túl késő, hogy újra felfedezzük Isten 
parancsainak és ígéreteinek erejét. Mint egyének, mint nemzet és mint világközösség 
legyőzhetjük az AIDS-járványt. Legyőzhetjük, akár kifejlesztenek oltóanyagot vagy 
"varázsgyógyszert" valaha, akár nem. Hiszem, hogy még az írmagját is ki tudnánk irtani a 
HIV-átvitel okozta halálnak, ha visszatérnénk a Bibliához, a Biblia Istenéhez és Istennek az 
életre adott ihletett szabályaihoz. Nemcsak a HIV-átvitel lenne csökkenthető drámai módon, 
de évente 40 000 élet is megmenthető lenne országunkban, hogy ne is említsük a nemi úton 
terjedő betegségekből eredő elmondhatatlan szenvedést és gazdasági veszteséget. 
{Lábjegyzet:94 } 
Valóban itt az ideje annak, hogy éljünk az Isten megbocsátásra vonatkozó kegyelmes 
ajánlatával. Ideje, hogy bízzunk Benne, hogy erőt ad egy olyan élethez, ami parancsolataival 
összhangban van. Egy ilyen életvitel pedig megerősíti immunrendszerünket, távol tart az igen 
kockázatos foglalatosságoktól, és ami még ennél is fontosabb, felkészít bennünket a Vele való 
örök örömre. 
  
  
  

                                       Tizenhatodik fejezet 

      ÉL-HAL A CIGARETTÁÉRT? 

      Hagyjon fel vele, és inkább éljen! 
  

Melissa egyáltalán nem számított erre... Azt tudta, hogy a dohányzással megrövidíti az életét. 
"De kit érdekel, hogy hetven- vagy nyolcvan-évesen halok meg – gondolta magában –, és 
különben is, előtte bármikor leszokhatok." Arra viszont, ami most történt, senki sem készítette 
fel. Mindössze 42 éves korában hallotta a szörnyű szavakat: "tüdőrák" és "végzetes". Mint a 
legtöbb tüdőrákban szenvedő dohányos esetében, Melissa betegsége is jóval tovább terjedt a 
tüdejénél. Túl késő volt már az életmentő műtéthez. Ezután kétségbeesett próbálkozással 
Melissa átment a kemoterápia és a besugárzás megpróbáltatásain. 
Melissa tulajdonképpen soha nem akart dohányozni. Az általános iskolában kezdte el, mert 
"minden lány ezt tette". A középiskolában folytatta, akkor is "csak a társaság kedvéért". Meg 
volt győződve róla, hogy bármikor képes lesz abbahagyni. Azt gondolta, hogy soha nem 
szokik rá, de évekkel a középiskola befejezése után döbbent rá a szomorú valóságra: 
szenvedélyévé vált a dohányzás (a társasági dohányosok 95 százalékával ez történik). Jó 
néhány sikertelen leszokási kísérlet után úgy érvelt magában, hogy végül is élvezi ezt a 
szokást, és vár a leszokással, amíg idős lesz, vagy amíg egészségügyi problémái támadnak. Az 
ő dohányzással kapcsolatos egészségügyi problémája sajnos halálos kimenetelű tüdőrák volt. 
Végül is abbahagyta a dohányzást: mintegy négy hónappal azután, hogy a rákot 
diagnosztizálták, Melissa halott volt. {Lábjegyzet:1 } 
A dohányzás szenvedély. Ha azt kutatjuk, hogy mi az, ami a leginkább károsítja a nemzet 
egészségét, akkor megállapíthatjuk: Amerika vezető szenvedélybetegsége a dohányzás. 
A dohányzásnak azonban nem kellene ezen az irigylésre igazán nem méltó első helyen 
maradnia. Több millió amerikai tanúsíthatja, hogy ezt a szokást el lehet hagyni, mert ők is 



megtették. Ha ön dohányzik, a legjobb hír az, hogy önnek is sikerülhet leszokni erről a 
szenvedélyről. E fejezet nyolc részre tagolódik: 
I. Felfedi a dohányzás által okozott károsodásokat. 
II. Megvizsgálja a dohányzással összefüggő rákos megbetegedéseket. 
III. Szól a szív- és érrendszeri betegségekről. 
IV. Áttekinti a dohányzásnak a nem dohányzókra gyakorolt hatását. 
V. Vizsgálja a dohányzás által okozott krónikus tüdőbetegségeket. 
VI. Olyan egészségügyi problémákról szól, melyeket a cigaretta okoz, rontva az élet 
minőségét. 
VII. A dohányzás néhány pusztító alternatíváját is bemutatja, például a marihuánát, a 
tubákolást és a dohányrágást. 
VIII. Reményt adó befejezéssel zárul, mert elmondjuk, hogyan lehet megszabadulni a 
dohányzás szenvedélyétől. 
  

I. szakasz – A dohányzás halmazati hatása 

Bár a dohányosok többsége szeretne leszokni, csak a kisebbségük tervezi, hogy ezt a lépést a 
közeljövőben meg is teszi. Milyen tényezők késztetnek valakit arra, hogy végül azt mondja: 
"ideje, hogy leszokjam"? Hasonló horderejű kérdés az is, hogy milyen tényezők segítik a 
sikerhez azt, aki ilyen döntésre jut? Ez a fejezet azt a célt szolgálja, hogy segítse a nem 
dohányzókat, hogy nem dohányzók maradjanak, hogy segítse a dohányzókkal megláttatni, 
hogy a mai nap a legalkalmasabb pillanat a leszokásra, valamint hogy mindenki számára 
világos és egyértelmű legyen, hogy a dohányzás minden formájától tartózkodni kell. 
  

Motiváció a leszokáshoz 

Kétségtelen, hogy a dohányzás ártalmait feltáró ismeret a leszokásra leginkább késztető 
tényezők között szerepel. Ilyen jellegű információk sokaknak adtak késztetést a leszokásra, 
amint az 1. ábra {Kép:01 – A dohányzás veszélyeinek ismerete segíti a dohányosokat a 
leszokásban} mutatja. {Lábjegyzet:2 } 
Az országos tiszti főorvos jelentése utáni tendencia nyilvánvaló bizonyságát adja annak, hogy 
a dohányzás veszélyeinek ismerete segítheti a dohányost, hogy döntsön a leszokás mellett. Az 
ebben a fejezetben található információk egy része ismerős lesz. A tények többsége azonban 
valószínűleg nem. A dohányzás káros hatásainak teljes köre nem igazán közismert. Egy 1983-
ban készült felmérésben az egészségügyi dolgozók a nem dohányzást a legelső helyre tették 
azon a listán, mely azt fejezte ki, hogy szerintük mit tehetnek az amerikaiak egészségük 
megóvása érdekében. Ezzel szemben a laikusok véleménye szerint a nem dohányzást csupán a 
távoli tizedik hely illette ugyanebben a felsorolásban. {Lábjegyzet:3 } 
A közegészségügyben dolgozók gyakran csodálkoznak azon, hogy a társadalom milyen 
szenvtelen közönnyel tekint a dohányzásra. Befolyásos közegészségügyi szakemberek 
mintegy 20 év óta a dohányzást a legveszélyesebb közügynek tartják, amivel szembe kellett 
és kell néznünk. Az USA közegészségügyi szolgálatának 1979-es nyilatkozata szerint "a 
dohányzás  a legfontosabb megelőzhető oka a betegségeknek és a korai elhalálozásoknak az 
Egyesült Államokban." Három évvel később C. Everett Koop, az USA akkori országos tiszti 
főorvosa merész kijelentést tett. A dohányzást "korunk legfontosabb közegészségügyi 
kérdésének" nevezte. Dr. Ronald Davis ilyen és ehhez hasonló nyilatkozatok idézése után 
rámutatott arra, hogy "a jövő történészei döbbenettel fognak visszatekinteni, hogy ilyen 
hosszú időbe telt a társadalomnak felügyelete alá vonni a dohányzást". {Lábjegyzet:4 } 



Miért van az, hogy a közvéleménynek – úgy tűnik – olyannyira más a véleménye erről a 
szenvedélyről, mint a szakértőknek? Az egyik ok, hogy a dohányipar egyfajta cenzúrával él a 
nikotinnal és a dohányzással kapcsolatos leleplező sajtóhírekkel szemben. Azáltal érik ezt el, 
hogy befolyásolják az információközlést a dohányhirdetésektől függő magazinoknál. 
{Lábjegyzet:5 } Tudományos elemzések tanúsítják, hogy a cigarettareklámoktól nagy 
mértékben függő magazinok kevésbé hajlandóak cikkeket közölni a dohányzás ártalmairól. Ez 
különösképpen észrevehető a női magazinoknál. {Lábjegyzet:6 } 
Más kockázatokkal is jár a dohányzás azokon kívül, amelyek a dohányos személyes 
egészségét veszélyeztetik. Ezeket is meg fogjuk vizsgálni e fejezetben. Mindegyikük segítheti 
a szenvedélybetegeket, hogy tisztábban láthassák a dohányzás árnyoldalait, ez pedig közelebb 
segíti őket ahhoz, hogy teljesen le tudjanak mondani erről az ártalmas szokásról. Ezek közé az 
egyéb kockázatok közé tartozik a dohányzás által okozott másodlagos kár, a dohányzás ára – 
nemcsak az egyén, hanem családja és munkáltatója számára, továbbá a dohányos példaadása, 
illetve ennek hatása a következő nemzedékre. 
  

A dohányzás messze ható pusztítása 

Mint orvos fontos szerepet tulajdonítok magamnak a dohányzást illetően. Oly sok embert 
láttam szenvedni és idejekorán meghalni a dohányzás egyenes következményeképpen, hogy 
súlyos teherként nehezedik rám, hogy minden lehetséges dolgot megtegyek, hogy segítsek a 
dohányosoknak életükből kiiktatni e halálos szokást. A dohányzás ártalmait kevés dolog tudja 
jobban kifejezni annál, mint hogy hány ember halálát okozza. Szakemberek különböző 
becsléseket végeztek a dohányzás okozta halálozással kapcsolatban. Az a feladatuk, hogy 
embercsoportokat vizsgáljanak és a csoportokat alkotó emberek betegségeit; hogy fejlett 
statisztikai módszerekkel következtetéseket vonjanak le arra nézve, hogy a különböző 
tényezők milyen szerepet játszanak, mennyiben járulnak hozzá a betegségekhez és a 
halálozásokhoz. Az egyik legszélesebb körben publikált tanulmány egyik társszerzője a 
Centers for Disease Control (Egészségügyi Központ) volt igazgatója, dr. William Foege. Ő és 
kollégája, dr. J. Michael McGinnis összehasonlították a dohányzás okozta halálozásokat hét 
másik halált okozó tényezővel. Eredményeiket lásd a 2. ábrán {Kép:02 – A dohányzás okozta 
éves halálozás összehasonlítva más halálozási okokkal}! {Lábjegyzet:7 } 
Figyeljük meg, hogy a dohányzás évente több mint 450 ezer halált okoz! Más tanulmányok 
kimutatják, hogy az USA-ban a dohányzás a felelős minden ötödik halálért, és évente 5 millió 
lehetséges életév vész el emiatt. {Lábjegyzet:8 } Egyértelműen a dohányzás a vezető 
életmódfaktor, mely tömegméretű halálozáshoz vezet. Ennek ellenére jóval nagyobb 
nyilvánosságot kapnak más halálokok, mint például a kábítószerek és az AIDS. Gondoljunk 
bele, mennyi pénz árad különböző szervezetekbe, hogy megállítsák a tiltott 
drogkereskedelmet; mennyi nemzetközi vállalkozást kísérel meg kormányzatunk, hogy a 
kábítószerkartellek központjait megszüntethesse; naponta mennyi információt hallunk a 
kábítószerek forgalmával kapcsolatban! Mégis egyedül a dohányzás évente hússzor annyi 
halált okoz, mint az összes többi kábítószer! A hírekben jóval kevesebbet hallunk a dohány 
egészségkárosító hatásáról ahhoz képest, hogy milyen rendkívüli pusztítást okoz. A dohányzás 
csendben, észrevétlenül fejti ki romboló munkáját, míg más kábítószerek hatása drámaian 
érzékelhető és érdekesebb a hírfogyasztóknak. 
Ehhez hasonlóan óriási publicitást kap az AIDS évente kicsivel több mint 40 000 halálesettel, 
{Lábjegyzet:9 } mely csupán a dohányzás okozta halálesetek 9%-a. A médiákban bőséggel 
láthatunk interjúkat AIDS-áldozatokkal, akik életükért küszködnek. Látott-e vagy hallott-e 
már ön valaha is a hírekben interjút dohányossal, aki a dohányzás által okozott végzetes 
betegségben szenved? Sokszor még a szenvedő dohányos szomszédai sem tudják, hogy a 



dohány volt ismerősük betegségének okozója. Ha ez az ember AIDS-es lenne, az viszont már 
hírértékű esemény volna. 
  

A dohányzás megrövidíti a várható élettartamot 

Mennyi a várható élettartama egy dohányosnak? Néhányan talán azt mondják: "Valamiben 
úgyis meg kell halni, ha nem a dohányzástól, akkor valami mástól." Sokan nem tudják, 
mennyivel rövidül meg egy átlagos dohányos élete. A becslések különböznek egymástól, attól 
függően, hogy milyen embercsoportot vizsgáltak, és kik készítették a felmérést. Az egyik 
leginkább kijózanító statisztikát az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériuma készítette. 
Azt állítják, hogy minden negyedik dohányos korábban hal meg valamilyen dohányzás által 
kiváltott betegségben, átlagosan 21 évet veszítve. {Lábjegyzet:10 } 
A 3. ábra {Kép:03 – A dohányosok halálozása} ezt az összefüggést erősíti meg. 
Milyen tragédia meghalni 60-as éveink elején, és megrövidülni 15-20 nyugdíjas évvel! 
Nemrég fogalmazódott meg ez így bennem, amikor az egyik dohányos páciensem meghalt. 
Egész életében dohányzott, mégis viszonylag egészséges volt 64 éves koráig. Minden 
figyelmeztető jelzés nélkül agyvérzést kapott, melyet a dohányzás okozott, és néhány nappal 
később meghalt. Ha nem dohányzott volna – mivel nem voltak genetikai problémái, egyéb 
rizikófaktorai, életmódbeli helytelenségei – valószínűleg ma is élhetne és egészséges lehetne. 
Ehelyett elveszítette életét, mielőtt a nyugdíjaskor "aranyéveit" élvezhette volna, és láthatta 
volna felnőni unokáit. 
Még ennél is kijózanítóbbak az olyan esetek, mint Melissáé, akiről e fejezet elején szóltunk. 
Néhányan egészen fiatalon halnak meg a dohányzás miatt, noha az is igaz, hogy a többség a 
rosszabb esélyek ellenére megéri a 70-es, 80-as éveit, sőt esetleg még többet is. Nagy 
valószínűséggel ők is szenvednek valamilyen egészségügyi következménytől, amint ezt majd 
a későbbiek során látjuk e fejezetben. Nem szükségszerű, hogy a korai elhalálozás vagy 
hosszú rokkantság az ön osztályrésze is legyen, kedves olvasó. Mától fogva fordíthat sorsán, 
ha lemond a dohányzásról. 
Természetesen a dohányzás miatti korai elhalálozás nem korlátozódik Amerikára. Világszerte 
hatalmas csapás. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrégiben adott ki egy írást a 
következő címmel: "A dohányzási járvány: világméretű közegészségügyi vészhelyzet". 
{Lábjegyzet:11 } Ha úgy gondolja, hogy az Egyesült Államokban a dohányzás problémát 
jelent, gondolja át a következő statisztikai adatokat: Amikor a WHO a férfi dohányosok 
száma szerint 87 országot rangsorolt, az USA a 78. helyre került. A férfiak dohányzási 
szokásait alapul véve a világ legalacsonyabb dohányzási arányszámainak egyikével 
rendelkezünk. 
Ha a női dohányzási rátákat vizsgáljuk (melyek drámaian megugrottak az Egyesült 
Államokban is), ugyanabból a 87 országból még mindig harmincban nagyobb a női 
dohányosok aránya. Miközben a nők a társadalmi egyenjogúság felé vezető úton haladnak 
világszerte, ezzel egyenes arányban számíthatunk arra, hogy a fejlődő gazdaságokban mind 
több és több nő fog dohányozni. Ezek a tények felfedik, hogy a dohányzás más országokra a 
szenvedésnek még nagyobb terhét rója. Ha valakit megdöbbentenek e fejezet elhalálozásra, 
munkaképtelenségre és betegségekre vonatkozó adatai, melyek főként amerikai adatok, nem 
szabad azt sem elfelejtenie, hogy mindez csupán a jéghegy csúcsa. A dohányzás hatását 
Európára vonatkozóan a 4. ábra {Kép:04 – Európaiak tömegei halnak meg a dohányzás 
következtében} szemlélteti. {Lábjegyzet:12 } 
Ezek a döbbenetes halálozási ráták nem korlátozódnak Európára. A fejlődő országokban a 35–
69 éves férfiaknak több mint egyharmada hal meg a dohányzás következtében. 
{Lábjegyzet:13 } Továbbá a nők halálozási adatai e téren világszerte egyre inkább 



felzárkóznak a férfiakéihoz. A felmérések arra utalnak, hogy a nők körében járványszerűen 
terjed a dohányzás okozta halálozás. Amint már utaltam rá, a nők dohányzási rátái a 
legmagasabbak a fejlett országokban. Ezekben az országokban a középkorú nőkre vonatkozó 
statisztikák kijózanítóan hatnak. 1955-ben a nőknek még csupán 2%-a halt meg a dohányzás 
következtében, 1995-ben ez a szám már 13%-ra emelkedett, és azóta is növekszik. 
{Lábjegyzet:14 } 
A dohányzás hatása a fejlődő országokban még pusztítóbb lesz, ha a jelenlegi tendenciák 
folytatódnak. Mivel egyre több amerikai hagyja abba a dohányzást, a dohánytársaságok 
erőteljesesen népszerűsítik halálos terméküket más országokban. A dohányipar olyan 
hatalmas összegeket költ reklámokra sok külföldi országban, hogy ez azt az érzetet kelti az 
emberben, hogy így próbálják visszanyerni az Amerikában elvesztett profitot. 
Amerre a dohányzás szokása elterjed, nyomában mindenütt pusztulás jár. Az Egészségügyi 
Világszervezet becslése szerint évente mintegy 3 millió ember hal meg a dohányzás 
következtében világszerte. {Lábjegyzet:15 } Még döbbenetesebbek a WHO előrejelzései: ha a 
jelenlegi trendek folytatódnak, a 2020-as évekre vagy legkésőbb a 2030-as évek elejére az 
áldozatok száma eléri a tízmilliót évente. {Lábjegyzet:16 } Ezen túlmenően 500 millió ma élő 
ember hal meg majd a dohányzás következtében. {Lábjegyzet:17 } Ezeket az adatokat 
részletezi tovább az 5. számú ábra {Kép:05 – A dohányzás egész földkerekségre kiterjedő 
hatása}. {Lábjegyzet:18 }, {Lábjegyzet:19 } 

A dohányzás hatása a fiatalságra 

A legtöbb dohányos fiatalon szokik rá. A statisztikák szerint ma az Egyesült Államok 
dohányosainak 60%-a 14 évesen {Lábjegyzet:20 } és több mint 90%-a 19 éves kora előtt 
kezdett dohányozni. {Lábjegyzet:21 } A cigarettával való kísérletezés néha már ötéves korban 
kezdődik. {Lábjegyzet:22 } Minden egyes napon 3000 gyermek kezd el dohányozni az USA-
ban. {Lábjegyzet:23 } 
Miért szoknak rá a fiatalok? Milyen információra volna szükségük ahhoz, hogy lássák a 
rászokás veszélyeit? Az Amerikai Rákkutató Társaság (American Cancer Society) tízezer 12–
18 éves fiatalt kérdezett meg a dohányzásról, a 6. ábra {Kép:06 – A dohányzás és a 12-18 
éves fiatalok} mutatja az eredményt. 
Figyeljük meg, hogy a megkérdezettek fele nem gondolta, hogy egy év múlva még 
dohányozni fog, más szavakkal tehát: sok dohányozni kezdő fiatal úgy gondolja, hogy egy 
éven belül abba fogja hagyni, és nem is akar majd újra dohányozni. Úgy vélik, a dohányzás 
időleges dolog, olyasmi, amit csak azért tesznek, mert úgy gondolják, hogy a helyzet 
megkívánja, vagy mert társaik erre késztetik őket, vagy valami más okot találnak. Nem tárul 
fel előttük, hogy egy életen át tartó szokást kezdenek el, és nem tudatosul bennük, hogy azok 
közül, akik megpróbálnak leszokni, csak minden negyedik jár sikerrel. Bár a többség úgy 
gondolja, majd leszokik, egy még nagyobb többség még csak el sem jut odáig, hogy tényleges 
erőfeszítést tegyen a leszokás érdekében – noha szeretnének leszokni! A statisztikák pedig azt 
mutatják, hogy ez a rossz arány a dohányosok egész életére nézve igaz, vagyis azok között, 
akik megpróbálnak leszokni, 75% nem jár sikerrel. Ez a rossz arány javítható, amint ezt látjuk 
majd a VIII. szakaszban, ezt a szokást bárki elhagyhatja, aki helyes módon kísérli meg. 
Ellenben ha nem jó módszert választunk, az erőfeszítés nem jár eredménnyel. 
  

A megelőzésre irányuló erőfeszítéseket leginkább a fiatalokra kell 
összpontosítani 



A megelőzés terén a legtöbb erőfeszítést a gyermekekért és a serdülő fiatalokért kell tennünk, 
több okból is: {Lábjegyzet:24 } 
1. Egyszerűbb, ha egy fiatal el sem kezd dohányozni, mint abbahagyni, miután már rászokott. 
2. Minél fiatalabb korban szokik rá valaki, annál hosszabb ideig van kitéve a dohányzás 
ártalmainak, és annál nagyobb a komoly betegségek kockázata. {Lábjegyzet:25 } 
3. A dohányzás azonnal jelentkező egészségi és szociális hatásai aláaknázhatják az egészséget, 
csökkentik a teljesítőképességet, és rontják az érvényesülési lehetőségeket. 
4. A dohányipar célirányosan fordul a fiatalokhoz, mint jövő vásárlóihoz, {Lábjegyzet:26 } 
tehát nekünk is célirányosan kell segítenünk ezt a korosztályt, hogy legyen erejük 
meghatározni saját jövőjüket. 
5. Ha valóban hiszünk a megelőzésben, azzal a csoporttal kell kezdenünk, mely még nem 
szokott rá – ez a legjobb módja, hogy a dohányzás ártalmait a minimálisra csökkentsük. 
Amint erre utaltunk már, abból a 3000 fiatalból, aki ma szokik rá a dohányzásra, legalább 750 
idő előtt hal meg valamilyen dohányzással kapcsolatos betegségben. {Lábjegyzet:27 } 
Továbbá a 750 áldozat átlagosan 21 életévet veszít. Ez 15 750 életévveszteséget jelent, ami 
ötször-hatszor haladja meg a közlekedési balesetekben és gyilkosságokban együttesen 
elvesztett életévek számát. 
A dohányzás veszélyei nem csupán a cigarettafüstben levő kémiai anyagok által okozott 
kárban rejlenek. Sok szakértő úgy tekint a dohányra, mint "kapukábítószerre". Ez arra utal, 
hogy a dohányzás (és a dohány használatának egyéb formái) gyakran kaput nyit a tiltott 
kábítószerek használatához. Felmérések arra utalnak, hogy a dohányos gyermekek nagyobb 
valószínűséggel kapnak rá az alkoholra, marihuánára, majd később más illegális 
kábítószerekre is. {Lábjegyzet:28 } 
E könyv lapjain a betegségek megelőzését hangsúlyozom, ellentétben azzal a módszerrel, 
amikor utólag próbálunk gyógyítani, miután a baj már felütötte a fejét. Ebben a fejezetben is 
ugyanez a megközelítés módja. A dohányzás okozta betegségek kezelésének legjobb módja: 
segíteni az egyéneknek, hogy elkerüljék a nikotinfüggőséget. Tudja ezt a közegészségügy is, 
mégis vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy a csata vesztésre áll. Új keletű statisztikák 
szerint a végzős középiskolások körében emelkedik a dohányzás aránya, 17%-ról 22%-ra 
(1992-től 1996-ig). {Lábjegyzet:29 } Az Egyesült Államokban jelenleg a középiskolások 
mintegy 30 százaléka nem fejezi be tanulmányait, és a kiesettek háromszor-négyszer nagyobb 
valószínűséggel válnak dohányosokká, mint a középiskolát befejező társaik. {Lábjegyzet:30 } 
Amint említettük, több mint hárommillió 18 év alatti gyermek dohányzik rendszeresen az 
Egyesült Államokban, több mint kétmillió másik pedig aktívan próbálgatja a 
dohánytermékeket. {Lábjegyzet:31 } 
A tét nagy. Nem "csupán" életekről van szó, hanem hihetetlen mennyiségű pénzről. Becslések 
szerint 1989-ben a dohánytársaságok bevételeikből összesen 1,25 milliárd dollárt költöttek el 
kiskorúakra. {Lábjegyzet:32 } A dohányipar 265 millió dollárt fektet be, hogy ingyenes 
cigarettamintákat adjon hirdetésekből kivágható szelvényekért cserébe. Ez hatékony módszer 
annak érdekében, hogy cigarettát adjanak a fiatalok kezébe ingyen, és kicsiny kockázata 
legyen a lebukásnak. Egy nemrég feltűnt Camel-hirdetés egyértelműen az ifjúságra irányult: a 
szelvény felirata javasolta, hogy akinek "kellemetlen" volna kiváltani a kupont, kérjen meg 
egy barátot vagy egy "barátságosnak tűnő idegent", hogy váltsa be a részére. {Lábjegyzet:33 } 

Az "ingyen minta" stratégiája működik. Gondoljunk például Sean Marsee esetére! Ennek az 
oklahomai fiatalnak először egy dohánytársaság képviselője kínált egy adag ingyenes tubákot 
egy rodeó alkalmával. Sean a rászokásáért drága árat fizetett: 18 éves korában meghalt 
szájrákban, melyet a dohány okozott. {Lábjegyzet:34 } 
Azok számára, akik tárgyilagosan tanulmányozták a füst nélküli dohányipari termékek 
értékesítését, egyértelművé vált, hogy hirdetéseik elhelyezésével és az ingyenes mintákkal a 



dohánytársaságok egyértelműen a kiskorúakat célozzák meg. {Lábjegyzet:35 } 
Hogyan segíthetünk a tizenéveseknek és a fiatalabb gyermekeknek, hogy elkerüljék ezt a 
halálos szokást? A három és tizenegy év közötti gyermek esetén a feladat egyszerű: meg kell 
győznünk arról, hogy a dohányzás veszélyes az egészségére. {Lábjegyzet:36 } Ezzel szemben 
a pubertáskorban a legtöbb kutató szerint nem elég az egészséget érintő következményekre 
felhívni a figyelmet. A probléma egyik oka a fiataloknak az a hajlama, hogy magukat 
"halhatatlanoknak" tekintik. Még ha be is ismerik, hogy a dohányzás veszélyes, gyakran nem 
látják be, hogy ez személy szerint rájuk is veszélyt jelent. {Lábjegyzet:37 } 
Sok tényező játszik szerepet a fiatalok dohányzásában, úgymint a barátok befolyása, gyenge 
iskolai teljesítmény stb. Több szakértő szerint ha a megelőzésben csak a dohányra 
összpontosítunk ennél a korcsoportnál, akkor fáradozásunk eleve kudarcra van ítélve. 
Érvelésük szerint a dohányzás elhagyására szólító üzenetek csak akkor lesznek igazán 
hatékonyak, ha részei egy átfogó erőfeszítésnek, melyben megkísérelünk megoldást találni a 
dohányzáshoz vezető szociális problémák egy részére. 
A szülők dohányzása az egyik tényező, mely a gyermekeket is dohányzásra készteti. A szülők 
magatartása mintaként szolgál – akár tudatában vannak ennek, akár nem. {Lábjegyzet:38 } 
Dr. Flay az ifjúkori dohányzásról írt átfogó tanulmányában azt állítja, hogy több felmérés 
szerint a szülői dohányzás a legerősebb meghatározó tényező abban, hogy egy gyermek fog-e 
dohányozni. {Lábjegyzet:39 } Ez a szereputánzó hatás különösképpen a fiatal gyermekek 
esetében fontos: úgy tűnhet nekik, hogy a dohányzás elfogadható, és hogy szabályszerű 
eljárás a stressz vagy az unalom elűzésére. Tehát ha egy szülő abbahagyja a dohányzást, ez az 
egyik legeredményesebb stratégia arra, hogy gyermekei elkerüljék a rászokást. 
A fiatalok dohányzásával kapcsolatban a szociális oldalról való megközelítés többet jelent, 
mint csupán a szülők és más felnőttek példaadása. A vizsgálatok szerint az iskolai 
osztályokban végzett felvilágosító munka akkor a legeredményesebb, ha a problémákat 
szociális összefüggéseikben kezeli. Az ilyen programok jóval eredményesebbek azoknál, 
melyek csupán a dohányzás egészségre káros hatásairól tájékoztatnak. {Lábjegyzet:40 } A 7. 
ábra {Kép:07 – A fiatalok dohányzását megelőző sikeres programok elemei} a legsikeresebb 
programok néhány elemét sorakoztatja fel. {Lábjegyzet:41 }, {Lábjegyzet:42 } 
Világos, hogy a magukat halhatatlannak tekintő fiataloknak azzal tudunk hatékonyan segíteni, 
ha a dohányzás rövid távon érzékelhető káros hatásait hangsúlyozzuk. Ezek közé tartoznak a 
romló sporteredmények, megemelkedett anyagi kiadások, elszíneződött ujjak, idő előtti 
őszülés és kopaszság, rossz lehelet, köhögés, slejmképződés, légzési zavarok (légszomj), 
testszagok, cigarettával okozott égésnyomok és a tűz kockázata. {Lábjegyzet:43 }, 
{Lábjegyzet:44 } Ha fel is fegyvereztük őket e tudással, még mindig fontos tudatosítani 
bennük, hogy a dohányosok kisebbségben vannak, és szükség van arra, hogy eloszlassuk a 
dohányzás előnyeiről keringő legendákat. Hiába tudják a fiatalok, hogy miért ne 
dohányozzanak, a szakértők szerint speciális felkészítésre is szükség van a visszautasítás 
elsajátításához. {Lábjegyzet:45 } A fiataloknak meg kell tanulniuk csoporttársaik előtt 
elfogadható módon nemet mondani. A társaknak adott kellő indoklás tulajdonképpen a 
legeredményesebb módja annak, hogy elfogadhatóvá tegyék álláspontjukat. A gyermek 
mondhatja például: "Köszönöm, nem kérek, mert a ruhámon érződne a szaga", vagy 
"Köszönöm, nem kérek, rontaná a sportteljesítményemet." 
Egy másik tényező, ami segíthet eltéríteni az ifjúságot a dohányzástól az, ha nyíltan 
szembesítjük őket a ténnyel, hogy a dohányzás a nikotintól függővé teszi az embert. Az újabb 
kutatások megerősítik, hogy a napi rendszerességgel dohányzó fiatalok általában ugyanabból 
az okból teszik ezt, mint a felnőttek: függővé váltak. Ezen túl a felmérések jól illusztrálják a 
cigaretták félrevezető természetét. Sok fiatal úgy kezd dohányozni, hogy azt hiszi, lesz ereje 
"ellenőrzése alatt" tartani. {Lábjegyzet:46 } Azonban éppen itt nagyot tévednek. Az a kis 
papírba tekercselt dohány nikotint, egy erős függést kiváltó kémiai anyagot tartalmaz. Dr. 



Luis Sullivan, aki korábban Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere volt, úgy összegzi 
a tinédzserek és a dohányzás közötti kapcsolatot, ahogy a 8. ábrán {Kép:08 – A tizenévesek 
elképzelései} olvasható. 
Még ha meg tudnánk is állítani a fiatalkorúak dohányzásának növekedését a jelenlegi szinten, 
a jövő sötétnek tűnik. A 9. ábra {Kép:09 – Dohánykatasztrófa: a gyermekeinket fenyegető 
veszély} címe jól kifejezi a szörnyű valóságot. {Lábjegyzet:47 } 
Ötmillió gyermek halála olyan katasztrófa, aminek elkerüléséért minden erőnkkel küzdenünk 
kell. E fejezet tartalma döntő szerepet játszhat abban, hogy ezt a járványt megelőzzük. Ha a 
dohányosok megértik ezt az üzenetet, és leszoknak, ha minden szülő továbbadja ezeket az 
információkat gyermekeinek, hatalmas eredményt érhetünk el. 
  

A dohányzás társadalmi költségei 

Amikor az emberi életekben bekövetkező szörnyű pusztítást szemléljük, a dohányzás által 
okozott bármiféle anyagi kár lényegtelennek tűnik. Azonban egy olyan korban, amikor az 
egészségügyre nem jut elegendő pénz, vessünk mégis egy pillantást e szenvedély gazdasági 
hatásaira is! Milyen egészségügyi kiadásokkal jár egy dohányos? A 10. ábra {Kép:10 – 
Dohányzás okozta egészségügyi kiadások} bemutatja a legvalószínűbb becsült adatokat. 
{Lábjegyzet:48 } 
Az Egyesült Államokban az utóbbi időben döbbenetes mértékben megnövekedtek az 
egészségügyi kiadások. Ennek egyik oka a dohányzás hatalmas ára. Sok páciensünk, akiket 
kórházunk intenzív részlegén kezelünk, a dohányzás miatt került hozzánk. Ha ön nem volt 
még egyetlen intenzív osztály betege sem, szerencsésnek tarthatja magát. Az embereket oda 
juttató betegségek rendkívül súlyosak, és a napi kezelési költségek rendkívül magasak. 
Szívroham miatt gyakran kerülnek hozzánk betegek jó néhány napra. Más dohányosok azért 
kerülnek ide, mert úgynevezett "ventilátorra", mechanikus lélegeztető gépre kell tenni őket. 
Noha ezek a készülékek életmentőek, mégis a legnehezebben elviselhető procedúrák közé 
sorolható használatuk a betegek számára. Képzelje csak el magát: ébren fekve egy ágyon, 
miközben egy vastag műanyag cső megy át az orrán vagy száján, a torkán keresztül be 
egészen a légcsőbe. Mindennek tetejébe egy gép lélegzik ön helyett. Ilyen esetekben ön még 
akkor sem tud lélegzetet venni saját magától, ha szeretne. 
Mi a legjobb útja annak, hogy lélegeztető gépre kerüljön? Folytassa a dohányzást! Ahogy 
tüdejének hatékonysága csökken, egyáltalán nem biztos, hogy a műtétek vagy a tüdőgyulladás 
utáni természetes gyógyulás bekövetkezik. Ha ön ilyen helyzetbe kerül, a gyógyítási folyamat 
részeként az intenzív osztály lélegeztető gépére is kerülhet. 
Nemcsak fizikailag megterhelő a pácienseknek az intenzív osztályon feküdni, hanem amint 
említettük, rendkívül költséges is. Honnan jön ez a pénz? Az állami betegbiztosítási 
alapokból, az egészségügyi biztosítóktól, illetve a betegek saját bankszámláiról. A 
dohányzásból fakadó betegségekkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az ezekből fakadó 
költségek teljességgel megelőzhetőek, és ez az egyén saját önkéntes döntésének eredménye. 
Az egyének önkéntes elhatározásának eredményeképpen, mivel rászoknak a dohányzásra, 
összességében évi 50 milliárd dollár egészségügyi többletkiadás keletkezik. Ha ki tudnánk 
küszöbölni a dohányzást Amerikában, bizonyára enyhülne az egészségügyi kiadások terén 
tapasztalható válság. A kiadások növekedése, illetve a szükség, hogy csökkentsük ezeket a 
kiadásokat, enyhülne. Csökkenne vagy talán meg is szűnne az a kényszer, hogy kórházakat 
zárjanak be vagy egészségügyi kutatási programokat hagyjanak abba pénzhiány miatt. 50 
milliárd dollár megtakarítással egészen biztosan sok mindent el lehetne érni. Egészen 
bizonyos, hogy az állami egészségügyi kiadások visszaszorítására irányuló nyomás teljesen 
megszűnne. 



Egyesekben másképpen is megfogalmazódott ez a pénzügyi kérdés. Amikor beszámítunk 
minden, a munkaképesség elvesztéséből és a korai elhalálozásból eredő többletkiadást, azt 
találjuk, hogy az Egyesült Államokban minden negyedik család nagy valószínűséggel azért 
fizet évi ezer dollárt (adók és emelt biztosítási díjak formájában), hogy egyesek élhessenek a 
dohányzás "előjogával". {Lábjegyzet:49 } Ezt szem előtt tartva sok állampolgár arra a 
következtetésre jut, hogy helytelen ily módon az adófizetők pénzét tulajdonképpen a 
dohányosok és a dohányipari cégek támogatására költeni. 
Mások még merészebb javaslatokkal léptek fel. Az egyik legmerészebb szerint: át kell 
rendezni az állami egészségbiztosítási rendszert oly módon, hogy akik dohányoznak, 
legyenek teljesen eltiltva e rendszer előnyeinek élvezésétől. E radikális javaslatot azért 
említem, mert a probléma gazdasági oldalára világít rá. Némely ilyen furcsa javaslat 
átgondolásával a dohányosok felismerhetik, hogy a jelenlegi amerikai rendszerben nemcsak a 
saját egészségüket veszélyeztetik, hanem másokat is arra kényszerítenek, hogy fizessenek a 
dohányzáshoz kapcsolódó költségekért. 
  

A dohányzás csökkenti a dolgozók termelékenységét 

Nem csak az adófizetőknek és a biztosítóknak kell fizetniük a számlákat. A dohányzás vámot 
szed a dohányos munkaadójától is. A munkáltatóknak nem csak egészségbiztosítás 
formájában kell fizetniük. Kiadások keletkeznek a hiányzások miatt, valamint azoknak a 
dolgozóknak a képzési költségei miatt, akiket az idő előtt megrokkant vagy meghalt 
dohányosok helyére kell felvenniük. 
Egy orvos barátom mesélte el nekem egy fiatal hölgy esetét. Miután az illető végsőkig 
elszánta magát arra, hogy leszokjon, beiratkozott egy bentlakásos, dohányzásról leszoktató 
tanfolyamra. Az egyhetes program végén egy korábban elérhetetlennek vélt célt ért el – nem 
dohányzóvá vált. Munkaadója viszont nem volt hajlandó semmilyen anyagi támogatást 
nyújtani neki a dohányzásról leszoktató tanfolyam költségeinek fedezéséhez. 
Ez nem elszigetelt eset. Nehéz megérteni, miért nem támogatják a munkaadók jobban a 
nikotinfüggőségtől való szabadulást elősegítő kezeléseket. Számtalan munkavállalókat segítő 
program létezik, melyek kifizetik az alkohol- vagy kábítószer-függőségtől való szabadulás 
kezelési költségeit, melyek akár több ezer dollárra rúgnak. Miért nem támogatnak 
dohányzásról leszoktató programokat, noha ezek jóval kevésbé költségesek, és több pénzt 
lehet így megtakarítani, különösképpen ha az alkalmazottak nagyobb számát is tekintetbe 
vesszük? 
A statisztikák szerint a munkaadók tulajdonképpen pénzt takaríthatnának meg, ha fizetnék a 
dohányzásról leszoktató tanfolyamot az alkalmazottaknak. A nem dohányzókkal 
összehasonlítva a dohányosok majdnem kétszer olyan gyakran kerülnek kórházba, és több 
mint kétszer annyi időt töltenek ott. Egészségügyi ellátásuk átlag 400–500 dollárral kerül 
többe évente, és átlagosan több napot is hiányoznak a munkából. {Lábjegyzet:50 } Más 
források szerint egy munkaadó összes többletkiadása dohányosonként elérheti az 1200 dollárt. 
{Lábjegyzet:51 } Megint más számítás szerint egy napi két dobozt elszívó, 
negyvenegynéhány éves dohányos esetében a munkaadó körülbelül 30 000 dollárt 
takaríthatna meg, ha az illető abbahagyná a dohányzást. {Lábjegyzet:52 } Egy egyhetes, 
bentlakásos, dohányzásról leszoktató tanfolyam ára töredéke ennek az összegnek. A tanulság 
egyértelmű a munkáltatók számára: ragadjanak meg minden lehetőséget, és segítsék a 
dohányzó alkalmazottakat, hogy leszokjanak. 

A cigarettafüstben lévő káros anyagok 



Ha megtudjuk a dohányfüstben található mérgező kémiai anyagok számát, már nem lesz 
annyira meglepő, hogy ezek az anyagok kiterjedt károsodást okoznak a szervezetben. E 
számot megtalálhatjuk a 11. ábrán {Kép:11 – Több mint 4000 különféle mérgező összetevőt 
azonosítottak a dohányfüstben!}. {Lábjegyzet:53 } 
Ebből a 4000 összetevőből több is rákkeltő; sok közülük toxikus hatású az artériákra. Sok 
összetevő már önmagában is olyan mérgező, hogy törvényileg kellene szabályozni, hogy a 
föld alá, a veszélyes hulladékok közé temessék el, hogy ne okozhasson kárt az emberekben. 
Azonban nincsenek ilyen szabályok, mert haszonnal forgalmazzák a dohányt, mely 
tartalmazza őket. 
  

II. szakasz – A dohányzás és a rák 

Amint erre korábban hivatkoztunk, 1964-ben az Egyesült Államok országos tiszti főorvosa 
megállapította, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz. Ma már nehéz olyan dohányost találni, aki 
ne fogadná el ezt a tényt. A tüdőrákkal kapcsolatos közlést meghallották, és világos a 
dohányosok számára. Azonban nem kapott nyilvánosságot az a tény, hogy a dohányzás növeli 
sok más rákfajta kockázatát. Legalább 16-féle rák van összefüggésben a dohányzással. A 12. 
ábrán {Kép:12 – A dohányzás nem csak tüdőrákot okoz!} megtalálható a felsorolás. 
{Lábjegyzet:54 }, {Lábjegyzet:55 }, {Lábjegyzet:56 }, {Lábjegyzet:57 }, {Lábjegyzet:58 } 
Ezek a rákok a szervezet 16 kritikus pontján lépnek fel. Amint említettük, a becslések szerint 
évente csak az Egyesült Államokban 150 000 ember hal meg rákban a dohányzás egyenes 
következményeként. {Lábjegyzet:59 }, {Lábjegyzet:60 } Az összes rákbetegség majdnem 
egyharmada a dohányzásnak tulajdonítható. {Lábjegyzet:61 } A dohányzás által okozott 
némely rákbetegség hamar végzetessé szokott válni, mint például a nyelőcső-, a tüdő-, a 
hasnyálmirigy-, és a májrák. Más rákbetegségeknél több esély van a gyógyulásra, de 
mindegyik fajta képes súlyos károsodást okozni, és végzetessé válhat. 
  

Tucatnyi karcinogén anyag a dohányfüstben 

A dohányfüst leginkább egy boszorkány kotyvalékára hasonlít, melyet abból a célból 
kutyultak össze, hogy rákot okozzon. A 4000 azonosított kémiai összetevőből 43 közismerten 
karcinogén hatású. Ezek az anyagok képesek beindítani az elrákosodási folyamatot, ezért 
időnként rákkeltőknek is nevezik őket. Továbbá maga a dohány is tartalmaz karcinogéneket, 
ezek az anyagok önmagukban nem képesek rákot kiváltani, azonban ha más karcinogének 
társaságában vannak, növelik a rák kockázatát. {Lábjegyzet:62 } Léteznek még más kémia 
anyagok is a dohányfüstben, melyeket daganatgyorsítóknak neveznek; amint a nevük is utal 
rá, gyorsítják a rák kifejlődését, miután kialakul. 
  

A dohányzás gyengíti a tüdő nyálkatisztító működését 

A dohányzás gyengíti a tüdő normális tisztulási folyamatait. Mikroszkopikus méretű 
szőrszálak, úgynevezett csillószőrök borítják a légutakat, és segítenek a tüdő tisztán 
tartásában. Ezeket az apró csillószőröket nyálka borítja. A nyálka elég sűrű ahhoz, hogy a tüdő 
falához tapadjon, de elég híg ahhoz, hogy a csillószőrök hajtani tudják. Az egészséges 
csillószőrök szüntelenül kifelé terelik a tüdőből a nyákos anyagot; úgy működnek, mint az 
evezők egy hajón: mind egy irányba csapkodnak, a tüdőből kifelé, a száj irányába. Az 
összehangolt csapkodás eredményeként a nyálka a fő légcsövön keresztül a szájba és a 



torokba jut, ahonnan vagy kiköhögjük, vagy lenyeljük. Ez az eljárás hatékonyan védi a tüdőt, 
hiszen a legtöbb idegen részecske a nyálkába ágyazódik be. 
Sajnos a dohányosok csillószőrei megbénulnak. Ezeknek az apró kis szőröknek az elégtelen 
működése miatt, amikor egy dohányos tüdeje rákkeltő kémiai anyagoknak van kitéve, 
kevésbé valószínű, hogy a szervezet meg tud szabadulni tőlük. A dohányfüstben található 
anyagok közül néhány kifejezetten mérgező hatású a csillószőrökre, ilyen például a 
formaldehid, a hidrogén-cianid, a nitrogén-dioxid és az ammónia. {Lábjegyzet:63 } A 
cigarettafüstben képződő szén-monoxid szintén gyengíti a tüdő és a légutak tisztulási 
képességét. {Lábjegyzet:64 } Láthatjuk tehát, hogy az olyan összetevők, mint a formaldehid, 
tulajdonképpen előkészítik a terepet, hogy a dohányfüstben található többi alkotórész nagyobb 
kárt tehessen. 
  

A nikotin és a karcinogének elválaszthatatlanok 

A dohányfüstben található kémiai anyagok kombinációja – amint ezt már régen felismerték – 
sokkal rákkeltőbb, mint a benne található összes karcinogén anyag hatásának összeadásából 
ez várható volna. {Lábjegyzet:65 } Néhány más dolgot is érdemes megfigyelnünk. Lehetetlen 
olyan cigarettát készíteni, amelyik nem rákkeltő. A leginkább toxikus rákkeltő anyagok közül 
néhány a nikotinhoz kapcsolódó kémiai változások eredményeként alakul ki. Ezek a 
változások bekövetkezhetnek a dohánylevél pácolásakor és más feldolgozási eljárások során, 
valamint a dohány égésekor (amikor a cigarettát szívják). {Lábjegyzet:66 } Ezért amíg egy 
cigarettában van nikotin, addig az tartalmaz karcinogén anyagokat is. Mivel a dohányipar már 
kísérletezett a nikotinmentes cigarettákkal, és elvetette őket, a dohányosok ki vannak téve a 
rákkeltő anyagok veszélyének mindaddig, ameddig csak dohányoznak. 
  

A dohányfüst rákkeltő radioaktív anyagokat tartalmaz 

Ma sokan óvakodnak a radioaktív sugárzástól, sokan törekszenek minimumra csökkenteni a 
fogorvosi, orvosi röntgenvizsgálatok számát, hogy ne tegyék ki magukat felesleges 
sugárzásnak. A történelem folyamán a legnagyobb ijedelemre a sugárveszély miatt az egykori 
Szovjetunióban, Csernobilban a nukleáris reaktor balesete miatt került sor. Az európaiak és a 
Közel-Keleten lakók joggal aggódtak e szörnyű katasztrófa által okozott radioaktív sugárzás 
miatt. Egy nemrég megjelent riport, melyet az Amerikai Orvosszövetség folyóirata közölt, az 
Izraelt Csernobil miatt ért sugárzásról szólt. A szerző kimutatta, hogy egy átlagos izraeli 
állampolgár négyegységnyi (mrem) többletsugárzást kapott a csernobili katasztrófa miatt. Ez, 
úgy becsülték, mindössze négy rák miatti halált eredményezett Izrael négymillió lakosából. 
{Lábjegyzet:67 } Azonban egyetlen cigaretta hétegységnyi radioaktív terhelést ró a dohányos 
tüdejére. {Lábjegyzet:68 } 
Egy év leforgása alatt ez tizenkétezerszerese az izraelieket egyenként ért csernobili 
sugárzásnak. A sugárzás forrása a cigarettafüstben található radioaktív polónium 210-es atom. 
A polónium a mezőkön kerül be a dohányba, annak levelén ugyanis mirigyszerű szőrök 
találhatók, melyek összegyűjtik a levegőben e nyomokban megtalálható anyagot. 
{Lábjegyzet:69 } A polónium másik forrása a némely foszfáttartalmú műtrágyában található 
szennyeződés. {Lábjegyzet:70 } Állatkísérletekkel igazolták, hogy a polónium 210 magában 
is rákkeltő, továbbá a radioaktív polónium más rákkeltő anyagokkal együttműködve több 
rákot okoz, mint azt az összesített hatásoktól várhatnánk. {Lábjegyzet:71 } Sajnos a sugárzás 
nem korlátozódik a dohányosra; a sugárzás több mint 75%-a a másodlagos dohányfüstben 
található. {Lábjegyzet:72 } 



Úgy tűnik, ez a sugárzás el is végzi a maga részét a kártételben. Újkeletű kutatások szerint 
összefüggés található a dohányzás és a leukémia között, és a feltételezés szerint a sugárzás 
lehet ezért a felelős. {Lábjegyzet:73 } Ez az összefüggés, továbbá a tény, hogy a másodlagos 
dohányfüstben található a radioaktív sugárzás nagyobb része, talán magyarázatot ad arra a 
régen felfedezett összefüggésre, hogy a dohányosok leszármazottai között magasabb a 
leukémia aránya. 
  

Tüdőrák 

Most irányítsuk figyelmünket az amerikai dohányosok első számú gyilkos rákfajtájára: a 
tüdőrákra. A tüdőrák a vezető halálos rákbetegség az Egyesült Államokban mind a dohányzók 
és a nem dohányzók, mind a férfiak és a nők között. {Lábjegyzet:74 } Néhány évvel ezelőtt 
előzte meg a tüdőrák a mellrákot a nők körében, a férfiak között pedig már régóta ez a 
legelterjedtebb halálos rákfajta. 
Évente több mint 100 000 lakos hal meg az Egyesült Államokban a dohányzás okozta tüdőrák 
következtében. {Lábjegyzet:75 } Egy 25 államra kiterjedő felmérés szerint, melyet az 
Amerikai Ráktársaság végzett, a halálozási szám arányos a naponta elszívott cigaretták 
számával, amint ezt a 13. ábra {Kép:13 – A tüdőrák halálozási kockázata a naponta elszívott 
cigaretták számától függ} mutatja. {Lábjegyzet:76 } 
Figyeljük meg, hogy minél több cigarettát szív el valaki, a rizikó annál nagyobb. Akik két 
vagy több dobozzal is elszívnak naponta (40 vagy több szál cigarettát) azok a tüdőrák 
kifejlődésének rendkívül nagy kockázatát vállalják, több mint 18-szorosát a nem 
dohányzókénak. Azonban aki nagyon keveset dohányzik (kevesebb, mint 10 szálat naponta), 
még mindig ötször akkora kockázatot vállal egy nem dohányoshoz viszonyítva. 
Sokan úgy gondolják, nagy előrehaladást értek el azzal, hogy egy kicsivel több, mint fél 
doboznyira leszorították a naponta elszívott cigaretták számát. Igen, segítenek magukon, de 
még mindig több mint nyolcszoros esélyük van arra, hogy kialakuljon szervezetükben 
Amerika első számú rákbetegsége – és hogy meg is haljanak benne. Amint ez várható is, a 
nem dohányzóknak a legkisebb az esélye e betegség kialakulására; azonban még ennek a 
kockázata is kisebb lenne, ha nem létezne passzív dohányzás. (Ezt a problémát még 
megvizsgáljuk a későbbiekben e fejezetben.) 
Bár elgondolkodtatóak a dohányzás okozta tüdőrák kockázatát mutató számok, még inkább 
kijózanítóak a tüdőrák eredményeképp fellépő korai elhalálozás esélyeiről szóló adatok. 
Kutatók kiszámították, hogy a dohányzás miatti elhalálozásnak különböző életkorokban 
mekkora a kockázata. {Lábjegyzet:77 } Számításaikat egy átlagos 35 éves férfira szabták, aki 
naponta valamivel többet szív el, mint egy doboz cigaretta, 25 vagy több szálat. Mikor 
összehasonlították egy nem dohányzóval, kiderült, hogy egy ilyen személynek harmincszoros 
az esélye arra, hogy 65 éves kora előtt tüdőrákban meghal. {Lábjegyzet:78 } 
Mondhatnák egyesek, miután megtudják, hogy tüdőrákjuk van: "Minek szokjak le, már úgyis 
tüdőrákom van, most már túl késő. Arra számíthatok, hogy a besugárzás és a kemoterápia már 
nem sokat tud segíteni. Különben is, szenvedélybeteg vagyok, túl nehéz volna leszokni." A 
jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint ez nem helyes érvelés. Kutatási céllal 
készítettek egy felmérést, melyben mintegy 540 dohányost vizsgáltak, akiknek a dohányzás 
miatt egy speciális, úgynevezett kissejtes tüdőrákjuk alakult ki. Ezzel az általában halálos 
rákfajtával a betegek 90%-a két év múlva már halott volt, vagy még küszködött a rákkal. 
Azonban 55 beteg (vagyis az eredeti 540 ember 10%-a) rákmentes volt két évvel később. 
Őket joggal nevezhetjük gyógyultaknak. (Figyelembe véve ennek a rákfajtának az erőteljes 
természetét, kétéves túlélési időszak betegségmentessé válással azt jelenti, hogy az illető 
meggyógyult). A legtöbb ezek közül a túlélő páciensek közül felhagyott a dohányzással, 



azonban 12 megmaradt e szenvedélye mellett. A kérdés felmerül, okoz-e valamilyen 
különbséget a további dohányzás egy második rák kialakulásában? A választ a 14. ábra 
{Kép:14 – A dohányzás abbahagyása csökkentette a második rák kockázatát gyógyult 
rákbetegek esetében} mutatja. {Lábjegyzet:79 } 
A dohányosokkal szemben a dohányzást abbahagyóknak 1/3 volt a kockázata, hogy egy 
második tüdőrák lép fel náluk (egy új tüdőrák, nem a kissejtes fajta). Kutatási eredmények, 
mint ez is, rámutatnak arra, hogy a dohányzás abbahagyása elősegíti egy második rák 
felléptének megelőzését. Ez a tény három egyszerű dolgot világít meg a dohányzás és a rák 
kapcsolatáról. 
1. Hogyha ön nem rákos, a dohányról való leszokás nagymértékben csökkenti a kockázatát 
annak, hogy kialakuljon önnél e betegség. 
2. Hogyha ön rákos, amit sikerül meggyógyítani, a leszokás révén nagyobb esélye lesz, hogy 
másodszor ne kapjon rákot. 
3. Ezeknek az előnyöknek a felismerése segítheti önt, hogy leszokjon. 
  

Húgyhólyagrák 

Újabb kutatások megállapításai szerint a cigaretta és a kávé egyaránt növeli a húgyhólyag 
rákjának kockázatát. A hólyagrák talán nem mindennapos kifejezés, pedig az első öt között 
van az idősebb amerikai férfiak számára halálos kimenetelű rákok listáján. {Lábjegyzet:80 } 
Erős dohányosok megháromszorozzák, {Lábjegyzet:81 } míg a nagymértékben kávézók – 
vagyis akik naponta kettő vagy több csésze kávét fogyasztanak – megduplázzák a hólyagrák 
kockázatát. Mivel a cigarettázás folytán képződött karcinogén anyagok egy része a hólyagban 
tárolódik, úgy gondolhatjuk, hogy azok a dohányosok, akik több vizet isznak és gyakrabban 
ürítenek, valamilyen mértékben csökkenteni tudják e rák kockázatának mértékét. Azonban a 
legjobb megelőzés, ha a kávét és a cigarettát is elhagyjuk. 
  

A dohányzás növeli a vastagbélrák kockázatát 

A vastagbélrák olyan rosszindulatú daganat, amelyről nemrég derült ki, hogy összefüggésben 
áll a dohányzással. Bár a prosztatarák több férfit öl meg, és a mellrák több nőt, a vastagbélrák 
a második helyen áll, ha a férfiak és nők átlagát tekintjük. Évek óta tudjuk, hogy a helytelen 
táplálkozás vastagbélrákot okoz, ez a 2. (a rákról szóló) fejezetben leírtak alapján is 
nyilvánvaló. Azonban kevesen gondoltak arra, hogy összefüggés van a dohányzás és a 
vastagbélrák között. Most a Harvard kutatói férfiak és nők esetében egyaránt kimutatták ezt 
az összefüggést, amint a 15. ábra {Kép:15 – A dohányzás és a vastagbélrák} mutatja. 
{Lábjegyzet:82 }, {Lábjegyzet:83 } 
Miért nem fedezték fel a dohányzás vastagbélrák-okozó hatását hamarabb? A tanulmány 
szerzői szerint a dohányfüstben lévő kémiai anyagok alattomos természete miatt e rákfajta 
kockázatának növekedése akár évtizedekkel később jelentkezhet. Egyszerűbben fogalmazva a 
tanulmány azt állítja, hogy a cigarettafüstben levő kémiai anyagok karcinogén hatással 
vannak a bél falára, azonban ez a hatás önmagában nem elég erős ahhoz, hogy vastagbélrákot 
okozzon. A cigaretta toxinjai előkészítik a vastagbelet, hogy rák alakulhasson ki benne. Emiatt 
az ön mai vastagbélrák-kockázatának több köze van a 35 évvel ezelőtti dohányzási 
szokásához, mint ahhoz, mennyit szívott el tegnap, így tehát a dohányzás rákokozó hatása a 
távoli jövőben érvényesül. Minél kevesebbet dohányzik ma, annál kisebb lesz később a 
kockázat; ez is mutatja: leszokni a mai nap a legmegfelelőbb. Amikor a vastagbélrák 
jelentkezik, az majd csak arra mutat rá, hogy régen le kellett volna már szokni a dohányzásról. 



Továbbá a dohányzásnak a vastagbélre gyakorolt maradandó, makacs hatása el kell 
gondolkoztassa a fiatalokat: dohányzásuk hatását akár 35 év múlva vagy még később fogják 
elszenvedni. 
  

Mellrák, melanoma és hímvesszőrák 

A mellrák, a második leggyakoribb rákfajta a nők körében egy másik betegség, amely 
összefüggésben áll a dohányzással. Az eddig említett rákféleségekkel ellentétben a dohányzás 
nem okoz mellrákot; emiatt nem soroltam fel az e fejezet elején található listán. Az eddigi 
tudásunk szerint a dohányosok körében sincs több mellrák, azonban ha kialakul náluk, 
nagyobb valószínűséggel halnak meg. {Lábjegyzet:84 } Ennek magyarázata az a jól 
dokumentálható tény, hogy a dohányzás csökkenti az immunrendszer hatékonyságát, így 
mellrák nagyobb eséllyel tud elterjedni, és tudja végül megölni áldozatát. 
Legalább két tanulmány kimutatta már ezt a tényt. {Lábjegyzet:85 }, {Lábjegyzet:86 } 
Közülük az újabb keletű vizsgálat hatszázezer hölgyet érintett mintegy 900 mellrákos esettel 
és 10 éves vizsgálati időszakkal. Az eredmények a 16. ábrán {Kép:16 – Dohányzás és 
mellrák} láthatók. {Lábjegyzet:87 } 
Olyan dohányosok körében, akiknél melanoma alakult ki, e betegség vér általi átterjedésének 
nagyobb a kockázata, mint nem dohányos betegtársaik körében. {Lábjegyzet:88 } A bőrrák 
egy másik fajtája, a laphámrák 50%-kal gyakoribb a dohányosok körében, mint azok között, 
akik soha nem dohányoztak. {Lábjegyzet:89 } 
Egy másik rákfajta, melyről nem régen derült ki, hogy kapcsolatban áll a dohányzással, a 
hímvesszőrák. Azokkal összehasonlítva, akik soha nem dohányoztak, a dohányosok e pusztító 
rákfajta majdnem háromszoros kockázatával számolhatnak. {Lábjegyzet:90 } Ez a 
rosszindulatú daganat az immunrendszer hiányos működésével van kapcsolatban, továbbá a 
kutatások szerint összefüggésbe hozható a nemi szerveken található szemölcsökkel. 
{Lábjegyzet:91 } 
  

Mit gondoljunk a vonzó és egészséges dohányosokat bemutató képekről? 

A dohánygyárosok gyermekkorunktól kezdve szinte bombáznak bennünket olyan képekkel, 
amelyek nem betegséget és halált ábrázolnak, hanem vonzó nőket és férfias férfiakat szemmel 
láthatólag kicsattanó egészségben, amint cigarettát szívnak vagy tartanak kezükben. Az 
újságokon és az óriásplakátokon található hirdetések ma is dicsőítik a dohányzást. A 
valóságban azonban a modellek, mint a "Marlboro-ember", megfizették az árát 
tevékenységüknek. Ezek közül a személyek közül, akik hírnevüket a dohányipar hirdetései 
révén szerezték meg, többen megrokkantak vagy életüket vesztették a dohányzás miatt. Öt 
példát láthatunk e tragikusan alakuló sorsokra a 17. ábrán {Kép:17 – Öt balvégzetű 
"Marlboro-ember"}. {Lábjegyzet:92 } 
A két túlélő, akiket felsoroltunk, megpróbálta jóvátenni, hogy hazugságot segített fenntartani. 
David Goerlitz és Janet Sackman is a dohányzás szókimondó bírálóivá váltak. 
  

A dohányzás abbahagyása, étrendváltoztatás – a legjobb védelem a rák ellen 

Nincs kétség afelől, hogy a rák kialakulásához több tényező együtthatása szükséges. Vannak 
dohányosok, akik sohasem kapnak rákot. Talán genetikailag védve vannak, vagy valamilyen 
kedvező életmódbeli gyakorlat megóvja őket. Sajnálatos módon a genetika abban segít 



csupán, hogy megtudhatjuk, milyen kockázattal rendelkezünk, de azt nem tudhatjuk, mitől 
vagyunk védve. Például ha önnek mindkét szülője dohányzott, és negyvenévesen meghalt 
tüdőrákban, és ön is dohányzik, önnek kiemelkedően magas az esélye, hogy fiatalon 
meghaljon ebben a betegségben. Ezzel szemben ha mindkét szülője 90 éves korában 
természetes halállal halt meg, bár dohányoztak, ez nem jelent garanciát arra, hogy ön nem 
halhat meg negyvenévesen tüdőrákban. 
A "recesszív gének" adnak magyarázatot arra, hogy miért alakulhat ki gyermekekben olyan 
betegség, amitől egyik szülő sem szenvedett. Lehet a szülőkben rejtett genetikai hajlam 
betegségre, melytől sohasem szenvednek, viszont ha mindkét szülő génjeiben megtalálható ez 
a hajlam, a gyermekükben ki is fog ütközni. 
A genetikai örökség nem befolyásolható, ám több életmódbeli tényező van, amely 
csökkentheti a rák kockázatát még a dohányosok körében is. A táplálkozásnak mélyreható 
szerepe van a rák kockázatában. Több mint 25 tanulmány jelzi, hogy a bőséges gyümölcs- és 
zöldségfogyasztás (olyan zöldségekből, melyeknek magas a béta-karotin-tartalmuk) segíthet 
csökkenteni a tüdőrák kockázatát dohányosok és nem dohányosok körében egyaránt. 
{Lábjegyzet:93 } New York állam nyugati részében lakó férfiak körében, akik több 
zöldségből és gyümölcsből származó béta-karotint fogyasztottak, a tüdőrák kockázata csak 
55% volt azokéhoz képest, akik kevesebb béta-karotint vettek magukhoz. {Lábjegyzet:94 } A 
védőhatás azonban azok esetében volt a legnagyobb, akik soha nem dohányoztak, vagy már 
abbahagyták a dohányzást. Alistair Moodie a dohányosok táplálkozásának szerepéről írt 
kitűnő tanulmányában egy sereg értékes információt közöl. Adatokat mutat be arra 
vonatkozóan, hogy a dohányzás csökkenti a vérben a rákellenes vitaminok mennyiségét, mint 
például a béta-karotinét, a C- és az E-vitaminét. Moodie továbbá tudományos eredményeket 
idézve összefüggést fedezett fel ezeknek a vitaminoknak alacsony szintje és több, 
dohányzással összefüggő rák között. {Lábjegyzet:95 } 
Az orvosi irodalomban közölt felfedezések alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a gyümölcs- és 
zöldségfélék bőséges fogyasztásának szerepe van a rák megelőzésében, azonban ez a jótékony 
hatás akkor a legnagyobb, ha az ember már abbahagyta a dohányzást. Továbbá a 
vitamintabletták szedése nem eredményez olyan jó hatást, mint azoknak az ételeknek a 
fogyasztása, melyek természetes módon gazdagok ezekben a védőhatású vitaminokban. Egy 
finn tanulmány jól igazolja az előzőekben elmondottakat. A kutatók férfi dohányosokat 
vizsgáltak, az egyik csoport szedett vitaminokat, a másik nem. Az E-vitamin- és béta-karotin-
tartalmú táplálékkiegészítők szedése nem mutatott semmiféle rákmegelőző hatást. 
{Lábjegyzet:96 } Sőt úgy tűnt, hogy e tabletták szedése növeli a rák kockázatát. 
Dr. Robert Jacob, az USA Mezőgazdasági Minisztériumának PhD fokozattal rendelkező 
kémikus kutatója a következő lényegbevágó kijelentést tette: "A dohányzásról való 
leszokáson kívül a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelése a leghasznosabb változtatás, amit 
egy dohányos megtehet." {Lábjegyzet:97 } Dr. Jacob a továbbiakban megemlítette, hogy 
táplálékkiegészítők szedése nem egyenrangú alternatíva; a gyümölcsökben és zöldségfélékben 
található jótékony hatású anyagok tabletta formájában jelenleg még nem elérhetőek. 
Világos, hogy aki sok növényi eredetű ételt fogyaszt, az a vitaminokon kívül más 
rákmegelőző hatású anyagot is magához vesz. Az átlag amerikai számára – különösképpen az 
átlagos amerikai dohányos vagy volt dohányos számára – bölcs dolog a zöldségek és 
gyümölcsök bőséges fogyasztása. Azonban látnunk kell, hogy bár a helyes étrend segít, közel 
sem annyit, hogy semlegesítse ennek a szenvedélynek a káros hatásait. Kezdjük a leszokással, 
majd javítsunk étrendünkön, ha helyre akarjuk hozni a dohányzás okozta károkat. 
  

A II. szakasz összegzése 



Ebben a részben a dohányzás pusztító hatásáról elmondottak súlyos tényként állnak előttünk. 
Az adatok ellentmondásmentesek. A cigaretták betegséget, pusztulást és halált okoznak. Nem 
dohányosnak lenni a leghatékonyabb módja a rákmegelőzésnek. Ha ön dohányzik, de szereti 
az életet és élni akar, a legeslegjobb döntés, amit meghozhat, az, hogy minél hamarabb 
leszokik. 
  

III. szakasz – A dohányzás, szív- és érrendszeri betegségek 

Sokan tudják, hogy a dohányzás rákot okoz, de kevés páciensem van tisztában azzal, hogy 
szív- és érrendszeri betegségeket is kivált. {Lábjegyzet:98 } A szívkoszorúér-megbetegedés (a 
szív artériáiban fellépő elzáródás következtében kialakuló betegség) az első számú gyilkos az 
USA-ban, részben a dohányosok nagy száma miatt. Egy másik nagy gyilkos, a gutaütés (más 
néven szélütés, agyinfarktus), szintén kapcsolatban van a dohányzással. {Lábjegyzet:99 } A 
kéz és láb ereinek betegsége, az ún. periferiális vaszkuláris betegség is ugrásszerűen terjed a 
dohányzás miatt. {Lábjegyzet:100 } Ezekben a betegségekben a közös nevező az 
ateroszklerózis (vagyis érelmeszesedés), amit a dohányzás nagymértékben előmozdít. 
{Lábjegyzet:101 } 
Hány amerikai állampolgár hal meg szív- és érrendszeri betegségekben? Ha összeadjuk az 
agyinfarktus, a szívkoszorúér-betegségek és a periferiális vaszkuláris betegségek számát, 
kiderül, hogy évente majdnem egymillió életet követelnek. Ebből közel 300 000 halál a 
dohányzás egyenes következménye. {Lábjegyzet:102 } Egyszerűen szólva, ha ezek az 
emberek nem dohányoztak volna, ma is élhetnének. 
Megalapozott tény, hogy a dohányzás csupán a véredényekre kifejtett hatása miatt is rengeteg 
ember haláláért felelős. Az egész világnak tudnia kellene erről a szörnyűségről. Évekkel 
ezelőtt az Egyesült Államok országos tiszti főorvosa minden egyes állampolgárnak küldött 
egy levelet az AIDS-vírusról. Én is, mint mindenki más, kaptam egy ilyen levelet. Ez az irat 
azzal a céllal született, hogy elmondja, hogyan lehet elkerülni, hogy AIDS-ben haljunk meg. 
Ha összehasonlítjuk a dohányzás által okozott szívbetegség miatti elhalálozások számát az 
évente az AIDS-ben meghaltak viszonylag kis számával, akkor azt találjuk, hogy az országos 
tiszti főorvosnak minden egyes amerikainak öt levelet kellett volna küldenie, hogy 
figyelmeztessen bennünket a dohányzás káros hatására. 

Mennyire növeli a dohányzás a szívroham kockázatát? 

A felmérések szerint azok között a 45–54 évesek között, akik több mint egy csomag cigarettát 
szívnak el naponta, a szívinfarktus kockázata több mint négyszeres. {Lábjegyzet:103 } Az 
idősebb dohányosok koruktól függően, 70–200%-kal növelik kockázatukat. 
{Lábjegyzet:104 } Továbbá ha a dohányzáshoz más rizikófaktorok is társulnak, például a 
magas koleszterinszint és a magas vérnyomás, a káros hatás még nagyobb. A Pooling Project 
Research Group által végzett felmérések összegzése alapján vonhatjuk le ezt a következtetést. 
{Lábjegyzet:105 } (Az eredmények a 18. ábrán {Kép:18 – A dohányzásnak, a magas 
vérnyomásnak és a magas koleszterinszintnek az első súlyos szívroham kiváltásában betöltött 
szerepe} láthatók.) 
Figyeljük meg, hogy 89 alatti diasztolés vérnyomással és 249 alatti koleszterinszinttel ezer 
főből 23 nem dohányzónak volt komoly szívrohama az 59 éves kor elérése előtt. Akik 
dohányoztak, azoknál a rizikó több mint duplájára nőtt. Másrészről, akik ugyan nem 
dohányoztak, de rendelkeztek mindkét másik rizikófaktorral, a betegség kockázata 
négyszeresére emelkedett. Ha ezek a személyek dohányoztak is, a kockázat az alacsony 
rizikójú csoporthoz képest nyolcszorosára nőtt. Természetszerűleg ez a legveszélyeztetettebb 



csoport. A felmérésben vizsgált viszonylag fiatal emberek közül 10 év alatt majdnem minden 
ötödik szívinfarktust kapott. Ez nagyobb kockázat, mint várható lenne, ha egyszerűen csak 
összegeznénk a három rizikótényező kockázatát. 
Az ebből és hasonló tanulmányokból levont következtetések megdöbbentőek. Néhány 
fontosabb megfigyelés a 19. ábrán {Kép:19 – A dohányzás és a szívkoszorúér-betegség} 
látható. {Lábjegyzet:106 } 
Sokan nehezen ismerik el a dohányzás és a szívbetegségek közötti szoros kapcsolatot. A 
statisztikák azonban egyértelműek. A 65 évnél fiatalabb amerikaiak körében férfiaknál a 
szívroham miatti elhalálozás 45%-át, nők esetében 41%-át a dohányzás okozza. Fiatalabb nők 
esetében a kockázat még ennél is nagyobb. Egy tanulmány szerint a fiatal nők esetében a 
szívrohamok 76%-a dohányzás miatt következik be. {Lábjegyzet:107 } 
Hasonló kapcsolat figyelhető meg más nyugati országokban is. Például egy új keletű brit 
tanulmány kiderítette, hogy a 30-as, 40-es éveikben járó dohányosok ötször nagyobb 
valószínűséggel szenvednek szívrohamot, mint nem dohányzó társaik. {Lábjegyzet:108 } Ez a 
vizsgálat kimutatta, hogy az Egyesült Királyságban az 50 év alattiak esetében a szívrohamok 
többségét mindkét nemnél a dohányzás okozza. A dohányozó fiatal nők tovább növelik a 
szívroham kockázatát, ha fogamzásgátló tablettát is szednek. Ezeket a meglepő adatokat 
szemlélteti a 20. ábra {Kép:20 – Fogamzásgátló tabletta szedése, dohányzás és szívroham}. 
Figyeljük meg, hogy a dohányzás tablettaszedéssel kombinálva a várhatónál jóval nagyobb 
kockázatot jelent, ha megnézzük, hogy a két rizikófaktor egyenként mennyivel növeli a 
kockázatot. 
  

A dohányzás által okozott végzetes szívrohamok 

A dohányosok esetében a szívroham nem csupán gyakoribb, de nagyobb valószínűséggel meg 
is halnak tőle. Ezen túlmenően annak is nagyobb a kockázata, hogy szívbetegség miatt 
hirtelen halállal halnak meg. Hirtelen halálnak nevezik, ha a haláleset egy ember 
egészségében 24 órán belül bekövetkező változás miatt alakul ki. {Lábjegyzet:109 } Ez 
egészségesnek tűnő emberrel a munkahelyén, szabadidejében, családja körében, bárhol 
előfordulhat. Rendszerint hirtelen, figyelmeztetés nélkül következik be; és az élet percek alatt 
elillanhat. A 21. ábra {Kép:21 – A dohányzás növeli a hirtelen halál kockázatát} számszerűsíti 
a hirtelen halálesetek megnövekedett kockázatát dohányosok esetében. {Lábjegyzet:110 }, 
{Lábjegyzet:111 } 
Figyeljük meg, hogy aki dohányzik, annál a hirtelen halál kockázata akár négyszeresére is 
nőhet egy nem dohányzóval összehasonlítva. Szerencsére azonban a kockázat jelentős 
mértékben csökken, amikor valaki abbahagyja a dohányzást, oly gyorsan, hogy egy éven belül 
a szívrohamból származó hirtelen halál kockázata 50%-kal esik vissza. 
Miért csökken ilyen gyorsan ez a kockázat? A válasz a nikotin természetéből adódik. A 
nikotin a hirtelen halál kockázatát azzal növeli meg, hogy végzetes szívritmuszavarokra 
hajlamosít. Más szóval ha a dohányosnak szívrohama van, a hirtelen halál nagyobb 
valószínűséggel következik be, mert a vérben levő nikotin érzékenyebbé teszi a szívet. 
Amikor valaki abbahagyja a dohányzást, a nikotin gyorsan kitisztul a vérből. Néhány nappal 
az utolsó cigaretta elszívása után már számíthatunk arra, hogy a szívrohamból adódó halál 
kockázata jelentősen csökken. 
A véralvadási rendszer is hirtelen megváltozik, amikor valaki abbahagyja a dohányzást. E 
folyamat főszereplői közé tartoznak a vérlemezkék (trombociták). Mik ezek, és mi a 
feladatuk? A vérlemezkék a vér igen apró alkotórészei, a fehér- és a vörösvérsejteknél is 
kisebbek. Akkor lépnek akcióba, ha egy érfal megsérül. A vérlemezkék nélkül egy seb addig 
vérezne, míg az ember halálát nem okozná. A vérlemezkék ezt úgy akadályozzák meg, hogy 



összetömörülnek és lezárják a sérülést. Ez az alvadt vércsomó addig növekszik, amíg elég 
nagyra nem nő, hogy elzárja a sérült véredényt, elállítva a vérzést. A vérlemezkék csodálatos 
munkát végeznek, hiszen rendszerint percek alatt elzárják a megnyílt ereket. 
Ezek az elzáródást okozó sejtecskék tapadósabbá válnak, és hajlamosak lesznek a 
természetellenes összecsapzódásra, amikor valaki dohányzik. {Lábjegyzet:112 } Előfordul, 
hogy akkor is összetapadnak az erekben, amikor nincs is sérülés, többnyire olyan helyeken, 
ahol a véredények beszűkülnek. Ha ez a beszűkülés a vért az agyba szállító szívkoszorúérben 
történik, az összetapadt vérlemezkék meg is állíthatják a véráramlást. Ez a végtagok 
irányítására, a beszédre is befolyással lehet, sőt hirtelen halál is felléphet ennek 
eredményeként. Ha valaki abbahagyja a dohányzást, a vérlemezkék működése napok alatt 
helyreáll. {Lábjegyzet:113 } Mivel az átlagos vérlemezke csak tíz napig él, {Lábjegyzet:114 } 
két hét sem kell hozzá, és a szervezetben a vérlemezkék teljesen új és normális populációja 
fejlődik ki. Ezek a változások meghatározó szerepet játszanak abban, hogy a dohányzás 
elhagyása után a szívbetegségek kockázata rövid időn belül csökken. 
A szívritmus stabilizálódására és a véralvadási funkció normalizálódására vonatkozó tények 
további késztetést jelenthetnek a dohányosok számára, hogy szokjanak le. A hirtelen halál 
kockázatában bekövetkező gyors változás csak egy példa a szervezet önmagát megjavító, és a 
normális működéshez visszatérő, csodálatos képességére. E fejezetben további példákat is 
felvonultatok még annak igazolására, hogyan képes a szervezet orvosolni a dohányzás okozta 
károkat. 
  

A dohányzás károsítja az agyat 

Nem a szív az egyetlen szerv, mely károsodik a dohányzás okozta szív- és érrendszeri 
betegségektől. A dohányzás miatt az agyat ellátó erek is hajlamossá válnak a fokozott mértékű 
meszesedésre. Ha az erek beszűkülése elér egy bizonyos határt szélhűdés (vagyis agyi 
infarktus) lép fel. Az esemény hasonló a szívrohamhoz, de az elzáródás az agyat ellátó 
erekben lép fel, és így az agy szövetei károsodnak. Ilyen esetben cerebrovaszkuláris (agyi 
ereket érintő) betegségről beszélünk. E betegséggel kapcsolatban számos kutatási eredmény 
ismert. A 22. ábrán {Kép:22 – Agyi ereket érintő (cerebrovaszkuláris) betegség} felsorolunk 
néhányat. {Lábjegyzet:115 } 
Ha a napi 1–14 szál cigarettát elszívó asszonyokat olyanokkal hasonlítjuk össze, akik soha 
nem dohányoztak, a halálos és a nem halálos kimenetelű agyinfarktus kockázata több mint 
kétszeres. Az erősebben dohányzó asszonyok, akik több mint napi 25 szálat szívnak el, 
majdnem négyszeres kockázatot viselnek. {Lábjegyzet:116 } 
Fiatal személyek esetében a dohányzás még komolyabban növeli a szélhűdés kockázatát. Az 
agyi infarktus miatti elhalálozás kockázata általában háromszoros a 65 év alatti férfiak és nők 
esetében is. {Lábjegyzet:117 } Az idős emberek is kockáztatnak a dohányzással. A 65 év 
fölötti férfiaknál 94%-kal nagyobb a szélhűdés kockázata, mint a korukbeli nem 
dohányzóknál. A 65 év feletti női dohányosok 47%-kal nagyobb kockázatot viselnek. 
{Lábjegyzet:118 } 
Ezek a tanulmányok a kórházi sürgősségi osztályon orvosként szerzett tapasztalataimmal is 
összhangban vannak. Néhány nappal ezelőtt is elhívtak, hogy vizsgáljam meg az agyi 
infarktus egy 45 éves áldozatát, aki nem tudta használni jobb kezét és jobb lábát, és beszélni 
sem tudott. Mielőtt megvizsgáltam volna, már tudtam, hogy dohányos volt. Nagy trombózisos 
szélütés (erek elzáródása miatt kialakuló agyi infarktus) ilyen súlyos formában nem szokott 
előfordulni nem dohányozók esetében. Kedves fiatalok, kérem, vigyázzanak! Ha továbbra is 
dohányoznak, óriási mértékben növelik annak esélyét, hogy ehhez a fiatalasszonyhoz hasonló 
módon ilyen fiatalon megrokkannak. Próbáljuk elképzelni a tragikus következményeket! Ez a 



45 éves asszony eddig két gyermeke nevelésének örömeit élvezhette. A legkitűnőbb orvosi 
ellátás ellenére a szélütés hirtelen végett vetett ennek. Most már szólni sem tud gyermekeihez, 
az agynak a beszédért felelős része is elhalt. A hölgy személyisége megváltozott. Hosszú 
heteken át tartó rehabilitáción kell részt vennie. Mindez annak a következménye, hogy a 
dohányzás egészségromboló szokását választotta. 

A dohányzás más véredényeket is károsít 

Az eddigiekben szóltunk a dohányzás szívre és agyra gyakorolt hatásáról. Ezt a hatást más 
véredényekre vonatkozóan is meg kell vizsgálni, például a has, a kezek és a lábak ereit 
illetően. A dohányzás az egyik fő oka annak, hogy az ateroszklerózis (érelmeszesedés) 
esetében zsíros lerakódás képződik az erek falain az egész szervezetben. Ateroszklerotikus 
periferiális keringési betegség az artériák leszűkülésének hivatalos elnevezése, ami 
leggyakrabban a láb ereit érinti. Nem dohányzókkal összevetve még a napi egy doboznál 
kevesebbet szívók esetében is 11,5-szeres ennek az állapotnak a kialakulási kockázata. Az 
erősebb dohányosok kockázata 15,6-szeres. {Lábjegyzet:119 } 
A főütőér tágulata (az aorta aneurizmája) ezeknek a zsíros lerakódásoknak az egyik különösen 
veszélyes következménye. A főütőér, vagyis az aorta egy nagy véredény, mely a test közepén 
szállítja a vért a szívtől a lábakba. Ez a főér érelmeszesedés esetén súlyosan károsodik, 
meggyengülhet, és nem képes többé elviselni a szív által előállított nagy nyomást. Ilyen 
esetben az aorta gyenge pontjainál kitüremkedhet, mint egy autógumi. Ezt a kitüremkedést, 
tágulatot nevezik aneurizmának. A szív pumpálásából eredő folyamatos magas nyomás miatt 
a tágulat addig nő, míg végül kilyukad. Ha ez megtörténik, az eredmény hirtelen halál. Az 
orvosi kutatások szerint e végzetes betegség egyik fő oka a cigarettázás, amint ezt a 23. ábrán 
{Kép:23 – Végtagok ereinek elmeszesedése és a főütőér tágulata} dokumentáltuk. 
{Lábjegyzet:120 },  {Lábjegyzet:121 } 
Jól látható kapcsolat van a dohányzás mértéke és az aorta aneurizmája miatt bekövetkező 
halál között. Ezt ábrázolja a 24. ábra {Kép:24 – A főütőér tágulatából eredő halálozás}. 
{Lábjegyzet:122 } 
Figyeljük meg, milyen meredeken emelkednek a számok az elszívott cigaretták számától 
függően. Napi két doboz elszívása esetén a kockázat már nyolcszoros, de már napi egy és 
kilenc szál között is több mint kétszeresére nő a hirtelen halál e fajtájának kockázata. Érdemes 
elgondolkodni azon, mi történik a szervezetünkkel minden egyes alkalommal, amikor 
szippantunk egyet a cigarettából. Egyértelmű, hogy a dohányfüst pusztító hatást gyakorol a 
szervezet ereire. 
  

Hogyan károsítja a dohányzás az ereket? 

Az eddigiekben már láttuk a dohányfüst vérlemezkékre gyakorolt hatását. A cigarettában 
található kémiai anyagok más mélyreható változásokat is előidéznek, melyek több okból is 
növelik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Néhány valószínű okot sorolunk fel a 
25. ábrán {Kép:25 – A dohányzás többféleképpen járul hozzá az érelmeszesedés 
kialakulásához}. {Lábjegyzet:123 },  {Lábjegyzet:124 },  {Lábjegyzet:125 } 
A dohányzás a közismertebb szívbetegség-rizikófaktorokat is befolyásolja. A kutatások során 
kiderült, hogy a dohányzás egyrészt csökkenti a HDL, és emeli az LDL szintjét. 
{Lábjegyzet:126 } A jó koleszterin szintjének a dohányzás okozta csökkenéséről végzett 
egyik kutatás eredményeit láthatjuk a 26. ábrán {Kép:26 – A dohányzás csökkenti a HDL-
szintet}. {Lábjegyzet:127 } 
Figyeljük meg, minél többet dohányzik valaki, a koleszterinszint várhatóan annál rosszabb! 



Példa ez az úgynevezett dózistól függő reakcióra, ami árulkodó jele a két kérdés közötti 
kapcsolat – ez esetben a dohányzás és az alacsonyabb HDL-szint – létezésére. 
A dohányzás erőteljes oxidáló hatással párosul, ami feltételezhetően a koleszterint is oxidálja. 
Az oxidált koleszterinről részletesebben olvashatunk a 3. fejezetben. Ez az anyag 
különösképpen károsítja az erek falát, és úgy tűnik, kulcsszerepet játszik az 
érelmeszesedésben. 

IV. szakasz – A passzív dohányzás veszélyei 

A passzív dohányzás növeli a szívinfarktus kockázatát 

A dohányzás igen kellemetlen hatást gyakorol a dohányzó személyre. Ráadásul 20–30%-kal 
növeli a szívroham okozta elhalálozás kockázatát a nem dohányzóknál. A San Franciscó-i 
Kaliforniai Egyetem két orvosa, dr. Glantz és Parmley, a szívroham megnövekedett 
kockázatának jó néhány okát azonosították nem dohányzók esetében e témával foglalkozó 
kutatásukban. {Lábjegyzet:128 } További tanulmányok is hozzájárultak ehhez az 
eredményhez. {Lábjegyzet:129 }, {Lábjegyzet:130 }, {Lábjegyzet:131 } A kifújt füst 
károsítja a nem dohányzókat, amint az alább is látható. 

A passzív dohányzás hatásai 
1. Csökkenti a vér oxigénszállítását a szívbe. 
2. Rontja a szívizom oxigénfelhasználó képességét. 
3. A HDL-koleszterin szintjét éppúgy csökkenti, mint az aktív dohányosnál. 
4. Növeli a vérlemezkék aktivitását. 
5. Károsítja az erek falát. 
6. Gyengíti az erek tágulási képességét. 
7. A szív véredényeiben meggyorsítja az akadályok képződését. 
8. Szívroham után növeli a károsodás mértékét. 
Láthatjuk, hogy a passzív dohányos szív- és érrendszere éppúgy károsodik, mint az aktív 
dohányosé. Glantz és Parmley kutatási szerint "azok a nem dohányzók, akik a másodlagos 
dohányfüstnek naponta ki vannak téve, a halálos és nem halálos szívrohamok tekintetében 
egyaránt megemelkedett kockázattal bírnak". {Lábjegyzet:132 } 
Dr. Orleans és dr. Slade a nikotinfüggőségről írott meghatározó könyvükben külön fejezetet 
szentelnek a dohányfüst által okozott levegőszennyezésnek. Ebben a kiadványban a passzív 
dohányzás okozta haláleseteket számszerűsítik. {Lábjegyzet:133 } Becsléseiket a 27. ábrán 
{Kép:27 – A passzív dohányzás miatti halálesetek évente az USA-ban} láthatjuk. 
A mintegy 50 000 passzív dohányos halála jelentős szám. A passzív dohányzás tragédiája, 
hogy ártatlan emberek károsodnak, olyanok, akik maguk döntöttek úgy, hogy nem fognak 
dohányozni. E jogtalanság elleni felzúdulás eredményezte a nem dohányzók jogainak 
védelmében hozott törvényeket, melyek tiltják a közösségi helyeken való dohányzást. 
  

A dohányosok okoznak-e rákot barátaiknak és szeretteiknek? 

A Nemzeti Rákintézet (National Cancer Institute) folyóiratában közöltek egy tanulmányt 210 
olyan asszony esetét vizsgálva akik tüdőrákot kaptak, de sohasem dohányoztak. Az 
eredményeket a 28. ábrán {Kép:28 – A rák kockázata a passzív dohányzás következtében} 
láthatjuk. {Lábjegyzet:134 } 
Nem dohányzó asszonyok esetében a tüdőrák kockázata több mint a duplájára nőtt, ha egy 
vagy több dohányossal éltek együtt. Ez csak egy a sok kutatási eredményből, melyek mind 



ugyanarra mutatnak rá: a passzív dohányzás káros az egészségre. Természetesen ez nem olyan 
veszélyes, mint az aktív dohányzás, amikor valaki a cigarettáját szívja. Ne feledjük, az aktív 
dohányosok a tüdőrák kockázatát saját esetükben 10–20-szorosára növelik, míg azoknál, akik 
passzívan szívják a füstöt, a kockázat két-háromszorosára nő. Érdemes megjegyezni, hogy 
más dohányzással összefüggő rákbetegségek is gyakoribbá válhatnak, ha valaki füstöl a 
környezetünkben. Például a méhnyakrák nemcsak az aktív, hanem a passzív dohányzással is 
összefüggésben van. {Lábjegyzet:135 } 
Az egészségügyi felmérések egy másik tanulsága, hogy a másodlagos dohányfüst a 
legvédtelenebbek, a fiatalok és a magzatok esetében a legveszélyesebb. Emlékezzünk vissza a 
Nemzeti Rákkutató Társaság tanulmányára, mely szerint a dohányfüst gyermek- és 
kamaszkorban majdnem kétszeres mértékben okozhat rákot, mint felnőttkorban. 
{Lábjegyzet:136 } Dr. Dale Sandler és kollegái, akik együtt dolgoznak a Környezeti 
Egészségügyi Tudományok Nemzeti Intézeténél (National Institute of Environmental Health 
Sciences), egy még riasztóbb tanulmányt tettek közzé. Kutatásaik szerint ha a gyermek még 
az anyaméhben vagy a születés utáni években dohányfüstnek van kitéve, a rák kockázata 
évekkel később, a felnőtté válás időszakában megnő. A különféle rákbetegségek között a 
vérképző szervek rákja különösképpen megemelkedett. Ezek közé tartozik a hírhedt leukémia 
is. Amikor az egyik szülő dohányzik, ennek a rákbetegség-csoportnak a rizikója 70%-kal 
emelkedik, ha azonban mindkét szülő dohányzik, a kockázat 360%-kal nő. 
Amikor az összes rákbetegséget áttekintették, megállapították, hogy a kockázat nagyobb, ha 
az apa dohányzik, mint ha az anya a dohányos. A rák kockázata átlagosan 50%-kal nőtt. 
{Lábjegyzet:137 } Egy másik felmérés kimutatta, hogy azok a gyermekek sokkal inkább ki 
vannak téve a gyermekkori rákbetegségeknek, akiknek az édesanyja a terhesség ideje alatt 
dohányzott. {Lábjegyzet:138 } Ha a gyermek apja (de az anyja nem) dohányzott, érdekes 
módon a gyermeknél később nagyobb agydaganat-kockázat jelentkezett. {Lábjegyzet:139 } 
A másodlagos dohányfüst ilyen és más káros hatásainak felfedezése miatt a polgárok a 
törvényhozáson keresztül az USA egész területén elérték, hogy éttermekre, repülőgépekre, 
munkahelyekre vonatkozó dohányzást tiltó rendelkezések szülessenek. A közvélemény így 
érvelt: végül is kinek van joga veszélyeztetni azt, aki csupán ártatlanul szemléli a cigarettára 
gyújtást? Az ilyen cselekedet emberellenes erőszak. Amikor a passzív dohányzás veszélyei a 
közvélemény figyelmébe kerültek, az egyik újság karikatúrája egy girhes, beteges külsejű 
lovat ábrázolt kórházi ágyban. A képen a ló éppen intravénás kemoterápiát kapott. A 
képaláírás a következő volt: "A Marlboro-férfival töltött évek." A ló gazdája dohányzásának, 
vagyis a passzív dohányzás áldozatává vált. 
A szív- és rákbetegségek előidézése révén a dohányzás jóval több embert pusztít el, mint 
bármely más egészségügyi tényező. A másodlagos dohányfüst is e két betegségcsoport révén 
okozza a legtöbb kárt. Sokan úgy vélik, a legnagyobb veszély az, hogy a dohányzás 
gyermekeinkre és unokáinkra hat, sokakat egész életükre megkárosítva. 
  

Csecsemők és gyermekek károsodnak a passzív dohányzástól 

A kutatások azt mutatják, hogy a csecsemők és gyermekek a másodlagos dohányfüst miatt 
igen magas kockázatnak vannak kitéve – és a statisztikák kijózanítóbbak, mint azt a legtöbb 
amerikai gondolná. Például azok a gyermekek, akiknek szülei csupán napi tíz szálat szívnak 
el, nagyobb valószínűséggel kapnak asztmát, és ha megkapják, nagy valószínűséggel 
súlyosabb tünetekkel jár. A gyermekek asztmában való megbetegedésének kockázata 
megháromszorozódhat az anya dohányzásának következtében. {Lábjegyzet:140 }, 
{Lábjegyzet:141 } Becslések szerint évente 26 ezer gyermekkori asztmás eset kialakulása erre 
az egyetlen okra vezethető vissza. {Lábjegyzet:142 } 



Ezenkívül az aktív dohányosok gyermekei gyakrabban köhögnek, gyakrabban megfáznak, 
többször lesz torokfájásuk, fülgyulladásuk, gyakoribb a szükséges mandulaeltávolítás. 
{Lábjegyzet:143 }, {Lábjegyzet:144 } A 18 hónapnál fiatalabbak esetében különleges 
kockázattal is kell számolni. Ebben a korosztályban minden évben 300 000 légzőszervi 
megbetegedés következik be, például hörghurut és tüdőgyulladás. {Lábjegyzet:145 } Ebből 
15 000 esetben kórházi ellátásra van szükség. Egy tanulmány szerint minden öt szál cigaretta 
után, melyet az anya elszív, gyermekénél a tüdőgyulladás és a hörghurut kockázata 2,5–3,5%-
kal nő. {Lábjegyzet:146 } Egy másik aggodalomra okot adó dolog, hogy ha valaki 
gyermekkorában dohányfüstnek van kitéve, egész életére megnöveli az emfizémia 
(tüdőtágulás) kialakulásának rizikóját. {Lábjegyzet:147 } 
  

A szülői dohányzás és a hirtelen gyermekhalál 

Talán a legijesztőbb az a statisztika, hogy a dohányfüstnek kitett gyermekek kétszer olyan 
nagy valószínűséggel hunynak el SIDS miatt (ez a betűszó az angol "sudden infant death 
syndrome" kifejezés rövidítése, jelentése: hirtelen gyermekhalál szindróma). A SIDS és az 
anyai dohányzás közötti kapcsolatot ábrázolja a 29. ábra {Kép:29 – Az anya dohányzása 
kapcsolatban áll a hirtelen gyermekhalál szindrómával}. {Lábjegyzet:148 } 
A hirtelen gyermekhalál szindróma látszólag egészséges csecsemőknél fordul elő. A gyermek 
teljesen normálisnak tűnik, az anya örül a kicsi fejlődésének. A kisbabát bölcsőbe helyezik, 
hogy szunyókáljon; mikor az anya a szokásos ébredési időben megszemléli gyermekét, 
kiderül, hogy halott. A szülők fájdalma és szenvedése leírhatatlan. Egy dohányzó anya 
gyermekénél háromszoros valószínűséggel fordulhat elő ez, mint egy nem dohányzó 
gyermekénél. Ha az anya a szülés után rögtön abba is hagyja a dohányzást, méhében a 
dohányfüst ártalmainak kitett gyermeke még mindig kétszeresen esélyes, hogy a SIDS 
áldozata lesz. Igen, a leszokás csökkenti a kockázatot, de az még mindig nagyobb, mint a nem 
dohányzó anya esetében. Egyértelmű tehát, hogy a dohányzást még azelőtt kell beszüntetni, 
mielőtt az anya teherbe esne. 
A British Medical Journal (Brit Orvosi Folyóirat) hasonló eredményeket közölt. A lapban 
megjelent kutatás szerint a terhesség folyamán dohányzó anya növeli gyermekének esélyét 
arra, hogy nyolchetes kora előtt SIDS-ben haljon meg. A kockázat minden ötödik, naponta 
elszívott cigarettával 55%-kal emelkedett. {Lábjegyzet:149 } Meglepő, de az apa dohányzása 
még nagyobb kockázatot jelentett, azonban ebben az esetben a kockázat csak akkor 
növekedett, ha a gyermek 24 hetes elmúlt. Minden ötödik cigaretta, amit az apa naponta 
elszívott, a gyermek SIDS-kockázatát lényegében megháromszorozta. {Lábjegyzet:150 } 
Világos, hogy a SIDS kockázata a szülők dohányzásával van kapcsolatban a kisgyermek 
környezetében, fogamzáskor és a terhesség alatt. Felfigyelhetünk arra, hogy a szülői 
dohányzás már jóval a gyermekek megszületése előtt kifejti hatását. Az anya dohányzásának 
további lehetséges ártalmait a 30. ábrán {Kép:30 – A dohányzó anya többszörös ártalmat 
okoz} soroltuk fel. 
  

Méhkürti terhesség a dohányzás miatt 

A dohányzásnak talán legkorábbi születés előtti hatása a méhkürti terhesség megnövekedett 
kockázata. {Lábjegyzet:151 }, {Lábjegyzet:152 } A méhkürti terhesség olyankor fordul elő, 
ha a megtermékenyített petesejt megakad az egyik, a petefészekből méhbe vezető 
petevezetékben. Ez a helyzet szinte mindig magzatvesztéssel jár, de komoly kockázatot jelent 
az anya számára is. Amerikában az ilyen terhesség a leggyakoribb oka a terhesség korai 



szakaszában (az első három hónap során) előforduló halálnak. Különös aggodalomra ad okot, 
hogy 1965 óta az USA-ban majdnem négyszeresére emelkedett a méhkürti terhességek 
száma. {Lábjegyzet:153 } Ez a helyzet felelős az összes terhességgel kapcsolatos elhalálozás 
13%-áért. {Lábjegyzet:154 } A megnövekedett méhkürti terhességi kockázat annak a ténynek 
"köszönhető", hogy a dohányzás növeli a medencegyulladásnak nevezett női betegség 
kockázatát (angolul a PID betűszóval rövidítik). 
Már évek óta köztudott, hogy a terhes anya dohányzása kisebb születési súlyt eredményez. 
Noha ez kívánatosnak is tűnhet, valójában a halvaszületések és más komplikációk 
kialakulásának kockázatát növeli. {Lábjegyzet:155 }, {Lábjegyzet:156 } 
  

Több vetélés a dohányzó nők körében 

A vetélés gyakoribb a dohányzó terhes anyák körében. Ez a hatás meglepő módon átöröklődik 
a dohányos lányára is, végül még a harmadik generációt is érinti. Angliában a Bristoli 
Egyetem Gyermekegészségi Intézetében dr. Golding a 31. ábrán {Kép:31 – Az elvetélés még 
a harmadik generációra is kihat} feltüntetett kockázatokat állapította meg. 
A dohányzásnak a jövő nemzedékeire gyakorolt hatása még inkább rámutat annak szükségére, 
hogy segítsük az asszonyokat a nikotinfüggőségtől megszabadulni. 
A magzat akaratlanul ki van téve a másodlagos dohányzásnak, ha az anya cigarettázik, 
azonban a még meg nem született gyermek harmadlagos dohányfüst hatásának is ki lehet 
téve. Ebben a helyzetben maga az anya nem dohányzik, de a környezete szennyeződik 
dohányfüsttel. A terhes anya szervezetéből a füst káros összetevői a magzat szervezetébe is 
átjutnak. Az ilyen hatásnak kitett gyermekek lassabban fejlődnek, {Lábjegyzet:157 } és 
általában kisebb súllyal születnek. {Lábjegyzet:158 }, {Lábjegyzet:159 } Ezek a hatások a 
dohányfüstben található toxinok hatóerejét mutatják. 
  

Sok a dohány okozta halvaszületés 

Ha figyelmen kívül hagyjuk az apa dohányzását és a harmadlagos dohányfüst más forrásait, a 
magzatra gyakorolt hatás még mindig óriási. Ha az USA-ban egyetlen terhes nő sem 
dohányozna, több ezer életet lehetne megmenteni. A statisztikák elemzéséből azt a 
következtést lehet levonni, hogy az USA-ban a dohányzás miatti halvaszületések száma 
évente valahol 19 és 141 ezer között lehet. {Lábjegyzet:160 } Az anya dohányzásának más 
hatásai is vannak: 32 000 és 61 000 között van azoknak a csecsemőknek a száma, akik 
alacsony születési súllyal jönnek világra; viszont 14 000 és 26 000 között lehet azoké, akik 
intenzív osztályon való ápolásra szorulnak, és 1200– 2200 SIDS miatti elhalálozás következik 
be. {Lábjegyzet:161 } 
  

A dohányzó anyáknál több a torzszülött csecsemő 

Némely szülő úgy gondolja, a torzszülött gyermek rosszabb, mintha meghalna a gyermek. 
Inkább elvesztenék gyermeküket, mint megszüljenek egy súlyosan károsodott csecsemőt. Ha 
az anya dohányzik, sajnos ez azt is jelenti, hogy nagyobb lesz a kockázata, hogy a születendő 
gyermek testi hibával jön a világra. {Lábjegyzet:162 } Ide sorolhatók a végtag-
fogyatékosságok, {Lábjegyzet:163 } a kancsalság, {Lábjegyzet:164 } a nyúlszáj és a 
farkastorok. {Lábjegyzet:165 } A farkastorok és a nyúlszáj a leggyakoribb születési hibák 
között szerepel. A lakosság körülbelül 13,5 százaléka genetikailag fogékony ilyen problémára. 



Ha a genetikailag érzékeny anya nem dohányzik, annak kockázata, hogy ilyen hibával 
születik gyermeke, csak 20%-kal nagyobb, mint egy olyan anyáé, akinek nincs ilyen 
fogékonysága. Ellenben ha egy sérült génekkel rendelkező anya dohányzik, a kockázat 500%-
kal emelkedik. Sajnálatos, de amikor az anya megtudja, hogy terhes, talán már késő leszokni. 
A Johns Hopkins Egyetem kutatói kimutatták, hogy a károsodás sokszor már azelőtt 
bekövetkezik, hogy az anya rájönne terhességére. Ez egy újabb ok arra, hogy minden 
anyaságra vágyó vagy teherbe ejthető nő leszokjon a dohányzásról. 

A dohányzó anyák gyermekeinek alacsonyabb az IQ-szintje 

A szellemi sérülés a terhesség alatti dohányzás egyik gyakori eredménye. Amikor 3-4 éves 
korban megmérték az intelligenciát, alacsonyabb volt azoknak a gyermekeknek az IQ-szintje, 
akiknek anyja a terhesség alatt dohányzott, amint ez a 32. ábrán {Kép:32 – Dohányzó anyák 
gyermekei: alacsonyabb IQ-szint} látható. {Lábjegyzet:166 } 
Már napi fél doboz cigaretta elég ahhoz, hogy a gyermek IQ-ja károsodjon. Más tanulmányok 
is hasonló eredményt tükröznek. {Lábjegyzet:167 } 
Kilenc pont talán nem tűnik soknak, mégis nagy különbséget eredményezhet. Az intelligencia 
osztályozása – némiképp önkényesen – 15 pontonkénti beosztással készül oly módon, hogy a 
középső két beosztás mondható átlagosnak. {Lábjegyzet:168 } Az IQ-beosztást a 33. ábrán 
{Kép:33 – Az intelligenciahányados (IQ) skálája} ábrázoltuk. 
Ez a skála jól mutatja, hogy egy gyermek már akkor is egészen más kategóriába kerülhet, ha 
IQ-ja csak kilenc pontot változik. Nem helyes azonban ezt a kilencpontos átlagot arra 
használni, hogy megjövendöljük, milyen lesz a dohányzás hatása a gyermekre. Az egyik 
gyerek talán 15 pont veszteséget szenved el, a másik csak egy kissé sérül, azonban bármilyen 
kis károsodás igazságtalan az ártatlan gyermekre nézve. 
A dohányzás szellemi hatásai az egész életre megmaradnak. Az ilyen ember szellemi 
kapacitása kisebb, mint egyébként lenne. Méltánytalan dolog egy gyermekkel szemben, hogy 
anyja dohányzása miatt egész életére alacsonyabb az IQ-ja. 
A dohányzás nem csupán a gyermek IQ-ját csökkenti, de más agyi és idegi problémákat is 
okoz. A terhesség alatt dohányzó anyák gyermekeinél rendellenes izomtónus, fokozott 
remegés, hangképzési problémák is gyakrabban fordulnak elő. {Lábjegyzet:169 } Továbbá 
kimutatták, hogy a térbeli információkat is kevésbé jól tudják feldolgozni. {Lábjegyzet:170 } 
Sőt a Duke Egyetem kutatása szerint a cigaretta talán még a kokainnál is veszélyesebb a még 
meg nem született gyermekre. {Lábjegyzet:171 } 
Miért ilyen súlyosak a dohányzás lelki és idegrendszerre ható ártalmai? A dohány több 
területen is befolyásolja a vérkeringést oly módon, hogy a magzatnak kevesebb oxigén és 
tápanyag jut. {Lábjegyzet:172 } Utalnak jelek arra is, hogy az anya dohányzása miatt 
kevesebb agysejt alakul ki a fejlődő magzatban. {Lábjegyzet:173 } 
  

Több a "problémás gyermek" a dohányzó anyukák csemetéi között 

Az egyik új keletű tanulmány szerint a gyermek viselkedését születés után is befolyásolhatja a 
másodlagos dohányfüst, amint ezt a 34. ábrán {Kép:34 – A dohányzó anyáknak problémás 
gyermekei vannak} részletezzük. {Lábjegyzet:174 } 
A másodlagos dohányfüst hatással van a gyermek agyára és ezért jellemére is. Ebben a 
kutatásban nagyon körültekintően igyekeztek kiszűrni minden más tényezőt, ami 
befolyásolhatja a gyermek viselkedését. Statisztikai módszerekkel figyelték az alábbi 
tényezőket: a gyermek korát, származását, nemét, születési súlyát. A statisztikai analízis során 
még a család felépítését, anyagi helyzetét, a válást vagy különélést is figyelembe vették. Az 



anyára vonatkozó tényezőkre is kitértek, különös tekintettel a neveltetésére, 
intelligenciaszintjére, önbecsülésére, milyen állást tölt be, milyen az egészségügyi állapota, és 
a terhesség alatt fogyasztott-e alkoholt. A kutató csoport kifejlesztett egy külön skálát az 
életminőség mérésére is. Annak ellenére, hogy mindent megtettek az esetleges egyéb okok 
kiszűrésére, az anya szülés utáni dohányzása erőteljes tényezőnek bizonyult a gyermek 
viselkedésének befolyásolásában. A statisztika ok-okozati összefüggést mutatott ki: a 
dohányzás rossz viselkedést eredményez, bár konkrétan még nem tudják, hogyan fejti ki ezt a 
hatást. Társadalmunkban, ahol a gyermekek viselkedési problémái oly nagy gondot okoznak, 
néha helytelen a szülők nevelési módszerét kárhoztatni, lehet, hogy a szülők dohányzása a 
bűnös. 

A szülők dohányzása a gyermekek elleni erőszak egyik formája? 

Az eddig elmondott okok miatt a szülészek és gyermekorvosok a dohányzásról való 
leszoktatás bajnokaivá váltak. Szinte minden szülészorvos elmondja terhes páciensének, hogy 
szokjon le. A gyermekorvosok is ugyanazt a tanácsot adják a dohányzó szülőknek és fiatal 
pácienseiknek. Az is tragédia, ha valaki saját szervezetét károsítja, de a tragédia jóval 
nagyobb, ha valaki saját gyermekeit, unokáit károsítja meg. Egyetlen normális szülő sem 
akarja szándékosan károsítani gyermeke egészségét és jólétét, mégis  naponta megtörténik ez 
társadalmunkban. Amikor a szülők ráébrednek arra, hogy a dohányzás mennyire károsítja 
gyermekeiket, vajon ez elég ösztönzést ad-e a leszokáshoz? Amerikában a gyermekek elleni 
erőszak manapság fontos kérdéssé vált. Néhányan úgy vélik, hogy a szülői dohányzás a 
gyermek elleni erőszak rejtett formája. 
  

V. szakasz – A dohányzás okozta krónikus tüdőbetegségek 

Évente körülbelül 60 000 amerikai hal meg dohányzás okozta krónikus tüdőbetegségekben, 
például tüdőtágulásban (emfizéma) és krónikus hörghurutban (bronchitis). {Lábjegyzet:175 } 
A tüdő ilyetén elfajulásait gyűjtőnéven idült akadályozott légzési betegségeknek nevezik (a 
kifejezés angol rövidítése: COPD). Egy másik statisztika szerint országunkban a dohányzás 
évente 85 ezer halált okoz különféle légzőszervi betegségek által a COPD-t és a 
tüdőgyulladást is beleértve. {Lábjegyzet:176 } A dohányzás egy egész sereg testfunkció 
megváltozását váltja ki, melyek előkészítik a terepet a krónikus tüdőproblémák 
kialakulásához, mert a tüdő védelmi rendszerének széleskörű károsodását okozzák. Ez a 
változás pedig ugyancsak a krónikus akadályozott légzési betegséghez vezet. 
  

A "dohányos köhögés" oka 

A krónikus hörghurut a tüdő olyan állapota, ami dohányfüst hatására gyakran előfordul. Ez a 
betegség a dohányzás két hatásának, a csillószőrök bénulásának és a tüdőt borító szövetek 
irritációjának közvetlen eredménye. A nem dohányzók esetében a mikroszkopikus méretű 
csillószőrök segítenek a tüdőt tisztán tartani, azonban bizonyos kémiai anyagok miatt, mint a 
formaldehid, hidrogén-cianid, nitrogén-dioxid, ammónia, a dohányosok csillószőrei 
megbénulnak. Mindennek tetejébe egy sereg irritáló hatású kémiai anyag arra készteti a tüdőt, 
hogy egyre több és sűrűbb nyálkát termeljen. Az eredmény a nyák felhalmozódása a tüdőben. 
Az elégtelen csillószőrműködés miatt a szervezet egyetlen lehetősége, hogy a nyálkától 
megszabaduljon: a köhögés. Így a krónikus hörghurut az állandó "dohányos köhögés". A 
köhögés ártalmatlannak tűnhet, azonban a krónikus hörghurut állandóan előrehaladó 



(progresszív) betegség. Előrehaladott állapotában súlyos károsodást, sőt halált is okozhat. 
  

A dohányzás tüdőtágulást okoz 

Bár a krónikus hörghurut is lehet halálos, rokona, a tüdőtágulás általában rettegettebb 
betegség, amely szintén szoros kapcsolatban áll a dohányzással. Sajnos sok dohányos nem jön 
rá, hogy tüdőtágulása van, míg légzési nehézségei nem támadnak. Ekkor azonban már 
megtörtént a károsodás, és az elhalt tüdőszövetet soha nem lehet helyreállítani. 
  

A dohányzás súlyosbítja az asztmát 

Az asztmát gyakran egy csoportba sorolják a krónikus légúti betegségekkel. A dohányzás 
nagymértékben súlyosbítja az asztmát. Láttuk már, hogy ez különösképpen asztmás 
gyermekeknél tapasztalható, akik közül sokaknak soha nem alakult volna ki e betegsége, ha 
nem lettek volna kitéve a dohányfüst hatásának. 
Szerencsére sok tüdőt érő károsodás teljesen visszafordítható. Amikor egy asztmás beteg 
abbahagyja a dohányzást, azonnal megszabadul attól a dohányfüstben található 4000 kémiai 
anyagtól, melyek akadályozzák a légzést. A krónikus hörghurut is általában visszafordítható, 
ha a dohányzó személy időben felhagy káros szenvedélyével. Gyakori, hogy még az erős 
dohányzás következtében kialakult krónikus hörghurut is eltűnik több hónap 
dohányzásmentesség után. Fontos, hogy valaki minél előbb leszokjon, ugyanis minél tovább 
dohányzik, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a hörghurut visszafordíthatatlanná válik. 
A tüdőtágulás esetében nem ilyen biztató a helyzet. Amint már említettük, ha valakinek a 
tüdőszövetei egyszer elhaltak, soha nem lehet helyreállítani őket. Mégis van egy jó hír. Mivel 
a tüdőtágulás szinte mindig együtt jár a krónikus hörghurut és az asztma valamilyen 
fajtájával, ezek általában enyhülnek a dohányzás elhagyásával. A javulás mértéke jelentős 
lehet, és ami még fontosabb: amikor valaki leszokik a dohányzásról, vagyis megszünteti azt a 
tüdőt érő károsító hatást, ezzel óvja az életét, és javítja az életminőségét. {Lábjegyzet:177 }, 
{Lábjegyzet:178 }, {Lábjegyzet:179 } 
  

A dohányzás légszomjat okoz 

Sokan bármifajta krónikus tüdőprobléma nélkül is szenvedhetnek a dohányzás okozta 
tüdőkárosodástól. A dohányosok légzési nehézségekkel küzdenek, akár van asztmájuk vagy 
tüdőtágulásuk, akár nincs. Szenvedjenek krónikus hörghuruttól vagy legyenek ettől mentesek, 
lesz problémájuk a köhögéssel és a nyálkatermelődéssel. Ezek talán egy komolyabb 
rendellenesség tünetei, de az is lehet, hogy a tünetek még nem érték el a betegség stádiumát. 
  

VI. szakasz – A dohányzás rontja az életminőséget 

Az Egyesült Államok idősödő polgárai közül sokan jobban félnek a megrokkanástól és a 
betegségektől, mint a haláltól. Jó hír: az egészségügyi kutatások szerint ha odafigyelünk az 
egészséges szokásokra, ez csökkenti a megrokkanás valószínűségét. A rokkantság 
megelőzésében a dohányzás elkerülése az egyik fő tényező. Az egyik legmeggyőzőbb kutatást 
Kalifornia Alameda megyéjében végezték 60 és 94 év közötti személyeket vizsgálva. 
{Lábjegyzet:180 }, {Lábjegyzet:181 } E jelenleg is folyó kutatás kimutatta, hogy a dohányzás 



jelentősen növeli a megrokkanás kockázatát, míg az egészséges táplálkozási szokások és a 
rendszeres testmozgás csökkenti. {Lábjegyzet:182 } 
Nem vitás, hogy a dohányzás életveszélyes betegségeket okoz. Ezenkívül növeli a 
megrokkanás kockázatát és többféleképpen is rontja az élet minőségét. Az erről készült lista a 
35. ábrán {Kép:35 – A dohányzás rontja az életminőséget} látható. 
  

A dohányzás gyengíti a csontokat 

Csontjaink ereje sűrűségüktől függ. Minél sűrűbbek a csontok, annál erősebbek. A 
csontsűrűség csökkenése tehát nemkívánatos jelenség, mert emeli a törés kockázatát. Egy 
ideje tudunk már arról, hogy a dohányzás hozzájárul a csontsűrűség csökkenéséhez. Egy sereg 
más dolog is közrejátszik a csontritkulás kialakulásában, azonban jelentős szerepe van köztük 
a dohányzásnak. {Lábjegyzet:183 } 
A kutatások egybehangzóan kimutatatták, hogy a dohányzó nők csontsűrűsége kisebb. A 
problémák azonban a menopauza idejéig nem kerülnek felszínre, akkor viszont fokozódik a 
csontritkulás. Ebben az életszakaszban a csontritkulás eredményeképpen sokkal valószínűbbé 
válik a combnyaktörés vagy más törés. A combnyaktörés komoly problémát okoz az 
időseknek, a halál – a legkomolyabb szövődmény – kockázata a páciens korával egyre inkább 
növekszik. Idősebb amerikaiak esetében a combnyaktörést követően a betegek kb. 20%-a 
meghal. A következő évben 13% hal meg. {Lábjegyzet:184 } A combnyaktörést elszenvedők 
durván egyharmada nem éli túl a következő kétéves időszakot. Jó hír viszont, hogy a kétéves 
időszak eltelte után a halál kockázata hasonló lesz azokéhoz, akiknek sohasem volt 
combnyaktörésük. {Lábjegyzet:185 } 
Még ha egy törött csont nem okoz is halált, egyértelműen rontja az életminőséget. Aki már 
átélt combnyaktörést, ismeri annak az életminőségre gyakorolt hatását. A műtét 
kellemetlensége és nyomorúsága, a hosszadalmas gyógyulás, beleértve a fizikoterápiát – hogy 
a beteg újból megtanuljon járni –, lehangoló és hónapokig tartó folyamat lehet. A statisztikák 
szerint ez a nyomorúság elkerülhető lenne, ha annak idején a szenvedő alany nem kezd el 
dohányozni. 
Gyenge csontok miatt keletkezett másféle törések ugyancsak rontják az életminőséget. 
Gondoljunk például a csigolya összeroppanásos töréseire. Ezek a gerincproblémák nem 
csupán fájdalmasak, hanem csökkentik az ember magasságát és púposságot is 
eredményezhetnek. A Melbourni Egyetem egyik kutatása során mérték a dohányzás miatti 
csontritkulás mértékét, az eredmények a 36. ábrán {Kép:36 – A dohányzás árt a csontoknak} 
láthatók. {Lábjegyzet:186 } 
Ez az ikreken végzett, a dohányzás és csontsűrűség kapcsolatát vizsgáló kutatás igen jelentős. 
Mivel az egypetéjű ikrek génjei azonosak, a lehetséges genetikai különbségeket 
kiküszöbölték. Napi egy doboz cigaretta elegendő, hogy a csontok meggyengülése miatt 
komoly veszélyt jelentsen. 

A dohányosoknak gyakrabban fáj a hátuk 

A hátfájás költséges az egyén és a munkaadó számára is. A munkáltatók évente több mint 
tízmilliárd dollárt költenek erre. A munkából való kimaradást majdnem fele részben hátfájás 
okozza, és a hátfájás a lakosság dolgozó rétegének 80%-át érinti munkában töltött idejük 
valamelyik szakaszában. {Lábjegyzet:187 } A hátsérülés kockázati tényezői között vannak 
nyilvánvaló dolgok: a rossz testtartás, a rossz emelési technikák, a túlsúlyosság, a rossz 
kondíció, a sok stressz. {Lábjegyzet:188 } Azonban ezen a listán a cigarettázás is szerepel. 
{Lábjegyzet:189 } 



A dohányzás fontos és gyakran nem ismert rizikófaktor a hátfájással kapcsolatban. Az USA 
Maine államában végzett felmérés szerint azok a munkások, akik naponta több mint egy 
dobozzal szívtak el, megháromszorozták a jelentős hátfájdalom kialakulásának kockázatát. 
Más tanulmányok kimutatták, hogy a dohányosok nagyobb valószínűséggel szenvednek 
komoly porckorong-betegségektől. Az ágyéki gerincfájás megszüntetésére végzett sikeres 
műtét esetén a dohányosoknál nagyobb az esélye annak, hogy visszatérjenek a 
munkaképtelenné tevő ágyéktáji hátfájások. {Lábjegyzet:190 } A hátfájdalmak egyik súlyos 
fajtája, ha a gerincoszlop csontjai között párnázatként működő porckorongok rendszere 
megsérül. Egy leginkább elfogadott magyarázat szerint a dohányzás rontja a porckorongok 
vérellátását, így érzékenyebbé válnak a mindennapos terhelésre, végeredményben hamarabb 
károsodnak. 
  

Dohányzás és hormonfunkciók 

Bizonyított dolog, hogy a dohányzás több hormontényezőt megváltoztat. A nemi hormonok 
gyakran érintettek, beleértve a tüszőérést serkentő (FSH) és a luteinizáló hormont (LH). 
{Lábjegyzet:191 } Valószínű, hogy ezek a hormonok szerepet játszanak a korai menopauza 
kialakulásában, ami sok esetben bekövetkezik dohányosoknál. A paratiroidea hormon szerepe 
lényeges az ásványi egyensúly kialakításában; ennek szintje alacsonyabb dohányosoknál. 
{Lábjegyzet:192 } Továbbá bizonyíték van rá, hogy a dohányzás tovább rontja az amúgy is 
gyengülő pajzsmirigyműködést. Nemrég Svájcban 80 olyan asszonyt vizsgáltak meg, akiknek 
enyhe pajzsmirigyproblémáik voltak. {Lábjegyzet:193 } Akik dohányoztak, rosszabb volt a 
pajzsmirigyműködésük, és jóval magasabb volt a koleszterinszintjük (az átlag koleszterinszint 
28%-kal volt magasabb, míg az LDL-szint 16%-kal); továbbá minél többet dohányoztak annál 
inkább emelkedett a koleszterinszintjük. A felmérés alapján úgy tűnik, hogy a dohányzás 
befolyásolja a pajzsmirigyhormonok működését. 
  

Az öregedés, ráncosodás felgyorsul a dohányzástól 

Azok a dohányosok, akik megérik a 65 éves kort, rosszabb egészségi állapotban vannak, mint 
nem dohányzó társaik. Mintegy tízezer 65 év feletti hölgyön végzett vizsgálat szerint, akik 
dohányoztak, siettették az öregedés folyamatát. A fizikai teljesítőképesség gyorsabb romlása 
volt tapasztalható körükben, amint azt a 37. ábrán {Kép:37 – A dohányzás csökkenti a 
mozgékonyságot, és gyorsítja az öregedési folyamatot} szemléltetjük. {Lábjegyzet:194 } 
A fizikai teljesítőképesség a 65 év feletti, dohányzó nők esetében gyakran az öt évvel idősebb 
nők szintjének felel meg. "Egészségügyi koruk" jóval több tényleges életkoruknál. Az 
izomerő és egyensúlyérzék terén tapasztalt nagymérvű csökkenés hajlamosabbá teszi ezeket a 
hölgyeket az elesésre és más balesetekre. A dohányzásnak ez a hatása nem szükségszerűen 
vezet korai halálhoz, azonban nyilvánvalóan terhesebbé teszi az életet az oly nagyon várt 
nyugalomba vonulás idején. A dohányzás valósággal elrabolhatja az "aranyévek" örömét. 
1992-ben a San Franciscó-i Kalifornia Egyetemen öt kutatást elemeztek, melynek a 
dohányzás és a bőr ráncosodásának kapcsolatát vizsgálták. A következtetés megcáfolhatatlan: 
fehér férfiaknál és nőknél a bőr ráncosodása a dohányzástól mérhetően megnövekedett. 
{Lábjegyzet:195 } Amint a dohányosok elérik a középkort, a bőr ráncosodása miatt általában 
idősebbnek néznek ki koruknál. A beszámolók nem szívderítőek. 
A kutatók egy csoportja 244 nőt vizsgált, akik életkora 35 és 84 év között volt. Leírtak egy 
bizonyos "cigarettabőr" nevű jelenséget: sápadt, szürkés, ráncos bőr, a ráncok között 
bőrmegvastagodással. Ezek a nemkívánatos változások 79%-ban jelentkeztek a 



dohányosoknál, és csak 19%-ban a nem dohányosoknál. {Lábjegyzet:196 } 
Egy újabb keletű brit tanulmány a szembetűnő ráncosodás, csontos arcvonásokkal, 
bőrszínváltozással járó típusát állapította meg a dohányosok 46%-ánál, a volt dohányosok 
8%-ánál, míg a nem dohányosok között nem talált ilyet. {Lábjegyzet:197 } Jómagam annyira 
hozzászoktam a dohányosok bőrének látványához, hogy rendszerint nem szükséges 
megkérdeznem, hogy dohányzik-e a betegem. A ráncok magukért beszélnek. Aki el akarja 
kerülni a bőr korai ráncosodását, legjobban teszi, ha mihamarabb leszokik. 
Miért ráncosodnak jobban a dohányosok? Dr. Grady és Ernster meghökkentő magyarázattal 
szolgálnak. {Lábjegyzet:198 } Kimutatták, hogy a cigarettafüst csökkenti a véráramlást a bőr 
parányi ereiben. Arra következtetnek, hogy a megnövekedett ráncosodás egyik oka a 
megfelelő vérellátás krónikus hiánya lehet. 
A dohányzás a dohányzó személy külsejére hatással lévő más folyamatokat is befolyásol. A 
dohányzás növeli a korai kopaszodás és őszülés valószínűségét. {Lábjegyzet:199 } Egy több 
mint 600 személyre kiterjedő kutatás kimutatta, hogy a dohányosoknál a korai őszülés 
kockázata körülbelül négyszeres. A nem dohányzókkal összevetve azt láthatjuk, hogy a 
dohányzó férfiak dupla akkora eséllyel kopaszodnak meg. A kutatók úgy vélik, hogy a 
dohányzás sietteti az ember biológiai óráját. 
  

Gyakoribbak a szembetegségek a dohányosok körében 

A korai öregedést előmozdító folyamatok nem csupán az idegekre, izmokra, bőrre, és hajra 
terjednek ki, hanem a szemre is hatással vannak. A szürke hályog, a szemlencsék korral 
összefüggő homályosodása gyakoribb a dohányosok között. A kezelés gyakran kíván műtéti 
beavatkozást. A dohányosok között gyakoribbak a kezelhetetlen, megvakuláshoz vezető 
szembetegségek. Ilyen az ún. pigmentdegeneráció, melynek nem létezik hatékony orvosi 
gyógymódja. A Harvard Egyetem által szponzorált ápolónők között végzett vizsgálatsorozat 
(Nurse's Health Study) 12 éven keresztül 60 ezer ápolónőt figyelt meg. Egy hasonló kutatás, 
mely 21 ezer férfi egészségügyi dolgozót vizsgált, hasonló eredményre jutott, vagyis: a 
dohányzás több mint kétszeresére emeli a pigmentdegenerációból eredő megvakulás 
kockázatát. Bár a legtöbb laikus számára ez a kifejezés ismeretlen, a betegség meglepően 
gyakori. Az USA-ban évente 1,7 milliónyian veszítik el látásukat miatta. Szinte minden 
érintett személy 65 éves vagy idősebb. 
  

A dohányzás rontja az alvás minőségét 

Az alvás minősége romlik a dohányosok körében. A Wisconsin Állami Egyetem preventív 
gyógyítással foglalkozó tanszékén végzett kutatás kimutatta, hogy a dohányosok körében 
gyakoribbak az elalvási problémák, kevesebb a valóban pihentető alvás. {Lábjegyzet:200 } A 
kutatók véleménye szerint több tényező okozza ezeket a problémákat. A nikotin serkentő 
hatása először is nehezebbé teszi az elalvást a dohányos számára. Másodszor, amint a 
nikotinszint csökken a vérben, a dohányzó személy rejtett elvonási tüneteket tapasztal; bár 
lehet, hogy ilyenkor nincs ébren az illető, de romlik az alvás minősége. Harmadszor, mivel a 
dohányosoknak gyakran vannak légzőszervi problémáik, ez is szerepet játszik az alvás 
minőségének romlásában. Az elégtelen alvásból fakadó problémákat, a fáradtságot, az enyhe 
depressziós érzéseket a dohányos sok esetben éppen a cigarettával próbálja ellensúlyozni. Ez 
alakítja ki azt az ördögi kört, melyet a dohányzásról való hirtelen leszokással lehet a 
legjobban megtörni. Ehhez azonban állhatatosságra van szükség. Az elvonási tünetek 
fellépésekor – még mielőtt a javulás érzékelhetővé válna – az alvási nehézségek gyakran 



fokozódnak. 
  

A dohányzás ingerli az emésztőrendszert 

Okoz-e problémát önnek a gyomorégés? Égő fájdalom érzése a gyomortájékon néha komoly 
betegség tünete. Leggyakrabban akkor fordul elő gyomorégés, ha a gyomorsav feljut a 
nyelőcsőbe. A sav feljutásából fakadó nyelőcső-irritáció okozza a fájdalmat. Orvosi 
kifejezéssel ezt nevezik refluxnak. Sajnos azonban a szívbetegség, fekélyek, sőt még a rák is 
álcázhatja magát egyszerű gyomorégésnek. Ha önnél mostanában jelentkezett, vagy 
súlyosbodott a gyomorégés, tanácsos orvosi vizsgálatra mennie. 
Ha önnél ez a kellemetlen érzés a refluxnak (visszafolyásnak) "köszönhető", néhány 
viszonylag egyszerű életmódbeli változtatással sokat lehet tenni a probléma megszüntetéséért. 
Az egyik legfontosabb a dohányzás abbahagyása. Mint az alkohol és a koffein, a nikotin is 
növelheti a gyomor savtermelését. A legjobb módszer tehát a baj elhárítására az összes 
dohányterméktől való teljes tartózkodás. 
A leszokás azonban jótékonyan hat a nyelőcsőre is. A nikotin közvetlenül befolyásol egy alsó 
nyelőcsövi záróizomnak nevezett izomszalagot, mely a gyomor és a nyelőcső találkozásánál 
található. Ennek állandóan zárva kell lennie, kivéve, amikor az étel a nyelőcsőből lejut a 
gyomorba. Normális esetben ez az izom rögtön zár, miután az étel lejutott a gyomorba, hogy 
megakadályozza a sav és más gyomortartalmak ellentétes irányú áramlását. A nikotin azonban 
gyengíti ezt a záróizmot, {Lábjegyzet:201 } ez pedig azt eredményezi, hogy a gyomorsav 
feljuthat a nyelőcsőbe. A gyengébb záróizom és a több sav együttesen erre érzékeny 
egyéneknél gyomorégést okoz. Noha sokfajta gyógyszer létezik e probléma kezelésére, a 
legbölcsebb dolog legelőször is elhagyni a dohányzást. A leszokás csökkenti a savtermelést, 
és hozzájárul a záróizom feszesebbé válásához, jobb működéséhez. Emiatt a gyomorégés 
gyakran meg is szűnik. 
A dohányosoknál a gyomorfekély is sokkal gyakoribb. Néhány kutatás azt mutatja, hogy ezek 
a problémák a dohányosoknál 2–3-szor gyakoribbak. {Lábjegyzet:202 } A fekélyek 
vérezhetnek is, fájdalom kíséretében vagy anélkül. Az ilyen fekélyek gyógyítása nehéz, és 
újbóli megjelenésüket is nehéz megakadályozni, még ha hatékony gyógyszereket szed is 
valaki, például Zantacot, Tagametet, Prilosecet, Carafatet. Viszont ha a fekélyben szenvedő 
leszokik, a gyógyítás gyakran egészen könnyűvé válik. 

A dohányzás csökkenti az életerőt, rontja az életminőséget 

Folytathatnám a sort, és oldalakon keresztül dokumentálhatnám az élet minőségének 
dohányzás okozta romlását. A problémák közül némelyik a már eddigiekben ismertetett 
gondok ismétlése lenne. Például előhozhatnánk a rák okozta szenvedést és azt, hogy ha a 
rákot sikerült is meggyógyítani, a beteg elcsúfult a kezeléstől; a dohányzás miatti szív vagy 
agyinfarktus okozta megrokkanást, ami ugyan nem halálos, de szörnyű; vagy a lelki 
szenvedést, amit az okoz, hogy a dohányossal együtt élő gyermek a dohányzás miatt lett 
szellemileg vagy testileg sérült. 
Dr. Ronan Lyons és kollégái mindezeket a tényezőket figyelembe véve egy különleges 
felmérésben megpróbálták számszerűsíteni az élet minőségét. {Lábjegyzet:203 } Az 
elkészített kérdőív az SF-36 nevet kapta. Nyolc kategóriában összesen 36 kérdést tettek fel, 
melyek segítségével az élet minőségét hatékonyan mérhetővé lehetett tenni. A mért területek 
között a legfontosabbak a fizikai állapotra, a fájdalomra, az általános egészségérzetre és 
vitalitásra vonatkozó kérdések voltak. Amikor a rendszeresen dohányzókat azokkal 
hasonlították össze, akik sohasem dohányoztak, az eredmények megdöbbentőek voltak. A 38. 



ábrán {Kép:38 – A dohányzásnak az életminőség négy területére gyakorolt hatása} található a 
leírásuk. {Lábjegyzet:204 } 
A fenti értékek azt jelentik, hogy egy rendszeresen dohányzó 44 éves ember testi funkciói 
olyanok, mint egy soha nem dohányzó 50 éves emberé. A dohányos ilyen értelemben 
tulajdonképpen hat évvel idősebb, mint életkora. Fájdalomérzet, általános közérzet és vitalitás 
tekintetében a dohányos 14-15 évvel idősebb koránál. Ha ennyi lenne a dohányzás összes 
káros hatása, ennek már önmagában is elég motiváló erőnek kellene lennie a leszokáshoz, 
illetve ahhoz, hogy akik nem dohányoznak, ne is szokjanak rá. 
Lyonsék munkája megfelelő végszó a fejezet e részének mondanivalójához. A dohány 
nemcsak gyilkos, egyesek szemében még ennél is rosszabbra képes: megrabol az élet 
minőségétől, elpusztítja a boldogságot, és megrokkanást idéz elő. Minden dohányos nagy 
valószínűséggel jelentősen javíthat élete minőségén és hosszabbá teheti, ha még ma 
elhatározza: felhagy a dohányzással. 
Sok ember többször sikertelenül próbálkozik a leszokással, mert nem a helyes módszert 
választja. A sikeres leszokáshoz vezető lépések leírása a VIII. szakaszban található. Ott majd 
gyakorlati tanácsokkal szolgálunk, hogy a leszokás kellemetlenségeitől hogyan szabaduljunk 
meg. 
A cigarettázás bizonyítottan káros hatása arra késztetett egyeseket, hogy a cigarettázást 
elhagyván, valamilyen más dohánytermék vagy más szenvedély rabságát válasszák. Ha 
célunk az egészség, a cigarettának ezek a helyettesítői szóba sem jöhetnek. 

VII. szakasz – A cigaretta helyettesítői szintén veszélyesek az egészségre 

Amikor az emberek lemondanak a dohányról, fennáll a veszély, hogy más, biztonságosabbnak 
tűnő szenvedélyt választanak, de ezek – bizonyos vonatkozásban – legalább annyira, vagy 
még veszélyesebbek. Ezeknek a választási lehetőségeknek részletes bemutatása szétfeszítené 
e fejezet kereteit, mégis szükséges megemlíteni a dohányból készült cigaretták népszerű 
helyettesítőit. 
  

Marihuána – nem alternatívája a dohánynak 

Az egyik népszerű szenvedély, a marihuána használata ártalmatlannak és fiatalos élvezetnek 
tűnik. A marihuána azonban veszélyes és függőséget okozó szer. Füstje, mint a dohányé, egy 
sereg kémiai anyagot tartalmaz. A laikusok közül is sokan ismerik, és ki is tudják mondani az 
egyik ilyen anyag nevét: tetrahidrokannabinol (THC), a marihuána fő hatóanyaga. 
{Lábjegyzet:205 } Kevesen vannak viszont tudatában annak, hogy ez a hatóanyag csak 
egyike a több mint 60 féle kannabinoidnak (a kábítószerek egy osztálya), melyek a marihuána 
füstjében mind megtalálhatók. {Lábjegyzet:206 } Ez a tiltott élvezeti cikk igen sokfajta 
drogot tartalmaz. 
A nikotinhoz hasonlóan a marihuána is ártalmas a magzatra. A marihuána, csakúgy mint a 
nikotin és az alkohol, a születendő magzat agyát károsítja. A marihuánát élvező anya egy 
életen át tartó örökségképpen agykárosodást okoz gyermekének. {Lábjegyzet:207 } 
Állatkísérletekkel igazolták, hogy amikor az anya a marihuánafüst hatásának van kitéve, a 
nikotinnal kapcsolatban említettekhez hasonlóan csökken az oxigénellátottság. 
{Lábjegyzet:208 } Figyelemre méltó, hogy a magzat oxigénellátottságának csökkenése 
hosszú ideig tart, jóval tovább, mint a marihuána anyát érő hatásai. 
Továbbá szülés után a marihuána megzavarhatja a viselkedést, megszüntetheti például az anya 
vágyát, hogy gondot viseljen újszülött gyermekére. {Lábjegyzet:209 } Ezenkívül csökkenti az 
anyatej termelődését is. {Lábjegyzet:210 } 



A marihuána hatásával kapcsolatban a legnagyobb félelmet nem a közvetlen hatás váltja ki, 
hanem az, hogy hosszú távon hogyan hat a szer használóira. A tetrahidrokannabinol kémiai 
szerkezete meghökkentő mértékben hasonlít a szervezet egyik kortizon típusú hormonjához, a 
kortikoszteronhoz. {Lábjegyzet:211 } Újabb kutatások rávilágítottak arra, hogy a hasonlóság 
miatt a THC mérgező hatással van az agy központi részére, a hippokampuszra. A szervezet 
természetes stresszhormonjairól és a marihuánáról egyaránt bebizonyosodott, hogy gyorsítják 
az agy öregedési folyamatait. Egy állatkísérletben például a marihuána hatásának kitett 
patkányokban megkétszereződött az agy korosodásának mértéke. A kísérlet végére a 
marihuánával kezelt patkányok agya – valóságos korukhoz képest – kétszer olyan idősnek 
tűnt. Mindez roppant fontos. A hippokampusz az agy egyik legsérülékenyebb része, 
különösképpen az olyan folyamatokban sérül, mint az Alzheimer-kór. {Lábjegyzet:212 } A 
jelenlegi kutatások arra engednek következtetni, hogy a marihuánát rendszeresen használók 
jelentősen növelik az agy leépülésének kockázatát, amint idősödnek. Az új keletű statisztikák 
szerint a USA teljes lakosságának 4,8%-a havonta legalább egyszer marihuánát szív, több 
mint hárommillióan pedig napi használók. {Lábjegyzet:213 } 
Amint arről a 12. fejezetben már szóltunk, a marihuána csökkenti a szellemi 
teljesítőképességet. Például a National Institute on Drug Abuse (Kábítószerrel Való Visszaélés 
Nemzeti Kutatóintézete) által szponzorált kutatás szerint a marihuánát rendszeresen fogyasztó 
főiskolai és egyetemi hallgatók e drog utolsó használata után még 24 óra múlva is 
emlékezetkieséssel küzdöttek, figyelmük és tanulási képességük visszaesést mutatott. 
{Lábjegyzet:214 } A marihuána használata jóval azután is mérhetően rontotta a teljesítményt, 
hogy azt a kábítószer élvezője már nem is gondolta. 
A marihuána veszélyes a szívre és az érrendszerre is. A marihuána, a mindennapi 
stresszhatásokra válaszképpen jelentősen növeli a szívimpulzus számát és a vérnyomást. 
{Lábjegyzet:215 } Mivel a vérnyomás jelentős rizikófaktor a szívbetegségeket és az 
agyinfarktust tekintve, cigarettáról marihuánára váltani nem szívbarát lépés. 
A marihuána a rák kockázatát is növeli. Az indiai kender rákkeltő anyagokat, továbbá 
immunrendszert gyengítő vegyületeket is tartalmaz. {Lábjegyzet:216 } A San Franciscó-i 
Kalifornia Egyetemen és más központokban is végeztek mostanában ezzel kapcsolatos 
kutatásokat. Ezek a kutatási eredmények azt mutatják, hogy a marihuána a dohányhoz hasonló 
elváltozásokat eredményez a tüdőben – egy különbséggel: a marihuána sokkal károsabb. A 
tüdőben okozott károkat tekintve egy joint (ejtsd: dzsoint; marihuánából készült cigaretta) 
káros hatása megegyezik egy doboz (20 db) cigarettáéval. 
Az USA-nak mint nemzetnek a marihuánával kapcsolatos tapasztalata a dohányzással 
összevetve nem tekint vissza a távoli múltba, a kutatások azonban már most kimutatták a 
magzatra gyakorolt károsító hatását. E kábítószer rövid és hosszú távú szellemi leépüléshez 
vezet, továbbá erőteljesen károsítja a légzőszerveket, rákot okozhat, elnyomja az 
immunrendszert, és emeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Egyértelmű, hogy a 
marihuána nem a dohány biztonságos alternatívája. 
  

A szivarozók és pipázók növelik korai elhalálozásuk esélyét 

A cigarettázásnak vannak a tiltott kábítószereken kívül más helyettesítői is. Sok más 
dohánytermék van, melyekről az a hír járja, hogy a nikotinélvezet biztonságos formáit 
nyújtják. Az egyik a szivarozás. Sokan tévesen úgy hiszik, hogy nem olyan káros, mint a 
cigarettázás. A szivarozók és a pipázók azonban növelik korai elhalálozásuk esélyét. Némely 
tanulmány szerint halálozási arányszámuk 20–40%-kal magasabb, mint a nem dohányzóké. 
{Lábjegyzet:217 } Minél gyakrabban pipázik vagy szivarozik valaki, a kockázat annál 
nagyobb. Fontos megjegyezni, hogy akik a cigarettázásról tértek át a pipázásra vagy 



szivarozásra, azok általában többet dohányoznak. {Lábjegyzet:218 } Akik jelenleg is 
cigarettáznak, teljesen el kellene szakadniuk a dohányzás minden formájától. 
A teljes elszakadás fontossága világossá válik, amint megvizsgáljuk a szívbetegségek 
kockázatát. A pipázók és szivarozók e téren jóval nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint a 
cigarettázók, noha a cigarettázók között is ez a vezető halálok. Egy Koppenhágában készült 
klasszikus kutatás 40 és 59 év közötti férfiakat vizsgált. A vizsgáltak között volt 3772 
dohányos (akiket a dohányzásuk fajtája szerint csoportokra osztottak) és 1440 olyan férfi, 
akik sohasem dohányoztak. {Lábjegyzet:219 } Az eredményeket lásd a 39. ábrán {Kép:39 – A 
hétéves időszak alatt előforduló szívinfarktusok dohányosok és nem dohányzók körében}. 
A hétéves vizsgálati időszak alatt ebben a több mint 5000 fős csoportban 170 szívinfarktus 
fordult elő. Az eredmények azt mutatják, hogy a cigarettát és szivart szívók több mint 
kétszeresére, a pipázók pedig 50%-kal növelték a szívinfarktus kockázatát. 
  

A tubák és a dohányrágás növeli a rák kockázatát 

A füst nélküli dohánytermékek is veszedelmesek. Sőt, megjegyzendő, hogy a rákot okozó 
legerőteljesebb kockázati tényezők közé tartoznak. 1992-ben az USA egészségügyi 
minisztere, dr. Sullivan kijelentette: "Itt az idő, hogy a füstmentes dohánytermékek mint 
veszélyes, egészségkockázatot hordozó tényezők elfoglalják helyüket a cigaretta mellett." Dr. 
Sullivan határozott kijelentése helytállónak bizonyul, ha arra gondolunk, hogy ezekkel a 
szavakkal egy tudományos könyvet vezetett be, mely több mint 300 oldalon taglalja a füst 
nélküli dohánytermékek veszélyeit. {Lábjegyzet:220 } 
Nem elhanyagolható problémáról van szó. Évente több mint 30 000 új szájrákos eset fordul 
elő az USA-ban. A kutatók 28 különböző rákkeltő anyagot azonosítottak a rágódohányban és 
a tubákban. {Lábjegyzet:221 } Nem csoda, hogy a füst nélküli dohánytermékek hétszeresére 
növelik a szájrák kockázatát. A száj bizonyos részeiben a rák kockázata még nagyobb; a 
hosszú távú tubákhasználat több mint 50-szeresére növeli az egyén rákkockázatát. 
A füst nélküli dohánytermékek használata is rendszerint fiatal korban kezdődik. Nem szabad 
lebecsülnünk e szokás kiterjedt hatásait. Az USA egyes részein a felnőtt lakosság 25–35%-a él 
ezekkel a szerekkel. {Lábjegyzet:222 } A fiataloknak tudniuk kell, hogy a füst nélküli 
dohánytermékek használatától szájrákban meghalt személyek között serdülők is voltak. 
{Lábjegyzet:223 } 
Legyen az marihuána, szivar, pipa vagy füst nélküli dohánytermék, egyik sem helyettesítheti a 
cigarettázást. Egyértelmű, hogy a legjobb választási lehetőség, ha teljesen szakítunk a 
cigarettával és minden rokonával. Hosszú távon a nikotin minden fajtája károsodást okoz, 
nincs biztonságos nikotintartalmú termék. 

VIII. szakasz – Hogyan szokjunk le? 

A legtöbb dohányos valamikor az élete folyamán megpróbál szakítani ezzel a szenvedéllyel. 
Szomorú tény, hogy a legtöbb ilyen próbálkozás kudarccal jár. Amint már említettük, a 
legtöbb dohányozni kezdő fiatal úgy hiszi, hogy bármikor könnyen le tud majd szokni. A 
fiatal dohányosok körében végzett felmérések tanulsága szerint többségük úgy hiszi, egy éven 
belül abbahagyja, és többé nem fog dohányozni. Azonban ez távol áll a valóságtól. 
Az egész nemzetre (USA) érvényes statisztikák tragikus képet mutatnak, amint ezt a 40. 
számú ábrán {Kép:40 – Leszokás: sokan megpróbálják, de keveseknek sikerül} is próbáljuk 
bemutatni. {Lábjegyzet:224 } 
Miért csak nyolc százaléknak sikerül? Sok oka van ennek: több ezer oldalnyi tudományos 
irodalom foglalkozik ezzel a kérdéssel. Mindenesetre a többi tényezőtől függetlenül az a 



meggyőződésem, hogy sokan sikeresek lehetnének, ha a megfelelő módszert alkalmaznák. 
Ebben a részben olyan megoldásról szólok, amely sikerrel jár szinte mindenkinél, aki 
eltökélte, hogy örökre lemond a dohányzásról. Látni fogjuk azt is, hogyan szabadulhatunk 
meg a dohányzás elhagyásával együtt járó kellemetlenségektől. Az ebben a fejezetben leírt 
módszereket használva – a megvonási tüneteket minimálisra csökkentve – sikeresen 
leszokhatunk. 
Ha érdekli, hogy honnan származnak az itt közölt információk, elmondhatom, hogy 
tudományos cikkekből és könyvekből, továbbá személyes tapasztalataimból, amikor 
dohányosoknak segítettem megszabadulni a nikotin rabságából. Kollégáim tapasztalataiból is 
merítettem, akik velem együtt mint vezetők vettek részt minden idők legsikeresebb 
dohányzásról leszoktató programjában (Ötnapos terv). {Lábjegyzet:225 } Ez volt az egyik 
legelső, a dohányosoknak a leszokáshoz segítséget nyújtó, nyilvánosság elé kerülő program. 
Az ötvenes évek végén fejlesztették ki, és azóta 150 különböző országban több mint 14 millió 
dohányosnak segített. Nincs még egy ilyen egyedülálló program, amely több dohányosnak 
segített volna a sikeres leszokásban. Ma új néven ismeretes ez a módszer: "Lélegezz 
szabadon! Terv a dohányzásról való leszokáshoz". 
  

Az apránként való leszokás ritkán eredményes 

Miért van az, hogy a dohányzásról leszoktató módszerek közül sok nem jár sikerrel? Az egyik 
nagy gond, hogy sokan a fokozatos elvonással próbálkoznak. Sajnos ez a módszer többnyire 
nem segít azoknak, akik valóban le szeretnének szokni. Oka: a nikotin függőséget 
eredményez. Az országos tiszti főorvos 1988-as jelentéséből kiderül, hogy a nikotin az 
alkoholhoz képest 6–8-szoros mértékben alakít ki függőséget. Más szerekkel összehasonlítva 
kiderül, hogy ez a függőség akkora, mint amekkorát a (tiszta) kokain okoz. 
{Lábjegyzet:226 }, {Lábjegyzet:227 } A függőséget kiváltó hatás ellenére a dohánytársaságok 
arról beszélnek, hogy a megrögzött dohányosoknak hadd maradjon meg a "dohányzás 
szabadsága". A legtöbb dohányos azonban egyáltalán nem szabad – több mint 95%-uk 
nikotinfüggőségben szenved. 
Miért okoz a dohány ilyen erős függőséget? Először is, a nikotin befolyásolja az agyban 
lejátszódó kémiai folyamatokat. Elsősorban mint élénkítő (stimuláns) játszik szerepet, de 
közreműködik olyan anyagok kibocsátásában is, melyek a jutalom, illetve élvezet érzetét 
keltik. Másodsorban, a nikotin gyorsan hat. Az első szippantás után 10 másodpercen belül hat 
az agyra. {Lábjegyzet:228 } Harmadszor, a dohányosok gyakrabban foglakoznak a 
dohányzással, mint bármely más napi tevékenységükkel. Az ismerős, kéztől szájig való 
mozdulatot a dohányos általában naponta 200-szor vagy még többször megismétli, vagyis 
évente több mint hetvenezerszer. {Lábjegyzet:229 }, {Lábjegyzet:230 } 
Mivel a nikotinfüggőség is egyfajta kábítószer-függőség, éppúgy kell kezelni is. Senki nem 
mondja egy alkoholistának, hogy idővel csökkentse az adagját, és egy kokainfüggő 
szenvedélybetegnek sem ajánlanánk olyan programot, melynek segítségével fokozatosan 
csökkenthetné kábítószer fogyasztását. Miért gondolnánk akkor, hogy egy ilyen eljárás 
eredményes lenne a nikotin esetében? A szenvedélybetegnek teljes mértékben szakítania kell a 
függőséget okozó anyaggal – egyszer és mindörökre el kell búcsúznia a nikotintól. Az 
apránként való leszokás elnyújtott önkínzási módszer. A dohányos nagy erőfeszítést tesz, 
állandó szenvedésben él – és kevéske vagy semmiféle eredményt nem ér el. Az apránként való 
leszokás általában bukásra ítélt kísérlet. 

Hirtelen abbahagyás – a legsikeresebb eljárás 



A leginkább sikerrel kecsegtető módszer, ha valaki hirtelen hagyja abba a dohányzást, 
fokozatos megvonás nélkül. Az USA-ban körülbelül 46 millió felnőtt dohányzik. 
{Lábjegyzet:231 } Ugyanakkor majdnem ennyi leszokott már az országos tiszti főorvos 1964. 
évi bejelentése óta (melyben felfedte a dohányzás kapcsolatát a tüdőrákkal). Évente 3 millióan 
szoknak le az USA-ban. Sikerüket illusztrálja a 41. ábra {Kép:41 – A dohányzást abbahagyók 
közül legtöbben a hirtelen elhagyás módszerét választották} 1991-es adatok alapján. 
Több lényeges pont található ezen az ábrán. Először is le lehet szokni, és már sokan leszoktak. 
Másodszor, a sikeresek többsége hirtelen szokott le, és ezt magától tette a dohányzásról 
leszoktató klinikák segítsége nélkül. {Lábjegyzet:232 } Azonban 12 hónappal később csupán 
8–25% volt továbbra is mentes a dohányzástól. Harmadszor, akik kihasználták a dohányzásról 
leszoktató orvosi programok előnyeit, nagyobb valószínűséggel maradtak nem dohányosok. 
Sok dohányos első reakciója a hirtelen való leszokás gondolatára: "Túl sok akaraterő kell 
ahhoz, hogy abbahagyjam a dohányzást egyik pillanatról a másikra, s nem hiszem, hogy 
képes vagyok erre." Nem számít, hogy lassacskán vagy hirtelen akar valaki leszokni, ehhez 
akaraterő szükséges, mert valószínűleg elvonási tünetek jelentkeznek. A lassacskán való 
leszokási módszer gyengéje, hogy túl kézenfekvő rágyújtással enyhíteni a tüneteket. A nikotin 
felszívódva megkönnyebbülést eredményez, a dohányos újból jobban érzi magát. Úgy érzi az 
ember, hogy minden rendben lesz, de a kívánság és a tünetek visszatérnek, erre megadja 
magát, és újból rágyújt. A cél felé való haladás minimális. Nap mint nap azt reméli, hogy 
kevesebbet és kevesebbet dohányzik és ez a kínzó procedúra addig tart, míg az ember egy 
adott, meghatározott ponttól kezdve végérvényesen leszokik, vagy visszaesik, s korlátozás 
nélkül dohányzik tovább. 
  

Hirtelen leszokás esetén rövidebbek a megvonási tünetek 

Nem szükségszerűen könnyű, ha valaki egyik pillanatról a másikra akar leszokni. A 
megvonási tünetek ezzel a módszerrel azonban nem tartanak olyan sokáig. Bár a legtöbb 
dohányos esetében van valamilyen kellemetlen megvonási tünet, körülbelül 25%-nak nincs 
számottevő fizikai megvonási tünete. Másoknál nagyon erősek ezek a fizikai tünetek. 
Magánorvosi és dohányzásról leszoktató klinikákon szerzett tapasztalataim során gyakran első 
kézből figyelhettem meg a megvonási tüneteket. Az Amerikai Pszichológiai Társaság 
közleménye szerint a dohányzás hirtelen abbahagyása esetén 24 órán belül jelentkezhetnek az 
alábbi megvonási tünetek (lásd 42. ábra {Kép:42 – Gyakori nikotin-megvonási tünetek}). 
{Lábjegyzet:233 } 
Ha valaki, aki hirtelen abbahagyja a dohányzást, ezeket a megvonási tüneteket érzékeli, 
felteheti a kérdést: vajon mennyi ideig tartanak? A dohányzás hirtelen abbahagyása után 24 
óra múlva sokan a legrosszabb tüneteket már a hátuk mögött hagyták. Vannak, akiknek a 
második nap a legnehezebb, azonban 72 óra elteltével szinte kivétel nélkül mindenki túl van a 
legrosszabb elvonási tüneteken. Bár a legkellemetlenebb tünetek néhány napon belül 
elmúlnak, más tünetek még több hétig jelentkezhetnek. Néhány ilyen kellemetlen 
"mellékhatás" lehet a fokozott ingerlékenység és koncentrálási problémák. A többség esetében 
egy hónapon belül elmúlnak ezek a hatások is. A statisztikák jelzik, hogy nyolc hét elteltével 
mindenki túl van az elvonási tüneteken. 
Amikor valaki felhagy a dohányzással, jelentkezhetnek más kellemetlenségek is. Ezeket 
általában nem sorolják az elvonási tünetek közé, mégis gyakran fokozzák a kellemetlen fizikai 
tüneteket. Néhány ezek közül erősen függ más életmódbeli változtatásoktól, és általában rövid 
ideig tart, s csak néhánynak van hosszabb lefutási ideje. A 43. ábrán {Kép:43 – A dohányzás 
elhagyásakor fellépő egyéb testi tünetek} részletezzük őket. {Lábjegyzet:234 }, 
{Lábjegyzet:235 } 



Az elvonási tünetektől és a többi testi tünettől félnek leginkább a dohányzást elhagyni 
szándékozók. Senki nem állítja, hogy ezek élvezetesek volnának, jelzik azonban, hogy a 
szervezet gyógyítja önmagát. {Lábjegyzet:236 } A nikotin és a dohányban rejlő többi kémiai 
anyag szörnyen pusztító hatása ellenére a szervezet hozzászokhat, sőt függővé válhat a 
nikotintól. A megvonási tünetek jelzik, hogy a szervezet igyekszik visszajutni egészséges 
állapotába, amiben a dohányzás előtt volt. Csakúgy, mint amikor valakinek a szervezete 
tiltakozott az első cigarettánál, a test újból szenved, hogy eredeti működési terve szerint 
helyreállítsa magát: a nikotin és a többi négyezer kémiai anyag nélkül működhessen. 

Vágyakozás és hangulati hullámzás 

Vessünk néhány pillantást a klasszikus elvonási tünetekre és a többi társult tünetre, amelyek 
felléphetnek a dohányzás elhagyásakor. Sok dohányos számára az egyik leggyötrőbb 
megvonási tünet a cigaretta utáni vágyódás. Ezek a gyakori tünetek az egyes embereknél 
különböző intenzitással jelentkeznek. A vágyódás azonban – erősségétől függetlenül – néhány 
hét elteltével csökken. {Lábjegyzet:237 } A másik jó hír: a vágyódás rövid idő elmúltával 
mindig megszűnik, attól függetlenül, hogy rágyújt-e vagy sem az illető. Általában a vágyódás 
alkalmanként néhány percig tart csak, és utána eltűnik. {Lábjegyzet:238 } 
A nikotinnak stimuláns és depresszáns hatása is van, azonban a nyugtató hatással szemben a 
legtöbb nikotinhasználó rövid idő alatt ellenállóvá válik. Ennélfogva a krónikus 
dohányosoknál a hatás elsősorban élénkítő. {Lábjegyzet:239 } Ennek az élénkítő hatásnak a 
megvonásában rejlik sok megvonási tünet oka. 
Gyors hangulati változások léphetnek fel – az egyik pillanatban jól érzi magát az ember, a 
másikban borzasztóan, néhány perc elteltével aztán ismét helyreáll a közérzete. A hangulat 
gyors hullámzásai nagyon gyakoriak a dohányzás elhagyását követő első három–öt napban. 
Néhányan kézremegést tapasztalnak. Egyesek gyakran gyomor- és bélpanaszokról, 
fejfájásokról számolnak be. {Lábjegyzet:240 } További megjegyzéseim bizonyára hasznos 
segítséget jelentenek, hogy a kellemetlen tünetektől megszabaduljunk. 
  

A dohányos köhögése elhúzódhat 

A dohányzással felhagyók körülbelül egyötödénél – mielőtt enyhülne és eltűnne – meglepő 
módon súlyosbodik a köhögés. {Lábjegyzet:241 } Ez eléggé elkedvetlenítő, különösképpen 
azok számára, akik köhögés vagy más légzési probléma miatt akarnak leszokni. Noha 
elbátortalanítóan hathat, valójában jó jel; annak bizonyítéka, hogy a tüdő kezdi visszanyerni 
nyálkaeltávolító képességét, vagyis javul a tüdő védekezőképessége. {Lábjegyzet:242 } Az ok 
nyilvánvalóan a csillók működésében keresendő. E fejezetben olvashattuk már, hogy a 
dohányfüst bénítólag hat a tüdő tisztántartását szolgáló apró kis csillószőrökre. Amikor valaki 
abbahagyja a dohányzást, eltávolítja a dohányfüst csillószőrök működését gyengítő és bénító 
alkotóelemeit. Amint ezek a mérgek eltávoztak, a csillószőrök ismét képesek szabadon 
dolgozni. Amint pedig munkába lendülnek, elkezdik kihajtani a felgyülemlett, felesleges 
nyákot. Ennek eredménye: a köhögés egészen addig rosszabbodik, amíg a tüdő kitisztítja 
önmagát. A jó hír, hogy mindez rövid ideig tart, s miután megszűnik a dohányfüst irritáló 
jelenléte, a tüdő kevesebb nyákot fog termelni. Amint pedig a felesleges mennyiségű nyák 
kitisztul, a köhögés alábbhagy. 
  

Alvási zavarok és éhség 



Gyakoriak az alvási zavarok, és néhány embernél álmatlanság is előfordulhat. Ha az alvási 
problémák a nikotinéhségből fakadnak, 2–3 héten belül el kell múlniuk. {Lábjegyzet:243 } 
Amikor valaki abbahagyja a dohányzást általában néhány napra megnő az étvágya. Sokan 
tudják, hogy a megnövekedett étvágy a dohányzás elhagyásának következménye, ezért az 
elhízástól való félelem miatt inkább folytatni akarják a dohányzást. Ez azonban szükségtelen 
félelem. A későbbiekben leírjuk, hogyan lehet elkerülni a súlyfelesleg felszedését, amikor 
valaki abbahagyja a dohányzást. Szerencsére nincs olyan ember, akinél mindezek a tünetek 
egyszerre jelentkeznének. Tapasztalatom szerint általában öt tünet jelentkezik, ebből négy 
pedig 72 órán belül megszűnik. Egy tünet még pár napig eltarthat, mintha csak azért maradna, 
hogy megbizonyosodjon: a dohányos eltökélte-e, hogy egyszer és mindenkorra elhagyja rossz 
szokását. 
Néhány dohányos, akinek ismerősek az elvonási tünetek, nem akar átélni semmilyen 
kényelmetlenséget vagy szenvedést. Ezek a személyek általában továbbra is dohányoznak, 
azonban hosszú távon jóval több szenvedésben lesz így részük. Így aztán a leszokás mégis a 
legbölcsebb választás, mert az ember ezzel minimumra csökkentheti a kellemetlen érzéseket. 
Még a maximum háromnapos intenzív elvonási tünetek időszaka is alacsony ár azért az 
örömért és folyamatosan fennmaradó jó hatásért, ami a nem dohányzás következménye. 

Tíz módszer, hogy megszabaduljunk a leszokással járó kellemetlenségektől 

A gyötrődés nagy részétől meg lehet szabadulni. A dohányosokkal való kapcsolattartás során 
tíz módot szoktam említeni e cél elérése érdekében. Ezekből a technikákból sok vált ismertté 
a már említett "Ötnapos terv", illetve a jelenlegi "Lélegezz szabadon! Terv a dohányzásról 
való leszokáshoz" révén. Az a több millió ember, aki világszerte sikeresen végigcsinálta 
ezeket a tanfolyamokat, tanúsíthatja, hogy óriási mértékben csökkenthetők az elvonási tünetek 
és a dohányzásról való leszokás egyéb kellemetlen kísérőjelenségei. A tíz tanács a gyötrődés 
csökkentésére irányul, hogy minél hamarabb egyensúlyi állapotba segítse a szervezetet. Ne 
feledjük, hogy a szervezet hozzászokott a nikotinhoz! A megvonási tünetek jelzik, hogy a 
szervezet küzd az egyensúlyi állapotba való visszakerülésért, amint nikotinmentes életmódra 
térünk. Néhány ember, aki követi ezt a tízpontos cselekvési tervet, nem fog tapasztalni 
egyetlen jelentős megvonási tünetet sem, míg másoknak lesznek tüneteik, de jóval enyhébbek, 
mint ha e program nélkül próbálnának leszokni. Minél többet tartunk be ebből a tíz pontból, 
annál gyengébb és kevesebb tünet fog jelentkezni, és rövidebb ideig tartanak majd. A 44. 
ábrán {Kép:44 – Tíz tanács, hogy megszabaduljon a leszokással járó gyötrelmektől} 
megtalálhatóak ezek a tanácsok. 
Határozza el magát, hogy nem dohányzik! Ez az első lépés, a legfontosabb elv az összes 
között. Ha saját elhatározásából nem hoz személyes döntést, hogy nem dohányzik többé, 
akkor gyakorlatilag biztos a kudarc. Ha a siker a cél, akkor nyilvánvalóan azért döntött úgy, 
hogy nem dohányzik többé, mert ön így akarja, nem pedig azért, mert valaki azt mondta, hogy 
szokjon le. Továbbá maradjon figyelme előterében választása; ez életbevágóan fontos a 
sikeres leszokáshoz. Ha ön dohányos, szeretném arra bátorítani, hogy döntse el most, hogy 
megszabadul a dohányzástól. Gondolkodjon néhány percet, válassza ki a leszokás napját az 
elkövetkezendő három héten belül! Azon a napon elszívja utolsó az cigarettát és teljesen 
abbahagyja a dohányzást. Attól a ponttól kezdve önnek erre a céljára kell figyelnie! Élete 
hátralevő részében egyetlenegy cigaretta sincs többé. 
Néhányan rögtön azt mondják: "Ez lehetetlen, nem vagyok képes elviselni a gondolatot, hogy 
életem hátralevő részében cigaretta nélkül legyek." Ezek az érzések természetesek. Be kell 
látni azonban, hogy egyetlen szál cigaretta sem fogadható el, ez ugyanis nagy valószínűséggel 
visszaveti önt a már elhagyott függőségébe. Csupán ebben a percben kell megtartania 
szabadságát a nikotin zsarnokságától. Határozza el magát, hogy pillanatról pillanatra 



megtartja a nikotintól való szabadságát! Ne aggódjon afelől, hogy holnap hogyan marad 
dohányzástól mentes. A mai nap kihívásai a holnap felőli aggódás nélkül is elég nagyok. 
Másodszor: semmisítsen meg minden rejtett cigarettát! A környezetében sehol ne legyen 
cigaretta! Sok ember nem teszi meg ezt a fontos lépést. Valójában bukásukat tervezik meg 
azáltal, hogy cigarettákat hagynak a kesztyűtartóban, a hűtőszekrény tetején, az éjjeli 
szekrényen vagy más könnyen elérhető helyen. Ha nem adják fel, a cigaretta közelsége 
gyakran egyfajta szenvedést okozhat. Amikor a dohány utáni vágyódás vagy más elvonási 
tünetek jelentkeznek, ez a gondolat bukkan fel: "A cigi közel van, rágyújthatok, és véget ér a 
gyötrődésem." Tehát ha ön valóban döntött, hogy leszokik, dobja el az összes cigarettáját. 
Amikor a megvonási tünetek jelentkeznek, a gyötrődés kisebb lesz – nem lesz kísértés a 
könnyen megtehető lépés irányába. 
Harmadszor: lélegezzen mélyeket! Ez talán túl egyszerűnek tűnik, pedig ez a vágyódásoktól 
való szabadulás roppant hatékony módja. Amikor úgy érzi, hogy jön a heves vágyakozás a 
dohány után, vegyen mély lélegzetet, tartsa vissza néhány másodpercig, majd lassan 
lélegezzen ki! Legalább háromszor csinálja meg ezt! Az epekedés sok esetben elmúlik ettől. 
Ez a gyakorlat még a szorongás és a feszültség elűzésében is szerepet játszik. A mély lélegzés 
több oknál fogva is hatásos. A gondolatokat pozitív irányba tereli, s nem hagyja, hogy 
elkalandozzanak arra, amit nem csinálunk (azaz a dohányzásra). Ezenkívül szervezetünk 
oxigénnel való telítettségét is növeli, így javítja a kedélyállapotot és a központi idegrendszer 
működését. A mély légzés egyfajta ellazulást is elősegít. A kilélegzés passzív folyamat, 
melyben a légzőizmok tulajdonképpen pihennek. Néhányan úgy érzik, hogy ez a tudatos 
izomlazítás mélyebb ellazuláshoz segíti őket. 
A negyedik: a napi testgyakorlás. A legtöbb ember számára a legjobb gyakorlat a tempós séta. 
Mint orvos minden dohányosnak azt tanácsolom: vesse alá magát valamilyen orvosi 
kivizsgálásnak, mielőtt új, megerőltető testgyakorlásba kezdene! A dohány által okozott, 
általában rejtve maradó, de kiterjedt károsodások miatt a dohányosok agyvérzést, infarktust 
kaphatnak, vagy sérülést szerezhetnek, esetleg valamilyen más baj is érheti őket, ha 
meggondolatlanul kezdenek el valamilyen testmozgást. Napi mérsékelt testgyakorlás javasolt, 
mint például úszás, biciklizés vagy tempós séta. Ha ön nem negyven év fölötti férfi, és a 
dohányzáson kívül nincs rizikótényezője, mint például magas vérnyomás, felmenői közötti 
szívprobléma vagy magas koleszterinszint, önnek nem szükséges orvossal tanácskoznia, 
mielőtt mérsékelt testmozgási programhoz fogna. A hölgyeknek nem szükséges orvosi 
tanácsadásért menni, kivéve ha elmúltak ötvenévesek, és van legalább még egy 
szívbetegségre hajlamosító rizikótényezőjük. {Lábjegyzet:244 } 
A testgyakorlás segíti a dohányzás abbahagyására irányuló erőfeszítéseket. Természetes 
módon enyhíti a nyugtalanságot és feszültséget, valamint erőteljesen javítja a közérzetet. A 
fizikai aktivitás segít semlegesíteni a dohányzás által okozott ártalmakat; fontos szerepe van a 
szívinfarktus és a rák megelőzésében is. Amikor erős kívánság gyötör valakit, a testmozgás 
kitűnő lehetőség a szabadulásra. Ha a körülmények nem engedik meg, hogy a mozgással időt 
töltsünk, tartsunk egy félperces mélylélegzési szünetet! Nem meglepetés ezek után, hogy a 
tudományos felmérések szerint a rendszeres testmozgás elősegíti a dohányzásról való 
leszokás sikerét. A Brown University kutatói úgy találták, hogy azok a nők, akik mozogtak, 
kisebb valószínűséggel kezdtek el újra dohányozni. {Lábjegyzet:245 } 
Sok ember számára a reggeli órák a legideálisabbak a rendszeres testmozgás végzésére. Ezt az 
időpontot javaslom én is. Ha a reggeli időpont nem alkalmas, találjunk napi 
időbeosztásunkban egy másik alkalmas időpontot, például a munkaszünetben. Ne feledjük, a 
testgyakorlás hatásos fegyver, segít leszámolni a heves vágyakkal. Meg fog lepődni, ha látja, 
milyen hatásos a mozgás a megvonási tünetek csökkentésében. A testgyakorlás továbbá segít, 
hogy kordában tartsuk a stresszt, küzdjünk a lehangoltság ellen, és legyőzzük a reszketést. 
Mindez még hatékonyabb, ha friss levegőn végezzük. A friss levegőnek már önmagában 



hangulatjavító hatása van, azonkívül javítja a csillószőrök működését is. De mi legyen, ha 
rossz az idő? – kérdezhetik sokan. Van egy régi mondás miszerint "nincs rossz idő, csak rossz 
öltözet". Persze ez kissé túlzás, nem tanácsolom a kinti testgyakorlást viharban, hurrikán vagy 
tornádó esetén. Ha az idő hideg vagy szeles, sőt esős vagy havazik, öltözzünk fel kellőképpen, 
és menjünk ki mozogni! Ha nem ésszerű vagy nem praktikus valamilyen oknál fogva a kinti 
mozgás, a benti torna a második legjobb választási lehetőség. Egyik vagy másik módon, de 
legyen a testmozgás napi programunk része! 
Az ötödik számú javaslat: aludjunk többet! Amikor a nikotin serkentő hatása már nincs jelen, 
a dohányosnak általában több alvásra van szüksége. A többletalvás jótékony hatása egész nap 
érezhető lesz, mert befolyással van a megvonási tünetekre, a központi idegrendszerre és a 
dohány vagy ételek utáni vágyódásra. Mennyivel több alvásra van szükség? Ez mindenkinél 
változó. Azt szoktam ajánlani a dohányzásról leszokóknak, hogy alakítsák úgy napirendjüket, 
hogy két órával többet tudjanak ágyban tölteni. Ez nem azt jelenti, hogy két órával többet kell 
aludniuk, csupán annyit, hogy ha szükséges, megtehessék. 
A több alvás igénye leginkább az első öt napban jelentkezik. Van, akinek jót tesz a napközbeni 
alvás, másnak inkább korábban kell lefeküdnie. Ahelyett, hogy fennmaradnának az esti 
híradót megnézni, jobban tennék, ha korábban ágyba bújnának. A több alvás által az 
idegrendszernek több lehetőséget biztosítunk arra, hogy ismét egyensúlyba kerüljön. A 
megfelelő pihenés roppant eredményes, hogy megelőzzük a hangulati hullámzások 
kialakulását, és az érzékenységre, frusztrációra vagy dühre való hajlamot. 
A hatodik tanács: "víz belsőleg". Ez azt jelenti, hogy bőségesen igyunk az egész nap 
folyamán. Azt ajánlom, igyunk legalább nyolc pohár egyszerű, tiszta vizet! A kivételt csak az 
olyan személyek képezik, akik valóban nem képesek alkalmazkodni a megnövekedett 
vízfogyasztáshoz, mint bizonyos szívbetegségekben és veseelégtelenségben szenvedők, illetve 
mások, akiknek a szervezet vízháztartásával kapcsolatos szervi problémájuk van. Más 
folyadékok nem olyan hatásosak: a kávé például különösképpen vízhajtó hatású. A megfelelő 
mennyiségű víz fogyasztására azért van szükség, hogy a szervezet kellő mennyiségű vizet 
tartalmazzon. A kiszáradás több megvonási tünetet sokkal súlyosabbá tesz. A vízivás segíti a 
szervezetet, hogy visszakerülhessen az egyensúlyi állapotba. A szervezet komoly fizikai 
stresszen megy keresztül a megvonási tünetek idején, ebben az állapotban pedig számíthatunk 
arra, hogy a salakanyagok nagyobb mértékben ürülnek a szervezetből. A bőséges vízellátás 
biztosítja, hogy a vesék jól működjenek, és ki tudják választani a felhalmozódott 
salakanyagokat. Néhányan úgy vélik, hogy a bőséges vízellátás segíti a szervezetet a nikotin 
kiürítésében, mivel a nikotin elsősorban a vizeleten keresztül választódik ki. Két órán belül 
egy ember szervezetéből a nikotin fele kiürül. {Lábjegyzet:246 } 
A hetedik alapelv: "víz külsőleg". A víz bőséges külső alkalmazásáról van szó. Ha ön naponta 
egyszer szokott zuhanyozni vagy fürödni, akkor most érdemes naponta kétszer vagy akár 
többször is ezt tennie. Azért érdemes gyakrabban fürdőznünk, mivel erőteljes nyugtató hatást 
gyakorol az idegrendszerre. Ha letörtnek érzi magát, egy hűvös zuhany felébreszti. Ha 
szorong, feszült, egy meleg fürdő lecsillapíthatja. A tiszta pórusok pedig biztosítják, hogy a 
bőrön keresztül is optimális mértékben távozhassanak a toxinok. Ez fontos kiegészítése a vese 
méregtelenítő munkájának, hiszen a toxinok felszaporodnak a dohányzás abbahagyása révén 
kialakult stressztől is. 
Továbbá bármennyire nevetségesnek is tűnik, de a zuhanyzó az egyik legbiztonságosabb 
tartózkodási hely a dohányzás elkerüléséhez. Több ezer dohányossal találkoztam már, 
azonban talán csak két alkalommal hallottam, hogy valaki azt állította, szokott dohányozni a 
zuhanyzóban. Ha ön a nikotin utáni erős vágyódás jelentkezésekor gyorsan beugrik a 
zuhanyzófülkébe, olyan környezetben fogja magát találni, amit nem szokott társítani a 
dohányzással. Míg a víz végzi a maga munkáját, hogy semlegesítse a megvonási tüneteket, ön 
hatékonyan elkerüli a kísértést. 



A nyolcadik pont a kerülendő egyéb dolgok felsorolását tartalmazza. Amint erre már utaltunk 
a vízivással kapcsolatban, mellőzzük a koffeint is! Sok ember mondja talán ennél a pontnál: 
"Ön segíteni akar nekem a dohányról való leszokásban, és ez rendjén is van; de miért kellene 
a kávéról is leszoknom? Mit akar tenni velem?" Úgy találtam, sokkal könnyebb segítenem az 
embereknek a dohányzásról való leszokásban, ha a koffeint is kiiktatják életükből. A koffein 
tulajdonképpen mintegy aláaknázza az embernek a dohányzásról való leszokás érdekében tett 
legnemesebb erőfeszítéseit. A koffein folyamatos fogyasztása fokozza a nikotinmegvonás 
bizonyos tüneteit. Amikor valaki abbahagyja a dohányzást, lelassul a koffein kiürülése a 
szervezetből, emiatt a vérben a koffein szintje megemelkedik. Miután valaki négy napig nem 
dohányzik, a vérben a koffein szintje 50%-kal is megemelkedhet. {Lábjegyzet:247 } Ennek 
eredményeképp szorongás, ingerlékenység, alvási nehézségek léphetnek fel, illetve válhatnak 
súlyosabbá, mivel a szervezetnek meg kell birkóznia a magasabb koffeinszinttel. 
  

Több dohányos esik vissza, ha a kávéfogyasztás folytatódik 

Úgy tűnik, a koffein messzemenő befolyást gyakorol. Néhány neurofiziológus ezért 
elkeresztelte "rossz szokást konzerváló"-nak. Arra kívántak utalni, hogy a 
koffeinfogyasztóknak nehezebb új szokásokat kialakítaniuk, mivel a koffein befolyással van 
az agyban lejátszódó kémiai folyamatokra. E tárgyról további információt találhatunk a 12. 
fejezetben. Akik abbahagyják a dohányzást, de továbbra is fogyasztanak kávét, nagyobb 
valószínűséggel esnek vissza, mint azok, akik a dohányzást és a kávét is egyszerre elhagyják. 
A koffeintartalmú italok – különösképpen a kávé – a szokások révén gyakran kötődnek a 
dohányzáshoz. Sok dohányos számára szinte elképzelhetetlen meginni egy csésze kávét 
anélkül, hogy egy szál cigit el ne szívnának utána. Következésképpen a leghatékonyabb 
megoldás, ha elhagyjuk a dohányzási szokásunkhoz kötődő koffeintartalmú, sőt 
koffeinmentes italokat is. Ennek eredményeképpen a kívánság alábbhagy az étkezések 
alkalmával és más alkalmakkor, amikor rendszerint fogyasztottunk ezekből az italokból. 
Tulajdonképpen, ha elmarad a reggeli kávé, sokan tapasztalják majd, hogy a dohányzás utáni 
vágyódásuk is gyengül, sőt akár teljesen el is tűnik. A koffein elhagyása lehet a siker egyik 
titka. 
A Johns Hopkins Egyetem kutatói meghökkentő kutatási eredményeket tettek közzé, 
melyekből nyilvánvalóvá lett, hogy "a koffein a kábítószer-használat alapvető jellemzőivel 
rendelkezik". {Lábjegyzet:248 } Más szavakkal: ha a hatását tekintjük, a koffein éppúgy 
viselkedik, mit bármely klasszikus kábítószer. Következésképpen a rendszeres kávéivók 
éppúgy kábítószerfüggők a szó kémiai értelmében, mint a kokainfüggők, heroinfüggők vagy 
nikotinfüggők. Ez a gondolat ellenszenves sok derék polgárnak, akik rendszeresen élvezik 
reggeli kávéjukat. Mindazonáltal akik neheztelnek e kutatási eredmény miatt, bizonyára 
nagyon is függnek a koffeintől. A felismerés, hogy a koffein függőséget okozó szer, 
önmagában is elég késztetést ad sokaknak, hogy megszabaduljanak tőle. Bár a koffein 
elkerülése a legfontosabb a dohányról való leszokás utáni első hetekben, jótékony hatású, ha a 
későbbiekben is tartózkodunk ettől a függőséget okozó élénkítőszertől. 
Mint minden más káros drogot, a koffeint is jellemzi, hogy megvonási tünetek kapcsolódnak 
hozzá. A Johns Hopkins Egyetem kutatói kimutatták, hogy általában 19 órával az utolsó 
koffeinadag után a megvonási tünetek nyilvánvalókká lesznek. A következő jelenségek 
szoktak előfordulni: fejfájás, álmosság és lustaság, az éberség és az aktivitás csökkenése. 
{Lábjegyzet:249 } Ezek a tünetek 5-6 nap múlva általában megszűnnek. Az éberség 
csökkenése és az álmosság tulajdonképpen segíthet a dohányzásról való leszokásban. A 
nikotinmegvonással gyakran járó nyugtalanságot, felhevült állapotot ellensúlyozzák a 



koffeinmegvonásával járó tünetek, emiatt sokaknak egyszerűbb leszokni a dohányzásról, ha a 
kávézást is elhagyja. 

Tartózkodjunk az alkoholtól és a fűszeres ételektől! 

Az alkoholt is kerülni kell. Miért? Mert gátolja az agy homloklebenyének működését, 
márpedig ez a döntéshozatal és az ítélőképesség központja. Az alkohol gyengíti 
képességünket, hogy kitartsunk a döntésünk mellett, hogy nem fogunk dohányozni. Azt 
ajánlom, teljesen mellőzzük az alkohol fogyasztását, legalábbis addig, amíg késztetéseket 
érezhetünk a dohányzásra. Amint ezt az alkoholról szóló fejezetben leírtam, az egyes 
sajtóhírekkel ellentétben az alkohol teljes elhagyása a legegészségesebb megoldás mindenki 
számára. Kerüljük a nehéz ételeket is, elsősorban esténként, ezektől ugyanis könnyű 
megkívánni a cigarettát. Meglepő, de ha túlságosan éhesek vagyunk, az szintén emeli a 
kockázatot. A legjobb választás a rendszeres időközönkénti táplálkozás, nem többször, mint 
háromszor naponta, ügyelve arra, hogy a vacsora könnyű legyen. 
Bizonyos embereknél a fűszeres ételek fokozzák a dohány utáni vágyat és a megvonási 
tüneteket is. Egy hölgy, az egyik dohányzásról leszoktató programunk résztvevője mindaddig 
sikertelenül próbált meg leszokni, míg a fahéjat ki nem iktatta étrendjéből. Az állatkísérletek 
arra engednek következtetni, hogy a fahéj irritáló hatású az emésztőszervekre, és stimulálja az 
agyközpont egyes részeit. Talán ez az oka a megvonási tünetek szaporodásának. Noha 
egyesek cigarettahelyettesítőként sikeresen alkalmazták a fahéjrudacskákat, mások számára ez 
veszélyes terep. Bölcs dolog elkerülni mindenfajta fűszert, ami irritálja az emésztőszervek 
falát, az enyhe fűszereket is beleértve, például a fahéjat. 
A kilencedik lépés: kerüljük a dohányzással kapcsolatos helyzeteket! Talán ön is, szokásához 
híven, vacsora után kedvenc székéből nézte a tévéhíradót vagy valami más programot, s ezzel 
a kedvenc székkel kapcsolatos az is, hogy rá szokott gyújtani egy vacsora utáni cigarettára. 
Ha ezt a széket elkerüli, talán segít, hogy elkerülje a dohányzás utáni kívánság megjelenését 
is. A munkaszünetek is összekapcsolódhatnak dohányzási szokásával. Ilyenkor a dohányosok 
gyakran rágyújtanak. Dönthet úgy is, hogy a szünetben is dolgozik, de elkerülheti a helyet is, 
ahol a szünetet szokta eltölteni. Elmehet mondjuk sétálni, vagy lekötheti magát más 
egészséges elfoglaltsággal. 
Legyen óvatos dohányzó barátaival! Magyarázza el nekik döntését, és kérje támogatásukat! 
Hozza tudomásukra, hogy nem várja el, hogy ők is leszokjanak csak azért, mert ön így tesz. 
Azonban azt is magyarázza el nekik, hogy az ön jelenlétében – legalábbis most egy darabig – 
a dohányzás semmi esetre sem elfogadható. Lehetőleg azokban a helyzetekben igyekezzen 
találkozni a barátokkal, amelyekben nem lehetséges a dohányzás. Lehet, hogy néhány 
dohányzó barátja nem támogatja a döntését, és megpróbálja aláaknázni elhatározását, vagy 
szeretné önt rábírni a dohányzásra. Az ilyenek nem igazi barátok, és talán kerülni kellene 
őket. Ez persze nem megy, ha az illető családtag. Természetesen nem ajánlom, hogy elhagyja 
házastársát, szüleit vagy gyermekeit. Általában jó, ha valamilyen egyezség alakul ki, hogy 
otthonában hol legyen a dohányzás megengedett, ön pedig lehetőleg kerülje ezeket a helyeket! 

A tizedik lépésként: számítson arra, hogy mások megértéssel lesznek ön iránt! Ez az utolsó 
kulcs ahhoz, hogy megszabaduljon a gyötrődéstől, ami a dohányzás elhagyásával szokott 
járni. Sok ember tart attól, hogy mások miatt nem tud kitartani a megvonási tünetek ideje 
alatt. Van, aki fél, hogy ingerlékenyebb lesz munkatársaival. Más tisztában van azzal, hogy 
"kitör" a munkahelyén, és mást is kihoz a sodrából. Egy ilyen előre várható vagy ténylegesen 
bekövetkezett esemény miatt esetleg mondhatja valaki: "Megsértem a munkatársaimat és a 
munkaadómat, mert le akarok szokni a dohányzásról. Újból dohányoznom kellene, hogy ez ne 
forduljon elő." A valóságban a környezete megértő lesz ön iránt. Az emberek tudják, hogy 



nehéz a dohányzásról leszokni, amint az a tény is mutatja, hogy milyen kevesen sikeresek 
ebben. Ha ön tudatában van annak, hogy mások megértik majd, mert látják ezt a súlyos 
függőséget, és tudják, hogy az ön viselkedése más lesz a leszokás kritikus ideje alatt – akkor 
ön képes lesz kitartani. Tragédia volna feladni valaki más miatt. 

Segítség az Alkotónktól 

Van egy tényező, melyet sok kollégámmal felbecsülhetetlen értékűnek találunk ahhoz, hogy a 
leszokáskor fellépő gyötrődésektől megszabaduljunk. Úgy hiszem, senki sem szokott még le 
Isten Szentlelkének – tudatos vagy tudattalan – segítsége nélkül. Sokaknak az Istentől való 
függőségük tudatos elismerése szükséges ahhoz, hogy erőt nyerjenek a dohányzásról való 
leszokáshoz. Azt találják, hogy Isten valóban "segítség a nyomorúság idején". 
{Lábjegyzet:250 } Bízzon Istenben, hogy megadja mindazt a segítséget, amit megígért, és 
rendelje alá saját akaratát Isten akaratának! "Az én Istenem betölti minden szükségeteket." 
{Lábjegyzet:251 } Nem biztos, hogy Isten megszabadítja minden megvonási tünettől. A 
Biblia leírja, hogy Krisztus hogyan szenvedett és tanulta meg az engedelmességet a szenvedés 
révén. Isten nem azt mondja, hogy az életben mentesek leszünk a szenvedésektől. 
Ellenkezőleg, arra figyelmeztet bennünket, hogy nehézségeknek, megpróbáltatásoknak 
leszünk kitéve. A mi dolgunk, hogy készek legyünk elviselni mindazt, ami szükséges a siker 
érdekében. A szenvedések és nehézségek szerepéről olvashatunk még a 18. fejezetben, 
melynek címe "Hogyan küzdjük le a rossz szokásokat és a szenvedélyekhez való kötődést?" 
  

A leszokás azonnali jó érzést eredményez 

Láthattuk, hogy a dohányzás által okozott kár nagymértékben helyrehozható, és a 
helyreállítódás azonnal megkezdődik. Amikor leszokunk, a dohányzással összefüggő 
betegségek rizikója szó szerint a leszokás napjától csökkenni kezd. Az azonnali jótékony 
hatások közül néhányat a 45. ábra {Kép:45 – A leszokás után azonnal javulás érzékelhető az 
élet minőségében} sorol fel. 
Több energiája lesz, amikor testgyakorlást végez; ízlelőképessége és szaglása kifinomodik, 
ruhái elvesztik kellemetlen dohányszagukat, több pénze marad az élet-, egészség- és 
autóbiztosítási kedvezmények miatt, és többé nem kell költenie magára a cigarettára sem. A 
dohányosok meglepő módon gyakrabban okoznak autóbalesetet, ennek eredményeképp több 
biztosítótársaság ad kedvezményt az autóbiztosítás árából a nem dohányzók részére. 
  

A leszokás hosszú távú előnyei 

Mikor csökken számottevően a betegségek kockázata a dohányzás elhagyása után? Az 
időtartam az egyes betegségek esetében különböző. A 46. ábra {Kép:46 – A leszokás 
egészségre gyakorolt jótékony hatásai} a szükséges időt tünteti fel néhány betegség esetében . 
{Lábjegyzet:252 }, {Lábjegyzet:253 }, {Lábjegyzet:254 }, {Lábjegyzet:255 } 
Az ábra a szervezet csodálatos gyógyulási képességét mutatja be, amikor a károsító tényezőtől 
megszabadul. 
Mi a leszokás hatása azoknál, akik krónikus légzőszervi betegségekben szenvednek? Egy 
vizsgálat során 5800 dohányost vizsgáltak meg, akik ilyen betegségektől szenvedtek, s 
akiknek egy része elhagyta a dohányzást. E kutatás eredményeit láthatjuk a 47. ábrán {Kép:47 
– A leszokás jótékony hatása: egészségesebb tüdő}. {Lábjegyzet:256 } Az eredmények jól 
mutatják, hogy a krónikus légzőszervi betegségek jól reagálnak a dohányzás elhagyására. 



A szívkoszorúér-betegség kockázatának csökkenése a 46. ábrán {Kép:46 – A leszokás 
egészségre gyakorolt jótékony hatásai} látható. Egy másik kutatás a szívkoszorúér-betegség 
miatti elhalálozások számát vizsgálta olyan volt dohányosok esetében, akik korábban naponta 
legalább egy dobozzal szívtak el. A 48. ábra {Kép:48 – A leszokás jótékony hatása: a végzetes 
kimenetelű szívroham esélye kisebb} az eredményeket mutatja. {Lábjegyzet:257 } 
Figyeljük meg, hogy a szívroham miatti elhalálozás kockázatában a legnagyobb csökkenés az 
első évben következett be! Húszéves időszakon belül a kockázat folyamatosan csökkent, mire 
majdnem elérte a soha nem dohányzók esetében mutatott értéket. 
Terhes anyák esetében, akik dohányoztak, de az első 30 hét során leszoktak, a születendő 
gyermek súlya nagyobb, mint azok esetében, akik az egész terhesség alatt dohányoztak. Az 
első három-négy hónapban történő leszokás megvédi a magzatot attól, hogy a dohányzás 
hátrányosan befolyásolja a születési súlyt. 
A fekélyek gyógyulásának nehézségét dohányosok esetében már korábban megemlítettük. 
Azok a dohányosok, akiknek gyomor- vagy nyombélfekélyük van, de leszoknak, általában 
sokkal jobb állapotba kerülnek, mint azok, akik folytatják a dohányzást. Az ilyenfajta 
fekélyek sokkal könnyebben gyógyulnak, ha valaki leszokik a dohányzásról. 

El fogok-e hízni? 

A leszokni vágyók egyik nyomasztó aggodalma: vajon nem fognak-e számottevő 
súlyfelesleget felszedni? Akik már megpróbáltak leszokni, rögtön válaszolnak is: "Tudom, 
hogy el fogok hízni, mert akkor is ez történt velem, amikor megpróbáltam leszokni." A 
leszokottak 80%-a valóban felszed néhány kilót. {Lábjegyzet:258 } Azonban a statisztika 
becsapós, mert számos más amerikai állampolgárnak kell "tágítania a nadrágszíján". A 
továbbra is dohányzók körülbelül 56%-a ugyancsak felszed valamennyit. {Lábjegyzet:259 } 
Továbbá a leszokás utáni átlagos súlygyarapodás csupán kb. 2,5 kg. {Lábjegyzet:260 } 
Ehhez hozzá kell tennünk, hogy nem minden felszedett kiló marad meg a volt dohányoson. A 
legtöbb le is adja a leszokás kezdeti stádiumában felszedett kilók egy részét. Csupán a 
dohányosok 40%-a szed fel tartósan két kilónál többet. Ekkora súlytöbblet egészségre 
gyakorolt negatív hatása elhanyagolható ahhoz az óriási előnyhöz képest, amit a leszokás 
eredményez. Néhány szakértő becslése szerint kb. 45 kg-ot kellene felszednünk ahhoz, hogy 
egyáltalán közel kerüljünk néhány vonatkozásban ahhoz az egészségkárosító hatáshoz, amit a 
dohányzás eredményez. {Lábjegyzet:261 } 
A legjobb hír, hogy a dohányzást elhagyók 20%-a egyáltalán nem hízik meg. Bár 
kisebbségben vannak, de ők azok az élő milliók, akik tanúsítják, hogy akár fél kiló súlytöbblet 
felszedése nélkül is abba lehet hagyni a dohányzást. 
Valójában az emberek többsége még fél kiló testsúlygyarapodást sem akar, nemhogy két kilót 
vagy többet. Hogyan lehet ezt elkerülni? Mielőtt ezt a kérdést megválaszolnánk, vizsgáljuk 
meg, hogy mi okozza a súlygyarapodást a dohányzás elhagyásakor! Ennek több oka van. 
Most a négy legfontosabbat fogjuk megvizsgálni. Először is: az ételnek gyakran jobb íze lesz. 
A dohányzás elhagyása után órákon belül javul az orr szaglóképessége. Az exdohányosok 
jobban érzékelik a szagokat és ízeket. Sajnos sokak számára így megnyílik az út a hízáshoz. 
Másodszor: sokaknál megvan az a hajlam, hogy étellel helyettesítsék a cigarettát. A volt 
dohányosok gyakran fordulnak az ételekhez, hogy megkapják azt az élvezetet, amit addig a 
dohány jelentett számukra. Harmadszor: az anyagcsere lelassul. Mivel a nikotin elsősorban 
stimulálóként hat, a szervezet megemelkedett fordulatszámon üzemelt. Az anyagcsere 
mintegy 10%-kal lassul, miután valaki leszokik, ha nem fogyaszt ezután kevesebb kalóriát, 
vagy nem mozog többet; a súlygyarapodásra bizony lehet számítani. 
A negyedik: a gyomor gyorsabban kiürül. A kutatók megállapították, hogy a dohányzás a 
gyomor kiürülését akár 40%-kal lassíthatja. {Lábjegyzet:262 } Ha a gyomor normál esetben 



két óra elteltével ürül ki egy adott étkezés alkalmával, dohányzás esetén ugyanaz az étel 
majdnem három óráig is a gyomorban időzhet. Ez pedig növeli a gyomorégés és a savas 
visszaböfögés kockázatát. Ez a hatás azt is maga után vonhatja, hogy az ember tovább érzi 
magát jóllakottnak étkezés után. 
  

Hogyan kerüljük el a súlygyarapodást? 

Ezekre a változásokra gondolva fontoljunk meg most egy négypontos programot, melyet a 49. 
ábrán {Kép:49 – Hogyan hagyjuk el a dohányzást súlygyarapodás nélkül?} találhatunk! 
Ezek közül egyik pontot sem nehéz véghezvinni. Az első kettőt már említettük. Ezek 
segítenek, hogy a leszokással járó kellemetlen tüneteket csökkentsük, és ezek a szokások 
önmagukban is jó hatással vannak az egészségre. Az utolsó két pontról is széles körben 
tudják, és vizsgálatokkal is igazolták, hogy jó hatással vannak az egészségre; és 
véghezvitelükhöz nem kell nagy változtatás életmódunkban. 
Az első pont, vagyis a több testgyakorlás nemcsak a stressz és a dohány utáni vágyódás 
kordában tartásában segít, de az anyagcserét is felgyorsítja. Ez fontos pont, mivel – amint 
láttuk – az anyagcsere lelassul a dohányzás elhagyásakor. Ebből következik, hogy ugyanaz a 
testgyakorlás, ami segít a dohányzás elhagyásában, a fölösleges kilók felszámolásában is 
segítségünkre lesz. 
A második pont az alkohol szerepére utal. Ez az alattomos, függőséget eredményező ital több 
szempontból is problémás. Először is: magas a kalóriatartalma. Ennél is fontosabb azonban, 
hogy gyengíti az akaraterőt, és kimutatták, hogy ösztönzi a túlzott mértékű táplálkozást. 
A harmadik és negyedik pont az ételféleségek megválasztásáról szól. Olyan étrendet 
kialakítani, amelyben alacsony a cukor- és a zsírtartalom, úgy a legkönnyebb, ha bőséges 
mennyiségű gyümölcsöt, zöldséget és teljes értékű gabonaféleségeket tartalmaz. Egy adott 
mennyiség ezekből az ételekből sokkal kevesebb kalóriát tartalmaz, mint a magasabb cukor- 
és zsírtartalmú hagyományos ételekből; ezért lehetséges többet ennünk, mégis kevesebb 
kalóriát fogyasztanunk. Továbbá ez a másik fontos lépés, amit a lelassult anyagcsere 
ellensúlyozására megtehetünk. Mellesleg az ilyen étrend szorulás esetén is segít, ami 
egyeseknél gondot okoz a dohányzásról való leszokás után. {Lábjegyzet:263 } Ha elkerüljük 
a cukros és zsíros ételeket, egyúttal kiiktattuk azoknak az ételeknek többségét, amit sokan a 
dohányzás helyett eszegetnek. Egyértelműen a legjobb választás, ha teljesen kiiktatjuk az 
eszegetést, mint a dohányzás pótlékát. Ha szükségét érezzük, sokkal jobb sárgarépát rágcsálni, 
mint rágyújtani. 
A lényeg egyszerű: folytassuk azt az életmódot, amit a leszokást kísérő kellemetlen tünetek 
csökkentése érdekében javasoltunk, és nem lesz gondunk a súlyfelesleg felszedésével. Azok, 
akik többet szeretnének tudni a fogyásról, további információkat találhatnak a magas 
vérnyomásról szóló 6. fejezetben. 
Mielőtt lezárnánk ezt a témát, meg kell említenem, hogy sok dohányos túlságosan sovány, és 
nekik éppen fel kellene szedniük néhány kilót. Érdekes, de ha a leszokást napi testmozgással 
kötik össze, kialakul és állandósul az ideális testsúly. A testgyakorlás a szükséglet szerint segít 
leadni vagy felszedni a súlyt: a túlsúlyosakat segíti a fogyásban, akiknek pont megfelelő a 
testsúlyuk, azoknál stabilizálja, akik pedig soványak, azoknál a mozgás serkenti az 
izomnövekedést, és így a szükséges kilók felszedését. 
  

A nem dohányzás félmillió dollárt érő döntés 



A dohányzás zsebből kifizetendő költségei óriásiak. Elérik a több mint 500 000 dolláros 
nagyságrendet. Ez az az összeg, amit az ember 65 éves korára eltehetne megtakarított 
pénzecskeként, ha pénzét dohányzás helyett befektette volna. Ha valaki 50 éven keresztül 
(15–65 éves koráig) befektetné napi két doboz cigaretta árát, az ötven év elteltével 
megtakarítása 538 000 dollárt érne mai vásárlóerőben kifejezve. A számítást úgy végeztük el, 
hogy egy doboz cigaretta ára a jelenlegi két dollár marad, és a befektetési alap évente 10%-ot 
jövedelmez. {Lábjegyzet:264 } 
  

Összegzés 

E fejezetet Melissa megrázó történetével kezdtem. Szó szerint ezerszám vannak Melissák 
mindkét nemből, akik idő előtt kerülnek sírba a dohányzás miatt. Mindez oly tragikus és oly 
szükségtelen. A burkolt kárhoztatás sok esetben Teremtőnket éri mindezekért. Gyakran 
halljuk: "Bizonyára így rendeltetett, hogy eddig éljen." Ezzel szemben Istennek semmi köze 
azokhoz a halálesetekhez, melyeket e méreg okozott. Sőt, a szerető Isten évtizedek óta azon 
fáradozik, hogy az embereket távol tartsa ennek az egészségromboló szokásnak már az 
elkezdésétől is. Több mint száz évvel ezelőtt Ellen G. White ihletést kapott arra, hogy az 
embereket figyelmeztesse a dohányzás veszélyeire, és azokat is, akik ki vannak téve a passzív 
dohányzás hatásának. Figyeljük meg szavait az 50. ábrán {Kép:50 – Figyelmeztetés a 
dohányzás veszélyeire}! {Lábjegyzet:265 } 
Ellen Gould White meglátása nem fejeződik be ezzel. A dohánnyal kapcsolatos aggodalmairól 
mintegy 800 alkalommal írt. A dohány szervezetre gyakorolt hatására, továbbá az életmód és 
egészség más szempontjaira vonatkozó széleskörű tudásával évtizedekkel előzte meg azt a 
kort, melyben állításait tudományosan is igazolták. (A Függelék X.-ben erről részletesebben 
olvashatunk.) 
Azt vallotta, hogy e téma állhatos hirdetése Isten kinyilatkoztatásának tekinthető. Amikor 
szavainak pontosságát a modern tudomány fényében szemléljük, nehéz volna kételkedni az 
isteni ihletettségről vallott kijelentésében. Gondoljuk át még néhány másik kijelentését is, 
melyeket az 51. ábrán {Kép:51 – A dohány megjövendölt további káros hatásai} soroltunk 
fel! 
Isten kezét nem a dohányosok halálában látom, hanem inkább a sok millió ember életében, 
akik leszoktak a dohányzásról, vagy sohasem szoktak rá, és ennek eredményeképpen élvezik 
az életet. Nem az a fontos, hogy döntésüket az Ellen Gould White által adott információkra 
alapozták vagy azokra a tényekre, melyek kikutatásában Isten volt a tudósok segítségére. Ami 
azonban fontos, hogy sokan nem Istennek tulajdonítják, hogy elkerülhették ezt a sok bajt; 
viszont sokan Istent vádolják a dohányzás természetes következményeiért. 
Sok ezer Melissa létezik, és van sok ezer olyan ember mint Katalin, aki 91 évesen saját 
kényelmes lakhelyén él. Még mindig szereti az életet, és külön örömöt okoz neki, hogy látja 
dédunokáit felnőni. Katalin talán ma nem volna életben, ha a hatvanas éveiben nem döntötte 
volna el, hogy nem dohányzik többé. Úgy tűnik, ez a döntés "magas osztalékot" fizetett. Ez 
persze csupán feltételezés, nem tudhatjuk, hogy Katalin élne-e ma és jó lenne-e a közérzete, 
ha tovább dohányzik, de a statisztikai adatok alapján ez rendkívül valószínűtlen. 
Minden nap minden egyes dohányos fontos döntést hoz. Nem leszokni ma azt jelenti, hogy 
folytatunk egy olyan szokást, mely valószínűleg megöl, megnyomorít, vagy valamilyen más 
módon károsít bennünket. Sajnálatos módon nincs előzetes figyelmeztetés, mint a rák, 
szívinfarktus vagy a csontritkulás miatti törés előtt, és előfordul, hogy az ember már csak azt 
veszi észre, hogy 15 évvel idősebbnek néz ki, mint nem dohányzó társai. Vajon kérhetem-e 
önt, hogy ne játsszon orosz rulettet? A tárban lévő töltény előbb-utóbb sorra kerül. 
Önök közül néhányan bizonyára azt mondják: "Igen, doktor Nedley, tudom, hogy mindaz, 



amit mond: igaz. Tudom, az életemmel játszom, de gyenge vagyok, hogy legyőzzem ezt a 
szenvedélyt." Akik csak saját gyengeségüket látják, vegyenek bátorságot – sikeresek lehetnek. 
Kövessék az ebben a fejezetben leírt útmutatást! E tanácsok követése a bukást sikerré tudja 
változtatni. Olvassák még el a 18. fejezetet is! 
Ha már megpróbált saját maga leszokni, és föladta, próbáljon meg orvosától vagy más 
egészségügyi dolgozótól segítséget kérni. Használja az e fejezetben leírtakat, és fontolja meg 
az orvostól kapott tanácsokat és bátorítást! Ha ez a tanács nem tűnik alkalmasnak, próbálja ki 
a "Lélegezz szabadon!" programot, melyet a H. N. Adventista Egyház szervez, vagy más 
dohányzásról leszoktató programot, mely az ön lakhelyén is elérhető. Az e fejezetben 
tanultakat igazán meg tudja erősíteni az olyan dohányosoktól származó támogatás, akik 
ugyanazon a leszokási folyamaton mennek át. 
Ha ön már kipróbálta mindezeket, és elvesztette a bizalmát abban a lehetőségben, hogy mint 
járóbeteg küzdje le ezt a szenvedélyt, hadd ajánljak még valamit: vegyen ki egy hét 
szabadságot, és vegyen részt egy jó bentlakásos életmódprogramban! A Centers for Disease 
Control a következőket jegyezte fel: "A kutatások arra engednek következtetni, hogy ezek a 
(bentlakásos, dohányzásról leszoktató) programok egészen hatékonyak." {Lábjegyzet:266 } 
Jó szívvel tudok ajánlani egy ilyen intézményt szűkebb hazámban: az Amerikai 
Életmódközpontot {Lábjegyzet:267 } (Lifestyle Center of America), mely Oklahoma állam 
Sulphur nevű városában található, s az egész országból vonzza az embereket bentlakásos 
programjaira, többek között a dohányzásról leszoktató programra is. Ők könyvemnek e 
fejezetét használják elsődleges írott tananyagként a résztvevők számára. 
Bárhogy használja is ezt a fejezetet: önmagában vagy orvos segítségével, csoportosan vagy 
esetleg bentlakásos program résztvevőjeként próbál leszokni, meg vagyok győződve arról, 
hogy mindez segítheti önt, hogy végül sikeres legyen. A jó hír az, hogy ön képes a dohányzás 
elhagyására. Akár ma is elkezdheti az új, füstmentes életet, és élvezheti azokat a jó hatásokat, 
melyeket e fejezetben vázoltunk fel. 
  
  
  

                                Tizenhetedik fejezet 

           KÉRSZ EGY ITALT? 
  

Dr. Arnoldot a rendelőbe hívták. Megérkezésekor Jane Atchleyt egy 70 éves, fásult nőt talált 
ott, aki a 3. szobában feküdt az ágyon. Rövid vizsgálat után rájött, hogy nem súlyos esettel 
van dolga. A nő azonban képtelen volt érthető módon beszélni, ezért máshol kellett 
tudakozódnia az előzmények felől. A váróterembe ment, ahol meg is találta az Atchley 
családot. Miután a családtagok dr. Arnolddal félrevonultak, tragikus történet részleteit tárták 
fel előtte. Kiderült, hogy Jane nyugdíjba vonulásáig jó egészségnek örvendő asszony volt. 
Néhány évvel ezelőtt azonban problémái adódtak: nem volt jó az étvágya, és még tovább 
fogyott a már amúgy is vékony asszony. Egy orvos azt javasolta, hogy jót tenne neki, ha 
étkezések előtt alkoholt fogyasztana. Ez – mondta Jane-nek – feltehetően serkentőleg hat 
majd az étvágyára. Annak ellenére, hogy egész életében soha nem ivott, Jane követte az orvos 
tanácsait. A gyógyszer hatott! Étvágya jelentősen javult. Kialakult azonban egy, az 
étvágytalanságnál komolyabb probléma: ez pedig az alkohol iránti vágy volt. Amikor dr. 
Arnold azon a végzetes napon a kezelőben Jane-nel találkozott, a nő részeg kábulatban feküdt. 

A Jane-éhez hasonló esetek ellenére jóhiszemű emberek ezreit ejti foglyul az alkohol 



csábítása, és hozzávetőleg évi 100 000 amerikai halálát okozza. {Lábjegyzet:1 } Igen 
népszerű a sokat magasztalt "mértékletes ivás" elmélete. Olyan népszerű tulajdonságait 
hangsúlyozzák, mint hogy "egészséget biztosít", és serkentő hatása van; s mindez arra irányul, 
hogy kimutassák a mérsékelt ivás jótékony hatásait. A médiát már régóta foglalkoztatja az 
úgynevezett "francia paradoxon". 
  

A francia paradoxon 

Noha a franciák több alkoholt fogyasztanak, mint az amerikaiak, mégis kevesebb náluk a 
szívbetegség okozta haláleset. Franciaországban a szívbetegség a második számú gyilkos, míg 
Amerikában az első. Néhány tudós úgy véli, hogy a franciák bőségesebb 
alkoholfogyasztásának köszönhető, hogy náluk alacsonyabb a szívmegbetegedések aránya. 
Első pillantásra a kísérletek látszólag ezt igazolják. További vizsgálatok azonban másféle 
megoldást nyújtanak erre az ellentmondásra, amit ebben a fejezetben később részletesen 
kifejtünk. 
Senki sem állítja, hogy a nagy mennyiségű alkohol fogyasztása egészséges. Néhányan 
azonban úgy értelmeznek bizonyos adatokat (lásd a francia példát), mintha azt mutatnák, 
hogy a mérsékelt mennyiségű alkohol egészséges lenne a szervezetre. 
Sajnos a támogatók közül sokan teljesen figyelmen kívül hagyják a mérsékelt 
alkoholfogyasztás káros hatásait. Ebben a fejezetben megvizsgáljuk a különféle mértékű 
(enyhétől a súlyosig terjedő) alkoholfogyasztásra vonatkozó bizonyítékokat. A francia 
paradoxont vizsgáló tanulmányokat is szem előtt tartjuk, amelyek annak okait magyarázzák, 
miért alacsonyabb Franciaországban a szívmegbetegedések aránya. Ez az információ 
mindazok hasznára lesz, akiktől egyszer is megkérdezik: "Kérsz egy italt?" 
  

Az alkohol széleskörű fogyasztása 

Néhányan pártolják az alkoholfogyasztás tilalmát, minthogy az alkohol drognak számít – és 
valóban ez az egyik legszélesebb körben használt drog országunkban. Gyakran hoz létre 
függőséget, pusztító hatása közismert. A kormányzati kutatás nyilvánosságra hozta, hogy az 
alkohol évente 100 000 halálesetért felelős az Egyesült Államokban. {Lábjegyzet:2 } A korai 
halálesetek tekintetében az alkohol tehát a második a dohány után, az összes haláleset okát 
tekintve pedig a harmadik. A halált előidéző okokra vonatkozó további információkat lásd az 
első fejezetben. 
Amikor kutatók azt vizsgálják, hogy mennyi "vámot szed" az alkohol, még a mérsékelt 
mennyiségű fogyasztását sem támogatják a szív egészségét előmozdító jótékony hatásai 
ellenére. Még ha a kutatók ki is mutatták, hogy az alkohol segít szívünkön, hogy is 
javasolhatnának az egészségügyi szakemberek bármekkora mennyiséget is egy potenciálisan 
függőséget létrehozó szerből, ami viszont komoly károkat okoz a többi szervnek? Az alkohol 
a többi veszélyes droghoz hasonlóan még "mérsékelt" mennyiségben is veszélyes, nagyobb 
mennyiségben pedig még kockázatosabb. És különben is, hol a határ a "mérsékelt" és a "sok" 
között, ha egyáltalán létezik ilyen? Ahogy Jane hiteles történetében {Lábjegyzet:3 }  láttuk: 
ami mértéktartó ivásként indul, az gyorsan túlkapássá válhat. Kimutatták, hogy egy bizonyos 
mennyiségű alkoholt rendszeresen fogyasztó emberek 15%-a iszákossá válik. 
{Lábjegyzet:4 }, {Lábjegyzet:5 } Kimutatták, hogy az Egyesült Államokban több mint 15 
millióan váltak az alkohol rabjává. {Lábjegyzet:6 } 
Az alkoholfogyasztás gyakran más veszélyes és kártékony drogok fogyasztásával is kiegészül. 
A National Parents' Resource Institute for Drug Education Pride (Szülők Drognevelési 



Nemzeti Segélyszervezete) évenként jelentést készít fő- és középiskolás diákok 
droghasználatáról. Doug Hall, a gazdasági igazgató azt mondja: "Minden megtiltott drogot a 
Pride által valaha feljegyzett legmagasabb szinten fogyasztják a 11 és 18 év közötti diákok." 
130 000 diákra kiterjedő 1996-os felmérésük szerint a marihuánafogyasztók 69 százaléka 
alkoholt is fogyaszt, szemben a marihuánát nem, csupán alkoholt fogyasztók mintegy hét 
százalékával. A kokainélvezők 13 százaléka fogyaszt alkoholt, a nem kokainélvezők, de 
alkoholt ivók nem egészen egy százalékával összehasonlítva. A drogfogyasztás társul az 
alkoholfogyasztással. Az alkohol veszélyeiről felvilágosító kampányoktól azt várnánk, hogy 
hatásukra az ivással társuló keménydrogfogyasztás terén is csökkenés mutatkozzon 
ifjúságunknál. 
A drogfogyasztó diákok sokkal jobban lerészegednek, mint korábban. A sörivók körülbelül 36 
százaléka mondta azt, hogy sokkal "feldobottabb, kiütöttebb, totálkárosabb" volt a kilenc 
évvel korábbi 27 százalékkal szemben. 
A legtöbben valamennyire tudatában vannak az alkohol okozta szociális problémáknak. Ezek 
között találhatók a házassági problémák, a válás, a szülői kapcsolatok problémái, az otthoni 
erőszak, a gyenge munkateljesítmény, a munkából kiesett napok, a felügyelet nélkül hagyott 
gyerekek, a tiltott szex, de a lista még ezzel sem teljes. Sok gyilkosság és öngyilkosság is 
gyakran közvetlen kapcsolatba hozható az alkoholos italok fogyasztásával. Ezek miatt tekinti 
sok szociológus az alkoholtartalmú italokat Amerika első számú közellenségének. Az alkohol 
okozta néhány károsodást az 1. ábra {Kép:01 – Az 1. számú közellenség} szemlélteti. 
{Lábjegyzet:7 } 
  

Az alkoholra kiadott dollárok 

Mennyi pénzt költenek el évente az amerikaiak alkoholtartalmú italok vásárlására? Sokszor 
tettem fel ezt a kérdést nyilvános előadásaim során. "Talán kétmillió dollárt, talán tízmillió 
dollárt" – hangzott a válasz. A legnagyobb érték, amit valaha is hallottam, 100 millió dollár 
volt. Ezek a becslések nagyon alacsonyak. A valóságos számot a 2. ábrán {Kép:02 – Az 
alkoholra költött dollárok} láthatjuk. {Lábjegyzet:8 } 
Ezek a statisztikai adatok személyekre lebontva évi 330 dolláros kiadásnak felelnek meg, ha 
minden férfit, nőt és gyermeket beszámítunk az alkohol vásárlói közé, és személyenként 
évente több mint 450 dollárt tesznek ki az alkohollal összefüggő károk rendezésére fordított 
összegek a hivatalos nyilvántartások szerint. Ezen kívül illegálisan is nagy mennyiségben 
gyártanak és árusítanak alkoholtartalmú italokat. Ez a termelés és fogyasztás nem tükröződik 
a statisztikákban. A 86 milliárd dolláros adat tehát visszafogott becslés. {Lábjegyzet:9 } 
Legközelebb, amikor étterembe megyünk, gondoljunk ezekre az adatokra. Képzeljük el a 
következő helyzetet: nem rendelünk alkoholos italt, de amikor megkapjuk a számlát, 
észrevesszük a 8,80 dolláros alkoholra vonatkozó pótdíjat. A pincér elmagyarázza, hogy a 
szomszédos asztalnál ülő négy vendég mindegyike rendelt három deciliternyi alkoholtartalmú 
italt, és nekünk is ki kell vennünk a részünket az alkohol okozta társadalmi kár enyhítéséből, 
ami 2,20 dollárt tesz ki minden három deci elfogyasztott alkohol után. {Lábjegyzet:10 } 
Továbbá elmondja, hogy ebből az összegből 80 cent a részegek elszállítását, egy dollár az 
alkoholos befolyás alatt elkövetett erőszakos bűntények, 40 cent pedig az orvosi és 
egészségügyi ellátás költségeit fedezi. Ha mindannyiunkat arra köteleznek, hogy ily módon 
fizessük meg ezeket a költségeket, meddig lehet ezt tűrni? A becsület azt kívánná, hogy a 
költséget a fogyasztó viselje. A pótilletéket annak kellene megfizetnie, aki iszik, és el kellene 
helyezni egy pénzalapban, hogy fedezze a társadalomnak okozott kárt. Ennek a tervnek a 
legnagyobb haszna az lenne, ha a megnövekedett áraknak köszönhetően csökkenne az 
alkoholforgalom. 



Mint nemzet, viszonylag rövid történelmünk során tettünk egy határozott hátraarcot. 
Társadalmunkban, mely valaha tiltotta az alkoholfogyasztást, ma a legális alkoholforgalmazás 
nagyságrendje megközelíti a 100 milliárd dollárt évente. Ha a tiltásról szólunk, azonnal 
eszünkbe jut, hogy a modern történelemben az alkoholfogyasztással összefüggő statisztikák 
majdnem mindig a csalás köpönyegébe burkolóznak. Kérdezzünk meg például egy főiskolást 
az amerikai szesztilalom idejéről. Valószínűleg csak annyit tud elmondani, hogy micsoda 
szerencsétlen balfogás volt az a kísérlet. Arra hivatkozik, hogy egészen világosan leírták: a 
tilalom nem akadályozta meg az embereket abban, hogy alkoholt fogyasszanak, és nem 
csökkentette az alkoholfogyasztás fizikai kártételeit sem. Még az orvostársadalom tagjai közül 
is sokan hivatkoznak mind a mai napig a szesztilalomra mint végzetes tévedésre, amit érvként 
használnak a drogok (marihuána, kokain stb.) törvényesítésére. Csak egyetlen probléma van a 
tilalom kudarca felőli "megállapításokkal" – hogy nem igazak. Idézzünk néhány sort a Public 
Health and Preventive Medicine-ből (ezt a döntő fontosságú kézikönyvet dr. Last és dr. 
Wallace jelentette meg a témáról): "A szesztilalomról általában fenntartott nézet az Egyesült 
Államokban az, hogy hiba és kudarc volt. E szemléletnek is megvannak a maga korlátai, 
hiszen tény, hogy a szesztilalom idején az alkoholfogyasztással összefüggő egészségügyi 
problémák drámai módon csökkentek." {Lábjegyzet:11 } 
  

Az alkohol pusztítása 

Vizsgáljuk meg most az alkohol széles körben végbevitt kártételét. Mielőtt ezt tennénk, el kell 
oszlatnunk néhány tévhitet. Először is: az általános hiedelem szerint a bor és a sör közel sem 
olyan káros, mint a tömény pálinka vagy a kevert italok. Az igazság az, hogy az 
alkoholfogyasztás romboló következményei sokkal inkább az elfogyasztott mennyiségtől, és 
nem az ital típusától függenek. A legtöbb embert meglepi az adat, hogy egy doboz sörnek 
vagy egy üveg bornak éppen akkora az alkoholtartalma, mint egy 80 fokos pálinkából készült 
koktélnak. {Lábjegyzet:12 } Azok számára, akik nem ismerik az alkoholtartalmú italokat, a 
legtöbb kevert ital egy vagy másfél uncia (28–42 gramm) pálinkát jelent. {Lábjegyzet:13 } A 
másfél unciás mértéket a bárok szóhasználatában "egy adagolópohárnyinak" más néven 
"homoki bolhának" nevezik. {Lábjegyzet:14 } A bor és a sör ezzel egyenértékű mennyiségeit 
a 3. ábra {Kép:03 – Egyenértékű alkoholmennyiségek} szemlélteti. 
A kutatási célok miatt fontos a sör, a bor és a kevert italok egymáshoz viszonyított 
alkoholtartalmának a meghatározása. Amikor olyan kísérletekre, tanulmányokra hivatkozom, 
amelyek kapcsán megmérték, hány italt fogyasztott valaki, az italokat szabvány 
borospoharakkal mért bor, dobozos sör vagy kevert italok bármilyen kombinációja alkothatja. 
Tartsuk ezt mindig szem előtt, miközben ezt a fejezetet olvassuk! Akinek az átlaga két sör 
minden este, éppen annyit iszik, mint aki minden nap átlagosan egy pár kevertet fogyaszt 
vagy néhány pohár bort. 
Az eloszlatásra váró második tévhit az ellenvetésben, a tagadásban mutatkozik meg. Az 
emberek gyakran mondják: "nem vagyok iszákos", "csak alkalmanként iszom", "nem kell 
aggódnom az alkohollal kapcsolatos problémák miatt". Két dolog is ide tartozik. Először is: 
sok alkohollal kapcsolatos betegség nem csupán az iszákosoknál fordul elő, hanem az 
úgynevezett szociális, azaz társaságban italozóknál is, akiknek az alkalmilag elfogyasztott egy 
ital is túl sok. Még azok az emberek is ki vannak téve az alkohollal összefüggő néhány 
probléma kockázatának, akik következetesen csak "mértékkel" fogyasztanak alkoholt, és 
gondosan vigyáznak arra, hogy soha ne igyanak túl sokat. Dr. Rankin és dr. Ashley 
{Lábjegyzet:15 } tett néhány mélyreható megfigyelést a kitűnő "Alkohollal kapcsolatos 
egészségügyi problémák" c. fejezetben. Ezeket a 4. ábrán {Kép:04 – A mérsékelt 
alkoholfogyasztás hosszú távú veszélyei} összegezzük. Egy második, a mérsékelt 



alkoholfogyasztással foglalkozó lényeges gondolat az Egészségügyi Világszervezettől (World 
Health Organization) ered. Aláhúzták azt a tényt, hogy bárki, aki ma társas összejövetelen 
iszik, holnap már iszákos lehet. Ha az embernek van némi genetikai hajlama arra, hogy 
iszákos legyen, ez az eshetőség az ivással igencsak meg fog növekedni. Azonban még olyan 
egyének is alkoholistává válhatnak, akiknek látszólag semmiféle ilyen jellegű családi 
örökségük nincs. A tanulság egyszerű. Az egyetlen biztos módja annak, hogy valakiből ne 
legyen alkoholbeteg, ha egyáltalán nem iszik. Az a legfontosabb, hogy el se kezdjük. 
Remélem, hogy érveim szertefoszlattak két köznapi hiedelmet, és kialakították annak alapjait, 
hogy a sör és a bor mértéktartó fogyasztását is a maga helyén kezeljük. Mindezt szem előtt 
tartva fordítsuk most figyelmünket az alkohol néhány fizikai hatása felé! 

Az alkoholfogyasztással kapcsolatos gyomor- és bélrendszeri problémák 

Mielőtt szemügyre vesszük azokat a betegségeket, fizikai állapotokat, melyeket ez a 
függőséget előidéző szer okoz, vizsgáljuk meg a testnek azt a részét, ahol az alkohol először 
érezteti hatását – a gyomrot és a beleket. Az alkohol az 5. ábrán {Kép:05 – Az ivás gyomor- 
és bélrendszerre gyakorolt hatásai} felsorolt gyomor- és bélrendszeri megbetegedések egyik 
fontos előidézője. {Lábjegyzet:16 }, {Lábjegyzet:17 }, {Lábjegyzet:18 } 
A májzsugorodás a tíz vezető halálok között van ebben az országban. Sokan nem tudják, hogy 
közel 25 000 amerikai hal meg minden évben ennek és más krónikus májbetegségeknek a 
következtében. {Lábjegyzet:19 } A nyelőcsőben visszértágulatok (ércsomók) alakulhatnak ki, 
gyakran éppen a májzsugorodás következtében. Ezek a vénák vérzéseket okoznak, sőt ha 
kirepednek, hirtelen halál is bekövetkezhet. 
Az alkoholos hepatitist, egy másik legyengítő májbetegséget ugyancsak az alkohol okozza 
anélkül, hogy az ember hepatitist kiváltó vírussal érintkezne. Ezenkívül az alkohol a 
hasnyálmirigy-gyulladás {Lábjegyzet:20 } legközismertebb oka, mintegy 65%-ban idézi elő e 
roppant fájdalmas betegséget. A pancreatitis, a hasnyálmirigy gyulladásos megbetegedése 
olyan tünetekkel párosul, mint például komoly hasi fájdalom, émelygés, hányinger és hányás. 
A hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedő egyént kórházba kell vinni. Nem rendkívüli, hogy az 
ilyen kórházi kezelés hosszú ideig tart, aminek egy részét az intenzív osztályon kell eltölteni. 
Ha továbbra is kitart az italozás mellett az illető heveny hasnyálmirigy-gyulladásából 
krónikus hasnyálmirigy-gyulladás fejlődhet ki. Ez utóbbi igen komoly fájdalmakkal jár, és 
gyakran igényel folyamatos fájdalomcsillapítást. Ez esetben a betegnél még cukorbetegség is 
kialakulhat, ha az alkohol gerjesztette folyamat a hasnyálmirigy oly nagy részét elpusztítja, 
hogy már nem tud elég inzulint kiválasztani. 
Az alkohol gyomornyálkahártya-gyulladást is kiválthat. Ez a betegség olyan komolyra is 
fordulhat, hogy akár gyomorvérzéssel is járhat. Még a mérsékelt alkoholfogyasztás is 
jelenthet olyan tényezőt, ami egy erre fogékony ember esetében gyomornyálkahártya-
gyulladáshoz vezet. Az alkohol a gyomor nyálkarétegében az egyik legnagyobb kárt okozó 
anyag. Ez a nyálkaréteg létfontosságú védelmet nyújt a gyomornak a saját savas közege ellen. 
{Lábjegyzet:21 } Amennyiben a gastritis, a gyomor nyálkahártyájának gyulladása kialakul, 
fekélyek jönnek létre, vagyis fájdalmas sebek jelentkeznek a gyomor belső felületén. Nagy 
mennyiségű alkohol fogyasztása növeli a fekély előfordulásának kockázatát. {Lábjegyzet:22 } 
Nagy kiterjedésű fekélyek mélyen beleehetik magukat a gyomorfalba, és kimarhatnak egy 
artériát, ezzel életet fenyegető vérzést okozva. Mindez igaz a mérsékelten ivók esetében is: az 
alkoholfogyasztás gyengíti a gyomor védelmét és növeli mind a gastritis, mind pedig a 
fekélyek kialakulásának kockázatát. Mint belgyógyász, aki elkötelezetten érdeklődik a 
gasztroenterológia (gyomor- és bélgyógyászat) és a gasztrointesztinális (gyomor és bél) 
endoszkópia iránt, naponta többször is látom a fentiekben említett, alkohol kiváltotta 
betegségeket. A kórházból való elbocsátáskor az egyik legalapvetőbb eligazítás, amit 



gasztroenterológiai pácienseimnek adnom kell: "Csak semmi alkohol!" 
  

Az immunrendszer alkohol miatti károsodása 

Kísérletek sokasága bizonyítja, hogy még a társaságban ivók fogyasztotta mérsékelt 
alkoholmennyiséget is úgy kell tekinteni, mint ami károsítja az immunrendszert. Mind a 
fertőző betegségekkel, mind pedig a rákkal kapcsolatos növekvő aggodalmak mellett az 
alkohol immungyengítő hatása a leginkább aggasztó. 
Az AIDS irodalmából származik néhány a legjózanabb kutatási eredmények közül. Számos 
kísérletekre épülő tanulmány kifejti, hogy az alkoholfogyasztás növeli az AIDS kockázatát. 
{Lábjegyzet:23 } Az biztos, hogy az alkohol gyengíti az ítélőképességet, ezért a 
veszélyeztetett emberhez intézett, az AIDS elkerülésére vonatkozó figyelmeztetések is 
könnyen süket fülekre találnak. {Lábjegyzet:24 } Talán még fontosabb, hogy az alkohol – 
még mértékletesen is – immunelnyomó hatású. Kutatások igazolják, hogy a mértéktartó 
alkoholfogyasztó, aki ki van téve HIV-fertőzésnek, sokkal nagyobb valószínűséggel lesz HIV-
pozitív. {Lábjegyzet:25 } Omar Bagasra doktor megállapította, hogy a társaságban ivók 
esetében négy sör elfogyasztását követően megnő az AIDS-vírus iránti fogékonyság. Az 
immunrendszer meggyengülésének egyéb jelei 3–7 órán át tartanak azután, hogy szervezetük 
már feldolgozta az összes alkoholt. {Lábjegyzet:26 } 
Vizsgáljuk meg az alkoholnak az immunrendszerre gyakorolt néhány hatását! A B-limfociták 
antitesteket termelnek a vérben, de az alkohol rontja normális működésüket. Csak két ital kell 
ahhoz, hogy az antitesttermelést 2/3-ára csökkentsük, ahogy a 6. ábra {Kép:06 – A mérsékelt 
ivás is gyengíti az immunrendszert} szemlélteti. {Lábjegyzet:27 } 
Ez azt mutatja, hogy még a társasági alkoholfogyasztóknál is jelentősen gyengül az 
immunrendszer. A tanulmány szerzője, dr. Aldo-Benson így következtet: "Ezek és a korábbi 
kísérletek arra utalnak, hogy a gyakran fogyasztott kis mennyiségű alkohol is káros. 
Gátolhatja a normális immunreakciót, és növelheti a baktérium- és víruseredetű fertőzések 
esélyét." 
  

Az alkoholfogyasztás növeli a rák kockázatát 

A fenti állítás és számos további tanulmány megerősíti: kis mennyiségű alkohol rendszeres 
fogyasztása is károsíthatja a normális immunműködést. A következmény gyakran a fertőzések 
elszaporodása. Az alkohol immunrendszert gyengítő hatásai azonban messze túlmutatnak a B-
limfocitákon. A "természetes ölősejteknek" nevezett fehérvérsejtcsoport is legyengíthető 
alkoholtartalmú italokkal." {Lábjegyzet:28 } Ezek a bámulatos sejtek már régóta zavarba ejtik 
a tudósokat azzal a velük született képességükkel, hogy azonosítani tudják a betolakodókat, és 
el is tudják távolítani őket. Megállapították, hogy – más fehérvérsejtekkel összehasonlítva – 
nem használnak antitesteket, sem más típusú vegyi hadianyagokat. Ezek az "ölősejtek" 
különösen fontosak a vírusokkal való küzdelemben (pl. HIV), és a daganatos sejtek 
elterjedésének megakadályozásában is. {Lábjegyzet:29 } Ahogy várható, az alkohol 
befolyásolta "ölősejtek" megrongálódása növeli a rák áttétes elterjedését. A patkányokkal 
végzett kísérletek ezt be is bizonyították. A kutatás eredménye aggodalmat kelt, mivel 
egyetlen nagy ivászat is drámai módon növelheti a meglévő rák elterjedésének esélyét. E 
kutatás eredményét a 7. ábrán {Kép:07 – Az alkohol növeli a patkányok rákos 
megbetegedésének esélyét} tüntetjük fel. {Lábjegyzet:30 } 
Figyeljük meg, hogy kétszer annyi új tumor alakult ki a patkányoknál 0,15%-os 
véralkoholszinten, mint azoknál, amelyek nem ittak alkoholt (ez a véralkoholszint valamivel 



több, mint a járművezetők számára megengedett törvényes határ, ami úgy általában 0,1 körüli 
érték). Azoknál a patkányoknál pedig, amelyeknek a véralkoholszintje 0,25%-os volt, 
nyolcszor több volt az áttételes daganat. A patkányokkal folytatott kísérletek eredményei az 
emberre is érvényesek, mert tudjuk, hogy az alkohol jelentősen növeli az emberi rák esélyeit. 
A nagymértékű, sőt a mérsékelt alkoholfogyasztás is növeli a száj-, a torok-, a nyelőcső-, a 
máj-, a mell- és a vastagbélrák esélyét. {Lábjegyzet:31 } , {Lábjegyzet:32 }, {Lábjegyzet:33 } 
Például egy több mint 7000 nő vizsgálatát felölelő kísérletben már heti három ital is 
jelentősen növelte a mellrák kockázatát. {Lábjegyzet:34 } Minél többet iszik valaki, annál 
nagyobb veszélynek van kitéve. Az alkoholfogyasztás sokkal inkább kiszolgáltat bennünket a 
rákos megbetegedések kockázatának, mint a táplálékokban lévő vegyi anyagok. 
{Lábjegyzet:35 } 
Sok szakértő úgy véli, hogy az alkoholnak az emberi rákos megbetegedésekre gyakorolt káros 
hatásait jócskán alábecsülték. Néhány orvos még azt is felvetette, hogy a rák néhány áldozatát 
talán annak következtében betegítette meg, hogy az illető egyetlen hétvégi ünnepi alkalmon 
ivott. Az ünneplésnek vannak olyan módjai is, melyek során nem gyengítjük szándékosan az 
immunrendszerünket, sőt az értelmünket sem tompítjuk el. 
"Legyen egy kellemes esténk!" – ez néhány ember megközelítési módja. A következmények 
pedig akár katasztrofálisak is lehetnek. 
Vannak az alkoholfogyasztásnak az immunrendszerre gyakorolt hatásai mellett más 
következményei is, amelyek nagy valószínűséggel szintén összefüggenek a rákos 
megbetegedések megnövekedett mértékével. Például bizonyíték van rá, hogy az 
alkoholfogyasztás a nőknél növeli az ösztrogénszintet, {Lábjegyzet:36 }, {Lábjegyzet:37 } 
növelheti a méh és mellrák esélyeit, előidézheti a fej és a nyak rákos elváltozásait, s az 
alkoholtól származó krónikus inger is lehet rákkockázati tényező. 
  

Fertőző betegségek nagyobb kockázata 

A rák és HIV-vel való krónikus fertőzés mellett az szesz növelheti több gyógyítható, de 
potenciálisan halálos fertőzés kockázatát, mint amilyen a tüdőgyulladás és a tuberkulózis. 
{Lábjegyzet:38 } A tüdőgyulladás bizonyos típusai mindennaposak az alkoholfogyasztóknál, 
ilyen a Klebsiella okozta pneumónia és az aspirációs vagy más néven az idegentest-
tüdőgyulladás. A Klebsiella egy bizonyos baktériumtörzs, ami agresszív tüdőfertőzéseket 
okozhat. Aspirációs vagy idegentest-tüdőgyulladás is előfordulhat, ha az illető komolyan 
lerészegedik. Mialatt részeg bódultságban van, a nyálát a légcsövébe lélegezve kaphatja meg 
ezt az életet fenyegető tüdőgyulladást. 
Vannak más okok is, amiért a fertőzés esélye megnő azoknál, akik alkoholt fogyasztanak. 
Normális esetben neutrofil vagy polimorfonukleáris (többalakú sejtmagvú) limfociták 
keringenek a vérben, amíg olyan helyre nem érkeznek, ahol egy korábbi fertőzés van jelen. Itt 
elhagyják a keringést, és háborút kezdenek a betolakodóval. A társasági szintű alkoholizálás 
legyengíti e fehérvérsejtek néhány funkcióját. Ennek mérhető szintje jóval a törvényes 
lerészegedés szintje alatt kezdődik, amikor a véralkoholszint 50 mg/dl (0,05%) lesz. Ahogy nő 
az elfogyasztott alkohol mennyisége, úgy romlik fokozatosan a többalakú sejtmagvú 
limfocitáknak az a képessége, hogy a fertőzés helyére siessenek, és bekebelezzék a 
betolakodókat. {Lábjegyzet:39 }, {Lábjegyzet:40 } Minél több alkohol van jelen, annál 
rosszabb a teljesítményük. {Lábjegyzet:41 } 
  

Az alkoholfogyasztás mellékhatásai 



Amellett, hogy az alkohol hat a bél- és immunrendszerre, fogyasztásának vannak más 
mellékhatásai is. A 8. ábra {Kép:08 – Az alkoholfogyasztás mellékhatásai} feltüntet néhányat 
ezek közül. {Lábjegyzet:42 }, {Lábjegyzet:43 }, {Lábjegyzet:44 }, {Lábjegyzet:45 }, 
{Lábjegyzet:46 } 
Döbbenetes számomra, hogy a média olyan lelkesen hirdeti a mérsékelt alkoholfogyasztás 
előnyeit, amikor ilyen hosszú a listája mind a mérsékelt, mind pedig a nagy mennyiségű 
alkoholfogyasztás okozta problémáknak. A 8. ábrán {Kép:08 – Az alkoholfogyasztás 
mellékhatásai} felsorolt problémák közül néhány már pár héten át napi egy pohár alkohol 
elfogyasztásánál is jelentkezhet. Fordítsunk egy kevés időt arra, hogy még jobban átgondoljuk 
ezeket az alkohollal összefüggő hátrányokat! 
  

A nyolcadik ábrán feltüntetett első betegség, a magas vérnyomás az alkoholfogyasztás 
közvetlen következményeként is előfordulhat. Úgy tűnik, hogy a nők még fogékonyabbak rá, 
már napi 2-3 ital 40 százalékkal növeli náluk a magas vérnyomás esélyét. {Lábjegyzet:47 } 
Dr. Norman Kaplann, a nemzetközi vérnyomásszakértő azt mondta, hogy akinek magas a 
vérnyomása, és napi egynél több italt fogyaszt, azt még "erőszakosan is rá kellene bírni arra, 
hogy csökkentse napi adagját". {Lábjegyzet:48 } Nőknél és férfiaknál egyaránt napi 3-4 ital 
50 százalékkal növeli a magas vérnyomás esélyét, 6-7 ital pedig megduplázza a kockázatot. 
{Lábjegyzet:49 } Az alkohol igen jelentős szerepet játszik országunkban a magas vérnyomás 
ilyen magas arányának kialakulásában. Vannak olyan becslések, melyek szerint az amerikai 
férfiak összes magas vérnyomásos megbetegedésének 30 százaléka összefüggésbe hozható az 
alkoholfogyasztással. {Lábjegyzet:50 } 
Az alkoholnak a vérnyomásra gyakorolt káros hatása országunkban különleges terhet ró az 
idősebb emberekre. A 65 éves vagy annál idősebb amerikaiak között a halál és a 
munkaképtelenség legáltalánosabb oka a szív és a véredények megbetegedése. 
{Lábjegyzet:51 } A magas vérnyomás az egyik fő kockázati tényező e betegségek 
kialakulásában, és az ebbe a korcsoportba tartozó embereknek több mint 54 százalékát 
betegíti meg. {Lábjegyzet:52 }, {Lábjegyzet:53 } Noha a 65. születésnapja után több amerikai 
csökkenti az elfogyasztott alkohol mennyiségét, de éppannyira nagy az esélye az alkoholtól 
való függés kialakulásának, mint a fiatalabb alkoholizálók között. {Lábjegyzet:54 } 
Láttuk, hogy bár a nagymértékű alkoholfogyasztás okozza a legnagyobb kárt a vérnyomást 
illetően, azok közül is sokan veszélyben vannak, akik mérsékelt alkoholfogyasztóknak 
tekintik magukat. Az igazság az, hogy minél több alkoholt fogyaszt valaki, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy a vérnyomása is megnő. {Lábjegyzet:55 }, {Lábjegyzet:56 } Még 
egészséges pácienseimnek is azt javasolom, hogy kerüljenek minden olyan szert, ami emeli a 
vérnyomást: ez alól az alkohol sem kivétel. Persze az alkoholtartalmú italok elkerülése még 
fontosabbá válik azok esetében, akiknek már amúgy is magas a vérnyomásuk. Semmilyen 
vérnyomásra való gyógyszert sem szabad szedni mégoly kis mennyiségű alkohol fogyasztása 
mellett. 
  

Az alkohol és az agyvérzés 

A nyolcadik ábrán a másodikként az agyvérzés megnövekedett esélye látható, ami a 
mérsékelten és a sokat ivókat egyaránt sújtja. Sokan nem tudják, hogy az alkohol növeli az 
agyvérzés mindkét típusának esélyét: a vérzéses (haemorrhagiás) agyvérzését (ami az agyban 
és az agy körül okoz vérzést), és a vérrögök kiváltotta trombózisos agyvérzését is. 
Néhány fiatal talán azt mondja: "Nem iszom sokat!", "Még egy hétvégi estén sem ittam soha 
három italnál többet!". Kísérletek igazolják, hogy még három italnak is lehetnek tragikus 



következményei fiataloknál is, ahogy a 9. ábra {Kép:09 – A mérsékelt ivás és az agyvérzés 
fiatal felnőtteknél} mutatja. {Lábjegyzet:57 } 
Esélyük 6–8-szor nagyobb, mint azoké, akik csak három italt fogyasztanak. Az alkohol 
pusztító hatásától meghalni fiatalon, 40 éves kor előtt, elmondhatatlan tragédia. Pedig a fent 
leírt mértékű fogyasztás nem is szokatlan. Egy hozzávetőlegesen 17 000 főiskolai diákot 
felölelő, 1990-es, az egész nemzetre kiterjedő vizsgálat megállapította, hogy 32 százalékuk az 
utolsó két héten belül lerészegedett. (Ez öt vagy ennél is több italt jelent.) {Lábjegyzet:58 } 
Ez is bizonyítja a mérsékelt ivás veszélyes hatását. Korábban néhányan feltételezték, hogy a 
mérsékelt alkoholfogyasztás csökkenti az agyvérzés esélyét, {Lábjegyzet:59 } azonban 
határozott aggályok merültek fel ezzel az állásponttal kapcsolatban. Először is: nincs 
bizonyíték arra, hogy ha valaki amúgy is kitűnő életmódot folytat, további áldást nyer az 
alkoholtól, már ami az agyvérzés megelőzését illeti. Másodszor: ahogy éppen most láttuk, egy 
pár ital a hétvégén jelentősen növeli az agyvérzés esélyét fiatal felnőtteknél is. Harmadszor: 
az agyvérzés egyik legpusztítóbb fajtájáról, a vérzéses gutaütésről évekig úgy gondolták, hogy 
még igen kis mennyiségű alkohol is előidézheti. A híres Honolulu Heart Study megállapította, 
hogy azoknak a kevés alkoholt fogyasztóknak is, akik havi 30–400 gramm alkoholt isznak, 
több mint kétszer nagyobb az esélyük arra, hogy bevérzéses gutaütést kapjanak. 
{Lábjegyzet:60 } A részletezést lásd a 10. ábrán {Kép:10 – Az alkohol és az agyvérzés}. 
Figyeljük meg, hogy az alkohol vérnyomást emelő hatása szolgál magyarázatul ezekre a 
gutaütésekre! Még a normális vérnyomású, társasági körben alkoholt fogyasztó is ki van téve 
a bevérzéses gutaütés kockázatának. {Lábjegyzet:61 } 
  

Az alkohol és a szívproblémák 

Noha az alkoholt széles körben úgy népszerűsítették, mint ami jótékonyan hat a szívre, 
egyértelmű, hogy összefüggésbe hozható néhány komoly szívproblémával. Mind a krónikusan 
sokat ivók, mind pedig azok, akik nagyon lerészegednek, kockáztatják a szívritmus-
rendellenességek jelentkezését. Az úgynevezett szívaritmiák lehetnek olyan parányiak, mintha 
csak egy bizonytalan izgalomérzet jelentkezne a mellkasban, de olyan nagyok is, hogy 
hirtelen halált okoznak. A hirtelen halálesetek magas aránya a sok alkoholt fogyasztók között 
részben e veszélyes ritmuszavaroknak köszönhető. {Lábjegyzet:62 } 
A szívelégtelenség (kardiomiopátia) a másik veszélyes és néha végzetes kimenetelű 
szívbetegség, ami összefüggésben áll az alkoholfogyasztással. A szívelégtelenség szó szerint 
"szívizombetegséget" jelent. Sok olyan pácienst láttam, akinek az alkoholfogyasztás miatt a 
szívizma nem dolgozik olyan keményen, mint ahogy kellene. Ennek eredményeképpen 
folyadék gyülemlik fel a tüdőkben és a test más részeiben is, és ezek a páciensek 
gyakorlatilag képtelenek fizikai erőfeszítéseket tenni. Amikor a szívelégtelenség súlyossá 
válik, az egyetlen megoldást jelentő beavatkozás: a szívátültetés. Noha a szívkoszorúér 
megbetegedése is okozhat szívrohamokat és ennek következtében szívelégtelenséget, a 
legújabb becslések szerint országunkban az összes szívelégtelenség 20–30 százaléka egyedül 
az alkoholnak köszönhető. {Lábjegyzet:63 } 
  

Magas trigliceridszint 

Még viszonylag kis mennyiségű alkohol is kiválthatja a trigliceridek szintjének jelentős 
emelkedését. {Lábjegyzet:64 } A "triglicerid" szó egy szakkifejezés, ami a vérben lévő zsír fő 
tárolási és szállítási formájára vonatkozik. Egy VLDL-nek nevezett vérzsírhordozó (egy igen 
kis sűrűségű lipoprotein) mennyiségében bekövetkezett növekedés miatt a koleszterinértékek 



is megnövekedhetnek az alkoholfogyasztás hatására. A szívbetegség esélyét a trigliceridek 
szintjének emelkedése épp úgy növeli, mint a magas koleszterinszint. Ha a trigliceridszint 
nagyon magas, erőteljesen nő a hasnyálmirigy-gyulladás esélye is. 
  

Az alkohol és a nemi működés 

Az alkohol ötödik mellékhatása a nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás esetén különösen 
nyomasztó: ez a herék zsugorodása (atrófiája), ami az érintett férfiakat nőiessé teszi. Olyan 
női jellegzetességek alakulhatnak ki, mint amilyen például a mellek megnagyobbodása. A 
hosszú ideje fennálló alkoholfogyasztás hormonális hatásai révén összefügg az impotenciával 
is. {Lábjegyzet:65 } Az ilyen következmények különösen azért tragikusak, mert sok férfi úgy 
gondolja, hogy az ivás olyan "férfias" dolog. 
Sokaknál, akik az anyaméhben alkoholos hatásnak voltak kitéve, egy még riasztóbb szexuális 
probléma jelenik meg: a homoszexuális hajlam. Évek óta tudjuk, hogy magzati alkoholhatás 
növeli mind a férfiak, mind pedig a nők esetében a nemi fejlődéssel járó problémák esélyét. 
Például magzati alkoholszindróma esetén a gyermekek több mint 12 százalékának vannak 
nemi elhajlásai. {Lábjegyzet:66 } Igazán aggasztó, hogy az agynál is jelentkezhet a nemi 
különbözőség kialakulásának romlása még akkor is, ha az alkohollal való érintkezés 
viszonylag enyhe, és még nem okozott magzati alkoholszindrómát. Az érintett gyermekek 
száma jelentős. Minden évben 11 000 gyermek születik magzati alkoholszindrómával és 30 
000-nek vagy még többnek vannak alkohol okozta problémái. {Lábjegyzet:67 } 
Igen nagy számban vannak olyanok, akik külső nemi jellegüket és agyműködésüket érintően a 
szexuális különbségek kifejlődésének zavara miatt esélyesek arra, hogy később gondjaik 
legyenek. Ami a szexuális különbségek kialakulására vonatkozó aggodalmat illeti, 
állatkísérletek mutatják, hogy az anyaméhben alkohol hatásának kitett hím patkányok 
esetében csökkent a hímekre jellemző szexuális viselkedés, miközben az ugyanilyen 
befolyásnak kitett nőstényeknél a női jelleg elvesztését tapasztalták. 

Az alkohol, az általános anyagcsere és a táplálkozás 

Alacsony vércukorszint (hipoglikémia) egyaránt előfordulhat a nagy és a mérsékelt 
mennyiségű alkoholt fogyasztóknál. Gyermekeknél a viszonylag kis mennyiségű alkohol is 
különösen veszélyes lehet ilyen szempontból. Dr. William Altemeier, aki a tennesseebeli 
Nashville közkórházának gyermekosztályán főorvosként tevékenykedik, kimutatta, hogy 
hipoglikémia következtében komoly, visszafordíthatatlan agykárosodás következhet be 
azoknál a még tizenéves korukat el nem ért gyermekeknél, akiknek viszonylag kis 
mennyiségű alkoholt adtak. {Lábjegyzet:68 } Normális esetben az alacsony vércukorszint 
nem probléma azoknál az egészséges egyéneknél, akik nincsenek gyógyszeres kezelés alatt. 
Az alkohol azonban gátolja a szervezetnek azt a képességét, hogy a glükoneogenezisnek 
nevezett folyamat révén cukrot állítson elő. {Lábjegyzet:69 } Ha valaki tehát egy böjtölési 
időszak vagy korlátozott kalóriabevitel esetén fogyaszt alkoholt, a vércukorszintje igen nagy 
mértékben leesik, és az agy, ami főleg cukorral (glükóz) működik, helyrehozhatatlan kárt 
szenvedhet. 
Az alkohol ugyanakkor kiszámíthatatlan módon meg is tudja emelni a vércukorszintet. 
Valójában ez az egyik ismert oka annak, amit csökkent glükóztoleranciának hívnak. 
{Lábjegyzet:70 } Az ember arra számítana, hogy egy ilyen depresszív szer, mint amilyen az 
alkohol, csökkenti majd a stresszhormonok szintjét a vérben, ám valójában emeli azt. Ha egy 
olyan stresszhormon, mint például a norepinefrin szintje megemelkedik, a vércukorszint is 



hajlamos az emelkedésre. {Lábjegyzet:71 } 
  

Vitamin- és ásványianyag-hiány 

Minél nagyobb mértékű az alkoholfogyasztás, annál nagyobb a vitamin- és ásványianyag-
hiányra való hajlam. Az A-vitamintól a cinkig szinte minden vitamin és ásvány beletartozik 
azok körébe, amelyekre potenciálisan hatással van közvetlenül maga az alkohol vagy az a 
károsodás, amit a májnak, hasnyálmirigynek és az emésztő rendszer más részeinek okoz. 
{Lábjegyzet:72 } Az általánosabb, gyakoribb hiányosságok között található többek között a 
magnézium, a folsav, a B-vitaminok, a tiamin és riboflavin hiánya. 
  

Krónikus kimerültség és ketoacidózis 

Az alkohol egy másik mellékhatása, ami hathat a produktivitásra és a teljesítőképességre is, a 
krónikus kimerültség tünetegyüttese. A kimerültség és kiégettség érzése már a mérsékelt 
alkoholfogyasztástól is eredhet. Az efféle összefüggés talán az immunrendszer hatásainak 
tulajdonítható egy krónikus vírusfertőzés nyomán. {Lábjegyzet:73 } Az alkohol okozhat 
ketoacidózist is, anyagcsere-betegséget, ami akár végzetessé is válhat. 
  

Az alkohol hatása a csontokra, ízületekre és az izmokra 

Az osteoporosist, vagyis a csontok elvékonyodását is összefüggésbe hozzák az 
alkoholfogyasztással. Az alkoholizálók körében az ortopédiai problémák egyik oka a 
köszvény, az ízületek igen fájdalmas, gyulladásos állapota, ami veseproblémákat is okozhat. 
Ugyancsak az alkohollal függ össze a csont- és izomrendszerre ható rhabdomyolysis nevű 
betegség (a harántcsíkolt izmok pusztulása). Ezt a problémát leginkább bizonyos toxinokkal 
(például az alkohollal) való érintkezéssel hozzák kapcsolatba. {Lábjegyzet:74 } A 
rhabdomyolysis esetében a szervezet nagy izmai részben elhalnak. Gyakran van szükség 
kórházi kezelésre. Veseelégtelenség és néha még halál is lehet a következménye. 
  

Testsúlynövekedés 

Az alkohol egy másik, még hétköznapibb hatása a testsúllyal kapcsolatos. Az alkohol 
koncentrált kalóriaforrás. Majdnem kétszer annyi kalória van benne, mint a tiszta cukorban 
(7:4 arányban). Országunkban a felnőtt italozók kalóriabevitelének 10%-át az alkohol teszi ki. 
{Lábjegyzet:75 } Ez pedig jelentős súlyproblémák alapjait fekteti le. Ez igaz, de mégsem 
egészen úgy, ahogy gondoljuk. Az alkoholban lévő kalóriákat nem lehet eredményesen 
raktározni zsírok formájában, ezért tehát a túlzott alkoholfogyasztás nem jár jelentős 
súlygyarapodással. Sok embernek viszont, akik hajlamosak az elhízásra, idővel a hízás 
megakadályozásával összefüggő nagyobb problémákkal kell számolnia még akkor is, ha 
mértékletesen fogyasztanak alkoholt. Ugyanis vannak olyan túlsúlyos emberek, akik igen 
bölcsen még kínokat is képesek kiállni, hogy kalóriabevitelüket korlátozzák (néha 
"korlátozott evőknek" nevezik őket), de hajlamosak arra, hogy többet egyenek, ha alkohol van 
az asztalon. {Lábjegyzet:76 } 
  



Az alkohol és a vérsejtek 

Az immunrendszerrel kapcsolatos magyarázatunkban már megvizsgáltuk az 
alkoholfogyasztásnak a fehérvérsejtekre gyakorolt többféle hatását. Az anémia, ami az 
alacsony vörösvértestszámban ölt testet, igen gyakori az iszákosoknál. Még azoknál is, akik 
csak alkalmilag fogyasztanak alkoholt, nő a vérszegénység kialakulásának esélye, amikor az 
alkoholfogyasztás eredményeképpen gyomor- és nyelőcsővérzés alakul ki. Ebből is származik 
jelentős vérveszteség. A vérlemezkéknek nevezett vérelemek száma (a szervezet véralvadást 
előidéző sejtjei) is gyakran csökken az alkoholfogyasztással. Ennek következtében az érintett 
egyének akár el is vérezhetnek. 

Az alkohol súlyosbítja a menstruációs görcsöket 

Az alkoholról eddig azt gondolták, hogy hatékony a menstruációs görcsök oldására. Úgy 
tűnik, mintha csökkentené a görcsök előfordulásának valószínűségét, ám a kísérletek épp azt 
mutatják, hogy növeli e görcsök hevességét és időtartamát. {Lábjegyzet:77 } Megállapították, 
hogy a heti több mint egyszeri ivás megduplázza a két napnál tovább tartó fájdalom esélyét. A 
kutatók szerint nem szabadna menstruációs görcsök kezelésére alkoholt ajánlani. 
  

Az alkohollal kapcsolatos orvosi problémák összegzése 

Sokkal több bajt okoz az alkohol, mint amennyi itt szóba került. Amit itt átvizsgáltunk, 
elégségesnek kellene lennie ahhoz, hogy mély benyomást gyakoroljon ránk, miután 
megértettük, hogy milyen széles skálán mozognak az alkohol káros következményei. Az a 
szomorú ezekkel a problémákkal, hogy ha az amerikaiak beismerték volna, milyen az alkohol, 
és megfelelő óvintézkedéseket foganatosítottak volna, ennek a kiterjedt listának nem kellett 
volna létrejönnie. Mint belgyógyász specialista naponta foglalkozom olyan emberekkel, 
akiknek betegségét az alkohol és a dohányzás okozta. Több ember szorul kórházi kezelésre a 
szervezetükkel való ilyen visszaéléseknek köszönhetően, mint bármilyen más, életmóddal 
kapcsolatos tényező miatt. Ha az én szememmel látnának, erős késztetést éreznének, hogy 
hangsúlyosan nemet mondjanak, ha legközelebb valaki megkérdezi: "Kérsz egy italt?" 
  

Az ivás és a halálozás 

Számos olyan oknál fogva megnövekedett a halandóság (főleg az iszákosok körében), melyek 
az alkoholfogyasztással állnak kapcsolatban. Azonban a mérsékelt, a mértéktartó ivás is 
növeli az idő előtti halál esélyét. Röviden adatokat tekintünk át, melyek mennyiségileg 
meghatározzák az alkoholfogyasztásból eredő idő előtti halál esélyeit. Előtte álljon itt néhány 
további megjegyzés a súlyosabb alkoholfogyasztás és az elhalálozások közti szoros kapcsolat 
igazolására! 
Általában úgy hiszik, hogy az alkoholtól származó idő előtti halál csak azokra az idősebb 
emberekre korlátozódik, akik már évek óta isznak. Ez nem igaz. Kutatások igazolják, hogy a 
nagymértékű ivás éppoly kockázatos a fiatalabbak esetében is. {Lábjegyzet:78 } A nemek 
között sincs különbség: nőkkel és férfiakkal egyaránt végeztek kutatásokat, hogy 
megvizsgálják az alkohol életet megrövidítő hatásait. {Lábjegyzet:79 } A 11. ábra {Kép:11 – 
A fokozottabb mértékű ivás főleg fiatalok és nők esetében kockázatos} a megnövekedett 
esélyeket illusztrálja. 
Látjuk, hogy a negyvenes éveiket taposók vagy a még fiatalabbak körében a napi hat vagy 



ennél több alkoholtartalmú ital fogyasztása majdnem a kétszeresére emeli a halál esélyét. Azt 
is látjuk, hogy a korai halál különösképpen aggasztó valamennyi korosztályban a sok alkoholt 
fogyasztó nők esetében. 
Miután áttekintettük, hogy mennyi betegség és probléma jár együtt még a mérsékelt 
alkoholfogyasztással is, nem lepődünk meg azon sem, hogy még a "társasági" italozás is 
megrövidítheti az ember életét. Egy felmérés során olyan nőkről és férfiakról kaptunk 
esetleírásokat, akik 1986-ban haltak meg. Az antialkoholisták közé soroltuk azokat, akik 
egész életükben nem ittak többet 12 italnál, a kevés alkoholt fogyasztók közé azokat, akik 
három italnál többet nem vettek magukhoz egy héten, mértéktartó italozók közé olyanokat, 
akik 3-14 italt fogyasztottak el egy hét alatt, az iszákosok közé pedig azokat, akik 14 italnál 
többet vettek magukhoz hetente. Az eredményeket a 12. ábra {Kép:12 – Az idő előtti 
halálozások száma együtt növekszik az alkoholfogyasztás növekedésével} szemlélteti. 
{Lábjegyzet:80 } 
Figyeljük meg, ahogy nőtt az ivás, úgy nőtt a halál esélye is mindkét nemnél az összes 
korcsoportban (gyermekkortól a 74 évesig). 

Az alkohol és a csökkent értelmi képesség 

Van néhány dolog, ami rosszabb a halálnál is. Gondoljunk itt a nemzeti öngyilkossági 
"járványra". Milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy emberek annyira elviselhetetlennek 
tekintsék az életet, hogy eldobják maguktól? Mindannyian tudunk halálos betegségekről és 
öngyilkossággal való kapcsolatukról. A mentális leépülés és a társadalmi vagy munkával 
összefüggő problémák az öngyilkossági indítékok listájának élén állnak. {Lábjegyzet:81 } El 
kell ismernünk, hogy az alkohol képes tönkretenni azt, aminek a legnagyobb szerepe van 
abban, hogy kik vagyunk, és azt, amiből az értelmünk származik: az agyunkat, amelyre kis 
mennyiségű alkohol is károsan hat. 
Közismert, hogy az alkohol még kis mennyiségben is csökkenti az ember ítélőképességét, 
előrelátását és erkölcsi gondolkodását. Ez valószínűleg összefügg azzal, hogy az alkohol 
drámai módon rongálja az agy homloklebenyét, ahol a legmagasabbrendű értelmi és erkölcsi 
funkcióink sokaságát találjuk. Egy pohár ital elfogyasztása elég az alacsony, 0,02 százalékos 
véralkoholszint létrejöttéhez, amelynél már tompulnak a homloklebeny képességei, csökken 
az ítélőképesség és visszaszorulnak a gátlások. {Lábjegyzet:82 } A népszerű elgondolással 
ellentétben igen sok gátlásunk különösen hasznos, és az a legjobb, ha sohasem győzzük le 
őket. A korlátozások, hogy nem fecsegünk ki üzleti titkokat, vagy nem teszünk illetlen 
megjegyzéseket egy másik ember hitvesére, csak két példa arra, hogy a normális gátlások a 
társas életben hasznos célokat szolgálnak. Továbbá sokan gondolják azt, hogy az alkohol 
értelmet tompító hatása csak addig tart, amíg az alkohol jelen van a vérben. A valóságban 
azonban a hatások még azután is tartanak, hogy az alkohol elhagyta a véráramot. A kísérletek, 
melyeket italos egyénekkel folytattak több mint 24 órával az utolsó italuk elfogyasztása után, 
azt mutatták, hogy az elvont gondolkodás képessége még mindig korlátozott maradt. 
Egy Detroitban végzett kísérletben több mint 1300 alkalmi alkoholfogyasztót vizsgáltak meg. 
A férfiak átlagosan minden harmadik napon ittak és 2-3 italt fogyasztottak el. A nők átlagosan 
minden ötödik napon ittak, és alkalmanként két italt fogyasztottak. A mentális funkció összes 
vizsgálatát legalább 24 órával az alkohol fogyasztása után végezték el. Azoknál a férfiaknál és 
nőknél, akik legalább heti egy alkalommal fogyasztottak alkoholt, az elvont gondolkodás 
képessége az alkoholbevitel növekedésével arányosan csökkent. {Lábjegyzet:83 } 
A gondolkodás ideiglenes romlásánál is rosszabb, hogy az alkoholfogyasztás gyakran okoz 
komolyabb, hosszabb távú mentális károsodást. Az agysejtek tényleges veszteségéről, ami 
agysorvadással párosul (szaknyelven cerebrális atrófia), jól tudjuk, hogy italozóknál fordul 
elő. Közvetlenül megfigyelték ezt, letapogatásos módszerrel, ami ugyanúgy képes láthatóvá 



tenni az agyat, mint a CT és az MRI. {Lábjegyzet:84 } Szerencsére van néhány jó hír is ezzel 
a betegséggel kapcsolatban. Az agysorvadás hosszú távú absztinenciával visszafordítható, 
főleg fiataloknál. {Lábjegyzet:85 } Sajnos az agysejtek már nem képesek regenerálódni, ha 
egyszer már elvesztek. Ez a látszólagos visszafordulás inkább az új idegi összeköttetéseknek 
köszönhető, mint az elveszett agysejtek pótlásának. {Lábjegyzet:86 } Fontos következtetésre 
juthatunk ezek alapján. Az idő néha segít megjavítani a súlyos alkoholizálás okozta mentális 
károsodást, de az illető a súlyos ivászattal eltöltött időszak után mentálisan soha nem lesz 
olyan, mint amilyen adottságokkal született. Bizonyítékok alapján állítható, hogy az 
alkoholfogyasztás (életkorra és mennyiségre való tekintet nélkül) felgyorsíthatja a cerebrális 
atrófiát. {Lábjegyzet:87 } 
Még ennél is rosszabb, hogy az alkoholizálás néha mélységes és visszafordíthatatlan 
neurológiai tökéletlenségekhez vezethet. A periferiális neuropátia, a lábak, lábszárak, kezek 
fájdalmas megbetegedése, ami a végtagok érzékelésének az elvesztéséig is fajulhat, szinte 
mindennapos az iszákosok között. Az orvosok igen jól ismerik a Korsakoff-pszichózist, ami 
emlékezetvesztéssel és tájékozódási zavarral jár. Ez a betegség azoknál az iszákosoknál fordul 
elő, akiknél B-vitamin-, tiaminhiány is fellép. Azok 30-40 százalékát, akiknél ez az agyat 
pusztító, sorvasztó betegség kialakul, intézetben kell elhelyezni. {Lábjegyzet:88 } A sok ivás 
felerősíti a közönséges ingereket, rohamokat vált ki, elvonási tüneteket és a delirium tremens 
rettenetes, életet fenyegető állapotát is, amikor az alkoholista önmaga számára 
irányíthatatlanná válik a reszketéstől, hallucinál, ön- és közveszélyes lesz. 
Nem kérdéses, hogy a pszichiátriai problémák és az alkoholfogyasztás kéz a kézben járnak. A 
mértéktelen alkoholfogyasztás vagy más szenvedélybetegség is gyakoribb az olyan egyének 
körében, akiknél skizofréniát, depressziót, antiszociális magatartást és szorongásos 
rendellenességeket állapítottak meg. {Lábjegyzet:89 } Ezek az összefüggések felvetik a 
"melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?" kérdést. Melyik volt előbb? A pszichiátriai probléma 
vagy az alkoholizmus? Igen valószínű, hogy az alkohol növeli a pszichiátriai megbetegedés 
esélyét a fentebb említett néhány ok miatt. Úgy tűnik azonban, másképpen működik a dolog. 
A pszichiátriai betegségben szenvedő emberek talán hajlamosabbak arra, hogy alkoholhoz 
nyúljanak, kísérletet téve arra, hogy a problémáikat így oldják meg. 
Bizonyítékunk van arra, hogy a droggal vagy az alkohollal való élés különleges agykárosodást 
idéz elő, ami a BEAM-nek nevezett csúcstechnológiájú agyletapogató berendezés 
segítségével láthatóvá tehető. Ez a készülék méri az agyban zajló elektromos tevékenységben 
megjelenő változásokat és rendellenességeket. {Lábjegyzet:90 } 111 alannyal végzett 
vizsgálat során az agy frontális és oldalsó felületein döntő agyi torzulások voltak láthatóak, 
melyek a szer fogyasztásának súlyosbodásával arányosan növekedtek. Néhány tanulmány azt 
is kimutatta, hogy a droggal vagy alkohollal élők majd 90%-ánál vannak pszichiátriai 
rendellenességek is. Az efféle problémáktól szenvedők alkoholt vagy drogokat fogyasztanak, 
hogy megszabaduljanak problémáiktól, de jól tudjuk, hogy csak súlyosbítják gondjaikat. 
Az alkoholizmus és a mentális egészségügyi problémák egyik legsúlyosabb következménye 
az öngyilkosság. Nem kérdéses, hogy ez a végső és gyakran kétségbeesett cselekedet 
erőteljesen függ az alkoholfogyasztástól. {Lábjegyzet:91 } A 13. ábra {Kép:13 – A fokozott 
alkoholfogyasztás károsítja a központi idegrendszert} összegezi az alkoholnak a központi 
idegrendszerre gyakorolt fenti hatásait. 
  

Az alkohol komoly kárt okoz a fiatalok agyában 

A Duke University Medical Centerben végzett kutatás szerint a kis mennyiségű alkohol is 
veszélyezteti a fiatalok agyát. {Lábjegyzet:92 } Fiatal patkányokon végzett kísérletek azt 
mutatják, hogy a fejlődő agy jóval nagyobb károsodást szenved az emlékezőtehetség és a 



tanulás terén, mint a felnőttek már kifejlődött agya, ha azonos mennyiségű alkohol hat rájuk. 
A kutatás arra utal, hogy még két ital is képes gátolni az emlékezőtehetséget és a tanulást egy 
fiatal embernél, viszont bár káros, de kisebb hatást fejt ki egy felnőttre. Az alkohol gátolja az 
agyban haladó elektromos jeleket a tanulási folyamat során. A kutatásban részt vevők 
erőteljesen javasolják, hogy törvény tiltsa meg a fiatalkorúak alkoholfogyasztását. Az efféle 
tilalmak erkölcsi indoka mellett most már világos tudományos indoklás is felmutatható. 
  

Az alkohol nem csak az alkoholbetegekre hat 

Idáig arra összpontosítottunk, hogyan hat az alkohol arra, aki iszik. A fizikai problémák 
hosszú listáját tekintettük végig. Azután az alkohol mentális hatásait figyeltük meg. Az 
alkohol azonban nem csak arra hat, aki ezt a függőséget kiváltó italt fogyasztja. Sokak 
számára a szociális hatások a legkijózanítóbb valóságot jelentik. Ezek az állapotok nem 
hatnak a meglepetés erejével. Helytelen lenne kihagyni őket ebből a fejezetből. A 14. ábrán 
{Kép:14 – Az alkohol másokra gyakorolt hatása} látható annak részleges felsorolása, ahogyan 
az alkohol másokra hat. 
  

A magzati alkoholszindróma és az alkohollal összefüggő más születési 
rendellenességek 

Az életmódot és más környezeti tényezőket is figyelembe véve a nyugati világban az alkohol 
a mentális lemaradás vezető oka. {Lábjegyzet:93 } A magzati alkoholszindrómát először az 
1960-as évek végén és az 1970-es évek elején írták le, és ezt a megjelölést az alkohollal 
kapcsolatos legrosszabb születési rendellenességek körülírására alkalmazták. Ezeknél a 
gyermekeknél három fő problémaegyüttessel kell számolnunk. {Lábjegyzet:94 } Először is 
azzal, hogy visszamaradhatnak a fizikai fejlődésben mind a méhben, mind pedig a születést 
követően. Másodszor: bizonyítékok vannak arra, hogy az agynak is része van olyan 
problémák kialakulásában, mint amilyenek az intellektuális leromlás, a túlzott aktivitás, az 
elégtelen koncentrálóképesség, lobbanékonyság. Harmadszor: jellegzetes, az arcon megjelenő 
tünetek, mint például a kis szemnyílások, kis fejkörméret, vékony felső ajak, bőrredők a 
szemek sarkában és alacsony orrnyereg. 
Sok gyermek esetében maga az anya okozza a károsodást azzal, hogy a terhesség alatt 
alkoholt fogyaszt. Megjegyzem, ezeknél a gyermekeknél sohasem alakul ki a magzati 
alkohol-szindróma teljes képe. Ezek a csecsemők csupán a szindróma néhány jellegzetességét 
hordozzák, és azt mondjuk róluk, hogy MAT-juk, azaz magzati alkohol-tünetegyüttesük van 
vagy ARBD-jük, azaz alkohollal összefüggő születési defektusaik vannak. A 15. ábra {Kép:15 
– Az alkohol hatása a magzatra: születési rendellenességek} az anya alkoholfogyasztásával 
kapcsolatos születési rendellenességek részleges listáját közli. {Lábjegyzet:95 }, 
{Lábjegyzet:96 } 
A legtöbb szaktekintély úgy véli, hogy nem áll elégséges adat a rendelkezésünkre a magzati 
alkoholszindrómával kapcsolatban. Így aztán nem meglepő, hogy a MAT még kevésbé 
nyilvánvaló defektusait gyakran félreértik. A magzati alkoholszindróma legfrissebb becslései 
széles skálán mozognak Amerikában: a kulturális csoporttól és más rizikótényezőktől függően 
10 000-ből három esettől a minden kilenc születésből egyig mindenféle adat előfordulhat. 
Például az afro-amerikaiknak vagy az amerikai bennszülött indián lakosságnak súlyosan 
megnövekedtek az esélyeik. Bizonyos becslések szerint évente úgy 11 000 gyermek születik 
magzati alkoholszindrómával az Egyesült Államokban és további 30 000-nek vagy még 
többnek vannak más, születés előtti alkoholos hatással összefüggő problémáik. 



{Lábjegyzet:97 } 
Minél többet iszik egy nő, gyermeke a betegségek és eltorzulások annál nagyobb 
kockázatával kell szembenézzen. Kis mennyiségű alkohol is hat a magzatra. Az az 
alkoholfogyasztás, ami a járművezetők esetében még a törvényes határok között van, komoly 
fenyegetést jelenthet a magzat szempontjából. Különlegesen veszélyes a terhesség korai 
időszaka, mielőtt az asszony felismerné, hogy terhes. 1,7 millió terhességet kihordani képes 
amerikai nőről állapították meg, hogy napi kettő vagy több pohár alkoholt fogyaszt. A 
felmérés 1988-ban készült. {Lábjegyzet:98 } Ezek a nők komoly kockázatnak tennék ki 
gyermeküket, ha terhesek lennének. Az efféle állítás nem puszta feltevés. Számos kísérlet, 
tanulmány utal arra, hogy a mértékletes alkoholfogyasztás – talán még a fogantatás előtt is – 
képes legalábbis a gyermek mentális képességét befolyásolni. {Lábjegyzet:99 }, 
{Lábjegyzet:100 } 
A Minnesotai Egyetemen végzett egyik kísérlet kimutatta, hogy leukémiát kaphat az a 
csecsemő, akinek anyja a terhesség alatt ivott. {Lábjegyzet:101 } Azoknak a nőknek, akik 
terhességük ideje alatt 20 italnál többet fogyasztottak, a nem ivókhoz képest háromszor 
nagyobb valószínűséggel születik gyermekük egy bizonyos leukémiatípussal, az úgynevezett 
akut mieloid leukémiával. Azoknak az anyáknak a gyermekei, akiknek az anyja ivott a 
terhesség második és harmadik harmada során, 10-szer nagyobb az esélyük, hogy megkapják 
ezt a leukémiafajtát, és kétszer nagyobb az esélyük arra, hogy egy másik, az úgynevezett akut 
limfocitás leukémiától betegszenek meg. 
Az igazság az, hogy a teljes absztinencia az egyetlen módja annak, hogy megelőzzük az 
alkohollal összefüggő születési rendellenességeket. Az országos tiszti főorvos és az American 
Medical Association {Lábjegyzet:102 } is ilyen kijelentést tett közzé. Azt ajánlom minden 
terhességet kihordani képes korban lévő nőnek, akinek megvan a lehetősége a nem szándékos 
terhességre, hogy maradjon teljesen absztinens. A teljes hiszterektómiától eltekintve (a 
petefészkek eltávolítása) minden születésszabályozási módszernek vannak gyengeségei. 
Minden nőnek, aki még nem ment keresztül a változáson, még azoknak is, akik "megbízható" 
születésszabályozási eszközöket használnak, határozottan meg kellene fontolnia a teljes 
absztinencia útját a még meg nem született gyermek egészsége érdekében, ha már nem veszi 
figyelembe saját egészségét. Továbbá arra a kutatásra való tekintettel, ami az "atyák" ivási 
szokásait összekapcsolja a magzat károsodásával, azt ajánlanám, hogy minden egyes férj 
maradjon teljesen absztinens, ha felesége terhes lehet. 
  

Balesetek és erőszakos bűncselekmények 

A gyermekek és a fiatal felnőttek között a motorbalesetek jelentik a vezető halálokot, 
valamint a 65 éves kor alatt elvesztett életek vezető oka is ez. {Lábjegyzet:103 } Egyedül az 
Egyesült Államokban évente több mint 40 000 életet követelnek a motoros járművekkel 
elszenvedett balesetek a több mint hárommillió nem végzetes baleset mellett. Mi az alkohol 
szerepe ezekben? Több mint 17 000 amerikai hal meg alkoholos befolyásoltság okozta közúti 
balesetekben minden évben. Ma is élhetnének, ha az alkoholnak nem lennének veszélyei. 
{Lábjegyzet:104 } Röviden, az alkohol a halálos kimenetelű közlekedési balesetek durván 44 
százalékára ad magyarázatot, és az általános közlekedési balesetek költségeinek mintegy 40 
százalékát teszi ki, aminek a teljes összege milliárdokban mérhető. {Lábjegyzet:105 } Még a 
teljesen törvényes véralkoholszint is okozhat bajt, növeli a balesetek számát. Ahogy várható, 
minél magasabb a véralkoholszint, annál nagyobb a baleset kockázata, ahogy a 16. ábra 
{Kép:16 – Az italozás okozta balesetek óriási kockázata} is mutatja. {Lábjegyzet:106 } 
Figyeljünk meg egy alig értékelt tényt: nevezetesen, ha a törvényes kereteken belül vezetünk, 
akkor is számottevően magasabb a baleset esélye, mint egy józan személy esetében. Kis 



mennyiségű alkohol is 40 százalékkal növeli a halálos baleset esélyét. Egy 65 kilós nőnél 
{Lábjegyzet:107 } két ital elfogyasztása 0,05 százalékos véralkoholszintet eredményez, és 
ezzel 11-szeres halálos kockázatnak teszi ki magát, ha a volán mögé ül. Ha az ember egyszer 
bekerül a törvényesen engedélyezett alkoholos befolyásoltság állapotába, a halál esélye közel 
50 százalékkal megnövekszik. A magasabb szintek még nagyobb kockázatot jelentenek. Ha az 
ember a volán mögé ül, csak egyetlen biztonságos viselkedési minta létezik: a teljes 
absztinencia. Ne felejtsük el, két vagy több ital után az ember úgy érzi, hogy teljesen ura 
önmagának. A koordinációt, az összehangolt mozgást és cselekvést jónak értékeli, vagyis a 
vezetési képességeire vonatkozó értékelése eltúlzott. Eközben pedig hazafelé vezető útján a 
halál esélye valószínűleg 10-szer nagyobb, mint ha józan lenne. 
A légi szerencsétlenségek is összefüggésbe hozhatók az alkoholfogyasztással. Mivel 
viszonylag ritkán fordulnak elő, ezért, alig végeztek kutatást e körülményekre vonatkozóan. A 
nem kereskedelmi légi szerencsétlenségek egészségügyi vizsgálati adatainak egyik 
értékelésében 35 százalék esetében az alkoholteszt pozitívnak bizonyult, noha a fedélzeten 
lévők közül négyből egy a törvényes keretek között volt "ittas". Ezek az eredmények nagyon 
is összefüggésbe hozhatók más adatokkal, melyek amint a végzetes kimenetelű légi 
szerencsétlenségek mintegy 30 százalékában az alkohol is szerepet játszott. 
{Lábjegyzet:108 } A pilóta teljesítőképességét és az alkohol jelenlétét vizsgáló kutatás egyik 
különlegesen érdekes eredménye, hogy az alkohollal összefüggő károsodás még azután is 
nyomon követhető, amikor már az összes alkohol eltávozott a szervezetből. 
{Lábjegyzet:109 } A Szövetségi Repülési szabályzat szerint a legénység egyik tagjának sincs 
engedélyezve, a pilótát is beleértve, hogy repüljön, ha az alkohol fogyasztása után nem telt el 
legalább nyolc óra. S mivel a pilóta még az alkohol hatása alatt lehet e nyolcórás időszak 
eltelte után is, a biztonsági szakemberek azt tanácsolják a pilótáknak, hogy az utolsó korty 
után legalább 24 órát hagyjanak eltelni. {Lábjegyzet:110 } 
Az alkohol jelentősen hozzájárul az erőszakos bűncselekmények járványszerű elterjedéséhez 
országunkban. A 13. fejezetben szenteltem figyelmet ennek a témakörnek. 
  

Az alkohol nagy amerikai leleplezése 

A hírközlő szervek nem hajlanak igazán arra, hogy beszámoljanak azokról az egészségügyi 
kutatásokról, melyek rossz fényben tüntetik fel a mérsékelt alkoholfogyasztást. Ez lenne a jól 
megfontolt leleplezés? Vagy talán vannak más tényezők is, melyek segítenek megmagyarázni 
ezeket a következetesen elégtelen beszámolókat? Az egyik ok az lehet, hogy a hírközlő 
szervek dolgozói közül sokan maguk is isznak. Gyakran lát az ember olyan riportert, aki 
tréfálkozik az ivásról, és büszkén vallja, hogy ő maga is a "mérsékelten italozók" közé 
tartozik. Sok alkoholizáló is mértéktartó italozónak tartja magát. Nehéz olyan 
alkoholfogyasztót találni, aki szembenéz a valósággal. Azonkívül sok politikus, jogász és bíró 
is fogyaszt alkoholt. Talán tudatosan, de az is lehet, hogy csupán tudat alatt állnak ellen, és 
szorítják vissza az alkohol gonoszságairól szóló információt, szembeszegülve a 
törvényhozással is, ami segítene csökkenteni az alkoholfogyasztást. A 17. ábra {Kép:17 – A 
mérsékelt alkoholfogyasztás következményei} összefoglalja a mérsékelt ivás hatásait, 
melyeket sokan figyelmen kívül hagynak. 
Az elfogult beszámolók ellenére az alkohol veszélyéről szóló üzenet beleivódik az amerikai 
közvéleménybe. Határozottan növekszik azok száma, akik egyáltalán nem isznak, még 
szilveszterkor sem. A legújabb felmérések néhány kulcsfontosságú eredményét a 18. ábra 
{Kép:18 – Az amerikaiak jelenleg kevesebbet isznak} teszi közzé. {Lábjegyzet:111 }, 
{Lábjegyzet:112 } 
Ha elhatároztuk magunkat, hogy nem iszunk vagy csökkentjük az alkoholfogyasztást, mi is 



belekapcsolódunk ebbe a folyamatba, ami nemzetünkben megfigyelhető. Ez a változás 
összhangban van a Példabeszédek könyvében magasztalt jellemvonással. Ott az áll, hogy a 
bölcs emberek tudatában vannak a rossznak (ismerik a rosszat), de nem vesznek részt benne, 
miközben a balgák nem változtatnak gyakorlatukon, eljárásaikon, ez pedig szerencsétlen 
következményekkel jár. A szöveget a jól ismert Károli-féle Bibliából idézzük a 19. ábrán 
{Kép:19 – "Az eszes meglátja a bajt…"}. {Lábjegyzet:113 } 
Ismertem néhány tizenévest, akik nem olyan régen haltak meg alkohol okozta autóbalesetben. 
Egy esti parti után hazafelé menet történt. Milyen tragikus! Vissza is utasíthatták volna az 
italt, de nem tették. És ahogy a Példabeszédek könyve mondja: "A bolondok nekimennek, és 
kárát vallják." Cselekedjünk tehát a megszerzett ismeret szerint! Tegyük azt, amiről tudjuk, 
hogy magunknak és másoknak is a legjobb. 

Vannak-e az alkoholnak jó hatásai az egészségre? 

E fejezetet többnyire arra szántam, hogy az alkohol kárának széles skáláját vizsgáljuk. 
Azonban még nem válaszoltuk meg teljesen napjaink egyik legsúlyosabb kérdését: segíthet-e 
az alkoholfogyasztás az ember szívén? Figyeljük meg, hogy nem azt a kérdést teszem fel, 
amit néhányan: "Lehet-e egészséges a mérsékelt alkoholfogyasztás?" Sokan gyorsan igenlően 
rábólintanak. 
Miután áttekintettük az alkohol toxikus hatásainak terjedelmes listáját, az olvasó igen 
könnyen beláthatná, hogy az alkohol nem egészséges. 
Mégis mit mondhatunk az alkohol szívre gyakorolt hatásáról? A kérdés gyakran, legalábbis 
részben, a franciák tapasztalatára épül. Térjünk vissza tehát a francia paradoxonhoz, melyet a 
média oly fennhangon publikált! Először is ismét helyesen kell feltennünk a kérdéseket. 
Mindenesetre legalább egy hírügynökség így fogalmazott: "Miért nem kapnak a franciák 
szívbetegséget?" Ez téves állítás. A franciáknál igenis sok a szívbeteg. Ez náluk a második 
vezető halálozási ok. A pontos kérdés így hangzana: "Miért kevesebb a franciáknál a 
szívbetegség, mint az amerikaiaknál?" Ez az a kérdés, amit fel kell tenni. Néhány érdekes 
tanulmány rámutat a titok nyitjára. 
Mielőtt megvizsgálnánk ezeket az adatokat, úgy vélem, hogy fontos egy beszédes 
megfigyelést tennünk. Amerikában sokan mondták már: "Gondold csak meg, ha több alkoholt 
innánk, miként a franciák, mennyivel jobb lenne a szívünk." A franciák azonban, akik már 
szembekerültek magas alkoholfogyasztásuk következményeivel, egészen másként 
viszonyulnak a problémához. Amikor dr. Rankin és dr. Ashley 24 ország alkoholfogyasztási 
tendenciáit összehasonlította Európában és Észak-Amerikában, döbbenetes felfedezést tett, 
megvilágítva a francia magatartást. 1950-től 1985-ig a nyugati országok átlagosan 
megkétszerezték egy főre eső alkoholfogyasztásukat. A középérték 70 és 82 százalék között 
volt. Valójában egy kivételével minden ország növelte alkoholfogyasztását. Vajon melyik az 
az ország, amelyik csökkentette alkoholfogyasztását? Ha a franciákra tippelünk, akkor 
igazunk van. E 35 éves periódus során az átlagos francia polgár 23 százalékkal csökkentette 
alkoholfogyasztását. {Lábjegyzet:114 } 
A magyarázat, amivel ezek az alkoholkutatók előálltak, megvilágosította a problémát. "Az 
alkoholfogyasztás terén megmutatkozó visszaesés Franciaországban szinte bizonyos, hogy 
részben a nemzeti rendelkezéseknek köszönhető; a fejenkénti alkoholfogyasztás tekintetében 
világelsőként, elkezdtek aggódni a következmények miatt, ezért csökkentették a szeszesital-
fogyasztást." {Lábjegyzet:115 } Tehát míg a franciák évekig azon munkálkodtak, hogy 
alkoholfogyasztásukat az egészséggel kapcsolatos következmények miatt csökkentsék, az 
amerikai szeszipar és a média a franciákkal reklámozta az alkoholfogyasztást. Milyen fonák, 
hogy azok, akik saját bőrükön tapasztalják az alkohol hatásait, átoknak tartják, míg azok, akik 
bizonyos távolságból szemlélik mindezt, bálványozzák jótékony hatásait. 



Mi van a "francia ellentmondással"? Vizsgáljuk meg a franciák életmódját, hogy lássuk, miért 
kevesebb a szívbetegség náluk, mint Amerikában. Amikor a francia és az amerikai 
alkoholfogyasztást összehasonlítjuk, további táplálkozási tényezőket is értékelnünk kell. A 20. 
ábrán {Kép:20 – A francia és az amerikai életmód összehasonlítása} végeztük el ezt az 
összehasonlítást. {Lábjegyzet:116 } 
A több vaj és túró fogyasztása magasabb vérnyomás- és koleszterinszinttel párosult, és az 
ember ezért várna több szívbetegséget Franciaországban. Ahogy már megfigyeltük, éppen az 
ellenkezőjéről van szó. Az ábrán látható következő pont magyarázatul szolgál arra, miért van 
náluk kevesebb szívbetegség, ugyanis sokkal nagyobb arányú náluk a vörösborfogyasztás. 
Sokan arra következtetnek, hogy a vörösbor csökkenti a szívroham esélyét. 
Azonban tovább kell néznünk a listát. A cigarettázás és a túlsúly, úgy tűnik, nem szerepel a 
veszélyeztető tényezők között. A francia arányok ezeken a területen összevethetők az 
amerikaiakkal. A franciáknak van egy másik táplálkozási sajátosságuk is. Nagyon kevés tejet 
isznak. A hírügynökségek elmulasztották közhírré tenni ezt a tényt. Az étkezési zsiradék 
nagyon is összefügg a szívbetegséggel. Ha az ember bármely országban megvizsgálja a 
tejtermékfogyasztást, Franciaországot is beleértve, a szívmegbetegedés aránya egyenesen 
arányos az elfogyasztott tejtermékek mennyiségével. {Lábjegyzet:117 }, {Lábjegyzet:118 }, 
{Lábjegyzet:119 }, {Lábjegyzet:120 } Tehát a kevesebb tejtermék fogyasztása segít 
megmagyarázni a kevesebb szívbetegséget Franciaországban. Egy másik tényező, amitől 
elvárható, hogy csökkenti a franciák szívbetegség esélyét, hogy nagy mennyiségű zöldség- és 
gyümölcsfélét fogyasztanak. Ezeknek az élelmiszereknek a szívet védő, jótékony hatásait a 3. 
és 4. fejezetben tártuk fel. Ezt a fontos szempontot sem publikálják széles körben. 
Egy másik fontos, de nem publikált tény: vannak bizonyos csoportok Amerikában, akiknél 
jóval alacsonyabb a szívbetegség okozta halálozási arány, mint a franciáknál. Az amerikai 
hetedik napot ünneplő adventistáknál jóval kisebb a szívbaj esélye, mint egy átlagos francia 
esetében. {Lábjegyzet:121 } De ők egyáltalán nem isznak alkoholt. 
Vannak más tényezők is a kevés tej és a sok gyümölcs és zöldség fogyasztása mellett, melyek 
megmagyaráznák a látszólagos francia előnyt? Mi a helyzet a borral? Talán valami 
összefüggésben áll a borral? Miután gondosan megvizsgáltuk a felmerülő kérdéseket, látni 
fogjuk, hogy a bornak van néhány szívet védő, jótékony hatása. Ám mielőtt sietnénk 
bármilyen következtetést levonni, ki kell mutatnom: a bor nem csak alkoholt tartalmaz. Dr. 
Demrow és kollégái a Wisconsini Egyetemen a piros szőlőből készült lé, a vörösbor és a 
fehérbor alkotóelemeit vizsgálták. {Lábjegyzet:122 } Ez a tanulmány felmutat néhány 
meglepő meglátást a francia paradoxont illetően. 
Mielőtt nekifogtak a fentiekben említett kísérletnek a wisconsini egyetemi csoport már tudott 
néhány dolgot. Először is, ha a véralvadásban részt vevő sejtek, a vérlemezkék tapadóssá 
válnak, a szívroham és hasonló problémák esélye megnövekszik. Másodszor: a bor- és az 
alkoholfogyasztás a vérlemezkéket kevésbé teszi tapadóssá. Harmadszor: a vérlemezkék 
szívproblémákat tovább rontó hajlamát kutyamodellen mérhetővé tették a laboratóriumi 
kísérletek során. Volt még egy égető kérdés: a bor hatásából mennyi köszönhető az 
alkoholnak és mennyi a szőlőben lévő egyéb alkotóelemeknek? 
A kutatók kutyákon végzett kísérletei adnak választ a kérdésre. Altatás után minden kutyánál 
kísérletileg beszűkítették és károsították az egyik szívkoszorúeret oly módon, hogy 
reprodukálták az emberi szívkoszorúér-megbetegedésnél előforduló eltömődést. Ezek az 
artériaelváltozások az intima (érbelhártya) károsodását is előidézik. Ráadásul az érbelhártya 
károsodása arra készteti a vérlemezkéket, hogy periodikusan összecsomósodjanak, és kis, 
tapadós rögöket alkossanak, melyeket thrombusnak neveznek. Ezek a folyamatok együttesen 
az érintett szívkoszorúerekben időszakosan meg-megszakítják a véráram útját, és ezért is 
nevezik őket "ciklikus átfolyáscsökkenésnek". A kísérlet olyan állapotot idéz elő, ami az 
emberben lezajló szívroham pontos mechanizmusát utánozza. 



Miután e változásokat létrehozták a kutyákban, három csoportra osztották őket. Az első 
csoport vörösbort kapott, a második csoport piros szőlőlevet, a harmadik csoport pedig 
fehérbort. A kutatók a vérlemezkék összecsomósodásra való hajlamát vizsgálták, ami a 
ciklikus átfolyáscsökkenéssel betegséget alakít ki. Gondosan megmérték ezeket a 
csökkenéseket, hogy megtudják, vajon a borok vagy a szőlőlé hozzáadása csökkenti-e az 
összetapadást. Eredményeiket a 21. ábra {Kép:21 – Kísérlet, ami segít megmagyarázni a 
francia paradoxont} összegezi. {Lábjegyzet:123 } 
A kísérlet eredményei jelezték, hogy a vörös szőlőlében és vörösborban van egy vagy több 
olyan anyag, ami jelentősen csökkenti a szívroham kockázatát. Ez az anyag alkohol nem 
lehet, mert az a szőlőlében nem található. Azonkívül a fehérbor tartalmaz alkoholt, mégsem 
csökkenti a szívroham kockázatát. Egy másik kísérletben ugyanaz a laboratórium 
megállapította, hogy nagy mennyiségben az alkohol önmaga is képes visszafogni a ciklikus 
vérátfolyás csökkenését. {Lábjegyzet:124 } Ez esetben viszont különösen magas 
véralkoholszintre lenne szükség, akkorára, mint ami egy 85 kilós férfi esetében 12 itallal 
lenne egyenlő. {Lábjegyzet:125 } Ennyi alkohol a sofőrök számára megengedett 
véralkoholszintnek több mint kétszeresét eredményezné. A tiszta alkohollal folytatott kísérlet 
ellentéteként a Demrow-kísérletben vörös- és fehérborból csak annyit adtak, amennyi a társas 
ivászatokon elfogyasztott mennyiségekkel azonos, azaz hozzávetőlegesen egy itallal egy 85 
kilós férfi esetében. {Lábjegyzet:126 } Ez csupán 8 százaléka annak a mennyiségnek, ami a 
ciklikus átfolyáscsökkenés visszaszorításához szükséges. Ez a mennyiség törvényes kereteken 
belüli véralkoholszintet hoz létre, kb. 0,02-0,03 gm/dl-t. 
Ha nem az alkohol, akkor mely anyagok alkotják a különbséget a vörösbor és szőlőlé hatása 
között? A legvalószínűbb jelölt egy flavonoidoknak nevezett anyagcsoport, melyről köztudott, 
hogy megakadályozza a vérlemezkék összetapadását. Nagy bőségben találhatók a 
szőlőfélékben, a piros szőlőlében és a vörösborban. A fehérborral szemben, a piros szőlőből 
készült termékekben – a borban és a szőlőlében – a két alapvetően fontos flavonoid, a 
quercetin és a rutin ötszörösét mérik más gyümölcsökkel összevetve. Valószínű, hogy ezeknek 
az anyagoknak a jelenléte váltotta ki a vércsomósodás csökkenését. A korábbi kutatásban a 
wisconsini egyetemi csoport bebizonyította, hogy mind a quercetin, mind pedig a rutin képes 
csökkenteni a vérlemezkék összetapadását és kiküszöbölni a a ciklikus vérátfolyáscsökkenést 
a kísérleti állatoknál. {Lábjegyzet:127 } 

Szőlőlé – a sok szempontból hasznos tápanyag 

A flavonoidoknak, főleg a quercetinnek, ahogy a szőlőfélékben és szőlőlében található, 
további jótékony hatásai is vannak. Közülük a 22. ábra {Kép:22 – A szőlő flavonoidjai 
hatásosak a szívbetegség ellen} feltüntet néhányat. {Lábjegyzet:128 }, {Lábjegyzet:129 } 
Figyeljük meg, hogy a szőlőfélék hatékony antioxidánsokat tartalmaznak! A quercetin például 
még az E-vitaminnál is hatásosabb. Ahogy a szívbetegségről szóló fejezetben leírtuk, az 
oxidálódott LDL-koleszterin a fő kártevő az ateroszklerózis és a szívbetegség esetében. 
{Lábjegyzet:130 } A quercetin gátolja az LDL-oxidációt és így az artériák beszűkülésének a 
folyamatát is. Továbbá az antioxidáns hatások segítséget nyújtanak a rák megelőzésében. 
Ezek a szív egészségét szolgáló vegyületek a rák esélyét is csökkenthetik. Állatkísérletek 
{Lábjegyzet:131 } és az emberi rákbetegségekkel foglalkozó tanulmányok egyaránt 
bizonyították az efféle rákellenes hatásokat. {Lábjegyzet:132 }, {Lábjegyzet:133 } A 
flavonoidok további jótékony hatásai közé tartozik a vírusellenes tevékenység. 
{Lábjegyzet:134 } 
Nem csak a szőlőfélék hatása ilyen kedvező. A 23. ábra {Kép:23 – Flavonoidokat tartalmazó 
ételek} más olyan élelmiszereket is felsorakoztat, melyek jelentős mennyiségben tartalmaznak 
flavonoidokat. {Lábjegyzet:135 }, {Lábjegyzet:136 }, {Lábjegyzet:137 } 



Néhány szőlőféle egy másik, rezveratrol nevű szívvédő anyagot is tartalmaz. Ez egy 
természetben is előforduló gombaölő, és úgy tűnik, hogy ez az egyik fő szívvédő vegyület a 
demrowi borkísérlet szerint. Rezveratrolt jelentős mennyiségben csak egy olyan szeszes 
italban találtak, amelynek egyébként semminemű jelentős áldásos hatása nincs, ez pedig a 
fehérbor. Ebből az anyagból nem találtak kimutatható mennyiséget sem a vörösborban, sem 
pedig a piros szőlőlében. A rezveratrolnak több jótékony hatása is lehet, mint amennyit 
megelőlegeztünk neki. Tehát a fehér szőlőfélék és a fehér szőlőlevek is rendelkezhetnek 
jótékony szívvédő hatással. Azonban ne hagyjuk ki a számításból a vörösbort és a kékszőlők 
mustját sem a rezveratrollal összefüggésben. Más kísérletek arra utalnak, hogy ezek is 
tartalmazzák ezt az egészséges vegyületet. Tekintsük át a rezveratrol jótékony hatásait, ahogy 
a 24. ábrán {Kép:24 – A szőlő rezveratrolja véd a szívbetegségtől} felsorakoznak! 
{Lábjegyzet:138 }, {Lábjegyzet:139 } Újabban megállapították, hogy a rezveratrol véd a 
ráktól, ahogy ezt egerekkel végzett kísérletek bizonyítják. {Lábjegyzet:140 } 
Ez az információ mennyiben egyeztethető össze a francia paradoxonnal? A kutyakísérlet a 
vérlemezkéknek az alvadásra, csomósodásra gyakorolt hatását tekintve értékelte az 
eltéréseket, nem pedig koleszterinszintben jelentkező különbségeket vette számításba. A 
koleszterinszintben megmutatkozó különbségeknek nincs szerepük a véralvadást, 
rögképződést vizsgáló kísérletben. 
Hanyag lennék, ha úgy zárnám le a szőlőfélék és szőlőlevek témáját, hogy ne sorolnék fel 
néhányat ennek az egyedülálló és ízletes táplálékcsoportnak a hatóanyagaiból. Annak 
illusztrálásául, hogy a szükséges tápanyagok milyen nagy bőségben vannak jelen a szőlőben 
és szőlőlében, tegyük fel, hogy kizárólag szőlőn kellene élnünk (amit nem javasolok), és 
eleget ennénk ahhoz, hogy fenntartsuk testsúlyunkat. Egy ilyen étrendben tápanyagok széles 
skáláját és mennyiségét találhatjuk, valamint a jellegzetes amerikai étrendből hiányzó sok 
anyag pótlását is megoldanánk. Ezt szemlélteti a 25. ábra {Kép:25 – A szőlő tápértéke}. 
{Lábjegyzet:141 } 
Látjuk, hogy a szőlőben 15 tápanyag jelentős mennyiségben jelen van, miközben csak 5 
százalék zsírt, igen kevés nátriumot tartalmaz, és egyáltalán nincs benne koleszterin. 
Figyeljük meg magas B-, C- és E-vitamin, valamint vas- és réztartalmát. Igen sok benne a 
kálium is, ami nátriumszegény étrenddel együtt csökkenti a vérnyomást. Sok benne a szelén is 
– egy olyan nyomelem, aminek rákvédő szerepe van. 

Térjünk csak vissza a látszólagos ellentmondáshoz! 

A bizonyítékoknak ez a nyomvonala visszavezet minket az éppen taglalt fő témánkhoz, 
nevezetesen a francia paradoxonhoz. A bizonyítékok arra utalnak, hogy az igen alacsony 
franciaországi szívbetegségarány nem csak az alkohollal függ össze. Ellentétben azzal, amire 
sok laikus hírmagyarázó burkoltan hivatkozik, nem a borban lévő alkohol az az összetevő, 
ami a jó hatást kifejti. Ahogy már láttuk, a borivásnak tulajdonított számos jó hatást a bor fő 
összetevőjének kellene tulajdonítani, mégpedig a szőlőnek. 
Az alkoholtartalmú italok a szívet védő HDL-koleszterin-szintet megemelhetik azoknál az 
embereknél, akik szegényes étrenden élnek. A Tufts University étrenddel és táplálkozással 
foglalkozó egyik újabb kiadványa összefüggéseiben vizsgálja a kérdést: "Miközben az 
alkohol emeli a HDL-koleszterin-szintet, a testgyakorlás és a fogyás még jobban emeli!" 
{Lábjegyzet:142 } Az igazság az, hogy nincs senki, aki bebizonyította volna, hogy egy olyan 
személynek, aki egészséges életmódot folytat, bármennyire is a javára vált volna, hogy 
mértéktartóan iszik. Az alkoholtartalmú ital nem az egyetlen étkezési tényező, ami ígéretes 
módon növeli a HDL-koleszterint. A jó hatású szőlő és szőlőlé is növeli e lipoprotein 
mennyiségét olyan vegyületek útján, mint a rezveratrol. Továbbá senki sem feltételezi, hogy 
mindaz, ami megemeli a HDL-t, kívánatos. Például a szerves rovarirtók növelik a HDL-t, és 



mégsem ajánlja senki, hogy fogyasszunk rovarirtót a szív egészsége érdekében. Tudjuk, hogy 
káros hatásai messze felülmúlják hasznosságát. 
Miért fogyasztanánk továbbra is olyan toxikus vegyszert, mint amilyen az alkohol, amikor 
nincs semmi bizonyíték arra, hogy a szívbetegség csökkenésében olyan hasznos, mint az 
egészséges életmód? Még a Tufts University különleges jelentése is (aminek a címe talán ez 
lehetne: Alkohol a szívre) emlékeztet néhány nagyobb, komolyabb problémára, melyeket már 
érintettünk. Idézik a legfrissebb harvardi adatokat, melyek azt mutatják, hogy még heti három 
ital is jelentősen növeli a mellrák esélyét. Majd ezt a beszédes összegzést olvashatjuk: "A 
kutatók szinte teljesen egyetértenek abban, hogy senkinek sem szabadna magasztalnia az 
alkoholt azért, mert elhárítja a szívbajt… Vannak sokkal biztonságosabb és általában sokkal 
egészségesebb módjai annak, hogy védjük a kardiovaszkuláris rendszert." {Lábjegyzet:143 } 
  

Előnyösebb a teljes tartózkodás 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) erőteljesen támogatja az alkoholtól való teljes 
tartózkodást, ellentétben az "alkohol az ön szívéért" új keletű szlogennel. Gondolkodásuk sok 
tudós, orvos és közegészségügyi szakember értékítéletét tükrözi, akik nagyon is jól ismerik 
azokat a tényeket, melyeket ebben a fejezetben dokumentáltam. A WHO ma ezt a 
megfogalmazást használja: "Minél kevesebbet iszik valaki, annál jobb." {Lábjegyzet:144 } 
Igen nagy a jelentősége annak, hogy ez a nemzetközi testület azt az alapállást foglalta el, hogy 
még a mértéktartó alkoholfogyasztást is el kellene kerülni. Számos kritikai megfigyelés 
vezetett ehhez a következtetéshez. Néhány megállapítás a 26. ábrán {Kép:26 – Az 
egészségügyi világszervezet nemet mond az alkoholra} látható. {Lábjegyzet:145 } 
Különösképpen említésre méltó, hogy ez a nemzetközi testület megerősítette az ebben a 
fejezetben olvasható egyik tézisemet: a már egészséges életmódot folytató emberek esetében 
(vagy azoknál, akik készülnek az életmódváltásra) nincs bizonyíték arra, hogy az alkohol 
bármilyen jótékony hatást gyakorolna a szívre. Az Egészségügyi Világszervezet álláspontja 
megerősít meggyőződésemben, hogy valóban felvilágosult korban élünk, ami az alkoholnak 
az ember egészségére gyakorolt hatását illeti. Az összes információt számításba véve az 
egyetlen helyes magatartás az alkoholól való teljes tartózkodás. 

"Módosított francia étrend" a jó egészségért 

Ha mi is élvezni akarjuk azokat az egészségi előnyöket, amelyeket a franciák, a legjobb, ha 
nagy mennyiségben fogyasztunk zöldségféléket és gyümölcsöket, köztük szőlőt, szőlőlevet is. 
Ez a növényi táplálékban gazdag étrend a bor mellett kardoskodók egy másik érvét is 
megcáfolja. Néhányan a vörösbor flavonoidtartalmát hangsúlyozták, mint ami még a 
szőlőlénél is jobb. A flavonoidok viszonylagos mennyisége a szőlőlében és a borban 
valószínűleg jelentős mértékben változik a szőlő fajtájától, a termőhelytől, valamint a bor 
típusától és évjáratától függően. A Demrow-kísérletben például a minták mérései azt sejtetik, 
hogy a szőlőlében valamivel több a rutin, míg a fehér- és vörösborban több a quercetin. 
{Lábjegyzet:146 } Még ha a borban következetesen több is van az összes flavonoidból, mint a 
szőlőlében (amit a bizonyítékok nem támasztanak alá) a zöldségek és más növényi 
flavonoidforrások fogyasztása – a szőlőfélék mellett – várhatóan nagyobb mennyiséget nyújt 
e vegyületekből, mint a mérsékelt borfogyasztás önmagában. Tehát a növényekben gazdag 
étrend újabb magyarázattal szolgál, hogy miért kisebb a szívroham aránya a franciák között: 
Nagyobb mértékű gyümölcs- és zöldségféle-fogyasztásuknak köszönhetően nagyobb 
mennyiségben fogyasztanak flavonoidokat, mint az amerikaiak. 
Kövessük a franciák példáját a 27. ábrán {Kép:27 – "Módosított francia étrend" a jó 



egészségért} látható módosított formában! 
A "módosított francia étrenddel" az amerikaiaknak kisebb lesz az esélye a szívrohamra, mint a 
franciáknak. 
Milyen tragikus tévedést követ el az, aki azért iszik alkoholt, hogy megkísérelje 
visszaszorítani a szívbetegség esélyét, hogy azután az alkoholfogyasztás néhány 
helyrehozhatatlan következményétől szenvedjen! Ha igazán törődik egészségével, miért nem 
végzi a dolgokat igazán egészséges módon? A szőlőlé egészséges voltának összegzése az 
alkoholos italok tragikus hatásaival ellentétbe állítva már közel száz évvel ezelőtt megjelent 
nyomtatásban. A 28. ábrán {Kép:28 – A szőlőlé a borral ellentétben} olvashatjuk ezt a 
kijelentést. {Lábjegyzet:147 } 
  

A keresztény közösség felelősége 

Miért iszik az amerikaiak 56 százaléka még mindig alkoholt, ha a tudóstársadalomnak 
megvannak a válaszai az alkoholkérdésre vonatkozólag? {Lábjegyzet:148 } Az egyik 
részleges magyarázat az lehet, hogy erkölcsi irányelveink cserbenhagytak bennünket, amikor 
az alkoholtartalmú italokról kialakítottuk álláspontunkat. Néhány egyházvezető valóban azt 
állítja, hogy a Biblia szentesíti, sőt még bátorítja is az erjesztett italok fogyasztását. Átfogó 
tanulmányok szólnak arról, amit a Biblia mond az alkoholról, és arra a következtetésre 
jutottak, hogy a Szentírás sehol sem hagyja jóvá az alkoholtartalmú italok fogyasztását, sőt 
éppen ellenkezőleg, világos tanácsot ad, hogy kerüljük el használatukat. Ha Ön érdeklődik a 
Biblia alkoholfogyasztásra vonatkozó tanításai iránt, és még nem talált bizonyítékokat, 
olvassa el dr. Samuele Bacchiocchi kutatási eredményeit. Ez az olasz teológus írt egy könyvet 
"A bor a Bibliában: Tanulmány az alkoholtartalmú italok fogyasztásáról (Wine in the Bible: A 
Biblical Study on the Use of Alcoholic Beverages)" címmel. {Lábjegyzet:149 } Ellen White 
ugyanerre a témára vonatkozó következtését a 29. ábrán {Kép:29 – A Biblia sehol sem 
ösztönöz az alkoholtartalmú bor fogyasztására} olvashatjuk. {Lábjegyzet:150 } 
Vallásos intézményeink cserbenhagytak minket. Szükséges, hogy utolérjék a tudományos 
tényeket és teológusaikat, akik kitartóan tanulmányozták az írásokat, és megállapították, hogy 
a Biblia sehol sem helyeseli az alkoholfogyasztást. Az alkoholfogyasztás ellenében felhozott 
ellenállhatatlan tudományos megállapítások világosságánál – még a kis mennyiség 
fogyasztását illetően is – a vallásos intézményeknek vállalni kellene a felelősséget e 
"törvényes" szer fogyasztásáért – az összes vele járó idő előtti halálesetért, a lehangoló 
egészségügyi körülményekért és a szociális traumáért. 
Az alkoholfogyasztás pusztító társadalmi aspektusait igen erőteljesen bizonyították az 
alaszkai Barrow nevű faluban. 1994-ben megszavazták, hogy betiltják az alkohol árusítását és 
fogyasztását. {Lábjegyzet:151 } Sok helybéli a részegeskedés miatt nem volt képes dolgozni. 
A rendőrség vezetője azt mondta a tiltó rendelet előtt, hogy súlyos testi sértések és tragédiák 
voltak mindenfelé, rablás, öngyilkosság, italozás, rendetlen viselkedés uralkodott mindenhol. 
A magzatkorban szerzett, alkohol okozta károsodás tünetegyüttesének aránya az egekig ért. 
Azonban hirtelen változások történtek szinte közvetlenül azután, hogy tilalom életbe lépett, 
ahogy a 30. ábra {Kép:30 – A tiltás békességet hozott az alaszkai kisvárosra} bemutatja. 
{Lábjegyzet:152 } 
Egy bennszülött amerikai egészségügyi munkás a helyi inupiat törzsből a tilalmat "népünk 
megváltása kezdetének" nevezte. Egy inupiat vezető hasonló nézeteket vallott: "Népünknek 
az alkohol csak kötöttséget, szolgaságot jelent." Barrow-ban a bűntények 70%-kal 
csökkentek, a falu békésebb, mint évtizedekkel ezelőtt. 
A Barrow-történet egyrészt az alkohol életeket romba döntő hatalmát demonstrálja. Másrészt 
összegezi a társadalmi döntések jótékony hatásait, bizonyítva, hogy igenis ki lehet törni az 



alkohol szorításából. A rendeletet követő nyugalomnak nem szabadna meglepetésként hatnia. 
Nagyon is tudatában vagyunk az alkohol erkölcsi és társadalmi költségeinek. 
Az alaszkai Barrow-n, és néhány más elszigetelt helyen kívül hol van felháborodás az 
alkoholtartalmú italokból eredő károk miatt? Az alkoholra vonatkozó tudományos és 
statisztikai tények nyilvánosság elé tárása, az alkoholra vonatkozó erkölcsi rosszallással 
társítva, vallásos intézmények feladata lenne, és erőteljes hatást gyakorolna az 
alkoholfogyasztás visszaszorítására országunkban. Nemzetünkben az egyházak befolyását egy 
termékeny keresztény író szavai tükrözik, ahogy a 31. ábrán {Kép:31 – Keresztény 
felelősség} olvasható. {Lábjegyzet:153 } 
  

Az alkohol erkölcsi kérdés 

Társadalmunkat jobbára az egyházak tanította erkölcsi elvek befolyásolják. "Ha Amerika 
hatékonyan akar foglalkozni az alkohol problémájával, egy egészen új kulturális viselkedési 
formát kell kifejleszteni az absztinencia erőteljes elősegítése útján." {Lábjegyzet:154 } 
Bacchiocchi olyan társadalmi viselkedési normát szolgalmaz, ami egyáltalán nem tanúsít 
türelmet az alkohol iránt. Továbbá megfogalmazza a keresztények szerepét a teljes 
tartózkodás előmozdításában: "A keresztények életbevágóan fontos szerepet tölthetnének be 
ebben a törekvésben, ha az absztinenciára vonatkozó bibliai parancsot ismét felvállalnák. 
Csak ha a keresztények felismerik és elfogadják azt a tényt, hogy az alkoholtartalmú italok 
fogyasztása nemcsak fizikálisan káros, hanem bibliailag és erkölcsileg is helytelen, akkor 
valószínűleg nemcsak arra éreznék kényszerítve magukat, hogy maguktól a részegítő 
anyagoktól tartózkodjanak, hanem hogy másokon is segítsenek. {Lábjegyzet:155 } 
Egy társas rendezvényen, ahol könnyű menüt szolgálnak fel, számos, az alkoholnál jobb 
választási lehetőség áll rendelkezésünkre. Ezek jól illenek egy társas, kellemes ünnepi 
alkalomhoz, és nem járnak eltompult gondolkodással. Illenek egy olyan légkörhöz, ami 
elősegíti az okos és intelligens beszélgetést, egy olyan alkalomhoz, ahol használjuk a 
homloklebenyünket az értelmes érveléshez, megfontoláshoz. Melyek ezek az alternatívák? A 
32. ábrán {Kép:32 – Szolgáljunk fel friss gyümölcsöket és gyümölcslevet ünnepi 
alkalmakon!} nevezzük nevükön őket. {Lábjegyzet:156 } 
Már láttuk, hogy a friss gyümölcsök és levük javíthatják és fenntarthatják egészségünket. Az 
egészség megromlásánál, ami szinte vitathatatlanul együtt jár az alkoholfogyasztással, 
feltétlenül jobb megoldást nyújtanak. Nincs szükségünk további bizonyítékokra. A tanulság 
világos. Ahogy Salamon, a valaha élt legbölcsebb ember mondotta: "A bor csúfoló, a 
részegítő ital háborgó, és aki beletéved abba, nem bölcs." (Péld. 20:1) Az egyetlen értelmes 
válasz, amikor megkérdezik: "Kérsz egy italt?", így hangzik: "Köszönöm nem, de szívesen 
innék egy kis gyümölcslevet vagy vizet." 
A fejezet ábrái 
  
  

                                 Tizennyolcadik fejezet 

Hogyan küzdjük le a rossz szokásokat 

és a szenvedélyekhez való KÖTŐDÉST? 
  



Miért szegjük meg oly gyakran a legnemesebb újévi elhatározásainkat is? Miért vagyunk 
olyan erőtlenek az év szinte bármely szakában, hogy életmódunkat egészségesebbé tegyük? 
Pácienseim gyakran teszik fel ezeket a kérdéseket, amikor életmódváltoztatásról beszélek 
nekik. Milliárdnyi közönséges, mindennapos problémával küszködnek. Van túlsúlyos 
cukorbeteg, aki nem tud szakítani a csokoládéval, megrögzött dohányos, aki nem tud 
lemondani a cigarettáról, aztán olyan is van, akinek magas a vérnyomása, és kihagyja a 
testgyakorló programot, pedig tudja, hogy szüksége van rá. Nem számít, hogy a bennünket ért 
kihívások hasonlítanak-e ezekhez a példákhoz, vagy igencsak különböznek tőlük. 
Alkalmanként mindannyian küzdünk azzal, hogy megrögzött szokásainkon változtassunk. 
Miért találjuk ezt olyan nehéznek? 
Néhányan talán azt mondanák, hogy a probléma az, ahogyan a rossz szokásokkal 
foglalkozunk. Nem kétséges, sok igazság van ebben a meglátásban. Azonban nem minden 
életmódváltozásért vívott küzdelem efféle függőség következménye. Továbbá ha a terület, 
ahol változtatnunk kell, nem közvetlen függőség, segíthet az életmódváltoztatásban is, ha 
néhány alapvető megközelítési módot megértünk, ahogy a rögzült rossz szokásokkal 
foglalkozni kell. 
  

Mi a függőség? 

Mi is valójában a függőség? Meglepő, de még a szakértők is különböző módon határozzák 
meg, mi a függőség. Például a Stedman-féle orvosi szótár (Stedman's Medical Dictionary) 
úgy határozza meg, mint "szokásos, megszokott pszichológiai és élettani függés, függőség 
egy anyagtól vagy gyakorlattól, ami már túl van az akarat ellenőrzésén". {Lábjegyzet:1 } Ez a 
meghatározás jó kiindulópont. Nézzük át, vegyük szemügyre a függőség öt legáltalánosabb 
jellegzetességét, ahogy az 1. ábra {Kép:01 – A függőség legáltalánosabb jellegzetességei} 
felsorakoztatja őket, hogy segítsenek világosabb képet alkotni arról, mi is a függőség. 
{Lábjegyzet:2 }, {Lábjegyzet:3 }, {Lábjegyzet:4 } 
Nem mindegyik kritériumot lehet fellelni minden szokással összefüggésben, amit 
függőségnek minősítettek. Nem fontos, hogy egy szokást függőségnek minősítenek-e vagy 
sem. Az a kritikus, hogy sok szokásnak van függőséget kiváltó összetevője, s a szokásnak 
függőségként való kezelése valószínűleg sikerrel jár ott, ahol más megközelítés kudarcot 
vallott. 
A függőség legfontosabb aspektusa a Stedman-féle meghatározásban kristályosodik ki, 
amelyben az ellenőrzés elvesztéséről van szó. A kényszernek ez az eleme a függőségi 
viselkedés legkritikusabb összetevője. Aki úgy dönt, hogy csak egy kockányi csokoládét vesz 
ki a dobozból, és megeszi a doboz felét, az igen nagy valószínűséggel függ a csokoládétól, 
amit az evési kényszer is mutat. Igaz, az illető talán nem megy keresztül elvonási perióduson, 
ha a csokoládé fogyasztásának véget kell vetni, talán jelei sem lesznek annak, hogy egyre 
nagyobb mennyiségű csokoládé után vágyódik, a kritikus, kényszerítő elem mégis jelen van. 
Ugyanez a fagylalttal kiépült függőségre is igaz lehet, vagy azokra, akik belső kényszer hatása 
alatt megrögzötten nézik a tévét. Azokra, akik nikotinnal, alkohollal vagy drogokkal vannak 
függőségben, természetesen sokkal pontosabban alkalmazhatók a klasszikus függőségre 
vonatkozó meghatározások. Az igazság azonban az, hogy életünkben minden olyan szokás, 
ami nincs teljesen akaratunk irányítása, ellenőrzése alatt, függőségi elemet mutat, akár 
függőségnek nevezzük, akár nem. 
  

A "mérséklet" problémája 



Miért olyan fontos a függőség tágabb értelmű meghatározása? Azért lényeges, mert sokan 
sohasem szakítanak önként számos megrögzött szokásukkal a mérséklet széles körben 
elterjedt téveszméje miatt. Rájöttem, hogy ez főleg a problémás táplálékokra igaz. Figyeljük 
meg annak a példáját, aki nem tud uralkodni a csokoládéfogyasztásán. Sok egészségnevelő 
azt fogja mondani, hogy jó dolog csokoládét enni, ha mértékletesen fogyasztjuk. Ez a tanács 
egy fontos kérdést figyelmen kívül hagy. Az, aki kényszerítő erővel kötödik egy táplálékhoz, 
többé nem képes arra, hogy mértékletesen fogyassza, ahogy az alkoholista sem képes 
visszatérni a "mértéktartó" iváshoz vagy egy nikotinfüggőségben lévő sem képes arra, hogy 
mértékletesen, visszafogottan dohányozzon. Bármilyen függőséggel járó szokás kezelésekor 
egy egész életen át tartó teljes tartózkodásra van szükség. 

A teljes tartózkodás szükségessége 

Néhányan talán azt gondolják, hogy ez kegyetlen, szűklátókörű megközelítés. Első 
nekifutásra talán nehéz egy ilyen elképzelést vállalni, de ha az embernek van egy megrögzött, 
rossz szokása és igazán szabadulni akar tőle, akkor egyértelmű módon szakítani kell vele. Az 
a bámulatos, hogy azonnali változtatást véghezvinni hosszú távon valójában a legkönnyebb. 
Tényleg megvan a képességünk arra, hogy azt válasszunk, amit élvezni fogunk. Ha 
szokásszerűen folytatunk egy bizonyos magatartási formát, főleg ha ez némi jutalommal jár 
(mint például a jobb egészség vagy a megelégedettség érzése), hajlamosak leszünk arra, hogy 
élvezzük is. Ha azonban időről időre "rossz szokással" jutalmazzuk magunkat, ahogy 
néhányan még ajánlják is, azt a képességünket ássuk alá, hogy élvezetet találjunk olyan 
életmódban, ami mentes ettől a tényezőtől. 
Vonjunk le még egy tanulságot a csokoládétól függő személy kapcsán. Az illető talán önként 
szakít a napi csokoládéfogyasztással, és ennek következményeként a testsúlya is csökken, 
jobban uralja a vércukorszintjét, s talán jobban is érzi magát. Ha azonban a csokoládé 
"jutalmat" havi egyszeri alkalomra korlátozzuk, lefektetjük a visszaesés alapjait. Noha az 
illető talán le is fogy, jobb lesz a diabeteskontrollja a havi egyszeri csokoládé mellett, de még 
nem nyerte el a teljes szabadságot a csokoládétól való függéstől. A csokoládé utáni vágy 
megmarad, s talán még növekszik is, a nélkülözés mély, gyötrő érzését kelti életre. A legtöbb 
esetben az ilyen egyén előbb vagy utóbb a fogyasztásnak ugyanarra vagy még rosszabb 
szintjére esik vissza. Ha azonban végérvényesen elhagyja a csokoládét, és gondolatai az attól 
való szabadulás örömére irányulnak, a csokoládé nem fog hiányozni. Az ízlelőbimbók 
átnevelődnek, és a vágy is elmúlik. 
A teljes elutasítás a legjobb stratégia. Vegyük például azt, aki felismeri, hogy a vörös húsok 
fogyasztása hozzájárul a magas koleszterinszint és a szívproblémák kialakulásához. Mondjuk, 
hogy nincs kényszerítő elem ebben az egyéni étkezési szokásban. Egy kis darab rántott hús, 
disznóhús vagy birkahús kielégíti. Az illető mindazonáltal eljut arra a meggyőződésre, hogy 
még egy kis darab vörös hús is okoz bizonyos egészségügyi problémákat. Általában sokkal 
könnyebb teljesen kihagyni a vörös húst, mint visszaszorítani vagy leszállítani a fogyasztott 
mennyiséget. 
Száz további példát is felsorakoztathatnánk, hogy bebizonyítsuk, hogy az egyértelmű, nyílt 
szakítás drámai módon megnöveli a siker valószínűségét. Néhányan önök közül ezen a ponton 
talán azt mondják, hogy ez jól hangzik, de az én problémám esetében nem működik. Az ön 
legrosszabb szokása talán a túlevés, s biztosan úgy érvel, hogy ezt a szokást nem lehet hirtelen 
félbeszakítani. Az ilyen problémák esetében azt javasolom, hogy vegyük szemügyre gondosan 
életmódunkat, és változtassunk néhány gyakorlaton. Talán annak, aki sokat eszik, nem jelent 
gondot, hogy sokat eszik reggelire, netán sok zöldséget eszik ebédre vagy vacsorára. A 
vacsora utáni desszertek már valószínűleg problémát jelentenek. A desszertekkel talán teljesen 
szakítani kellene. E fejezetnek az a célja, hogy megláttassa: le kell vonjuk a tanulságokat a 



függőség klasszikus eseteiből, és ne csak a nyilvánvaló függőségekre alkalmazzuk őket, 
hanem más szokásokra is, melyeken változtatni kell. Akik függő viszonyban vannak a 
dohányzással, az alkohollal, koffeinnel vagy más, függőséget kiváltó szerekkel, nagyon is 
tudatában vannak annak, hogy szakítaniuk kell ezekkel a szokásokkal. Ez azonban a függőség 
és megszokás más területeire is vonatkozik. Fogadjuk el, hogy nyíltan szakítanunk kell, mert 
egyszer és mindenkorra ez szabadít meg bennünket attól a körforgástól, hogy szilárd 
elhatározásokat teszünk, aztán megszegjük őket. 
  

Azonosítsuk azokat a szokásokat, melyek aláássák egészségünket! 

Komolyan vizsgáljuk meg életmódunkat és azokat a szokásainkat, melyek aláássák 
egészségünket. Azonosíthatjuk azokat a területeket, ahol azonnali változtatásokat kell 
véghezvinnünk életünkben, miközben semmi vágyat sem érzünk arra, hogy ilyen drasztikus 
változtatásokat véghezvigyünk. Az efféle vágy hiánya talán azzal a kellemes érzéssel 
kapcsolatos, amit a szokás nyújt, vagy a kudarctól való félelemmel. Ahogy a fejezet további 
részét olvassuk majd, megtudjuk, hogy legdédelgetettebb szokásaink megváltoztatása hosszú 
távon igen sok örömet nyújt majd nekünk. Tekintet nélkül arra, hányszor vallottunk eddig 
kudarcot a múltban, az eztán következő anyag segítségünkre lehet, hogy ez alkalommal 
sikerüljön. 
További bátorítást is szeretnénk nyújtani önöknek. Hadd szemléltessem egy példával! 
Mondjuk, hogy önnek két problémája van: a túlevés és a testgyakorlás hiánya. Amint ezeket a 
problémákat elemezzük, ráakadunk egy harmadik rossz szokásra is. Ez az alapbaj, ami 
hozzájárul a másik kettőhöz. Rájövünk, hogy azok közé tartozunk, akiket elsősorban a 
televízió tart vissza a rendszeres testgyakorló programtól. Arra is rájövünk, hogy a tévé miatt 
nassolunk. Életmód-változtatással kapcsolatos célunk tehát a televízióhoz való kötődésünket 
kell célba vegye. Ha teljes mértékben kezünkben tartjuk tv-nézési szokásainkat, talán le 
kellene fektetni néhány irányelvet, hogy mikor, mit és mennyi ideig fogjuk nézni. Ha a tv 
azonban már kialakított egyfajta függőséget életünkben, határozott és teljes szakítás válhat 
szükségessé. Ez a napi, rendszeres testgyakorlásra is biztosítana időt, és a túlevés 
körülményeit is megszüntetné. 
Ne becsüljük le a tv-nézés függőséget kialakító hatását. Akik függő viszonyba kerülnek, talán 
nincsenek is tudatában ennek a függőségnek. A tv-nézés számos rossz szokással és káros 
viselkedési formával kapcsolatos, az erőszakot is beleértve. A 12., valamint a 13. fejezet több 
információt nyújt erről a témáról. A televízió is "időrabló". Sokan nem képesek megfelelő 
módon kézben tartani tévézésüket. Számukra a tv-vel való megalkuvás nélküli szakítás a 
helyénvaló. 
Néhány embernek, aki rájön arra, hogy teljesen meg kell válnia egy szokásttól, csak arra van 
szüksége, hogy ezt belássa. Ha egyszer felfogják ezt, és átviszik a gyakorlat területére, a siker 
biztos. A függőségek és más szokások azonban gyakran óriási uralmat gyakorolnak felettünk. 
Sokan erőtlennek érzik magukat, hogy megálljt parancsoljanak nekik, noha tudják, hogy 
szükség van rá. Vegyük például Ralph Jones, az egyik páciensem példáját, aki ötvenes 
éveinek az elején járt. {Lábjegyzet:5 } Ralph, a szenvedélyes dohányos tudta, hogy a 
cigarettázás árt neki. Amúgy is szívkoszorúér-betegsége volt, és túlesett már egy bypass 
műtéten és egy angioplasztikán is. Az angiogram azt mutatta, hogy olyan előrehaladott 
állapotba jutott a betegsége, hogy az elzáródások, eltömődések az artériák legtávolabbi 
részeire is kiterjedtek, olyannyira, hogy nem lehetett kerülőutat kialakítani (áthidalni). 
Angioplasztikázni sem lehetett, mert a betegség annyira szétterjedt. Szívartériái teljes 
hosszukban beszűkültek. Ralphnak abba kellett volna hagynia a dohányzást, és ő tudta ezt. 
Mondta is nekem néhányszor: "Tudom, hogy megölöm magam, de úgy látszik, képtelen 



vagyok leszokni." Az világos, hogy Ralphnak az értelmi belátásnál, elfogadásnál többre van 
szüksége. A szokással kell teljes mértékben szakítania. Erőforrásra van szüksége. Az ebben a 
fejezetben felvázolt információ neki is, másoknak is szól, olyanoknak, akiknek van 
valamilyen függőségük, amelyet képtelenek legyőzni. 
Amikor olyanokkal beszélünk, akik már mentessé váltak egy függőségtől vagy más 
problémás szokástól, majd hallani fogjuk tőlük, hogyan számolnak be sokféle hatásról, 
segítségről. Sikerüket néhányan majd saját elhatározásaiknak tulajdonítják, mások egy 
programnak, megint mások barátoknak vagy egy támaszt jelentő csoportnak. Tapasztalatom 
szerint azonban egy hatalom minden más erőforrásnál hatékonyabbnak bizonyult azoknak a 
pácienseknek a megsegítésében, akiknél szükségessé váltak életmódbeli változások. Ez a 
hatalom pedig az Isten hatalma. 
Az ember tehet valamit függőségével. Megrögzöttségének ki sem kellene alakulnia és fenn 
sem kellene maradnia. Rájöttem, hogy mély lelki kérdésekkel is foglalkozni kell ahhoz, hogy 
egy függőség felett tartósan, végérvényesen úrrá legyünk. Máskülönben igen nehéz 
megszabadulni a függőségtől. Sok egészségügyi szaktekintély vallott kudarcot, akik függő 
viszonyba került páciensekkel foglalkoztak, mert a lelki dimenziót figyelmen kívül hagyták. 
Azok pedig, akik hosszú távú sikereket értek el, a függőséget lelki aspektusból közelítették 
meg, az Isten erejébe vetett bizalom oldaláról. 
Láttam működni Isten erejét saját életemben, és segített életmódom megváltoztatásában is. Az 
efféle személyes siker késztetett arra, hogy megosszam pácienseimmel az erő forrását, 
azokkal, akik segítséget keresnek, hogy győzelmet arassanak a függőség felett. Ami az én 
orvosi gyakorlatomban működött, részben az, amit saját életemben tapasztaltam, és ez 
pácienseim életében is működött A lényeg az, hogy olyan dolgokat osztok meg másokkal, 
amelyekről tudom, hogy működni fognak, mert már láttam őket működés közben. 
Ha még nem találtuk meg a siker útját, vannak módszerek, melyekről bebizonyosodott 
előttem, hogy hogy igenis képesek segíteni. Szeretném megosztani saját tapasztalataimat, azt, 
ahogyan én láttam működni az Isten hatalmának elveit az Ő szavában, hogyan hoztak sikert, 
eredményt akkor, amikor lehetetlennek látszott. Néhányan talán meglepődnek, hogy a 
Szentírás segítséget tud nyújtani, hogy függőségeinket kiküszöböljük életünkből. 

Keresztény távlatok, melyek hatalmat adnak, hogy úrrá legyünk rossz 
szokások és függőségek felett 

Kezdjük azzal, hogy megvizsgálunk egy erőteljes bibliai szöveget, ami elmondja, hol 
találhatunk győzelmet. Ennek messze ható alkalmazási területei vannak a függőséget illetően 
is. A bibliai szöveget a 2. ábrán {Kép:02 – Győzelem az élet csatájában: ajándék} idézzük. 
{Lábjegyzet:6 } 
Pál apostol 1 Korinthus 15-ben található szavai arról a végső és teljes győzelemről szólnak, 
amiről maga Isten gondoskodik még a halál hatalma felett is. Bibliai szempontból a bűn 
végeredménye a halál. {Lábjegyzet:7 } Tehát Istennek a halál feletti győzelemre vonatkozó 
ígérete magától értetődő módon azt jelenti, hogy Isten a bűn feletti győzelemről is 
gondoskodni fog. Akár elismerjük, akár nem, a szokások többsége, melyeknél belátjuk a 
változtatások szükségességét, valójában a jó és a rossz kérdéskörébe tartoznak. Jakab levele 
ezt így világítja meg: "Aki azért tudna jót cselekedni, és nem teszi, bűne az annak". 
{Lábjegyzet:8 } Ha megsértjük testünket, a Biblia igen világossá teszi, hogy ez helytelen és 
bűnös dolog. {Lábjegyzet:9 } Mindez talán bűnös ballépésnek hangzik, de a bibliavers 
győzelmet és nem büntetést kínál. Isten győzelmet ígér a bűn és a halál felett. Ha tehát 
felismerjük, hogy a rossz szokás bűn, ígéretünk van arra, hogy Isten hozzásegít a szokás 
feletti győzelemhez. 
A lényeg az, hogy a függőség feletti győzelem Isten ajándéka, amiről Jézus Krisztus által 



gondoskodik. Hálásak lehetünk, hogy a győzelem a miénk, ha bízunk a mi mennyei 
Atyánkban. Igen, hit által köszönhetjük neki a győzelmet, amellyel megajándékozott minket, 
még mielőtt a sikert látnánk életünkben. 
Ahhoz, hogy az életmód-változtatás terén sikeresek legyünk, nem szükséges elismernünk, 
hogy minden szokás bűn. Ahogy már kimutattam, a függőség, megrögzöttség és ártalmas 
szokások esetében legtöbbször bűnről beszélünk. Nem szabad félnünk attól, hogy életünk egy 
területét bűnnek nevezzük, ha az történetesen az. Ha elismerjük, hogy egy viselkedés bűn, 
nemcsak Isten hatalmának és a győzelemnek az ígéretét nyújtja, hanem meg is szabadít 
bennünket a "mérséklet" és a "csökkentés" kettős csalásától. A Biblia sohasem ad mentséget, 
igazolást a bűn folytatására. {Lábjegyzet:10 } Ki kell vetni életünkből éppen úgy, ahogy a 
sebész kivágja a rákot a testből. 
  

Működik az elvonás? 

Csökkentéssel vagy elvonással lehet-e legyőzni a függőséget? Ismerünk valakit, aki az 
alkohol feletti győzelmet fokozatos elvonás útján szerezte meg? Sohasem láttam, hogy ez 
bekövetkezik. Hirtelen, azonnal kell megtörténnie, teljes elhagyás útján. Ha valaki például 
elkezdi csökkenteni az alkohol-, nikotin- vagy koffein fogyasztását, egy bizonyos ponton be 
kell következnie a tevékenység teljes megszűnésének. A felismerés, miszerint egy szokás bűn, 
a viselkedés teljes megszüntetésére szólít fel, mégpedig most. 
Nagyon is helyénvaló itt egy figyelmeztető szó. Ha függőségbe kerülünk az alkohollal, 
receptre kapható vagy illegális szerekkel, szakítsunk velük, ha kell, orvosi felügyelet mellett, 
maradéktalanul. Gyakran fordulnak elő súlyos elvonási tünetek. 
Ha elfogadjuk a győzelem ajándékát, ahogy arról Isten gondoskodott, azonnali és megfelelő 
lépést teszünk. Az illető végképp szakít a függőséget előidéző anyaggal. Néhányan talán 
megkérdezik: "Egy efféle reakció olyan valakinél is hatékony lenne, aki a tévé rabja?" 
Biztosan. Ráébredünk, hogy nem kell a tévé. Bámulatos, ahogy az ember boldogul nélküle. 
Anélkül, hogy az egyes függőségek aspektusainak a részletezésébe belemennénk, a módszer 
ugyanaz minden függő viszony, megrögzöttség, minden zavaró szokás esetében – egyértelmű, 
világos szakítás. Az a felismerés, hogy egy viselkedési forma bűn, a legerősebb motivációról 
gondoskodik a drámai változtatáshoz. A siker legbiztosabb forrásának elnyeréséhez a kulcs: a 
győzelem, amiről Isten már gondoskodott. 

A győzelem Isten ajándéka 

Mit kell tennünk, hogy a győzelem ajándékát Istentől elnyerjük? A Szentírás igen világosan 
megfogalmazza ezt. A 3. ábrán {Kép:03 – Kérjük ezt az ajándékot!} olvashatjuk. 
Krisztus ebben a versben azt magyarázza, hogyan nyerhetünk ajándékokat Istentől. 
Egyszerűen csak kérnünk kell Tőle, ahogy a kisgyermek kér valamit földi szüleitől. Mennyei 
Atyánk hajlandó adni, ha kérjük. Szólítsuk meg Istent, mint egy személyes, jó barátot. Mély 
érdeklődést tanúsít irántunk, és aggódik életünk minősége felől. Alkotónk szeretete nem ismer 
korlátokat. Jobban megérti problémáinkat, mint mi magunk. Nem számít, milyen ostobák és 
önfejűek voltunk a múltban, Isten hajlandó megbocsátani, teljesen megbocsátani, ha kérjük 
Tőle. Ha pedig hajlandók vagyunk Vele irányítatni magunkat életünk megreformálásában, 
hajlandó hatalmat, erőt adni egy totális, teljes változáshoz. A Biblia azt mondja, hogy a 
készség a teljes életmód-változtatásra szükséges összetevő a megbocsátás elnyerésének 
folyamatában. {Lábjegyzet:11 } 
Miután kértük a függőségünk feletti győzelem ajándékát, azt úgy kell tekinteni, hogy már meg 
is kaptuk, ahogy a 4. ábra {Kép:04 – Vegyük úgy, mintha már megvalósult volna!} ezt 



kifejezésre is juttatja. 
Felszólítást kapunk, hogy haljunk meg, vagyis ne reagáljunk arra a rettegett anyagra, legyünk 
nyitottak Isten iránt Krisztus kegyelme által. Ha valaki meghal valaminek, nincs mozgás 
abban az irányban. Aki a sírban fekszik, nem mozog, nem lélegzik. Arra szólít fel e bibliai 
textus, hogy így viszonyuljunk a függőség iránt is. Nem szabad mozdulni abban az irányban. 
Mindig azt mondom pácienseimnek, akik vágyva vágynak arra, hogy leszokjanak a 
dohányzásról: "Ha egyszer eldöntöttük, hogy feladjuk a dohányzást, és gondosan 
megválasztjuk az időt, amikor megtesszük, az összes cigarettánktól szabaduljunk meg. Ne 
tartsunk meg egyet se elrejtve". A legtöbb ember, ha környezetében tartja a függőséget okozó 
tényezőt, megnöveli az elvonás agóniáját. Amikor küzdünk, tudjuk azt, hogy vágyakozásunk 
tárgya, mint például a cigaretta, éppen a közelben van, nehezebbé válhat nemet mondani. Ha a 
cigarettát eltávolítjuk környezetünkből, könnyebben ellenállhatunk a kísértésnek. Ha tehát 
elfogadjuk a bibliai perspektívát, és a bűnös szokás számára halottnak tekintjük magunkat, 
nem fogunk kudarcot vallani. A Biblia ékesszólóan beszél erről a témáról, ahogy az 5. ábrán 
{Kép:05 – A hit nem vall kudarcot} is látható. 
A Biblia úgy beszél a testről, mint ami ellentétben áll a lélekkel. "Táplálni, gondoskodni a 
testről" lehetőséget teremtene arra, hogy visszatérjünk a bűnös utakra (mint amilyenek a rossz 
szokások és függőségek), pedig az Isten arra szólított fel bennünket, hogy éppen ezektől 
szabaduljunk meg. Egy Johnny nevű fiatal legényke története még jobban szemlélteti az efféle 
"gondoskodás" veszélyét. Mielőtt iskolába indult volna egy napon, az anyja azt mondta: 
"Johnny, azt akarom, hogy ma iskola után ne menj úszni, gyere egyenesen haza!" Johnny azt 
felelte: "Igen, anyám, egyenesen hazajövök." Tanítás után azonban mégis későn érkezett haza. 
Amikor belépett az ajtón, az anyja látta, hogy a haja csurom víz. 
– Johnny, úgy emlékszem, azt mondtam neked, hogy egyenesen gyere haza az iskolából. 
Későn jöttél haza, és a hajad is csupa víz. Ugye elmentél úszni, Johnny? 
– Igen anyám, elmentem. 
– Miért mentél el úszni, Johnny, amikor azt mondtad, hogy nem mész el? 
– Mert megkísértettek. 
– Johnny, miért vitted magaddal a fürdőköntöst? 
– Nos, anyám, mert arra gondoltam, hogy talán meg leszek kísértve. 
Johnny gondoskodott a testről. Rájöttem, hogy sok felnőtt teszi ugyanezt. Azt gondolják, talán 
"megkísértetnek", és ezért maguk gondoskodnak arról, hogy kudarcot valljanak. Így aztán 
gyakran kudarc és elbukás az eredmény. Másrészt pedig, akiknek igaz, Istenbe vetett hite van, 
azok majd a lelki tanácsot követik, és véghezviszik a leghatékonyabb tervet. Nem tesznek 
lépéseket olyan irányba, ami kudarchoz vezetne. Ehelyett már úgy tekintenek a győzelemre, 
mint ami az övék, a szokásra pedig úgy, mint ami már mögöttük van. Noha jönnek kísértések, 
erős, sóvár vágyak, tudjuk, hogy Isten azt mondja nekünk: tekintsük halottaknak magunkat a 
rettegett anyag iránt, és éljünk abban a bizonyosságban, hogy Isten maga segít majd nekünk, 
hogy tovább haladjunk az úton. 
Az egyik oka annak, hogy az emberek maguk gondoskodnak arról, hogy elessenek, nem más, 
mint hogy félnek, az elvonási folyamat során túl sokat szenvednek majd. Ne felejtsük el, hogy 
vannak bizonyos szokások, amelyektől nem szabadna egyszerűen megszabadulni szakavatott 
segítség nélkül. A tény, hogy az elvonás orvosi felügyelete a legjobb egy alkoholista vagy 
kábítószer-függő számára, semmi esetre sem csökkenti az Isten hatalmát a győzelem elérése 
szempontjából. Egyszerűen fel kell ismerni, hogy ezek a szokások esetenként életet fenyegető 
elvonási tüneteket is okozhatnak, melyek gondos egészségügyi ellátással megelőzhetők. De 
mi van azokkal a szokásokkal, melyeknél nincs szükség orvosi felügyeletre? Hogyan 
szabaduljunk meg a tv-től, cukortól, csokoládétól vagy a hústól? Igazán hajlandók kell 
legyünk arra, hogy szenvedjünk, hogy az efféle függőségektől megszabaduljunk? 
  



Készség még a szenvedésre is, hogy a függőségektől megszabaduljunk 

Lépjünk vissza egy pillanatra a szokások és függőségek kérdésétől, és vizsgáljuk meg pusztán 
a keresztény életvitelt. Az efféle életmód példaképe maga Jézus Krisztus, aki egészen isteni és 
teljesen emberi volt. De amikor lejött ide, levetette isteni mivoltát, hogy ezen a földön éljen. A 
Biblia azt mondja, hogy a győzelem eléréséhez nem használt semmi olyan erőt, ami nekünk 
nem áll a rendelkezésünkre. A Szentírás igen világosan beszél akkor is, amikor Krisztus 
szenvedéseit ecseteli. Az egyik ilyen igehely, ami szenvedéseit említi, a 6. ábrán {Kép:06 – 
Szenvedett, megkísértetvén} található. 
A szöveg világosan megmagyarázza, hogy Jézus teljesen emberi volt. Ábrahám, nem pedig 
Ádám magva. Krisztus mindenekben hasonlatossá tétetett atyjafiaihoz. Szenvedett 
megkísértetvén. A szöveg nem arra a szenvedésre utal, amit a kereszten élt át, hanem arra, 
amit akkor tapasztalt, amikor megkísértetett. A legtöbben ismerjük azt a fizikai tortúrát, 
melyet Krisztus a keresztrefeszítés felé vezető események során viselt el. De szenvedése, 
mialatt megkísértetett, ahhoz a tényhez kötődik, hogy hasonlóvá tétetett atyjafiaihoz. Teljesen 
emberi természetet örökölt, olyat, mint amilyen Ábrahámnak volt. Ugyanúgy megkísérthető 
volt, mint mi. 
Jézus vágyai nem mindig voltak összhangban az Atya akaratával. Ennek klasszikus példája a 
megkísértés a pusztában. Ott azt olvassuk, hogy negyvennapos böjt után Jézus Krisztus 
emberi természetében megéhezett. {Lábjegyzet:12 } Azonban nem elégítette ki ezt az emberi 
vágyat, amikor megkísértetett, hanem inkább az Atya akaratát választotta, és nem teremtett 
élelmet önmagának. {Lábjegyzet:13 } Mint ember inkább Atyjára várt, hogy gondoskodjon 
szükségleteiről, minthogy a dolgokat saját kezébe vette volna, és felhasználta volta csodatévő 
isteni mivoltát. Így volt ez minden kísértésnél a Megváltó életében. Annak ellenére, hogy újra 
meg újra megkísértetett, ártatlan maradt. Egyetlen gonosz tettet sem követett el. Különösen 
fontos felismerni, hogy Krisztus elbukhatott volna. Ha nem így lett volna, nem is élhette volna 
át teljes súlyában a kísértést. 
Hogyan volt Jézusnak ereje ahhoz, hogy ne engedjen a kísértésnek? Atyja erejére bízta magát, 
hogy győzzön. Akaratát folyamatosan alárendelte az Atyának. Nem kétséges, Jézus szenvedett 
a pusztában, amikor úgy döntött, hogy inkább éhes marad, semhogy kielégítse a táplálék utáni 
emberi vágyat. Nem kétséges, hogy Jézus más alkalmakkor is gyakran szenvedett, amikor 
saját vágyai ellen fordult, hogy az Atya rá vonatkozó elgondolásaival együtt haladhasson. 
Krisztus azt mondta: "Nem a magam akaratát cselekszem, hanem Annak akaratát, aki 
elküldött engem." (Ján, 6:38) Ez a kijelentés ismét hangsúlyozza azt a tényt, hogy Jézus és az 
Atya vágyai nem mindig voltak azonosak. Amikor eltértek egymástól, úgy döntött, hogy 
Atyja akaratát cselekszi, és ez szenvedéssel járt. Egyik hozzá legközelebb álló követője, Péter 
is írt Krisztus szenvedéseiről, amint a 7. ábra {Kép:07 – Mit kezdjünk a függőséggel?} 
szemlélteti. 
Mivel Krisztus szenvedett a testben, nekünk is számítanunk kell arra, hogy majd szenvednünk 
kell testünkben és gondolatvilágunkban, ahogy győzelmet nyerünk a függőség felett. Noha 
vannak ritka alkalmak, amikor Isten leveszi vállunkról a küzdelem terhét, többségünknél 
nincs győzelem küzdelem nélkül. Sok keresztény a szenvedésnek ezen a pontján 
elbizonytalanodik. 
Tragédia érte Jane Johnsont. {Lábjegyzet:14 } 44 éves volt, amikor átélte első szívrohamát. 
Kilátásai riasztóbbak voltak, mint általában. Jane-nek későn születtek gyermekei, így még kis 
gyermekei voltak otthon. A szívroham tehát nemcsak az ő, hanem gyermekei jövőjét is 
fenyegette. A kórházban azon fáradoztak, hogy biztosítsák Jane csendes felépülését, és 
megpróbálják megelőzni a következő szívrohamot és a további szívkárosodást. Tanácsaim fő 
irányvonala az volt, hogy megértessem az akkor még dohányzó Jane-nel, hogy meg kell 
váljon a dohányzástól. Tájékoztattam arról, hogy a dohányzásról való leszokása mennyire 



lényegbevágó ahhoz, hogy megelőzzük az újabb szívrohamot és a további szívkárosodást. 
Örömmel láttam, hogy a hét folyamán, amit a kórházban töltött, nem gyújtott rá. Ezt az is 
megkönnyítette, hogy kórházunkban – csakúgy, mint a legtöbb kórházban – tilos a dohányzás. 
Amikor annak a hétnek a végén elbocsátottam Jane-t, mint nem dohányzó távozott, 
újjászületve. Egy hét dohányzás nélkül elég volt ahhoz, hogy túljusson az összes elvonási 
tüneten, és élettani szempontból is legyőzze a függőséget. Mindaz, amit tennie kellett csupán 
az volt, hogy továbbra is maradjon meg a jó úton, amin elindult. 
Hat héttel később visszajött a rendelőmbe ellenőrzés végett. Meglepődve állapítottam meg, 
hogy ismét dohányzik. Még mindig pszichológiai függésben volt. Azt mondtam neki: "Jane, 
önnek kis gyermekei vannak. Elmondta nekem, milyen tervei vannak velük, és mennyire 
szeretné őket sikeresnek látni az életben. Hogyan lesznek sikeresek ön nélkül?" Azt kérdezte: 
"Mit akar ezzel mondani?" Azt feleltem: "Ha továbbra is dohányzik, nem lesz túl sokáig 
közöttük. Ön tényleg kockára teszi az életét." Azt felelte: "Tudom, hogy ilyen vagyok." Akkor 
áttekintettem vele azt a károsodást, amit a dohányzás jelent az egészségre nézve, és 
biztosítottam őt arról, hogy az Úr győzelmet ad neki, ha Belé veti bizalmát. Végezetül azt 
mondtam: "Jane, tudom, hogy ön keresztény. Mondja meg nekem, miért vesz még mindig 
cigarettát, amikor nagyon jól tudja, hogy Isten nem akarja, hogy dohányozzon? Bízzon 
Benne!" Azt mondta: "Dr. Nedley, én eddig bíztam Benne, de elmondom önnek, miért nem 
hagytam fel a dohányzással. Azért, mert Isten nem vette el a cigaretta utáni vágyamat, ezért 
dohányzom továbbra is." 
Jane azt várta, hogy az Úr valamiképpen belép a képbe, sebészeti beavatkozást hajt végre az 
akaratán, és elveszi, eltávolítja a vágyat úgy, hogy soha többé nem akar majd dohányozni. 
Továbbra is dohányzott, várva, hogy ez bekövetkezzen. Nem tudok olyan esetekről, hogy 
Isten effélét tett volna. Viszont sokkal több olyan esetről tudok, amikor Isten segített az 
illetőnek átjutni a nemet mondás nehéz folyamatán és győzelmet adott az elvonás fájdalmai 
által kiváltott szenvedések közepette. Ha nem vagyunk hajlandók átesni a függőség elvonási 
tüneteitől való szenvedésen, sohasem aratunk győzelmet. Nekünk kell megtennünk az első 
lépést. Isten pedig majd a hit keze által és az erővel, amit Ő ad, teljes győzelmet nyújt nékünk. 
Ezeket a szenvedésről szóló szentírási szakaszokat elolvastam Jane-nek, és úgy gondolom, 
hogy új megvilágításban látta már a szenvedés problémáját. 
  

Néhányan többet szenvednek másoknál 

Oklahomában, a "bibliai övezet" szívében lakom, tehát már sokszor hallottam olyan 
értelmezést, mint Jane-é. Sok keresztény közelít így a függőség problémájához arra várva, 
hogy a maguk részéről kevés erőfeszítéssel, vagy mindennemű erőfeszítés nélkül győznek 
majd, és csodálkoznak, hogy miért vallanak kudarcot. E mindent átható elgondolásokra való 
tekintettel biztos akarok lenni abban, hogy ez a kérdés teljesen világos: nem mindenki 
szenved ugyanolyan mértékig, aki győz egy függőség felett. Láttam olyanokat, akik minimális 
nehézség és szenvedés árán arattak győzelmet. 
Az Úr néhány embertől gyorsabban veszi el a vágyat, mint másoktól, ami egy másik szentírási 
kijelentés beteljesülése. Azt állítja, hogy Isten nem engedi, hogy felettébb megkísértessünk, 
hogysem elszenvedni tudnánk. {Lábjegyzet:15 } Azoktól, akik talán valamilyen ismeretlen 
oknál fogva nem képesek elviselni az erős elvonási tüneteket (vagy talán semmilyet), majd 
Isten elveszi a tüneteket és a vágyat, és lehetővé teszi számukra, hogy győzelmet arassanak. 
Mindannyian biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem fogja megengedni, hogy több és 
nehezebb problémán menjünk keresztül, mint amit kezelni tudnánk az Ő segítségével. 
Vannak azonban olyanok is, akik látszólag könnyen szabadulnak meg egy bizonyos 
függőségtől, de nehéz küzdelemmel néznek szembe egy másik megrögzöttség esetében, 



amelyben Isten megengedi, hogy nagyobb mértékben szenvedjenek. Isten általában nem 
szabadítja meg népét a nehézségektől. {Lábjegyzet:16 } A Biblia azt tanítja, hogy a 
nehézségek valójában segítenek kifejleszteni a keresztény erényeket, amint a nehézségek 
közepette bízunk az Istenben. Istennek az a munkamódszere tehát, hogy inkább segít nekünk a 
kihívások és nehézségek között, mintsem megszabadítana tőlük. 
  

Amikor a szenvedés győzelemre vezetett 

A bibliai történelem telis-tele van példákkal. Isten nem akadályozta meg az egyiptomiakat, 
hogy sarokba szorítsák népét a Vörös-tengernél, de általvitte az izraelitákat a hatalmas 
víztömegek között. Isten nem mentette ki Dánielt az oroszlánok verméből, de tapasztalaton 
vezette keresztül. A lista hosszú, de a lényeg az, hogy Isten szándéka nem szükségszerűen az, 
hogy távol tartson minket a nehézségektől és kísértésektől, hanem inkább az, hogy erőt adjon 
ahhoz, hogy kudarc és elesés nélkül átsegítsen a nehézségeken. {Lábjegyzet:17 } Minden 
egyes tapasztalat Istenbe vetett hitünket és bizalmunkat segíti elő. 
Most pedig lássuk annak a valakinek a dokumentált tapasztalatát, aki egy mélyen gyökerező 
szokáson végül mégis teljes és végleges győzelmet aratott. Az volt a szokása, amiről sokan 
tudnának beszélni: a húsevéshez való kötődés. Az ebből a tapasztalatból levont tanulságok 
bárkinek segíthetnek, akinek ilyen vagy más nehéz szokásai vagy kötődései vannak. 
Egyre nő manapság azoknak az embereknek a száma, akik tudatára ébredtek a húsfogyasztás 
egészségügyi kockázatainak. A média közegészségügyi tanulmányokat népszerűsít, melyek 
úgy tüntetik fel a húst, mint a rák, a szívbetegség és más betegségek egyik okát. Sokan 
megpróbálják étrendjükből eltávolítani, de rájönnek, hogy nem tudják étvágyukat kielégíteni 
nélküle. Néhányan pedig olyasmit tapasztalnak, amit talán elvonási tünetnek lehetne nevezni. 
Még ha személy szerint meg volt is győződve arról, hogy a hús káros, Ellen White-nak, 
akinek egészségre vonatkozó meglátásai e könyv számos fejezetében megjelennek, ugyancsak 
nehézségei voltak a személyes életében, amikor ki akarta küszöbölni étrendjéből. Mielőtt 
meggyőződött volna arról, hogy szakítani kell a húsevéssel, egy konfliktust teremtő 
következtetésre jutott: nem tud meglenni hús nélkül. Naplót vezetett arról, ahogy ezen a 
küzdelmen keresztülment. A 8. ábrán {Kép:08 – "A hús mint nélkülözhetetlen…"} olvasható 
kijelentései azokat az érzéseket juttatják kifejezésre, hogy nem tudott meglenni hús nélkül. 
{Lábjegyzet:18 } 
Néhányan a lélektani függés klasszikus esetének tartanák ezt, ha nem is tényleges fizikai 
függőségnek. Tekintet nélkül arra, minek nevezzük a húsfogyasztást, nem volt kérdéses, hogy 
mélyen gyökerező szokás volt. Még az étrendjében lévő hússal sem örvendett jó egészségnek, 
de az ájulás érzése és a szédülés megszűnt. A dolgok tehát igencsak bonyolulttá váltak, 
amikor eljutott arra a következtetésre, hogy a hús veszélyes egészsége szempontjából, és azt is 
tudta, hogy fel kell adnia. Kiépültek a frontvonalak, mert személyes tapasztalata azt sugallta 
neki, hogy a húsra szüksége van, sőt nélkülözhetetlen. Mindazonáltal meggyőződését követte, 
és elhagyta a húst. A 9. ábrán {Kép:09 – Ellen White küzdelme} küzdelmének heves voltáról 
vall. {Lábjegyzet:19 } 
Ellen White elismerte, hogy igen függ a hústól. Őszintén bevallotta: "Nagy húsevő voltam." 
Azok, akiknek ilyen szilárdan megrögzött szokásuk vagy másféle függőségük van, talán 
hasonló kijelentést tehetnének, saját különleges problémájuk megnevezése kerülne a "húsevő" 
szó helyébe. Elviselte az ájulás érzését, és úgy döntött, addig éhen marad, amíg gyomra nem 
lesz kész arra, hogy befogadja a hús helyett a kenyeret, mert a kenyér íztelen volt számára. 
Tudta, hogy a kenyér egészséges táplálék, főleg a teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér, de 
nem volt étvágya rá. Ebben a csatában nem tett kísérletet arra, hogy kiküszöbölje a szeretett 
étel utáni vágyat, ugyanakkor igyekezett étvágyat gerjeszteni egy olyan táplálék iránt, ami 



ízetlen volt számára. Ezt a tapasztalatát úgy írta le, mint valami egészen különleges csatát. A 
teljes győzelem, ami kiterjedt a káros anyag iránti vágy elvesztésére is, nem ment egyszerre. 
Idő kellett hozzá. Étvágya fokozatosan olyannyira megváltozott, hogy nem csupán elviselte a 
kenyeret, hanem jóízűnek is találta. A 10. ábrán {Kép:10 – Hús nélkül – jobb egészség} 
olvasható szavakkal írta le az étrendi változás után az egészségében beálló változást. 
{Lábjegyzet:20 } 
Egészsége jelentősen megjavult. Bőségesen fogyasztott gyümölcsöket és zöldségféléket. 
Nehéz ételek nem szerepeltek többé étrendjében. A korábbi ájulási érzések és szédülések 
elmúltak, ereje megjavult, étvágya, ízérzékelése kielégült. Az étel jobban ízlett neki, mint 
valaha. Ez az összes pozitív eredmény a szenvedésből származott. A lélektani és élettani 
gyötrelem elviselése csodálatos javuláshoz vezetett, nagyobbhoz, mint várta. 
Állandó volt ez a radikális változás? Megkísértetett-e arra, hogy visszatérjem a régi étkezési 
szokásához? Nem hajolt meg az ízek előtt. Rájött, hogy az Úr az Ő győzelme által 
megdicsőült. Az Úr hatalma nyilatkozott meg életében, ami képessé tette arra, hogy megvívja 
a csatát. 

Válasszuk a szenvedést! Most valamennyit vagy később sokkal többet 

Ez a történet bátorítás mindazok számára, akik diadalmaskodhatnának valamilyen függőségen 
vagy mélyen beivódott szokáson. A káros szokás felett aratott diadal valóságos előnyei 
gyakran messze túlnyúlnak azon, mint amire számítottunk. A szenvedés tehát, amit azért kell 
elviselni, hogy győzzünk, sokkal kevesebb, mint az a szenvedés, amit végül tapasztalnánk, ha 
nem változtatunk a jobb érdekében. A szenvedés szigorú volta és ideje talán még nagyobb 
jelentőségű. Az új, megújult életmód áldásai és öröme messze többet nyomnak a latban az 
időleges "jó érzéseknél", amit a káros szokásba való belemerülés révén tapasztalunk. 
Mindazonáltal a függőség és szokás leigázásában minden tapasztalat egy-egy megnyerendő 
ütközet. 
Ellen White szavait ezzel kapcsolatban a 11. ábra {Kép:11 – Ellen White győzelme} idézi. 
{Lábjegyzet:21 } 
A csata néhány ember esetében hevesebb, másoknál kevésbé heves. Az Istenbe vetett bizalom, 
a hajlandóság arra, hogy szenvedjünk, hogy kitárjuk lelkünket Isten előtt, majd győzelemre 
vezet. Minél hevesebb a csata, annál édesebb a győzelem. Köszönjük meg Istennek, és 
döntsük el, hogy nem lesz visszafordulás. Sokkal jobban fogjuk érezni magunkat, mint most. 
Hálásak leszünk Istennek azért, amit véghezvitt. 
  

A legerősebb kísértések 

Ebben a fejezetben láttuk, hogy Krisztusnak, a mi nagy Példaképünknek emberi természete 
miatt voltak vágyai, melyek nem mindig voltak összhangban Atyjának akaratával. Ellen 
White kimutatta, hogy a háborúban a legkritikusabb csata az, hogy akaratunkat összhangba 
hozzuk Isten akaratával. Meglátásait a 12. ábrán {Kép:12 – A legerősebb kísértések} 
olvashatjuk. {Lábjegyzet:22 } 
A legnehezebb csata tehát az, amivel mindannyian szembetaláljuk magunkat: egy belső 
küzdelem, természetes szívünk hajlamai és vágyai ellen vívott csata. A Szentírás világosan 
kifejezésre juttatja, hogy Krisztus "mindenekben megkísértetett, ahogy mi, és mégsem 
vétkezett" (Zsid, 4:15). Ő is belülről kísértetett meg, ahogy mi. Mivel Ő az emberiség 
Üdvözítője és a mi Példánk, ezért szükség volt arra, hogy ugyanazokat a kísértéseket élje át, 
amelyeket mi. Legyőzött minden kísértést, és így nekünk is győzelmet adhat életünk minden 
területén. Hajlandó győzelmet adni mindannyiunknak, ha kinyújtjuk kezünket, és elfogadjuk 



ajándékát. 
  

Az étvágy feletti győzelem 

Életünkben isteni hatalomra van szükség, hogy néhányat legkörmönfontabb kísértéseink 
közül legyőzzünk. A táplálék iránti erős vágyat a legtöbb ember teljesen elfogadhatónak 
tekinti, ám ez nincsen összhangban Isten akaratával. Erre volt Krisztusnak is szüksége, amikor 
visszautasította, hogy táplálékot készítsen magának a kísértés pusztájában. És erre van nekünk 
is szükségünk, amikor kísértés környékez bennünket, hogy nyújtsuk ki kezünket egy táplálék 
után, vagy merüljünk bele valami olyan szokásba, élvezetbe, ami nincs javunkra. A 13. ábra 
{Kép:13 – Diadal az étvágy felett} közvetlenül erről a témáról beszél. {Lábjegyzet:23 } 
Néhányan, akik még nem hisznek Istenben, talán akaraterejük révén el tudnak szakadni a 
kísértésektől, melyek arra késztetik őket, hogy adják át magukat az étvágynak. Talán 
abbahagyják a dohányzást, nem esznek többé káros, egészségtelen ételeket, vagy nem élnek 
koffeinnal. Hiszem, hogy az a kijelentés, amit éppen most vizsgáltunk meg, mindenkire 
vonatkozik, nevezetesen emberileg teljesen lehetetlen teljes uralomra jutni az étvágy és az 
erős vágyak felett, azok valamennyi formájában, hacsak Isten nem segít. Aki nem veszi 
igénybe Isten erejét, talán számos látszólagos győzelmet arat az étvágy felett, de végül 
lesznek másféle csaták, melyeket elveszít, mert nincs isteni ereje. Az örömhír az, hogy Isten 
segíteni fog nekünk. Ahhoz, hogy ezt a segítséget elnyerjük, igénybe kell vegyük az Ő 
hatalmát. Már megvizsgáltuk azt a bibliai feljegyzést, mely Krisztus egyik legerőteljesebb 
megkísértéséről szól az étvágy területén. {Lábjegyzet:24 } Az Isten Igéjére hivatkozott, hogy 
győzelmet nyerjen. Isten megadja a kimenekedés útját minden kísértés esetében. Hagyjunk fel 
azzal, hogy mentségeket keresünk rossz szokásainkra és függőségeinkre. Higgyenek nekem, 
mint orvosnak! Sok mentséget hallottam már az egészségtelen szokások folytatására. Isten 
azonban nem fogad el efféle kifogásokat. Megígérte, hogy erőt ad a győzelemhez. 

Krisztus, a mi Példaképünk legyőzte az étvágy kielégítésének kísértését 

Az étvágy kielégítése néha lényegtelen dolognak tűnik. Ahogy már korábban rámutattam, 
eltökélt erőfeszítései révén néhány ember néha életének bizonyos területeit ellenőrzés alá 
vonhatja anélkül, hogy az étvágy zsarnokságát teljesen legyőzné. Például valaki talán elhagy 
bizonyos ételeket, és ennek következtében lefogy, vagy javul a koleszterinszintje, esetleg a 
vérnyomása, az étvágynak mégis vannak leigázatlanul maradt területei. Néhány ember talán 
semmi szükségét nem látja annak, hogy győzelmet arasson az étvágy minden területe felett, 
mert az egészséggel összefüggő céljait már elérte. Az Isten erejével le nem győzött étvágy 
végül pusztító következményekkel jár. A 14. ábra {Kép:14 – Leteperő kísértés} ecseteli az 
elkényeztetett étvágynak az emberiségre gyakorolt messze nyúló hatásait. {Lábjegyzet:25 } 
A kényeztetett étvágy (falánkság) ebben az összefüggésben bármilyen erős vágyra vagy 
sóvárgásra vonatkozik, ami rábír bennünket arra, hogy Isten akaratával ellentétes módon 
elégítsük ki. Az efféle kényeztetésért súlyos árat kell fizetni. Az erős vágy testünk és lelkünk 
árán elégíthető ki. A nem korlátozott étvágy (falánkság, erős vágy) teremt alapot a világ 
számos problémájának. Akár a pénz, akár a szex, a föld vagy a hatalom utáni vágy, pusztán az 
étel utáni sóvárgás, a világ legnagyobb konfliktusai nyomon követhetőek e vágyak 
kielégítésére irányuló törekvésekig. Ez a mi személyes életünkben is igaz. Sok olyan 
probléma, amivel egészségünk terén, családtagjaink között vagy munkahelyünkön találjuk 
szembe magunkat, valamilyen módon vagy formában visszavezethető a kívánság (erős vágy, 
étvágy) kényeztetésére. Tehát az étvágy (erős vágyak) feletti teljes felügyelet igen sok 
személyes problémánkat megoldaná, és a szenvedő emberiség számos problémáját is 



megelőzné. Az étvágy erejét és a mi Urunk szabadító hatalmát szemléltetjük ismét, ahogy 
Krisztus pusztai megkísértését vizsgáljuk meg újra, a 15. ábrán {Kép:15 – Az étvágy hatalma 
és Krisztus ereje}. {Lábjegyzet:26 } 
Igencsak felbátorodhatunk, hogy legyőzzük az étvágyat, amikor figyelembe vesszük, hogy 
Krisztus hat hétig tűrte a böjtöt, mielőtt megkísértetett volna. Fizikai gyengesége és mardosó 
éhsége ellenére mégis képes volt legyőzni a kísértést. A 16. ábrán {Kép:16 – Miénk lehet az 
isteni hatalom} elolvashatjuk ennek teljes jelentőségét. {Lábjegyzet:27 } 
Krisztus gondoskodott arról az erőről, amire szükségünk van ahhoz, hogy legyőzzük az 
étvágy (erős vágy) minden megjelenési formáját. Tekintettel arra, hogy a győzelem jutalma 
nagyobb, mint vártuk, Isten nem arra kér bennünket, hogy adjunk fel bármit is, aminek 
megőrzése legfőbb érdekünk. Vannak készenlétben tartott áldásai, melyek minden 
képzeletünket felülmúlják. 
  

Visszaesés a küzdelemben 

Néhányan, akik valamilyen függőség felett már győzedelmeskedtek, egy ideig szilárdan 
ragaszkodnak meggyőződésükhöz az Isten ereje által, de aztán visszaesnek régi szokásukba. A 
legtöbb ilyen esetben nem Istenre és a győzelemre összpontosítanak, amiről Isten 
gondoskodott. A kudarcnak ezen a pontján hajlamosak arra, hogy elbátortalanodjanak és azt 
mondják: "Kudarcot vallottam. Ez nem megy. Legalábbis nekem nem. Feladom az egészet." 
Az efféle magatartást el kell kerülni. Először is fel kell ismerjük, hogy ha elcsúszunk, nem 
tettük meg nem történtté, nem döntöttük romba mindazt, amit már elértünk. Másodszor, 
ugyanaz az Isten a helyén van, hogy ismét segítsen elindítani a sikersorozatot. Harmadszor, 
ismerjük fel, hogy hibáinkból tanulni lehet. A kudarcot figyelmeztető táblának kell tekinteni, 
ahogy a 17. ábra {Kép:17 – A vereség győzelemre fordul} is mutatja. {Lábjegyzet:28 } 
Elemezzük a hibát! Határozzuk meg, miért és hogyan történt. Kérdezzük meg magunktól: 
"Hogyan vehettem le a tekintetemet Istenről?" vagy "Miért hagytam el az abba a hatalomba 
vetett hitemet, amit Isten adott nekem?" Ha a tapasztalatot figyelmeztető jelnek tekintjük, 
akkor egy másik kudarc iránti ellenállásunk jelentősen meg fog növekedni. Hosszú távú 
sikerünk tovább nő, mert azért estünk el, hogy Isten erejében ismét felkeljünk a siker, a 
győzelem felé vezető úton. 
Azokat, akik élettani szempontból is jelentősen függenek olyan anyagoktól, mint például a 
dohány, az alkohol, az orvos által felírt gyógyszerek, mint amilyen a Válium, vagy amilyenek 
a törvényellenes kábítószerek, ismét csak az orvosi segítségnyújtás értékes voltára 
emlékeztetném. Noha a dohánytól való függés esetében ez nem életbevágó, más esetekben az. 
Az egészségügyi, orvosi segítség mellett javasolnám, hogy olvassuk el a 16. fejezet III. 
szakaszát, a dohányzás szokásával való szakításról szóló részt. Tíz lépést találunk ott arra, 
hogyan adjuk meg a kegyelemdöfést ennek az élvezet rabságával párosuló szokásnak. Ezeket 
a lépéseket úgy tervezték meg, hogy az elvonási tüneteket segítsenek a minimumra 
csökkenteni. Ide tartozik a testgyakorlás, a táplálkozás terén nyújtott segítség és más, fontos 
életmódbeli elemek. Valójában sokan csak igen enyhe elvonási tüneteket tapasztalnak, néhány 
esetben pedig semmilyet, ha gondosan kitartunk ezek mellett az irányelvek mellett. Azok is 
igen értékesnek fogják találni ezt a tíz lépést, akik lélektani függőségekkel és más erős 
szokásokkal viaskodnak, mint amilyen például a tv-nézés is, amint önként szakítanak azokkal 
a viselkedési formákkal, melyek szolgaságban tartották őket. 

Ímé újjá lett minden 



A 18. ábrán {Kép:18 – Hogyan lehetünk új teremtményekké?} feltüntetett döntő fontosságú 
Biblia-szöveg alkalmas módon foglalja össze e fejezet mondanivalóját. 
Ez a figyelmeztetés kielégíti mindazok lelki szükségletét, akik le akarnak győzni egy 
függőséget. Azáltal, hogy Krisztust engedik uralkodni szívükben, minden megújul, és a régi 
élet a múlté lesz. Ragadjuk meg Krisztust, mint aki a miénk, és olvassunk Róla Igéjében. 
Igényeljünk győzelmet Benne, azt a győzelmet, amit Ő már kivívott. Ne készüljünk fel az 
elbukásra, mert az igazi hit nem tesz ilyen előkészületeket. Isten kegyelme által legyőzhetünk 
minden megrögzött, káros szokást. Áldást nyerünk az Isten dicsőségére e földi életünk során, 
sőt az örök életet is. Így szól az ígéret azoknak, akik legyőzik a függőségeket, rossz 
szokásokat és ennek az életnek a problémáit: "Aki győz, örökségül nyer mindent és annak 
Istene leszek és az fiam lesz nékem." (Jelenések 21:7) 
Akik győznek, az örök életet élvezik majd Isten és a szentek társaságában, olyan életet, amit 
még csak elképzelni sem tudunk. A Szentírás azt mondja: "Amit szem nem látott, fül nem 
hallott, emberi szív meg sem gondolt, azt készít Isten az Őt szeretőknek." (1 Korinthus 2:9) 
  
  
  

                                 Tizenkilencedik fejezet 

AZ ÉLELMEZÉS ÉS A KÖRNYEZET 
  

A személyes egészség kérdése látszólag máról holnapra a társadalmi igazság és felelősség 
témájává vált. A cigarettázókat régen öngyilkosoknak tartották. A dohányzás szokásának jól 
ismert következményei voltak, a szívbetegség, a tüdőrák és az emfizéma. Most viszont, 
amikor a passzív dohányzás veszélyei egyre szélesebb körben válnak ismertté, a 
szemléletmód megváltozott. A dohányzás többé már nem személyes döntés kérdése, hiszen 
következményei, hatásai vannak a munkatársakra, családtagokra, ártatlan bámészkodókra, 
nézelődőkre is. 
A dohányzókkal átértékelteti szokásukat, ha szenvedélyük társadalmi költségeinek tudatára 
ébrednek. Terhes nők hagytak fel a cigarettázással, amikor rájöttek, hogy még meg sem 
született gyermekeiket veszélynek teszik ki. Szülők szakítanak önként olyan szokásokkal, 
melyekről kiderült, hogy összefüggenek gyermekeik gyakori légzőszervi problémáival vagy 
más betegségekkel. Férjek és feleségek hagyták el a dohányzást, amikor rájöttek, hogy nem 
dohányzó párjukat teszik ki veszélynek. 
Dohányosok milliói már azt is elismerik, hogy szokásuknak társas és társadalmi vonatkozásai 
vannak, néhányan még arra is ráébrednek, mekkora kiadást, költséget visel a társadalom 
táplálkozási döntéseik miatt. A bizonyítékok szerint táplálékválasztásainknak messze nyúló 
konzekvenciái szomszédainkra, nemzetünkre és a világra terhelődnek. Ebben a fejezetben 
megvizsgálunk néhányat e bizonyítékok közül. Látni fogjuk, hogy az optimális étrend a 
társadalmi tudat álláspontjából és az egyén egészsége szempontjából is a legjobb. Ez az 
optimális étrend a tisztán vegetáriánus étrend. Messzemenő jó hatásait részletezzük e könyv 
lapjain. 
  

A húsfogyasztás globális növekedése 

Történelmileg majdnem minden kultúrában az állattartás oly módon vált eggyé a 
terménygazdálkodással, hogy hosszú távon fenntartható kapcsolatot eredményezett. A 



huszadik században a húsfogyasztásban megnyilvánuló gyors növekedés felborította ezt az 
egyensúlyt, és számos környezeti veszélynek tette ki világunkat. 
A világ lakosságának nagy része igen kevés húst fogyaszt. Amikor egy nemzet életszínvonala 
megnő, általában a húsfogyasztás mértéke is növekszik. Nadakavukaren kimutatja, hogy a 
közepes jövedelmű országok polgárai oly módon csatlakoznak a gazdagabb nemzetek 
lakosaihoz, hogy nagyobb bizalommal viseltetnek az állati termékek iránt. {Lábjegyzet:1 } 
Ennek az egyik oka az, hogy a húsevés a gazdagság, a jólét nemzetközi mértékegységévé vált. 
A Worldwatch munkatársa, Lester Brown áttekintést nyújt erról az egész világot érintő 
jelenségről. 
Az elmúlt évben, amikor egy riporter megkérdezte, vajon javulnak-e az életfeltételek, egy 
kínai falusi ember így válaszolt: "Az élet mindenütt sokkal jobb. Családom most már talán 
heti négy-öt alkalommal is húst eszik. Tíz évvel ezelőtt sohasem került hús az asztalunkra." 
{Lábjegyzet:2 } 
Valóban egyre több és több fejlődő ország számára vált lehetségessé, hogy megengedje 
magának a húsevést. Ennek eredményeképpen a húsfogyasztás világjelenséggé vált. A 
hústermelés pedig fokozódott, hogy kielégítse az igényt, ahogy ezt az 1. ábra {Kép:01 – A 
hústermelés növekedése} is mutatja. {Lábjegyzet:3 } 
És ez a nagyarányú növekedés folytatódik. Ez a tendencia felveti a kérdést: Vajon földünk 
képes-e fenntartani egy húson alapuló étrendet a világ lakosai számára, ha ilyen gyorsan 
növekszik a húst fogyasztók száma? Az állattartás igen sok mezőgazdasági területet kíván, 
ahogy a 2. ábra {Kép:02 – Az állattartás bőséges mezőgazdasági területet igényel} 
magyarázza. 
Ha az egész világ lakossága húson alapuló étrenden élne, mint az átlagos amerikai, a világ 
gabonatermelésének ugrásszerűen fel kellene szöknie, ahogy a 3. ábra {Kép:03 – A húst 
fogyasztó világ népességének táplálására szolgáló gabona mennyisége} mutatja. 
{Lábjegyzet:4 } 
Ezt a megdöbbentő számot a Worldwatch számította ki. Ez a környezeti kérdésekkel 
foglalkozó egyik legnagyobb megbecsülésnek örvendő szervezet, független, nonprofit 
kutatási vállalkozás, ami globális problémákkal foglalkozó kiterjedt kutatásaival segíti a 
világpolitika formálóit. Az ENSZ ügynökségei és magánalapítványok hozták létre. 
Néhány ember számára a Worldwatch adatai nem elég megdöbbentőek. Más statisztikákat 
idéznek, amelyekhez képest a Worldwatch becsléseit meglehetősen óvatosnak tüntetik fel. Ez 
a vita megfelelő háttér egy fontos kitérőhöz. E fejezetben szinte szabály, hogy minden idézett 
adat meglehetősen óvatos becslésen, illetve számításon alapul. Ennek folytán talán néhányan 
úgy érzik, nem hangsúlyozom eléggé a dolgot, pedig a táplálkozással kapcsolatos döntéseink 
óriási hatást gyakorolnak a környezetünkre. 
Arra törekedtem, hogy megbecsült tudósoktól, ügynökségektől, sőt maguktól az 
élelmiszergyáraktól származó, jól dokumentált adatokat használjak fel. Vannak, akik úgy 
érvelnek, hogy a helyzet sokkal rosszabb, mint ahogy én lefestettem, és ez talán igaz is. Még a 
közzétett óvatos becslések is elégséges okot szolgáltatnak ahhoz, hogy józanul megvizsgáljuk 
táplálkozási szokásainkat. 
Az adatok óvatos áttekintése szerint a világméretű húsfogyasztás növekedése kétségtelenül 
komolyan fenyegeti környezetünket. Azok a tudományos cikkek, melyek nem foglalkoznak 
ezzel a növekvő fenyegetéssel, hallgatólagosan támogatják. Tekintsük át például a híres 
epidemiológus (járványszakértő), Sir Richard Doll munkáját! Ez a megbecsült kutató őszintén 
vizsgálat alá vette a környezetet az "Egészség és a környezet az 1990-es években" c. 
tanulmányában. {Lábjegyzet:5 } Doll meglepő módon felsorolásának elejére nem a mérgeket, 
vagyis a szennyezett vízzel vagy levegővel kapcsolatos közszájon forgó laikus aggodalmakat 
helyezte. Fő aggodalmait a 4. ábra {Kép:04 – Sir Richard Doll fő globális aggodalmai} 
sorolja fel. 



A népesedés növekedését dr. Doll mellett sokan mások is az egyik legkritikusabb környezeti 
kérdésnek tekintik. Minden valószínűség szerint a népesedés növekedése nem jelentene 
problémát, hacsak nem az egyéni táplálkozási döntésekkel összefüggésben. Ez pedig a húsra 
épülő táplálkozási minták kérdéséhez vezet vissza bennünket. Kijózanító az a tény, hogy a 
húsra épülő táplálkozás a fejlett ipari országokban is elmozdította a gazdasági egyensúlyt. 
Számos kevésbé gazdag országban is érvényesül a hústermelés fokozásának a kényszere az 
állati termékek exportja miatt. A táplálkozási, élelmezési döntések még saját határaikon belül 
is problémát jelentenek a fejlődő nemzetek számára, melyeket amúgy is legkeményebben 
sújtanak a népesség-növekedés terhei. Amikor ezekben a szegény országokban élő gazdagabb 
emberek állati termékeket követelnek, akkor legeltetésre, valamint a lábasjószág táplálékának 
megtermelésére használják fel azt a földet, melyet máskülönben igénybe lehetne venni, hogy 
növényi táplálékkal közvetlenül ellássák a szegényeket. {Lábjegyzet:6 } 
Mindezeket figyelembe véve nyilvánvalóvá válik, hogy a lakosság táplálékellátása komoly 
nehézségekbe ütközhet, ha a lakosság nagy többsége húsalapú étrendet követel. A 
húsfogyasztás terén még kis változások is komoly globális hatást fejthetnek ki. Az állati 
termékek fogyasztásának csökkenésétől hosszú az út a világ gabonakészleteinek 
növekedéséig. A Worldwatch szakembere, Lester Brown kiszámította, milyen jó 
következményekkel jár, ha 10%-kal csökken a húsfogyasztás. Az 5. ábrán {Kép:05 – A 
gabona átirányítása a lábasjószágokról az emberhez} látható. {Lábjegyzet:7 } 
A húsfogyasztásban világszerte jelentkező növekedés következmények sokaságát idézte elő. A 
hús iránt megnövekedett igények növelik a lábasjószág ellátásának szükségleteit is. Ez pedig 
arra kényszeríti a világ gazdálkodóit, hogy földjeiken magasabb hozamot érjenek el. Az efféle 
nyomás viszont a hatékony gazdálkodás praktikáinak vállalására ösztönözheti őket, melyek 
visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a földnek. {Lábjegyzet:8 } Továbbá azok a 
törekvések, hogy minél több állatot neveljenek fel egy adott területen, ugyancsak 
károsíthatják a környezetet. A következmények között szerepel az erdők elvesztése, az 
elsivatagosodás folyamatának felgyorsulása. {Lábjegyzet:9 } Világszerte kb. 8,2 milliárd 
hektárnyi a termelés alá már nem vonható területek mérete, aminek már majdnem 
háromnegyede mérsékelten elsivatagosodott az ENSZ környezeti felmérése szerint. 
{Lábjegyzet:10 } 

Az erdők és a hústermelés 

A 6. ábra {Kép:06 – Az erdők szerepe} azt a néhány életfontosságú funkciót sorolja fel, amit 
az erdők végeznek az ökoszisztémában. {Lábjegyzet:11 } 
A trópusi erdők különleges fontosságúak. {Lábjegyzet:12 } A világszerte felhasznált ipari 
rönkfa körülbelül egyötöde a trópusi erdőkből származik. Szerte a világon embermilliók 
megélhetése függ ezektől az erdőktől. A gyógyszeripari készítmények egynegyede az 
esőerdők növényeinek kivonatait tartalmazza. Továbbá néhány gyógyszerkutató úgy tekint az 
ezekben a trópusi erdőkben lévő változatos növényvilágra, mint ami természetes 
vegyületbankként működik, s a jövőben talán segít járványok vagy pillanatnyilag 
gyógyíthatatlan betegségek kezelésében. Szomorú, de riasztó mértékben veszítjük el 
erdőinket. Ezeket a veszteségeket tünteti fel a 7. ábra {Kép:07 – A trópusi erdők elvesztése}. 
{Lábjegyzet:13 }, {Lábjegyzet:14 }, {Lábjegyzet:15 }, {Lábjegyzet:16 } 
Az erdők kipusztulásának okai eltérőek attól függően, hogy a világ melyik tájáról van szó. Az 
egyik legfőbb tényező azonban az állattartás. A növekvő húsigény miatt gyakori, hogy az 
erdőket mezőgazdasági területté alakítják át. Táplálkozási igényeik kielégítésére a 
húsfogyasztóknak jóval több mezőgazdasági terület felhasználására van szükségük, mint a 
vegetáriánusoknak. Ennek az oka az, hogy az állatok táplálására használt kukoricaföldek 
hasznosítása különösképpen gyenge a vegetáriánusok számára termelt táplálék előállításának 



hatásfokával összehasonlítva. Egy kiló állati termék előállításához sok-sok kiló terményre van 
szükség. A rossz hatásfokot a 8. ábrán {Kép:08 – Az állatok táplálására használt földek rossz 
hasznosítása az Egyesült Államokban} szemléltetjük. {Lábjegyzet:17 }, {Lábjegyzet:18 }, 
{Lábjegyzet:19 } 
A táblázat elkészítésénél standard takarmányféléket használtak fel alapul: gabonaféléket, 
szójababot és szójalisztet. A takarmánybevitel a marhahústermelés esetén kevésbé intenzív, 
mivel a tehenek általában legelnek is, illetve a hizlaldában vannak. Figyeljük meg, hogy még 
a leghatékonyabban előállított állati termékek esetén is a táplálásra szánt gabona és szója 
közel kétharmada elvész. Ezek az adatok más országokban talán még rosszabbak. Például 
Oroszországban 2-3 kiló gabonára van szükség ahhoz, hogy fél kiló csirkét állítsanak elő, 
vagyis kétszer annyi, mint az Egyesült Államokban. {Lábjegyzet:20 } 
  

Nagyobb földterületek kevesebb tápértéket termelnek 

Mint láttuk, egy kiló gabonából nem nyerhető egy kiló hús. Mi lesz a fennmaradó résszel? A 
tartásukra termelt táplálék jelentős részét nem dolgozzák fel az állatok, inkább szilárd 
hulladék formájában küszöbölődik ki. A felszívódott táplálékból pedig jelentős mennyiség a 
testi folyamatokban hasznosul az állat élete során. Megint más felszívódott tápanyagok 
viszont ehetetlen állati szövetekké alakulnak át, például csonttá és a szőrré. 
Néhányan úgy tekintenek a lábasjószág gabonával való táplálásának folyamatára, valamint 
arra, hogy ezeknek az állatoknak a húsát pedig majd emberek fogyasztják el, mint a 
gabonának a lábasjószág által működtetett körforgására. A tápanyagok zöme elvész ebben a 
körforgásban, ahogy a 9. ábra {Kép:09 – A gabona körforgása során elveszett tápanyagok} is 
feltünteti. {Lábjegyzet:21 }, {Lábjegyzet:22 }, {Lábjegyzet:23 } 
Ezzel az eljárással akár le is mondhatunk arról a 15% fehérjéről, ami eredetileg a gabonában 
volt. Az intenzív állattenyésztési praktikák révén ugyanis összegeződnek ezek a veszteségek. 
Ilyenek például a zárt disznó- és szárnyasnevelő üzemek. Ez nemcsak a fehérjeveszteséget 
tükrözi az emberi fogyasztás szempontjából, hanem – amint látni fogjuk – komoly környezeti 
hatásokat is maga után von az állati ürülék felhalmozódása miatt. Figyeljük meg, hogy az 
összes rost elvész és szinte valamennyi szénhidrát is! 
Hová került ez a rost? A rost meghatározása szerint olyan, a táplálékban lévő anyag, melyet az 
ember nem képes megemészteni. Noha az állatok képesek megemészteni néhány olyan 
táplálékfélét, amit mi nem, ezekből mi sokat rostnak nevezünk. Ezek keresztülhaladnak az 
állatok bélrendszerén, és szilárd hulladék formájában kiválasztódnak. Azok a rostos anyagok 
pedig, melyeket az állatok képesek megemészteni, lebomlanak, és beépülnek a szöveteikbe. 
Amikor az emberek állati húst fogyasztanak, egyik esetben sem jutnak annyi rosthoz, 
amennyi eredetileg az állat táplálékában volt. Az állat vagy elvesztette a rostot székletében, 
vagy az emberek számára emészthető formára alakította át. 
Mostanra a legtöbb amerikai tudja, hogy miért olyan fontos az emészthetetlen rost. Igen 
fontos bizonyos betegségek megelőzése érdekében, például vakbélgyulladás, 
vastagbélgyulladás, székrekedés, rák, magas koleszterinszint, aranyér és kizáródott sérv. 

A hústermelésből származó további környezeti károk 

Az erdők kiirtásából származó károsodás mellett az állattartás néhány más módon is előidéz 
ökológiai kárt: a földet először megtisztították a legelő számára vagy a növendék állatok 
táplálása végett, azután maguk az állatok is káros hatást fejtenek ki a környezetre. Ezek közül 
sorol fel néhányat a 10. ábra {Kép:10 – Az állattartásból eredő környezeti károk}. 
Sok millió hektárnyi erdőt irtottak ki Közép-Amerikában és Brazíliában az Egyesült Államok 



gyorsétkeztetési láncainak igényeire válaszul, hogy olcsó marhahúst állítsanak elő, ezt azóta is 
"hamburgerkapcsolatnak" nevezik. A rét füvét kipusztította a túllegeltetés, a földet 
állatcsordák taposták le, termőerejét kizsigerelték. A hizlaldákból kiáramló ürüléktömeg is 
problémát okoz, mert káros vegyületek szennyezik a talajt és a vizet az intenzív 
állattenyésztéssel foglalkozó telepek körül. Fejezetünk hátralévő részében megmagyarázzuk, 
hogyan alakulnak ki ezek a károk, és milyen súlyos következményekkel járnak. 
  

A termőtalaj-veszteség 

Az erózió legalább 200 éve okoz termőtalaj-veszteséget az Egyesült Államokban. Ezt a 
drámai változást szemlélteti a 11. ábra {Kép:11 – A termőtalaj eróziója}. 
Az állattenyésztés földre és talajra gyakorolt hatásai különösen fontosak. A termőtalaj a 
világon mindenütt erodálódik. A FAO-tól (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetétől) származó becslésekre alapozva évente mintegy 11–15 millió hektárnyi a 
termőföldveszteség világszerte a talaj eróziója miatt. {Lábjegyzet:24 } A termőtalaj-veszteség 
minden évben eléri a 710 millió tonnát. Ez hektáronként hozzávetőlegesen három tonna. 
Az Egyesült Államok a talajeróziónak a világban mért átlagát tapasztalhatja földjének minden 
négyzetméterén. A termőtalaj kiszámítható veszteségét a 12. ábra {Kép:12 – A termőtalaj-
veszteség az Egyesült Államokban} szemlélteti. {Lábjegyzet:25 } 
Mi okozza ezt az eróziót? Többsége a szántásból és a talajművelésből ered. A záporok a 
talajveszteséget belemossák a folyókba és patakokba, majd végezetül az óceánokba. Egy 
heves eső utáni hömpölygő sárpatak az erózió tapintható bizonyítéka. Az erózió gyakran 
akkor gyorsul fel, amikor a farmerek úgy próbálják fokozni a hústermelést, hogy nagyobb 
mennyiségű lábasjószág-takarmányt termelnek. Az Egyesült Államokban a termőtalaj néhány 
helyen annyira elvékonyodott, hogy többé semmilyen növénytermesztésre sem használható, 
hanem csak legelőnek. 
Az Egyesült Államok néhány területe 50 százalékot veszít, a világ átlagánál is többet. A préri 
és a nyugati államok hektáronként 4,5 tonnányit veszítenek évente. A Worldwatch Intézet ezt 
a veszteséget a szél eróziós munkájának, a száraz éghajlatnak, a terménynövelés érdekében 
végzett talajművelésnek és a kiterjedt szarvasmarha-legeltetésnek tulajdonítja. {Lábjegyzet:26 
} 
Az Egyesült Államokban a talajerózió gazdasági ára is hihetetlen, amikor a csökkent 
hozamok, a műtrágyázás megnövekedett költségei (szennyeződések), az erózió környezeti 
veszteségei mind együtt hatnak, az árcédulán 18 milliárd dollár jelenik meg évente. 
{Lábjegyzet:27 } 
  

A vízellátás és táplálékválasztásunk 

A megfelelő táplálkozáson kívül szükségünk van megfelelő vízellátásra is. Sokan hiszik, hogy 
az egyre növekvő vízhiány óriási táplálékhiányt okoz majd. Még az Egyesült Államokban is 
számos helyen jól ismerik a jegyre adagolt vizet. Az autómosásra, locsolásra vonatkozó 
tilalmak talán alig tűnnek többnek kellemetlenségnél. A vízhiány azonban válságos méreteket 
ölthet rövid időn belül. Néhány szakértő úgy véli, hogy Amerikában a jelenlegi táplálkozási 
szokások, és a mezőgazdasági eljárások szükségszerűen a komoly vízhiány szakadéka felé 
sodornak bennünket. Mi veszélyeztethetné a látszólag korlátlan vízellátást az Egyesült 
Államokban? 
A hústermékek előállítása a búzatermeléssel összehasonlítva igen nagy mennyiségű vizet 
igényel, ahogy a 13. ábra {Kép:13 – A hús- és a gabonatermeléshez szükséges víz} 



szemlélteti. {Lábjegyzet:28 }, {Lábjegyzet:29 } 
Egy adott mennyiségű hústermék előállításához felhasznált víz mennyisége akár tízszerese is 
lehet a kukorica, és hatszorosa a búza előállításához szükséges víznek. Ezek az adatok talán 
még többet mondanak, ha figyelembe vesszük, hogy egy átlagos amerikai polgár 
hozzávetőlegesen 100 gallon vizet igényel naponta, hogy megtermelje az állati termékeket, 
melyeket megeszik hús, tej és tojás formájában. Ez a mennyiség egyenlő ugyanannak az 
embernek a teljes napi otthoni vízhasználatával. {Lábjegyzet:30 } 
Az amerikai Cattleman's Association (Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete) idézte az 
Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának és hivatalos geológiai felmérésének 
statisztikáit, melyek még jobban jelzik a lábasjószág intenzív vízszükségletét. A 
mezőgazdaság teljes vízfelhasználásra vonatkozó adatai százalékos formában a 14. ábrán 
{Kép:14 – A mezőgazdaság vízfogyasztása} láthatók. {Lábjegyzet:31 } 
Ezekkel a statisztikákkal könnyen kiszámíthatjuk, hogy az Egyesült Államokban felhasznált 
vízmennyiség 14 százaléka egyenesen az állattenyésztéshez kerül. 
Az állattenyésztésben felhasznált óriási vízmennyiség vizsgálatának egy másik módja, ha a 
marhahús-feldolgozó ipar által idézett statisztikák közül megvizsgálunk néhányat. A 15. ábra 
{Kép:15 – A marhahús-termelésre használt évi vízmennyiség} mutatja ezeket. {Lábjegyzet:32 
} 
Vegyünk egy másik módszert! Ha az Egyesült Államok összes szarvasmarháját egyetlen óriási 
legelőn és farmon nevelnék, négy és fél millió liter víz hétmilliószorosát kellene kiszállítani 
ahhoz, hogy szükségleteiket csupán egyetlen évre fedezze. 
A világ számos részén a víz hozzáférhetősége élet és halál kérdése. Még az Egyesült 
Államokban is komoly gazdasági és ökológiai követelményei vannak a magas vízigénynek. A 
gazdasági költségek többnyire rejtettek a húsipar vízfogyasztásának kormányzati támogatása 
miatt. Sokan talán nem jönnek rá, hogy adóként befizetett dollárjaikból fedezik az 
állattenyésztéshez szükséges nagy vízmennyiséget. 
A kongresszus szerint a nyugati államok évente több, mint kétmilliárd dollárt kaptak 
víztámogatás formájában. Ebből az összegből egymilliárd a farmerekhez került, akik az állati 
takarmányt termelik. A farmerek igen jövedelmezően tudják fokozni a termelést, mert 
olcsóbban vásárolhatnak vizet a szövetségi öntözési beruházásoktól. Néha a tényleges 
bekerülési összegnél is kevesebbet fizetnek, hogy a vizet farmjaikra szállítsák. 
{Lábjegyzet:33 } Például az óriási kaliforniai Central Valley Project a tényleges költség egy 
kis töredékéért látja el öntözővízzel a farmereket, ahogy a 16. ábra {Kép:16 – A kaliforniai 
öntözés támogatása} szemlélteti. {Lábjegyzet:34 },  {Lábjegyzet:35 } 
A Worldwatch Institute munkatársa, Sandra Postel kimutatja, hogy a farmerek aligha tudnák 
kifizetni azt, amibe a víz igazán kerül. 
A vízre fordított támogatások csak egy példa arra, hogy a lábasjószág-tenyésztők nem fizetik 
ki a valódi költségeket, pedig ez környezeti problémákat is érint. Durning és Brough, 
ugyancsak a Worldwatch Intézet munkatársai az alábbi megfigyelést tették: "A hús ára 
megduplázódhat, megháromszorozódhat, ha a számlába belevesszük az összes gazdasági 
költséget. Ezek az összegek felölelik a fosszilis fűtőanyag elégetését, a talajvíz kimerülését, a 
mezőgazdasági vegyi szennyeződést, és a metán és ammónia kibocsátását." {Lábjegyzet:36 } 
  

A mezőgazdasági támogatások hatásai 

A mezőgazdasági politika reformjának szükségességét, különös tekintettel a gyakran 
elhibázott támogatási politikára, nem ismerte fel a WHO (az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete). A WHO ma már tudja, hogy az országoknak változtatniuk kellene 
gazdaságpolitikai szerkezetükön, mely a múltban állati termékekben bőséges étrendre 



bátorított. Felismerték, hogy a kormányzat élelmiszergyártással, -termeléssel foglalkozó 
gazdaságpolitikája gyakran meggátolja az embereket abban, hogy tegyék a szükséges 
változtatásokat. Ennek az az oka, hogy a gazdaságpolitika gyakran az egészséges étrenddel 
kapcsolatos elavult elgondolásokon alapszik. {Lábjegyzet:37 } 
A WHO 1990-ben továbblépett, és speciális javaslatokat tett a nemzeteknek "Étrend, táplálék 
és a krónikus betegségek megelőzése" c. könyvében. Az egyik ilyen javaslat éles 
megvilágításba helyezte a táplálék megválasztásának a kérdését: "A kormányzatoknak felül 
kellene bírálniuk beruházási, támogatási és segélyezési politikájukat mind a mezőgazdaság, 
mind pedig az élelmiszeripar területén… A politikát át kellene állítani a növényi táplálék 
termesztésének a támogatására, beleértve a zöldség- és gyümölcsféléket, és a rost nélküli 
(koleszterint tartalmazó) termékek támogatásának korlátozására. {Lábjegyzet:38 } A 
csökkentett hústermelés miatt elveszített tápanyagok növényi forrásokkal való 
helyettesítésével sokkal kisebb lenne a vízigény. 

Az állatállomány okozta vízszennyezés 

A vízellátásra vonatkozó kiterjedt igényeken túl az állattartás közvetlenül is hozzájárulhat a 
vízszennyezéshez. Különösen a gazdagabb országokban kell megbirkózni a tejtermelő 
gazdaságokból és a lábasjószág-állománytól származó óriási mennyiségű hulladék 
kezelésének a problémájával. {Lábjegyzet:39 } A vályúk maguk is komoly problémákat 
vetnek fel. Egy vályú viszonylag kicsi földterületet foglal el, ami annyira zsúfolt a sok 
tehéntől, hogy szinte helyük sincs arra, hogy megmozduljanak. Ez a berendezkedés gazdasági 
nyereséget biztosít. Az állatok mozgási lehetősége is korlátozott, így rövidebb idő alatt több 
súlyt szednek fel. Mivel a súlyuknak megfelelően értékesítik őket, a financiális előnyök 
nyilvánvalóak. A WHO már kimutatta, hogy sajnos ezek a mostani, intenzív "elzárásos" 
állattartási praktikák a híg trágyalé és ganéj helyileg koncentrált felhalmozódását idézhetik 
elő. A hulladékban általában igen sok a nitrogén-, foszfát- és nátriumtartalmú vegyület. 
Gyakran jelentős mennyiségben nehézfémekkel szennyeződnek. Ide tartozik a réz, a cink, és a 
kadmium. Ha ezeket a hulladékokat felhasználják a mezőgazdasági művelésű területen, 
jelentős problémákat okozhatnak. E vegyületek közül néhányat a növények is felvehetnek, és 
újra belekerülhetnek a táplálékláncba. {Lábjegyzet:40 } 
Az etetőboxokban felhalmozódott nagy mennyiségű hulladék szennyezheti a vízforrásokat is, 
amikor a szűk etetőhelyről az eső kimossa a trágyát. Ennek egyik következménye az 
eutrofikáció nevű nem kívánatos folyamat. Aki már látott túlszaporodott algáktól beborított 
tavacskát, tudja, miről van szó. {Lábjegyzet:41 } 
További problémát jelentenek a nitrátok. Amikor ezek a vegyületek bekerülnek az emberi 
szervezetbe, nitrózaminok létrejöttével járó biológiai reakciókba bonyolódhatnak. Ez az egyik 
leghatékonyabb rákkeltő vegyület. {Lábjegyzet:42 } A WHO ujjal mutogat az 
állattenyésztésre, mint amely vizeink nitrátszennyeződéséért felelős. Kimutatták, hogy az 
állati hulladékok mezőgazdasági földterületeken való felhasználása szennyezte be természetes 
vízforrásainkat, aminek az a káros következménye, hogy a kutak ivóvize gyakran súlyosan 
szennyezett, literenként a több száz milligrammos nitrátszintet is elérheti. {Lábjegyzet:43 } 
Tájékoztatásul közöljük, hogy literenként 45 milligramm az Egyesült Államokban az 
ivóvízben megengedett nitrátkoncentráció maximuma. {Lábjegyzet:44 } Az 
állattenyésztésnek a vízellátásra gyakorolt hatásai igencsak hosszan fennmaradnak. A WHO 
szerint ha meg is szüntetjük a szennyezést még ma, évszázadokat igényelne, hogy ezek a 
környezeti szennyeződések kiküszöbölődjenek. {Lábjegyzet:45 } 
  

Az állattenyésztés és az üvegházi gázok termelődése 



Az "üvegházi gáz" a föld légkörében lévő bármilyen gáz, amely úgy tartja vissza a hőt a 
Földön, mint az üvegtáblákból álló hőcsapdák egy melegházban. Tudósok, politikusok, az 
üzleti élet vezetői és sokan mások folyamatosan arról vitatkoznak, vajon tapasztalunk-e ma 
globális felmelegedést. E fejezet szempontjából nem fontos, hogy az olvasó azok oldalára áll-
e, akik azt mondják, hogy igen, van ilyen probléma, vagy azok mellé, akik kitartanak amellett, 
hogy nincs. Az a fontos, hogy vannak jogos aggodalmak, miszerint ismerünk gázokat, 
melyeknek van hővisszatartó hatásuk, és ezek ellenségesen hatnak a Föld hőmérsékletének 
alakulására, akár tapasztalunk jelenleg ilyen problémákat, akár nem. 
A természetes üvegházhatás évezredek óta ténylegesen lakhatóvá tette és melegen tartotta a 
Földet. Ez a hatás a vízpárán és a szén-dioxidon alapul, melyeknek a mennyisége 65, illetve 
22 százalék. {Lábjegyzet:46 } Mostanra aggodalomra ad okot az üvegházhatás fokozódása. 
Az ember termelte gázok közül a legaggasztóbbak: a szén-dioxid és a metán. Szerepel még a 
listán (de kevésbé jelentős mértékben) a nitrogén-oxid, a kloro-fluoro-karbonfélék és az ózon. 
{Lábjegyzet:47 } 
Talán meglepő, de a vegetáriánus étrend is kínálhat jelentős jótéteményeket, ha a globális 
felmelegedés problémájának a lehetősége felől közelítjük meg. A hústermelés növeli az 
üvegházi gázok és az energiaforrások kihasználásának szintjét. Az állattartás miatt termelődő 
három főbb üvegházi gáz és a növekedés okai a 17. ábrán {Kép:17 – Az állattartásból eredő 
üvegházi gázok mennyiségének növekedése} láthatók. 
A szén-dioxidról már megtudtuk, hogy amikor inkább állatokat tenyésztünk, mint növényeket 
termesztünk, a földből hektáronként kevesebb felhasználható (hasznosítható) kalóriát 
nyerünk. Tehát több hektár földre van szükségünk, hogy több állatot neveljünk, hogy így 
előállítsuk a szükséges kalóriát. Ehhez erdőket kell irtani, hogy takarmányt termelő 
területekről vagy legelőről gondoskodjanak. A kevesebb erdő azt jelenti, hogy több a szén-
dioxid, mert az erdők alakítják át a szén-dioxidot oxigénné. Még tovább ront a helyzeten, 
hogy a levágott fák elbomlása és a fa elégetése több szén-dioxidot termel (a WHO becslései 
szerint 7–30% az ember termelte szén-dioxid). {Lábjegyzet:48 } Továbbá maguk az állatok is 
szén-dioxidot lélegeznek ki a normális lélegzés során, jóllehet a növények felszívják, és 
oxigént állítanak elő belőle. 
Az atmoszférában fellelhető metán egyik legfontosabb forrásának a WHO a világ egyre 
növekvő szarvasmarha-állományát jelölte meg. {Lábjegyzet:49 } A lábasjószág-állomány 
felel a globális metánemisszió 15–20 százalékáért. Zömét – talán évente 80 millió tonnányi 
gázt – a fermentáció hozza létre, ami gázt képez a tehenek és más kérődző állatok beleiben. 
További 35 tonnányi pedig évente az etetőkben, karámokban vagy nagyüzemi gazdálkodásban 
termelt óriási mennyiségű trágyából kerül kibocsátásra. {Lábjegyzet:50 } 
A salétrom-oxid termelése is összefügg az állattenyésztéssel. Noha kisebb mértékben járul 
hozzá az üvegházhatáshoz, csökkenti a védelmül szolgáló vegyület, a sztratoszferikus ózon 
mennyiségét. {Lábjegyzet:51 } Sokan tudják, hogy az ózon az atmoszférának ezen a szintjén 
védelmül szolgál a heves ibolyántúli sugárzás káros hatásaival szemben. A nitrogén-oxid lehet 
az állattenyésztés révén termelődött óriási mennyiségű ammónia mellékterméke. Ammónia 
párolog ki a trágyából, a karámokból. Nagy mennyiség száll fel az atmoszférába, miután a 
trágyát szétszórják a mezőgazdasági területen. {Lábjegyzet:52 } 
  

Az állattenyésztés energiaigénye 

Az állattenyésztés óriási energiaigénnyel jár. David Pimentel mezőgazdasági energiaszakértő 
a Cornell Egyetemről kiszámította, hogy az olyan energiahatékony országokban is, mint 
amilyen az Egyesült Államok, körülbelül négy és fél liter benzin energiájának felhasználása 
szükséges minden eladott kilónyi disznóhús előállításához. A marha- és csirkehús e 



mennyiségnek körülbelül a felét igényli. Ugyanennyi benzinre van szükség háromkilónyi sajt 
vagy tojás előteremtéséhez. {Lábjegyzet:53 } 
Amikor 60-70 liter üzemanyag kell ahhoz, hogy teletankoljanak egy átlagos amerikai autót, 
akkor az állattenyésztésben elfogyasztott energiamennyiség nem tűnik túl soknak. Amikor 
azonban figyelembe vesszük, hogy az átlag amerikai 120 kiló húst fogyaszt minden évben, 
{Lábjegyzet:54 } a számok ijesztővé válnak. Az Egyesült Államok mezőgazdasági szektora 
által fehasznált összes energiának szinte a fele az állattenyésztéshez vándorol. {Lábjegyzet:55 
} Csak a marhahústermelés 15 milliárd liter üzemanyaggal egyenértékű energiát igényel 
országunkban minden évben. {Lábjegyzet:56 } Az amerikaiak évi vöröshús- és 
szárnyasfogyasztásának előállításához megkívánt energia 55 milliárd liternyi gázzal 
egyenértékű. {Lábjegyzet:57 } Pimental kiszámította, hogy 60 százalékkal tudnánk 
csökkenteni a teljes energiaráfordítást az élelmiszertermelésben, ha jelentősen csökkentenénk 
a húsfogyasztást. 
Az állattenyésztés súlyos energiaigényének számos oka van. Sok mai állattenyésztő eljárás 
igen energiaigényes. Például a lábasjószágot gyakran nem természetes környezetben nevelik. 
Erre utal a sertés vagy baromfi üzemekre vonatkozó nagyüzemi gazdálkodás kifejezés is. 
Nem túl régen egy kormányzati kiadvány bemutatott egy állami baromfiüzemet. 
{Lábjegyzet:58 } 300 méter hosszú volt – több mint kétszer akkora, mint egy futballpálya és 
több mint 120 ezer kotlós tyúknak adott szállást. Nagy energiamennyiségre van szükség, hogy 
működtessék a berendezést, ami nyáron hűti, télen fűti a házat. Automatizált etető- és 
itatórendszerek is megtoldják az ilyen nagyüzemi gazdaságok energiaigényét. Energiára van 
szükség, hogy tisztítsák és fenntartsák ezeket a házakat. 
Tekintet nélkül arra, hogy nagyüzemi gazdaságokban, szabad legelőn vagy más körülmények 
között nevelik az állatokat, vannak további energiát igénylő kívánalmak is. Energiát kell 
fordítani a felnőtt állatok vágóhidakra történő szállítására és levágás után az állat 
feldolgozására is. 
A fosszilis fűtőanyaggal való takarékosság hiánya mellett ennek a hihetetlen mennyiségű, 
állattenyésztésbe pumpált energiának van egy másik fontos környezeti hatása is. A fosszilis 
üzemanyagok és más energiaforrások megnövekedett felhasználása több szén-dioxidot, azaz 
üvegházi gázt termel. Következésképpen egy vegetáriánus típusú étrend csökkentené a 
fosszilis energiahordozók felhasználását, és az üvegházi gáz felgyülemlésében is csökkenést 
eredményezne. 

A farmerek megélhetésére való hivatkozása 

Mi van a farmerekkel? Az ebben a fejezetben található javaslatok nem szokatlanul szigorúak-
e egy olyan embercsoport számára, amelyik éppen azt a munkaerkölcsöt testesíti meg, ami 
Amerikát naggyá tette? Hangsúlyozni kellene, hogy a jelenlegi állattenyésztési politika sok 
becsületes ember erkölcsi bukását okozta szerte a világon. A farmerek általában arra 
törekednek, hogy jó szolgálatot tegyenek hazájuknak azáltal, hogy kielégítik a változó 
szükségleteket, melyeket a kormány, a tudomány és a lakosság világosan megfogalmazott. 
Ugyanígy nem áll szándékunkban, hogy a jelenlegi mezőgazdasági politikáért felelős 
törvényhozókat befeketítsük. Sok esetben a jelenlegi kormányzati politika a táplálkozás és 
élelmezés felőli régi gondolkodást tükrözi, ami a II. világháború korából nőtt ki. Segélyek, 
támogatások és más eszközök segítségével a farmereket gazdaságilag arra bátorították, hogy 
ezt a politikát kövessék, ami a hús- és tejtermelés maximalizálására törekedett. 
{Lábjegyzet:59 } 
Azok számára, akik jogosan aggódnak az állattartó farmerek nehéz helyzete miatt, van egy jó 
hír. A WHO kedvezően szól a farmerekre jellemző rugalmasságról és szociális 
vonatkozásokról. Kijelentik: "A farmerek az elmúlt 40 év során forradalmasították 



mezőgazdasági gyakorlatukat a maximált élelmiszer-termelés iránti igényekre válaszul, és úgy 
tűnik, hogy ismét hajlandók változtatni". {Lábjegyzet:60 } Hiszem, hogy a farmerek valóban 
válaszolnának a kihívásra, és további nagy lépéseket tennének, hogy az amerikaiak és a világ 
számára egészségesebb és környezetbarát élelmiszerekről gondoskodjanak. 
  

Következtetés 

Úgy tűnik, hogy döntő áttörés határán állunk. Ahogy az amerikaiak többsége felismeri, hogy a 
dohányzási szokásoknak személyes, közösségi és szociális hatásai is vannak, úgy kezdenek 
sokan rájönni arra, hogy táplálékválasztásunk nagymértékben befolyásolja nemcsak saját 
egészségünket, gyermekeink egészségét, hanem az egész világ jólétét és egészségét. 
Egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy bizonyos szempontból a mi mindennapos, látszólag 
kicsi, egyéni döntéseink végső soron a bolygónkon lévő élet alakulására is hatással vannak. 
Talán egyetlen választásunknak sincs olyan globális hatása, mint annak, mit teszünk a 
tányérunkra, pedig ez egyike a legalapvetőbb személyes döntéseinknek. 
  
  
  

                                      Huszadik fejezet 

A VEZETŐ HALÁLOKOKON TÚL 
  

Feküdtünk már álmatlanul az ágyban azon töprengve, mi a legjobb kezelés a reumás ízületi 
gyulladásra? A válasz valószínűleg nem, hacsak nekünk magunknak nincs ilyen betegségünk, 
vagy nem ismerünk valakit, aki ilyennel küszködik. A kezelésre és megelőzésre irányuló 
érdeklődésünk általában az iránt a betegség iránt élénk, ami közelről érint vagy fenyeget 
bennünket és azokat, akik közel állnak hozzánk. Az összes többi egészségügyi téma talán 
felkelti kíváncsiságunkat, de ha nem vagyunk hivatásos gyógyítók, ritkán fordítunk figyelmet 
rájuk. Például ha ebben a könyvben az egyik fejezetet "Együttélés a Von Hipple Lindau-
betegséggel" címmel adnánk közre, az átlagos olvasó csak addig lenne kíváncsi erre a 
fejezetre, míg meg nem tudná, hogy ez egy igen ritka genetikai betegség, ami az agyra és 
szemre hat. Az pedig, aki éppen ebben a betegségben szenved, valószínűleg ezt a fejezetet 
olvasná el először. 
Ahogy e könyv zárófejezetéről elgondolkodtam, feltettem magamnak a kérdést, mi van 
azokkal az emberekkel, akiknek az említetteken kívül másféle betegségeik vannak, olyanok, 
melyeket éppen csak megemlítettem? Hogyan hozhatnám tudomásukra, hogy az egészséges 
életvitel az ő kétségbeejtő egészségügyi problémáikra is megoldást nyújthat? Nem lehet az 
orvostörténet évkönyveiben feljegyzett valamennyi egészségügyi kérdésről fejezetet írni. 
Végül eljutottam a válaszhoz. Ebben az utolsó fejezetben olyan üzenetet adnék át 
olvasóimnak, amely arról szól, hogyan közelítsünk egy betegséghez vagy állapothoz az 
életvitel perspektívájából. Ez a fejezet felsorakoztat számos önmagában is érdekes, gyakori 
betegséget és egészségügyi problémát. Látni fogjuk, hogyan közelítsünk az életmód felől 
olyan betegségekhez, mint például az arthritis, a csontritkulás, a hályog, az asztma és egy 
seregnyi más egészségügyi kérdés. Az itt következők azonban olyan betegségekben 
szenvedőknek is segítenek majd, amelyeket külön nem említünk meg. Nem egy mindenre 
alkalmas kúrát kínálunk, hanem inkább egy rendszert, ami megerősíti szervezetünket, javít 



egészségünkön, és úgy általában csökkenti a betegségek és szövődményeik kockázatát. 
  

Módszer a megelőzésre és kezelésre 

Az 1970-es évek végén számos egészségügyi szakember, lelki vezető és nevelő gyűlt össze, 
hogy a Weimar Intézetnek nevezett, megelőzésre szakosodott új gyógyító központot 
kialakítsák. Az alapítók nem akartak valami újat létrehozni, csupán egy évszázados, általános 
jóléthez vezető megközelítési képletbe vetett bizalmukat szerették volna megszilárdítani. Meg 
voltak győződve arról, hogy az egészséghez vezető út sok ember számára nyolc, viszonylag 
egyszerű egészségügyi fogalmon keresztül vezet. E fogalmakat Ellen White népszerűsítette 
klasszikus, 1905-ben kiadott, "A gyógyítás szolgálata" (magyarul a Nagy orvos lábnyomában) 
c. munkájában. 
Talán különösnek tűnik, hogy az egy évszázaddal ezelőtt körvonalazott, egészségre vonatkozó 
elképzelések még ma is értékesek lehetnek, ha tekintetbe vesszük, mennyit haladt előre az 
orvostudomány azóta. E kötet számos fejezetében sokféle egészséggel kapcsolatos témával 
összefüggésben hivatkoztunk Ellen White-ra. Hogyan lehetett valakinek korát megelőző 
tudása? A Függelék X. megpróbál megfelelni erre a kérdésre. 
Weimar kialakított és védjeggyel látott el egy nyolc kezdőbetűből összeállított kifejezést, 
hogy megkönnyítse az egészség e nyolc elemére való emlékezést. Ez a kifejezés egyetlen 
szóba tömöríthető: ÚJ KEZDET. A kifejezés megválasztása találónak bizonyult. Ez a két szó 
(az angolban szándékosan egybeírták) nem csupán erre a nyolc lényegi elemre mutat, de 
megfogalmaz egy pontos üzenetet is: ezeknek az egyszerű tényezőknek az elfogadása a 
legtöbb embernek segítségére lesz, hogy életük új, teljesebb szakaszába lépjenek, ami szinte 
egy "új kezdet"-tel egyenértékű. 
Vegyük szemügyre, milyen betűkből áll az "új kezdet" (angolban NEWSTART). Az 1. ábrán 
{Kép:01 – A egészség nyolc alapelve} láthatjuk. 
Sokan ismerik már ezt a nyolc vagy majdnem mind a nyolc – a hosszú és teljesebb értékű 
élethez nélkülözhetetlen – természetes gyógyszert. Az egészség e nyolc eleme nem okoz 
meglepetést azoknak, akik elejétől végéig elolvasták ezt a könyvet. Az eddigiekben 
mindegyik fontosságáról meggyőződhettünk. 
Ebben a fejezetben számos olyan fontos egészségügyi kérdést érintünk, amelyre eddig még 
nem találtak választ. Amint az egyes, többnyire életünk minőségét érintő betegségeket 
megismerjük, hiszem, hogy újból ráérzünk majd annak az átfogó életmódnak az értékére, amit 
ez a könyv ajánl. Ez a nyolc elem alapul szolgál ahhoz, hogy bármilyen egészségügyi 
problémával sikeresen foglalkozzunk. 
Egy olyan valaki, akinek meghatározott egészségügyi problémája van, vagy aki szeretne 
bizonyos problémát elkerülni, lehet, hogy a NEWSTART nyolc eleme közül egyet vagy 
néhányat fontosabbnak tart a többinél. Más egészségügyi problémával küszködő embereknek 
talán az Isten erejébe, hatalmába vetett bizalom nyújtja a hiányzó kulcsot a megoldáshoz. 
A NEWSTART első eleme: a táplálék 

Az "új kezdet" első eleme a táplálkozás. Eddig is sok-sok oldalt szenteltünk a táplálék 
egészségünket befolyásoló hatásának. Láttuk, hogy segíthet megelőzni a szívbetegséget és a 
rákot. Láttuk, mennyire értékes a veseelégtelenség, vesekövek sőt még a bőrráncosodás 
elhárításában is. Megvizsgáltuk a komoly fertőző betegségek elkerülésében és mentális 
egészségünk javításában betöltött szerepét. Ám a teljes vegetáriánus étrend sok más jótékony 
hatást is eredményezhet, amit eddig nem említettünk. A táplálék persze csak egy eleme a 
programnak, de fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
  



Végszó a táplálék és az egészség kérdéséről 

Manapság, amikor az egészségügyi kiadások, költségek jelentőségéről sok szó esik, dr. 
Synove Knoutsen néhány bámulatra méltó adatot tett közzé a vegetáriánus étrend jótékony 
hatásairól. {Lábjegyzet:1 } Eredményei alkalmas módon bizonyítják a vegetáriánus életmód 
általános egészségre vonatkozó jótékony hatásait. Knoutsen megállapította, hogy a férfiak és 
nők esetében hozzávetőlegesen 15 százalékkal kevesebb volt a krónikus betegség a 
vegetáriánusok között a nem vegetáriánusokkal összehasonlítva. A gyógyászati eszközök 
felhasználása is csökkent. A nem vegetáriánusok esetében mindkét nemnél több kórházi 
ápolásról számoltak be, mint a vegetáriánusoknál. A nem vegetáriánusok 
gyógyszerfogyasztása sokkal gyakoribb. Körülbelül kétszer annyi gyógyszert szednek, mint a 
vegetáriánusok. 
  

A vegetáriánus étrend és az állóképesség 

Mi van a vegetáriánus étrend áldásos hatása mögött? Sok ember úgy gondolja, hogy ha 
egyszer átáll a vegetáriánus étrendre, gyengébb lesz. Afelől aggódnak, hogy majd nem érzik 
magukat elég erősnek vagy robusztusnak. Sokan nőttek fel olyan elgondoláson, hogy a hús és 
a tej fejleszt ki erős testet. Kiderült, hogy ez tévhit. A sportolók évek óta tudják, hogy az állati 
zsírt és fehérjét minimumon kell tartani, ha állóképességüket akarják fejleszteni. Általában 
véve a "szénhidrátos feltöltés" gyakorlatát követik. Ez a megközelítés a sportgyógyászatban 
végzett sok éves kutatásra épül. 
Az 1960-as évek végén végezték el az egyik klasszikusnak tekinthető vizsgálatot, amikor a 
skandináv kutató, dr. Per-Olaf Ástrand háromnaponta megváltoztatta a sportolók étrendjét. 
Minden egyes háromnapos időszak végén minden sportolóval nagy sebességen egy 
szobakerékpárt hajtatott. Eredményeit a 2. ábra {Kép:02 – A vegetáriánusoknak nagyobb az 
állóképessége} tünteti fel táblázatos formában. {Lábjegyzet:2 } 
Látjuk, hogy a húsban gazdag táplálék (fehérjében és zsírban bőséges) mellett körülbelül egy 
óra után kimerültek. Amikor kevert táplálékot fogyasztottak, amiben kevesebb volt a hús, zsír 
és fehérje, és több volt a növényi táplálék, majd kétszer annyi ideig – úgy 1,9 óra hosszat – 
tekerték a pedált nagy sebességgel. Amikor azonban vegetáriánus étrendet követtek, 2,78 
órányit is képesek voltak hajtani a pedált, míg a kimerültség beállt. 
Az állóképesség terén bekövetkezett drámai javulás nem okoz meglepetést azoknak, akik éles 
szemmel figyelik az állatvilágot. Végül is a vegetáriánus táplálékon lévő ökörnek, elefántnak 
és a lónak semmi oka a panaszra az erőt vagy az állóképességet illetően. A lovak képesek 
órákon át nagy sebességgel rohanni. Az elefántoknál megfigyelték, hogy akár 10-12 órát is 
rohannak előre nagy sebességgel. El tudjuk képzelni, micsoda súlyt cipel (több mint hat 
tonna) 25 mérföldes óránkénti sebesség mellett 10-12 órán keresztül? 
Másrészt a húsevő nagymacskák, például a gepárdok, tigrisek és mások induláskor nagy 
sebességet produkálnak, de rövid időn, akár öt percen belül kimerülnek. Az állatvilágban 
többnyire a vegetáriánus állatok jellegzetessége a kitartás, hogy hosszú ideig képesek 
maximális erőt kifejteni. 

Táplálékkiegészítők 

Amikor emberekkel a táplálkozás egészségügyi jótékony hatásairól beszélek, néhányan nem 
igazán elégedettek a javaslattal, hogy együnk több teljes gabonát és zöldségféléket. Valami 
többet akarnak vagy talán valamivel kevesebbet. Némi erőfeszítést, tervezést, új szokásokat 
igényel, hogy drasztikusan növeljük a gyümölcsök és zöldségfélék fogyasztását. Sokan úgy 



érzik, hogy könnyebb megoldás pótlékokat szedni (vitaminpirulákat), hogy a feljavított 
táplálkozás jótékony hatásait learassuk. Nem úgy javítanak, hogy jobbat esznek, hanem úgy, 
hogy kitartanak a régi táplálékok mellett, és vitamin-, valamint ásványianyag-kiegészítőket 
tesznek hozzájuk. 
Sajnos a többlet-vitaminadagok problémákat okozhatnak. Vegyük például a B-vitamint, a 
niacint. A niacin valójában egy sav (nikotinsav, nem tévesztendő össze a dohány nikotinjával) 
{Lábjegyzet:3 }, bár a természetben található mennyiségekben éppúgy működik, mint egy 
vitamin. De ha nagy mennyiségeket veszünk be ebből a savból, drogként hat. {Lábjegyzet:4 } 
Ennek az az oka, hogy ebből a vitaminból csak annyi kell, amennyit a szervezet fel tud 
használni. A többlet, amit nem tud vitaminként felhasználni, droghatásokat produkál. A 
droghatások között van a koleszterin és a trigliceridek csökkentése. {Lábjegyzet:5 } Sokan 
azért szedik drogadagban a niacint, hogy vérzsírjaikat normalizálják. 
Az összes többi droghoz hasonlóan drogadagokban a niacin is kiválthat mellékhatásokat. E 
mellékhatások között szerepel a gyomorfekély, a hasmenés, a szívritmuszavar, 
{Lábjegyzet:6 }, {Lábjegyzet:7 }, {Lábjegyzet:8 } a májbetegség, a köszvény és a 
cukorbetegség rosszabbodása. Csakúgy, mint a többi drognak, a niacinnak is van néhány 
kívánatos hatása, de van néhány nem kívánatos is. Aki nagy mennyiséget fogyaszt, az 
valójában gyógyszert használ, nem csupán vitamint. Egy niacinról szóló tudományos folyóirat 
a következő megjegyzésekkel összegezte álláspontját: "Sajnos ennek a szernek (niacin) az 
alkalmazása, a mellékhatásai miatt csak kifejezetten diszlipidémiától szenvedő (azaz 
különösen rossz vérzsírokkal rendelkező) pácienseknél indokolt, akiknél a mellékhatásokat és 
a potenciális toxicitást szigorúan ellenőrzik. {Lábjegyzet:9 } 
A B-vitaminok, a niacint is beleértve, vízben oldódnak, tehát könnyen felszívódnak. Ezért 
aztán sokan, akik nem igazán értenek a biokémiához, úgy gondolják, hogy szervezetük 
megszabadul a többletniacintól, és nem okoz semmi kárt. Azonban súlyosan tévednek. Más B-
vitaminok is okozhatnak problémákat, ha túl sok van belőlük. Nagy mennyiségű folsav 
álmatlanságot és más mentális rendellenességeket okozhat. A B6-vitamin (a piridoxin) nagy 
mennyiségben súlyosbíthatja a Parkinson-kórt és más idegi problémákat is okozhat. 
{Lábjegyzet:10 } 
A C-, egy másik vízben oldodó vitamin megnövelheti a vesekő kialakulásának kockázatát, ha 
nagy adagokban szedik. {Lábjegyzet:11 } Hasmenést és hasi görcsöket is okozhat. 
{Lábjegyzet:12 } Akik hirtelen felhagynak a napi 500 mg-nál nagyobb adagokban való C-
vitamin-fogyasztással, C-vitamin-hiány kialakulását idézhetik elő, mivel a szervezet a 
nagyobb vitaminadagok iránt függőséget alakított ki. {Lábjegyzet:13 } Fogmosáskor 
fogínyük könnyen kivérzett. A 3. ábra {Kép:03 – A túl sok vízben oldódó szedésének 
veszélyei} felsorol néhány, a nagy mennyiségű vízben oldódó vitaminok okozta problémát. 
A zsírban oldódó vitaminokat (A, D, E és K) a szervezet sokkal nehezebben szívja fel. Sokan 
szedtek már pótlék gyanánt szerény mennyiségű A-vitamint és ennek eredményeképpen 
megbetegedtek. Az A-vitamin napi 25 000 NE-nyi (nemzetközi egység) adagja sokféle 
problémát okozhat, májbetegséget, fejfájást, hajhullást, bőrszárazságot, csontfájdalmat, és 
ízületi fájdalmakat. {Lábjegyzet:14 } Terhes nők, akik 10 000 NE felett szednek ebből a 
vitaminból, gyermekeiket születési rendellenességek fokozott kockázatának teszik ki. 
{Lábjegyzet:15 } 
A nagy mennyiségű D-vitamin komoly problémákat okozhat, mivel beleavatkozik a szervezet 
kalciumegyensúlyába, és a vérben felszaporodik a kalcium (hiperkalcémia). Ez az állapot a 
legenyhébbektől az életet fenyegető tünetekig bármit produkálhat. A vele kapcsolatos 
problémák listáján szerepel a hányinger, émelygés, hányás, kimerültség, zavartság, magas 
vérnyomás, veseelégtelenség és kóma. {Lábjegyzet:16 } 
Nagy mennyiségben az E-vitamin is lehet toxikus, ami fáradtsággal, gyengeséggel, 
émelygéssel és hányással párosuló problémákat okoz. {Lábjegyzet:17 } Túl sok E-vitamin 



bizonyos egyéneket vérzékenységi problémáknak tesz ki, főleg azokat, akik vérhígító szereket 
szednek (antikoagulánsokat). {Lábjegyzet:18 }, {Lábjegyzet:19 } Dr. Sheldon Hendler széles 
körben idézett szaktekintély a vitaminok és ásványi anyagok területén. PhD-fokozatát a 
Columbia Egyetemen szerezte biokémiából, MD-fokozatát pedig a Kalifornia Egyetemen 
ugyanezen a területen. Az E-vitamin pótlásának veszélyeire igen sokszor figyelmeztetett, 
sokkal többször, mint a táplálékkiegészítők támogatói. Dr. Hendler semmi okát nem látja 
annak, hogy a felnőttek napi 400 NE-nél többet szedjenek, és felsorolja néhány 
mellékhatásokra vonatkozó aggodalmát, melyek akkor kezdődnek, ha az adagok elérik a napi 
600 NE-t. {Lábjegyzet:20 } 
Felmerülhet egy további aggasztó dolog a vitamin- és ásványianyag-pótlékok rutinszerű 
szedésével kapcsolatban. Meglepő, de vitamin- és ásványianyag-hiányt okozhatunk, ha nagy 
adagokban szedünk táplálékkiegészítőket. Hogyan történhet ilyesmi? Hogyan lehet, hogy 
értelmes emberek, akik többletvitamint és ásványi anyagokat szednek, nagyobb eséllyel teszik 
ki magukat hiánybetegségnek? A választ a vitaminok és ásványi anyagok között működő 
kölcsönhatás valódi megértésében találjuk. Számos útja van annak, ahogy a szervezet a 
vitaminokat és ásványi anyagokat szállítja és felhasználja. Ha egy vitaminból vagy ásványi 
anyagból többletmennyiséget szedünk, ez más vitaminok és ásványi anyagok felvételét és 
hasznosítását tekintve felborítja a kényes egyensúlyi állapotot. Néhány ilyen jellegű 
kölcsönhatást szemléltet a 4. ábra {Kép:04 – Vitaminok és ásványi anyagok kölcsönhatásai}. 
{Lábjegyzet:21 } 
Ezen az ábrán a vitaminokat ásványi anyagokkal összekötő vonalak a kölcsönhatásokat jelzik. 
Például a C-vitamint egy vonal köti össze a vassal. Ez a két anyag közötti kölcsönhatást jelöli. 
E különleges kölcsönhatás miatt nap mint nap nagy mennyiségű C-vitamint szedünk, 
szervezetünk a vasfelszívás növelésével fog válaszolni, ami más problémákat okozhat. Más 
anyagok közti kölcsönhatások pedig csökkenést okozhatnak egy anyag felszívódásában. Sok 
ember nincs tudatában ezeknek a potenciálisan káros kölcsönhatásoknak. Ebből az a tanulság, 
hogy senkinek sem szabadna gondos, alapos vizsgálódás nélkül nagy dózisokban 
táplálékkiegészítőket szednie. Ezen az ábrán 11 egymástól független kölcsönhatást láthatunk. 
Nem csak a vitaminok és ásványi anyagok között létezik kölcsönhatás. A vitaminok más 
vitaminokkal is kölcsönhatásba kerülhetnek, és az ásványi anyagok között is felléphet 
kölcsönhatás, ahogy az 5. {Kép:05 – Kölcsönhatások a vitaminok között} és a 6. ábra 
{Kép:06 – Kölcsönhatások esszenciális ásványi anyagok és nyomelemek között} szemlélteti. 
{Lábjegyzet:22 } 
12 vitamint és 27 lehetséges kölcsönhatást tüntettünk fel. Figyeljük meg, ahogy három 
népszerű vitamin, az A, C és E kölcsönhatásba lép egymással. Mi van az egyszerű 
vitaminpirulával vagy a Totál cereáliában lévő kiegészítőkkel? Ezek, szemben a többivel, 
általában nem tartalmaznak nagy mennyiségben táplálékkiegészítőket. Nem valószínű, hogy e 
termékek fogyasztásának komoly utóhatásai lennének (ámbár valószínűleg nincs is rájuk 
szükség, ha valaki egészségesen él, és követi az ebben a könyvben javasolt étrendet). 
Vannak helyzetek, amikor egyes betegségek kezelésében nagy vitaminadagok jótékony 
hatásúak. Az ilyen kiegészítőket azonban a legjobb valaki olyannak az irányítása alatt szedni, 
aki nagyon is tisztában van az efféle megközelítés kockázataival és áldásaival. A 
vitaminkiegészítők, -pótlékok válogatás nélküli, összevissza alkalmazása inkább növeli, mint 
csökkenti az egészségkockázatot. 
A "Jó hír a rákról: megelőzhető" című második fejezetben erről a jobb útról esik szó, hogyan 
nyerjük el a vitaminok jótékony hatását pótlékok szedése nélkül. Közzéteszek néhány 
izgalmas, új kutatási anyagot, melyek szerzői síkra szállnak néhány teljes értékű növényi 
táplálék mellett, amely antioxidánsokat is tartalmaz. Korábban azt gondolták, hogy ezek 
tartják féken a vitaminokat. Például egy újabb kutatás jelzi, hogy 1100 NE E-vitaminnal 
egyértékű antioxidáns hatást érünk el, ha elfogyasztunk egy csészényi zöld levelű zöldséget, 



mondjuk kelkáposztát. A kelkáposzta úgy fejti ki a hatását, hogy közben nem tesz ki 
bennünket a nagy E-vitamin-adagok kockázatának, mert csak 13 NE antioxidáns E-vitamint 
tartalmaz. Viszont egy seregnyi más antioxidáns is van benne, melyek 1100 NE E-vitamin-
kiegészítővel teszik egyenértékűvé. {Lábjegyzet:23 } 
E könyv más fejezeteiben megfogalmazott tanulság az, hogy sok gyümölcs és zöldségfélének 
erős antioxidáns hatása van, melyek a vitamintartalmukra épülő várakozásokat messze 
meghaladják. A növényi táplálékokban természetes módon előforduló más kemikáliák is sok 
olyan funkciót helyettesíthetnek, melyekről eddig azt gondoltuk, hogy specifikus 
vitaminokkal kapcsolatosak. 
Azt is tudjuk, hogy a bőséges gyümölcs-, gabonaféle- és zöldségfogyasztás évekkel 
hosszabbíthatja meg életünket. Tanulmányok jelzik, hogy az átlagos vegetáriánus étrend több 
mint egy évtizeddel is növelheti egy ember életét, amit eddig a húsban bőséges, növényi 
anyagokban szegény étrendtől vártak. Akik e könyvet alaposan átolvasták, feltehetően 
világosan látják, hogy az az út, melyen a vegetáriánus étrend a hosszú életet előmozdítja, 
egyben az az életmód, mely lényegesen csökkenti a két legfőbb gyilkos, a szívbetegség és a 
rák kockázatát, továbbá más degeneratív betegségek esélyét is. Ahelyett, hogy kiegészítők, 
pótlékok használatán gondolkodnánk a helyes táplálkozás kérdése kapcsán, gondoljunk 
inkább az egészséges ételek fogyasztására. 
A táplálékkiegészítők, pótlékok alkalmazása egy másik kérdést is felvet: a vitamin- és 
ásványianyag-kiegészítők tényleg növelik az ember életidejét? Szerencsére elég régóta 
körülöttünk vannak, hogy statisztikailag meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést. 
  

Vitaminpótlékok és az élettartam 

Mennyiben különböznek a táplálékkiegészítők a természetes ételektől? Ezt a kérdést tették fel 
nem is olyan régen a Krónikus Betegségek Országos Megelőzési Központjának kutatói. A 
kutatók az első országos egészségügyi és táplálkozási felmérés kiterjedt adatbázisát 
használták (1971-től 1975-ig állították össze), majd 1987 folyamán kimutatták a résztvevők 
halálozási arányát. Megállapították, hogy a táplálékkiegészítőket alkalmazók nem éltek 
tovább, mint azok, akik nem fogyasztották őket. {Lábjegyzet:24 } Meglátásaikat így 
összegezték: "Nem találtunk bizonyítékot a vitamin- és ásványianyag-pótlékokat fogyasztók 
között az élettartam növekedésére". Az étrend-kiegészítők talán nem is érnek annyit, mint 
amennyivel kecsegtetnek. 
Nyilvánvaló, hogy a táplálkozás egészségtanának alapzata nem a vitamin- és ásványianyag-
pótlékokon nyugszik. Gyümölcsök, gabonafélék és zöldségfélék bőséges fogyasztásában 
rejlik a hosszú élet titka. Ezek a táplálékfélék nemcsak a vitaminok és ásványi anyagok 
jótékony hatását nyújtják – amit amúgy is tudunk róluk –, hanem egy seregnyi még fel sem 
fedezett hatóanyagot is tartalmaznak. Ha az ember vitaminkiegészítő programon szeretne élni, 
ki kell várja, míg a tudósok még többet tudnak meg a növényi táplálékokban lévő egészséges 
vegyületekről, és rájönnek arra is, hogyan kell őket izolálni laboratóriumban és végül hogyan 
kell kereskedelmi forgalomban árusított élelmiszerkiegészítőkké alakítani őket. Ha viszont 
gyümölcsöket, zöldségféléket, teljes gabonaneműeket és mérsékelt mennyiségben dióféléket, 
valamint magvakat fogyasztunk, a legerősebb védelmül szolgáló fitokemikáliákat vesszük 
magunkhoz már azelőtt, hogy felfedezték volna őket. 
A tisztán vegetáriánus étrend táplálkozástani értékére vonatkozó tudományos bizonyítékok 
ellenére a "régi iskolának" van még néhány híve, akik úgy vélik, hogy az efféle étrend éppen 
táplálkozástani szempontból hiányos fehérjében és kalciumban. Ahogy "A nagy hús- és 
fehérjemítosz" c. fejezetben kimutattuk, az 1950-es években harvardi kutatók bebizonyították, 
hogy a teljesen vegetáriánus étrend tökéletesen elégséges fehérje szempontjából is. 



Ugyanebben a fejezetben azt is kimutattuk, hogy a tisztán vegetáriánus étrenden élőknek 
sokkal kisebb mennyiségű kalcium bevitelére van szükségük, mint húsevő és tejtermékeket 
fogyasztó embertársaiknak. A vegetáriánus étrendben is van igen sok kitűnő kalciumforrás. 
Ilyenek a zöld leveles zöldségfélék. 
Csupán egyetlen tápanyag keltett bizonytalanságot a tisztán vegetáriánus étrenden lévők 
lelkében, ez pedig a B12-vitamin. Érdekes, de ebből a vitaminból csak igen kevés kell. Egy 
uncia századrésze (0,28 gramm) is több, mint amennyi egy egész életre elég (feltéve persze, 
ha életünk folyamán kis mennyiségekben, folyamatosan jut szervezetünkbe). Noha csak igen 
kevés kell ebből a vitaminból, teljes hiánya bonyodalmakat okozhat, például vérszegénységet, 
idegrendszeri problémákat. Mostanáig még senki sem talált megbízható növényi B12-forrást. 
Ezért azután sok vegetáriánus úgy gondolta, hogy vérvizsgálattal évente ellenőriztetnie kell 
B12-szintjét, hogy megbizonyosodjon róla, nincs-e B12-hiánya, vagy a biztonság kedvéért ki 
kell egészítenie étrendjét e vitaminnal. 
Dr. A. Mozafar, egy svájci kutató felfedezte, hogy bizonyos növények igenis tartalmaznak 
B12-vitamint. {Lábjegyzet:25 }, {Lábjegyzet:26 } Továbbá elvégzett egy kísérlet-sorozatot, 
hogy megállapítsa, vajon az organikusan növekvő növényi táplálékok szöveteiben nincs-e 
nagyobb koncentrációban B12, mint a műtrágyázott talajban felnövekvőkben. {Lábjegyzet:27 
} Eredményeit a 7. ábra {Kép:07 – A szerves trágyával kezelt növényekben több a B12-
vitamin} mutatja. 
Figyeljük meg, hogy B12 van a szójababban, az árpában és a spenótban, és amikor szerves 
trágyán növekednek, a B12 mennyisége lényegesen magasabb értéket mutatott. Ez a kísérlet 
azonnal sokkhatást keltett. Mozafar munkája egy jól megalapozott táplálkozási nézettel (amit 
még vegetáriánus tudósok is fenntartottak) fordul szembe, miszerint még a hagyományosan 
nevelt növényekben sem található B12. Mivel beszámolt arról, hogy még a műtrágyával 
nevelt növényekben is van ilyen vitamin, néhány táplálkozástudományi szakértő nem akart 
hinni neki. 
A kutatás sok kérdést váltott ki. Nem csúsztak-e hibák a B12 mérésébe? Volt-e valami eltérő a 
kísérletben felhasznált talajban? Valóban volt növekedés a B12-tartalomban bizonyos szerves 
trágyán nevelt növények esetében? Több kísérletre van szükség, amelyek megerősíthetik 
Mozafat eredményeit. Néhányan most azt hangsúlyozzák, hogy a B12 nélküli, teljesen 
növényi alapú étrend kielégíti valamennyi táplálék iránti szükségletünket. 
Amíg nincs az összes válasz birtokunkban, jobban szeretem az óvatosságot. Azt ajánlom, 
hogy a tisztán vegetáriánus étrenden élők szedjenek rendszeresen B12-pótlékot, vagy 
fogyasszanak olyan ételeket, melyeket B12-vel dúsítottak. Ilyenek például a reggelire 
fogyasztott gabonapelyhek vagy húsutánzatok. E könyv megírása idején legalább 12-féle 
müzli és gabonapehely kapható, melyek tekintélyes mennyiségben tartalmaznak B12-t. 
Néhány tejutánzat is tartalmaz B12-t, ugyanannyit vagy többet, mint a tehéntejben található 
mennyiség. Egy átlagos embernek napi 5 mikrogrammra van szüksége. A függelékben 
megtaláljuk a különböző gyártmányú tejutánzatokban és gabonapelyhekben lévő B12 és más 
tápanyagok mennyiségének listáját. 
  

A NEWSTART második eleme: a testgyakorlás 

Ebben a fejezetben eddig a NEWSTART első elemét vizsgáltuk. A második elem, a 
testgyakorlás is döntő fontosságú az egészség érdekében. E könyvben a testgyakorlás 
ismétlődő téma volt a betegségek megelőzésével kapcsolatban. Ha a fizikai tevékenység napi 
500 kalóriánál többet használ fel, ezzel arányosan csökken a halálozási arány. 
{Lábjegyzet:28 } A legnagyobb jótétemény azoké, akik legalább heti 3500 kalóriát 
használnak el testgyakorlás során. De abból is sok előny származik, ha csak heti 750 kalóriát 



emésztünk fel ily módon. {Lábjegyzet:29 } Szeretnénk segíteni Önöknek, hogyan tervezzenek 
testgyakorló programot, ezért a 8. ábrán {Kép:08 – A mérsékelt testgyakorlás példái} 
felsoroltuk azokat a tevékenységeket, melyek 150 kalóriát égetnek el. {Lábjegyzet:30 } 
Az 1990-es években szinte mindenki hallott a testgyakorlás jelentőségéről mind a 
szívbetegség mind pedig a rák kockázatának csökkentésében. Az állóképesség céljából 
végzett tréning néhány jótékony kardiovaszkuláris hatása a 9. ábrán {Kép:09 – Állóképesség-
javító tréning áldásos hatásai a szívre és az érrendszerre} látható. {Lábjegyzet:31 } 
Figyeljük meg, hogy a vérrögösödésre való hajlam csökkenése az állóképességet javító 
testgyakorlás eredménye, ami védelmet nyújt a szívrohamok és agyvérzések ellen. A HDL is 
növekszik. Évek óta tudjuk, hogy a testgyakorlás növeli a jó koleszterin, a HDL szintjét. A 
kutatás arra utal, hogy a testgyakorlás és a HDL-szint között dózisvisszahatás reakció van. 
Egyszerűen szólva minél több a testgyakorlás, annál magasabb a HDL-szint. Közel 3000 
ember HDL-jét mérték meg, akiket a testgyakorlás bevallott mértéke szerint soroltak be. Az 
eredményeket a 10. ábra {Kép:10 – A HDL szintje a testgyakorlás mértékével arányosan nő} 
tünteti fel. {Lábjegyzet:32 } 
A HDL és a testgyakorlás közötti reakció-kapcsolatot igazoló vizsgálat további magyarázatot 
kínál a jó fizikai kondíció szívműködést javító hatásaira. Figyeljük meg tüzetesebben az ábrát. 
Mivel a dohányzásnak erőteljes HDL-csökkentő hatása van, a dohányosokat kizárták a 
kísérletből. Más szóval, e kísérlet alapján nem tudjuk meg, hogy vajon a testgyakorlás 
ugyanígy növeli-e a HDL-t dohányosok esetében is. Amit viszont tudunk: hogy a dohányos, 
aki aggódik, hogy ki van téve a szívroham kockázatának, legjobban tenné, ha abbahagyná a 
dohányzást amellett, hogy testgyakorlást folytat és helyesen táplálkozik. A kutatás azt 
feltételezi, hogy a testgyakorlás javítja a dohányzásról való sikeres leszokás esélyeit. Egy, a 
Brown Egyetemen folytatott vizsgálat megállapította, hogy a testgyakorlást végző nők 
esetében kevésbé valószínű, hogy ismét elkezdjenek dohányozni. {Lábjegyzet:33 } 
A testgyakorlás jól ismert áldásokat tartogat a cukorbetegek és magas vérnyomásban 
szenvedők részére is. Egy testgyakorló program egyik igen lényeges eredménye, hogy 
serkenti az immunrendszert, és emeli az energiaszintet. Sokkal több jótéteménnyel párosul az 
állóképességet javító tréning, mint ahogy azt a 11. ábra {Kép:11 – Az állóképességet javító 
tréning további áldásai} feltünteti. {Lábjegyzet:34 }, {Lábjegyzet:35 } 
Egy érdekes vizsgálat során megpróbáltak javítani két Alzheimer-betegségben szenvedő 
csoport kommunikációs képességein. Az egyik csoportot gyaloglásra fogták, a másiknak 
pedig beszélgetéssel kapcsolatos feladatokat kellett megoldania. A testgyakorlást végző 
csoportnál több mint 40 százalékos javulást tapasztaltak kommunikációs képességeik terén, 
míg a "beszélgetésterápiára" fogott csoportnál semmi javulást nem észleltek. 
{Lábjegyzet:36 } 
A testgyakorlás jótékony hatásaira vonatkozó összes izgalmas bizonyítékot szemügyre véve 
talán a legbámulatosabb eredmény a széleskörű betegségmegelőzés, ami akkor következik be, 
ha valaki rendszeresen végez testgyakorlást. A legújabb becslések szerint a testgyakorlás 
hiánya Amerikában a három fő betegségből eredő halálesetek egyharmadáért felelős: 
szívkoszorúér-megbetegedés, vastagbélrák és cukorbetegség. {Lábjegyzet:37 } 
A NEWSTRART program első két eleme (a táplálkozás és a testgyakorlás) csodálatosan 
kiegészíti egymást. A testgyakorlás a táplálkozással együttműködve több jótékony hatással jár, 
mint egyik vagy másik egyedül. Ez a szívbetegség, a rák és a cukorbetegség esetében is. Sőt 
az élet minőségével kapcsolatos kérdésekre is igaz. Emlékezzünk a sportolók állóképességére 
vonatkozó klasszikus vizsgálatra, ami nyilvánvalóvá tette a vegetáriánus étrend előnyeit. 
További, az élet minőségét javító hatás a szellemi teljesítőképességben jelentkezik. Például 
középkorú egyénekről, sőt még a 80-as éveikben járókról is bebizonyosodott, hogy ha nem 
szenvednek Alzheimer kórban, hogy a kilenc-tíz hetes aerobikprogramot követően mérhető 
javulás mutatkozik az emlékezőképességükben. {Lábjegyzet:38 } Az idősebb amerikaiak 



mentális funkciója is egyre jobb, ha növelik a testgyakorlás mennyiségét. Amint egy kutatás 
eredményeit összegző cikk megfogalmazza: "Egyértelmű lineáris összefüggés van az aktivitás 
szintje és a kognitív (mentális) teljesítőképesség szintje között." {Lábjegyzet:39 } A Szellemi 
Egészség Országos Intézete (National Institute of Mental Health) által összehívott 
egyeztetőbizottság további, a testgyakorlásból eredő fontos életminőséget javító hatásokat 
azonosított. A 12. ábrán {Kép:12 – A testgyakorlás javít az élet minőségén} soroljuk fel őket. 
{Lábjegyzet:40 } 
Noha az egészségügyi szakemberek évek óta hangsúlyozzák a testgyakorlás fontosságát az 
életet fenyegető betegségek megelőzésében, hogy pácienseiket rávegyék a testgyakorlás 
végzésére, valószínűleg nem ez a leghatékonyabb stratégia a testmozgás előmozdítására. Az 
élet minőségének különböző területein beálló javulás a legfontosabb tényező, amiért sokan 
rendszeres testgyakorlókká válnak. A Runner's World futómagazin 1990-ben közzétette 700 
előfizetőjének testgyakorlási eredményeit. Figyeljük meg, milyen különböző indoklással 
vállalják az emberek a testgyakorlást. 
A legfontosabb indokok mind összefüggésben vannak az élet minőségével. Lejjebb haladva a 
listán az "életet mentő" indokok szerepeltek, melyekről azt hitték az egészségügyi 
szakemberek, hogy ezek a legösztönzőbbek. A szívbetegség megelőzése csupán 42%-nál 
szerepelt a testgyakorlás indokaként. 
Az egészségügyi kutatás egyre többet és többet fedez fel a testgyakorlásnak az élet 
minőségére gyakorolt jótékony hatásai közül. A harvardi kutatók mostanában bizonyították, 
hogy a testgyakorlás csökkenti a felnőttkori cukorbetegség kialakulásának a kockázatát. 
{Lábjegyzet:41 } Már heti egy edzés 29 százalékkal csökkenti a cukorbetegség esélyét. A 
megelőző hatás nemcsak a súlycsökkenés eredménye volt. Egy másik kísérlet arra enged 
következtetni, hogy a rendszeres testgyakorlás segít megelőzni a halláskárosodást. 
{Lábjegyzet:42 } Dr. Helaine M. Alessio és kollégái az ohióbeli Miami Egyetemről 28 embert 
viszonylag nagy zajnak tettek ki (100 decibel). A legedzettebb alanyok hallóképessége 
kevésbé csökkent, mint azoké, akik nem voltak edzettek. Az egyik magyarázat erre a 
különbségre, hogy a rendszeres testgyakorlás talán javítja az oxigéndús vér átfolyását a fül 
parányi véredényein. 
A testgyakorlás messze ható áldásainak egyik bizonyságát publikálták, amikor az 
Egészségügyi Központ és az Amerikai Sportorvosi Kollégium 1995-ben közzétett egy 
ideálisnak mondható napi testgyakorlási tervet. A javaslat heti háromszori testgyakorlást 
elégségesnek tartott. A beszámoló szavai szerint: "Minden felnőtt amerikainak áldoznia 
kellene 30 percet vagy még többet mérsékelt intenzitású fizikai tevékenység végzésére. Az 
lenne a legjobb, ha minden nap jutna rá idő. {Lábjegyzet:43 } 
A rákról szóló második fejezetben a figyelmet a testgyakorlás immunrendszerre gyakorolt 
hatására összpontosítottuk. Látunk néhány bátorító kísérletet, amelyek bizonyították, hogy a 
testgyakorlás képes csökkenti a rákos megbetegedések előfordulását általában {Lábjegyzet:44 
}, és különleges segítséget nyújt pusztító rákbetegségek, a tüdő-, vastagbél-, méh-, 
petefészek-, hüvely- és méhnyakrák előfordulása esetén. {Lábjegyzet:45 }, {Lábjegyzet:46 }, 
{Lábjegyzet:47 } A testgyakorlás serkenti az immunrendszert. A testgyakorlás segíti a 
természetes ölősejteket, és speciális vegyi anyagok kiválasztását is elősegíti. Ugyanezek az 
immunrendszerre gyakorolt jótékony hatások, melyek segítenek megelőzni az életet fenyegető 
rákbetegségeket, gátolják olyan közönséges betegségek bosszantó hatását is, mint a köhögés, 
megfázás, influenza. {Lábjegyzet:48 } 
Nem egészen világos, mennyi testgyakorlásra van szükség a rák megelőzéséhez. A 
következetesség igen fontos tényezőnek látszik. Valószínűleg ugyanez igaz a testgyakorlásból 
eredő, immunrendszerre gyakorolt jótékony hatásokra is. A fertőzések és rák elleni harcra 
vonatkozó következtetés így hangzana: a testgyakorlás napi életvitelünk része legyen. 
Sok ülő foglalkozású középkorú vagy idősebb ember retten vissza attól, hogy nekikezdjen egy 



testgyakorló programnak, mert fél a szívrohamtól. Ha azonban lassan indít, és a testgyakorlást 
nem végzi kifáradásig, minden esélye megvan arra, hogy nem kell orvosával konzultálnia, 
mielőtt nekilát egy ilyen programnak. 
Bizonyos esetekben az állóképességi tréning elkezdése előtt szükség lehet kivizsgálásra. 
{Lábjegyzet:49 } Ezeket a 13. ábrán {Kép:13 – Kinek kell kivizsgáltatnia magát, mielőtt 
belekezd egy állképességet javító testgyakorló programba?} ismertetjük. 
Az ábra közvetlenül az egyeztető konferenciáról idéz, amit a Nemzeti Egészségvédő Intézet 
foglalt írásba 1996-ban. A rendezvényre sok olyan embert hívtak meg, akik szakértőnek 
számítanak a testgyakorlás és a szívbetegségek területén, hogy a fizikai testgyakorlásra 
vonatkozó egyeztetett véleményüket nyilvánosságra hozzák. A fenti egyeztetett 
megfogalmazás szerint ha egy 45 éves férfi dohányzik és magas a vérnyomása, kivizsgálásra 
van szüksége a tréninget megelőzően, mert a szívrohamra való tekintettel sokszoros 
rizikótényezővel rendelkezik. Ha csak egy a kockázati tényezők száma, nincs szüksége 
kivizsgálásra. A szív- és érrendszeri kockázati tényezőkre vonatkozó további információ 
található a harmadik fejezetben. 
Évekkel ezelőtt Ellen White felismerte a fizikai testgyakorlás áldásait, ahogy a 14. {Kép:14 – 
Minél jobban rozsdásodik, annál jobban használódik} {Lábjegyzet:50 } és 15. {Lábjegyzet:51 
} ábrán {Kép:15 – A reggeli testgyakorlás} látható. 
Egy figyelmeztető megjegyzés: noha a mérsékelt testgyakorlásról kiderült, hogy jó hatással 
van az immunrendszerre, a kimerítő testgyakorlás viszont nem. A teljes kimerülésig végzett 
testgyakorlás a versenyszerű sportolókra jellemző, és az immunválasz csökkentése által 
ellentétes irányban hat. {Lábjegyzet:52 } 

A NEWSTART harmadik eleme: a víz 

A sűrűbb, tapadósabb vér növeli az agyvérzés és a szívbetegség kockázatát. Hematokritnak 
nevezik azt a laboratóriumi mértékegységet, ami részben meghatározza a vér sűrűségét. A 
vérben lévő vörösvérsejtek számát tükrözi, és általában párhuzamos a hemoglobinszinttel. Az 
50%-kal nagyobb hematokritérték megkétszerezi a szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulásának esélyét férfiaknál, nőknél pedig négyszeresére emeli a kockázatot. 
{Lábjegyzet:53 } Ha valaki nem iszik elég vizet, emelkedik a hematokrit szintje és így megnő 
a szívrohamok és agyvérzések esélye. Ugyancsak a vízhiány okozza a vörösvérsejtek 
dehidratációját, így kevésbé rugalmassá válnak, s nagyobb a hajlamuk a rögképződésre. 
{Lábjegyzet:54 } 
Igen sok adatot tettek már közzé eddig a vérátfolyás jellemzőinek a témájáról és annak a 
különböző betegségállapotokra gyakorolt hatásáról. {Lábjegyzet:55 }, {Lábjegyzet:56 }, 
{Lábjegyzet:57 }, {Lábjegyzet:58 } A kutatási eredményeket gyakran "hemoreológia" címszó 
alatt jelentetik meg. Ez a kifejezés a "hemo" szóból ered, ami a vérre utal, és a "reológia" 
szóból, ami viszont az összetett (komplex) anyagok átfolyási, áramlási tulajdonságainak 
tanulmányozására. E kutatás témakörébe tartozik többek közt, hogy a megfelelő mennyiségű 
víz fogyasztása egészséges életvitellel kiegészülve segíthet megelőzni sokféle betegséget és 
azok szövődményeit. A 16. ábrán {Kép:16 – A megnövekedett vérátfolyás jótékony hatásából 
eredő változások} feltüntetünk néhány jótékony hatást, ami a bőségesebb vízbevitel révén a 
vérátfolyás javulásából ered. 
A cukorbetegség is összefügg a vér nyúlós, sűrű voltával. Ahogy a vércukorszintet mind 
jobban uraljuk, úgy múlik el a nyúlóssága. Az irányítás, ellenőrzés alatt nem tartott 
vércukorszint – részben a dehidratáció miatt – az egyén vérét fokozottabb nyúlósságra 
hajlamosíthatja. Amikor a vércukor felszökik, a vesék cukrot vesztenek, és a cukor vizet visz 
magával. A vér besűrűsödésének kérdése a cukorbetegeknél különösen aggasztó, mert a vér 
besűrűsödése szerepet játszhat a cukorbetegséggel összefüggő vese- és idegkárosodásban. 



{Lábjegyzet:59 } 
Úgy tűnik, hogy a vér besűrűsödése a magas vérnyomásban is szerepet játszik. A lakosság 
körében végzett tanulmányok szerint minél magasabb valakinek a vérnyomása, annál inkább 
hajlamos a vére a besűrűsödésére. Ha valaki csökkenteni tudja a hematokritot, a vérnyomása 
is csökkenni fog. Ez pedig további haszonnal jár: Az alacsony vérnyomás és a kisebb 
vérsűrűség nagymértékben hozzájárul az agyvérzés veszélyének csökkenéséhez. 
{Lábjegyzet:60 } 
Persze akik magas vérnyomásuk miatt vízhajtókon élnek, bizonyos tekintetben 
állandósíthatják is problémáikat. Ez azért következhet be, mert ezek a szerek csökkentik a vér 
térfogatát, és ezzel hozzájárulhatnak a vér besűrűsödéséhez. Ezek a "gyógyszerek" ugyanis 
nemcsak a szervezetből "hajtják ki" a vizet, hanem a vörös vérsejtekből is, melyek így 
elveszítik rugalmasságukat, alakíthatóságukat. {Lábjegyzet:61 } Gondoljunk csak arra, hogy 
az ilyen jellegű változások még jobban hajlamosítják a vért a rögképződésre. Így aztán 
állandósulhat a magas vérnyomás. 
Vannak, akik úgy gondolják, hogy a magas vérnyomás csökkentésében és az agyvérzés 
megelőzésében a víz más módon is közrejátszhat. A tiszta víz ugyanis úgy működik, mint egy 
gyenge vízhajtó. Ha a kelleténél több vizet iszunk, a vese kiválasztja, eltávolítja a felesleget. 
Igen ám, de a vese úgy választja ki a vizet, hogy ahhoz nátriumot társít. Következésképpen a 
bőséges vízivás némi nátriumvesztéssel jár. Mivel a sok vízivás apasztja a szervezet nátrium-
raktárait, a vér nyomása is csökken. 
Persze nemcsak a rendszeres és bőséges vízivás teszi folyékonyabbá a vért, hanem más 
életmódbeli szokások is, mint például a dohányzás abbahagyása, mindennemű alkohol 
kizárása, a testsúlycsökkenés (ha szükség van erre), a rendszeres és mértékletes testmozgás 
{Lábjegyzet:62 }, {Lábjegyzet:63 } és a rostban gazdag zsírban, és fehérjében pedig szegény 
étrend. {Lábjegyzet:64 }, {Lábjegyzet:65 }, {Lábjegyzet:66 } 
Ami pedig a testmozgást illeti, érdemes megjegyezni, hogy a mértékkel végzett fizikai 
tevékenység jótékony hatással van a vérkeringésre, de a túlzásba vitt mozgás (túlzott 
erőkifejtés) hátrányosan hat a vér folyékonyságára. Például azoknak a vére, akik melegben 
mozogva nagyon megizzadnak, könnyen besűrűsödhet, mivel csökken a térfogata. 
{Lábjegyzet:67 } 
A vízivásnak még más előnyei is vannak. Édesanyánk nem hiába mondta, hogy jót tesz a 
vesénknek és húgyhólyagunknak. Ő még nemigen tudta, hogy ezzel megelőzhető az 
epehólyag megbetegedése. Tanulmányok sokasága igazolja, hogy a bőséges vízfogyasztás 
felhígítja az epét (az epehólyagban), és így jelentősen csökkenti a kőképződés esélyeit. 
{Lábjegyzet:68 }, {Lábjegyzet:69 }, {Lábjegyzet:70 } Igen bölcs dolog lenne, ha a 
túlsúlyosak, vagy akiknél az epekő úgymond "családi vonás", netán akik éppen epehólyag-
betegségben szenvednek, fontolóra vennék a nagyobb mennyiségű víz fogyasztását. 
Orvosi praxisomban olyan esettel is találkoztam, hogy a kevés vízivás művi úton túl alacsony 
vércukorszintet, azaz hipoglikémiát okoz. Ez a probléma szinte általánosnak mondható az 
alacsony vérnyomással rendelkező fiataloknál. Sohasem felejtem el azt az üzletasszonyt, aki 
rengeteg laboratóriumi vizsgálatot végeztetett, hogy kiderítse, miért vannak hipoglikémiás 
ájulásos időszakai. A válasz persze váratott magára. Én viszont arra gyanakodtam, hogy talán 
túl kevés vizet fogyaszt. Arra bátorítottam tehát, hogy minimum 12 pohár vizet igyon meg 
naponta. Követve tanácsomat megszűnt a problémája. 
A bőséges vízivás csökkenti a vesekövek kialakulásának a kockázatát, mivel az urogenitális 
rendszerben felhígítja az ásványianyag-tartalmat. De a húgyvezeték-fertőzés rizikófaktorát is 
nagymértékben redukálja. A dohányosok körében pedig segíthet a húgyhólyagrák 
megelőzésében, gyógyításában. A dohányzás következtében nagyon sok karcinogén (rákkeltő) 
anyag halmozódik fel a szervezetben (lásd a 16. fejezetet), ami többek között a 
húgyhólyagban raktározódik el. De minél több vizet iszunk, a mérgező anyagok (toxinok) 



annál kevésbé koncentrálódnak (sűrűsödnek be). És annál inkább képesek kiürülni a 
szervezetből. Sőt mi több, az ivás olyan nagy jelentőségű, hogy az Amerikai Orvosi Társaság 
lapjának egy friss száma arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen komoly problémákkal néznek 
szembe azok az idősebb amerikai polgárok, akik kevés folyadékot fogyasztanak. 
{Lábjegyzet:71 } Harvardi kutatók felméréseket végeztek, amelyek szerint több mint 
egymillió nap kórházi ápolást és egymilliárd dollárt lehetne megtakarítani, ha az idősebb 
emberek elegendő folyadékot innának. 
Ebben a szakaszban csak vázlatosan, nagy vonalakban érinthetem ezt az izgalmas témát, csak 
hogy mindenkit arra bátorítsak, hogy naponta bőségesen igyon vizet. A vízivás enyhíti a 
szenvedést, dollárokat és életeket ment meg Egy sereg fizikális probléma kezelésére a vizet 
külsőleg is fel lehet használni, mint például izomfájdalmak, húzódások stb. esetén. A 
hidroterápia vagy más néven vízterápia témakörének kifejtése azonban már túllépne e fejezet 
keretein. A lényeg az, hogy a víz külső alkalmazása igen sikeresnek mondható például a 
különféle fejfájások, asztma, izomláz, emésztési panaszok esetében. 
  

A NEWSTART negyedik eleme: a napsugár 

Sajnos a napsugárzásnak van egy rossz oldala. A napfényből származó nagy mennyiségű 
ibolyántúli sugárzás bőrrákot okozhat, a mérsékelt napfény viszont rendkívül hasznos lehet. 
Például a napsugár komoly szerepet játszik a csontritkulás megelőzésében, mivel a 
koleszterint D-vitaminná alakítja, ami rendkívüli jelentőséggel bír az erős, egészséges 
csontozat kialakulásában és fenntartásában. {Lábjegyzet:72 } 
A fehérjével foglalkozó 7. fejezetben láthattuk, hogy az állati eredetű fehérje bőséges 
fogyasztása jelentős szerepet játszik a csontritkulás kialakulásában. A napsugárzás és a 
táplálkozás mellett még más NEWSTART-elemek is segítséget jelenthetnek a betegség 
kezelésében. A testmozgás például alapvető fontosságú, mivel akadályozza az időskori 
csontvesztést. A Saint Louis-i Washington Orvosi Egyetemen végzett kutatás szerint egy nő 
évente 2–3%-kal növelheti csonttömegét csupán testmozgással. {Lábjegyzet:73 } 
De vajon mi a helyzet a bőrrákkal? Miért ne szednénk D-vitamint és táplálékkiegészítőket, 
hiszen minden bizonnyal elkerülhetnénk a napsugár okozta rákbetegség kialakulását? Nem 
vitás, hogy az amerikaiak a napfényt a rákos megbetegedések számát növelő tényezőnek 
tekintik. 

A túl sok napfény és a rák 

A magas dózisú napsugárzás bőrrákot okozhat. Ennek a rákfajtának mintegy 95%-a két 
típusba sorolható: pikkelyes és alapsejtű rák. {Lábjegyzet:74 } Mindkettőt előidézheti az, ha 
valaki sokat van a napon hosszú éveken át. De szerencsére e rákfajták lassan növekszenek, és 
csak a bőrre korlátozódnak. Az Egyesült Államokban az évente diagnosztizált mintegy 750 
000 pikkelyes és alapsejtű rákból csak kb. 2100 (kevesebb, mint 1%) válik halálos 
kimenetelűvé {Lábjegyzet:75 }, és leginkább azoknál tragikus, akiknél nem sikerült a gyors 
és teljes eltávolítás. 
A másik bőrráktípus, a melanoma egészen más jellegű, mint az előző kettő. Ez az általában 
sötét színű, rákos folt gyorsan terjed, és akár meg is ölheti áldozatát. Országunkban jóllehet 
évente csak 34 000 melanomás esetet diagnosztizálnak, azonban 7200 (több mint 20%) ember 
hal bele ebbe a rettegett betegségbe. {Lábjegyzet:76 } Világviszonylatban is igen jelentős 
mértékben terjed. Európában például 3–5%-os növekedést mondhat magáénak évente. 
{Lábjegyzet:77 } Ezzel a leghalálosabb bőrbetegséggel kapcsolatban azonban nem az a 
lényeges, hogy milyen hosszú ideig tartózkodunk a napon, hanem az, hogy leégünk-e vagy 



sem. Tehát a túl erős napsugárzást kellene elkerülnünk. A bőrrákkal kapcsolatban a 2. fejezet 
tartalmaz több információt. 
A mérsékelt dózisú napfény egészséges, sőt még rákot megelőző hatása is lehet. A jelenlegi 
kutatások szerint a józan mértékkel végzett napozás és a D-vitamin-termelés meggátolhatja 
bizonyos rákbetegségek kialakulását. Például egy rosszindulatú vastagbélrák napozás révén 
akár meg is előzhető. A Washington Egyetem kutatói az Egyesült Államok kilenc különböző 
területén összevetették a rákos megbetegedések arányát. Azt tapasztalták, hogy a déli 
államokban élők között sokkal kevesebb a vastagbélrákban szenvedők száma, mint az északi 
területen élők esetében. {Lábjegyzet:78 } Amikor az Új-Mexikóban élő embereket 
Michiganben, Connecticutban és Washingtonban élőkkel hasonlították össze, kiderült, hogy 
utóbbiaknál a rákos megbetegedések aránya 50–80%-kal magasabb volt. És ez nem csak a 
férfiak, de a nők esetében is igaz lehet, noha közöttük nem végeztek pontos felméréseket. 
Egy másik tudományos vizsgálat azokat a kutatásokat tekintette át, melyek valamilyen 
kapcsolatot állapítottak meg a rákmegelőzés és a napozás között. A szerző, H. G. Ainsleigh 
rámutatott arra, hogy orvosi tanulmányok egész sora állítja, hogy a rendszeres napozás 
komoly mértékben csökkenti bizonyos rákbetegségek halálozási arányát. {Lábjegyzet:79 } 
Más kutatókhoz hasonlóan Ainsleigh is megfigyelte azt, hogy a napozás és a rák megelőzése 
közötti kapcsolat a D-vitaminnak köszönhető. A D-vitamin és a vele rokon vegyületek 
ugyanis elfojtják bizonyos rákos sejtek abnormális fejlődését, mint például a leukémia és 
nyirokcsomó-daganat vagy a mell- és vastagbélrák esetében. Azt is kiszámította például, hogy 
a gyakori, rendszeres napozás statisztikailag 2000 halálos kimenetelű rákos megbetegedést 
okoz ugyan évente az Egyesült Államokban, de évi 138 ezer más jellegű halálos 
rákbetegséget viszont megelőz, sőt még további 30 ezret megelőzne, ha az amerikaiak 
rendszeresen és mértéktartó módon napoznának. Ainsleigh a helytelen "napfóbiát" 
(napozástól való félelem) teszi felelőssé azért, hogy 1991–1992-ben a mellrák előfordulása 
mintegy 17%-kal növekedett. A napfóbia kialakulása persze az igen tisztelt szaktekintélyek 
mintegy évtizedes, mindent átható napellenes tanácsadásának köszönhető leginkább, akik 
például igen közkedveltté tették a napozókrémeket, mint amelyek igen hatásosak a 
napsugárzás elleni védelemben. A napozókrémek azonban nagymértékben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a napozók a kelleténél nagyobb dózisban részesüljenek a napfényből. 
Ami a napsugárzást és a rákbetegségeket illeti, két dolog egészen világos. Először is, a túlzott, 
mértéken felüli napozás növelheti a bőrrák rizikófaktorát. Másrészt a napozás elkerülése nem 
a legjobb alternatíva, mivel a napozás és a D-vitamin (ami a napfény hatására termelődik a 
szervezetben) komoly szerepet játszhat a rákbetegség megelőzésében és az egészséges 
csontozat kifejlődésében és fenntartásában. 

A NEWSTART ötödik eleme: az önuralom 

Amint láttuk, az egészség szempontjából igen hasznos, ha a nap gyógyító sugarainak csak 
mértékkel tesszük ki magunkat. Ez a tény jó okot szolgáltat arra, hogy most már 
megvizsgáljuk a NEWSTART ötödik elemét is. A "T" betű az önuralom fogalmát jelenti. E 
könyv értelmezése szerint az önuralom mindenféle ártalmas anyagtól való teljes tartózkodást, 
az egészséges anyagoknak pedig mértékkel való használatát jelenti. Ha a napozásra is 
alkalmaznánk az önuralom fogalmát, bizonyára mértékkel végeznénk ezt az egészséges 
tevékenységet. Az önuralommal kapcsolatban gyakori kihívást jelent eldönteni azt, hogy 
milyen agyagokat használjunk mértékkel, és melyeket kerüljük el teljesen. 
A teljes tartózkodás fogalma ma igen népszerűtlen. Sok egészségnevelő pártolja azt a 
helytelen felfogást, mely szerint majdnem minden jó, ha mértékkel tesszük. Nemcsak az én és 
pácienseim személyes tapasztalata, hanem a tudományos kutatás is azt bizonyítja, hogy sokkal 
jobb teljesen elkerülni sok olyan dolgot, melyeket úgymond népszerű mértéktartó módon 



használni. A tizenhetedik fejezetben az alkoholtartalmú italoktól való teljes tartózkodást az 
egészség szemszögéből vettük vizsgálat alá. A teljes alkoholmentesség ügyéért azonban 
nemcsak én szállok síkra. Az Egészségügyi Világszervezetnek ugyanez az álláspontja. A teljes 
alkoholmentességet javasolja irányadónak. {Lábjegyzet:80 } E könyv jó néhány fejezetében 
hivatkoztam egy másik népszerű adalékanyagra, a koffeinre. Vannak már néhányan, akik 
kezdik felismerni, hogy a koffeinezett italok milyen alattomos módon támadják meg 
egészségünket. 
  

A mérsékelt koffeinfogyasztás problémái 

Amint már a rákkal foglalkozó fejezetben rámutattunk, az orvosi kutatás kapcsolatot vél 
felfedezni a kávé és más koffeinezett italok fogyasztása, valamint bizonyos rákbetegségek, 
mint például a rosszindulatú vese-, mell-, hasnyálmirigy-, petefészek-, húgyhólyag és 
vastagbélrák kialakulása között. {Lábjegyzet:81 }, {Lábjegyzet:82 }, {Lábjegyzet:83 }, 
{Lábjegyzet:84 }, {Lábjegyzet:85 } A csokoládéban és a teában található teobromin is egy 
koffeinszerű vegyület. Tudományos kutatások szerint ha ebből az anyagból akár kis 
mennyiségben is, de rendszeresen bekerül valamennyi a szervezetbe, a férfiaknál 
megkétszerezheti a prosztatarák rizikófaktorát. {Lábjegyzet:86 } A koffeinnel, illetve a vele 
rokon vegyületekkel kapcsolatos feltevések nem egészen elméletiek: ezek a szerek tényleg 
rákkeltő hatásúak. Laboratóriumi vizsgálatok bizonyítják, hogy képesek megrongálni a 
növények és állatok kromoszómáit (a sejtek örökletes tulajdonságait hordozó anyagát). 
{Lábjegyzet:87 }, {Lábjegyzet:88 }, {Lábjegyzet:89 }, {Lábjegyzet:90 }, {Lábjegyzet:91 } 
Persze vannak olyan szakemberek, akik e megállapítások egyikét-másikát kétségbe vonják. 
De inkább vállalnánk a folyamatos koffeinfogyasztásból származó komoly veszélyeket? 
Mivel sokan válnak rendszeres koffeinfogyasztóvá, így hát igen nagy akadályokba ütközik a 
teljes absztinencia javallata. Tegyük fel, hogy egy szép házat szeretnénk építeni! Találunk is 
egy szép telket, de a föld tele van mérgező hulladékokkal. Néhány szakértő azt mondja, 
semmi bizonyíték nincs arra, hogy bármiféle veszély származhatna abból, ha ezen a 
szemétdombon építenénk fel a házunkat. Mások viszont komoly aggodalmaikat fejeznék ki, 
és azt mondanák, hogy ha ezen a szemétdombon fogunk élni, akkor bizton számíthatunk arra, 
hogy megnövekszik a vese-, mell-, hasnyálmirigy-, petefészek-, húgyhólyag- és 
vastagbélrákra való hajlamunk. Felépítjük-e vajon a házunkat ilyen kilátások mellett is, vagy 
pedig azt mondjuk: miért kockáztassunk? 
Ha még sohasem hódoltunk a koffeinszenvedélynek, szervezetünk valószínűleg teljesen 
mentes tőle. Ha azonban már életünk részévé vált, lenne még értelme, hogy felhagyjunk vele? 
Én azt mondanám, hogy igen. Sok olyan embert láttam már, akik le tudták győzni 
koffeinfüggőségüket. Először persze némi küzdelemmel jár, de idővel nemcsak jobban 
érezzük magunkat, hanem még egészségesebbek is leszünk. 
A koffein nemcsak a rákos megbetegedések kockázatát növeli, de egy sereg más problémát is 
tartogat. A kávé és/vagy a koffein kapcsolatban áll olyan problémák megnövekedett 
kockázatával is, mint például a vetélések, a kis súllyal született csecsemők, a depresszió, a 
szorongás és kimerültség fokozódása, magas vérnyomás, szívbetegség, csontritkulás és még 
jó néhány más betegség. További információt a rákbetegségekkel foglalkozó második 
fejezetben és a tizenkettedik fejezetben találunk. 

A NEWSTART hatodik eleme: a levegő 

A történelem folyamán az emberek a legtermészetesebbnek tartották, hogy friss levegőt 
lélegeznek be. Az ipari forradalom beköszöntével azonban megjelent mind a külső, mind 



pedig a belső légtéri levegőszennyeződés, s a friss levegő sokkal értékesebb lett. Néhány 
évvel ezelőtt dr. Bernell Baldwin írt egy kiváló cikket a friss levegőről, melynek címe: "Miért 
friss a friss levegő?" {Lábjegyzet:92 } Baldwin rámutatott arra, hogy a friss levegő kémiailag 
eltér a beltéri levegőtől. A jó minőségű friss levegő elektromos: az életet adó oxigénmolekula 
negatív töltésű, vagyis "negatívan ionizált". Ez a negatív töltésű oxigén számos jótékony 
hatást fejt ki. Áldásait a 17. ábra {Kép:17 – A negatív töltésű friss levegő hatásai} szemlélteti. 
{Lábjegyzet:91 }, {Lábjegyzet:94 }, {Lábjegyzet:95 }, {Lábjegyzet:96 }, {Lábjegyzet:97 }, 
{Lábjegyzet:98 }, {Lábjegyzet:99 } 
"A negatív töltésű környezetnek komoly hatása van. Kedvezően befolyásolja például a 
magatartást. Állatkísérletekben megpróbáltak olyan körülményeket teremteni, hogy az 
állatokban is kifejlődjön az emberi aggodalmaskodáshoz, nyugtalansághoz hasonló 
lelkiállapot. Amikor az állatok bőséges mennyiségben lélegezhetik be a negatív töltésű 
oxigént, nem fejlődött ki bennük valamiféle fizikai elváltozás az aggodalmaskodás, illetve a 
szorongás miatt. A negatívan ionizált levegőt belélegző állatok normális agyműködést 
mutattak, magas vérnyomásnak vagy fekélynek nyoma sem volt. {Lábjegyzet:100 } 
(Lényegileg még azoknál a lelkileg kiegyensúlyozott – egészséges magatartású – állatoknál is, 
amelyeknél mesterséges úton fekélyeket idéztek elő, a negatív töltésű levegő előmozdítja a 
fekélyes megbetegedés gyógyulását, és csökkenti a vérző és zavaros váladék kiválasztását). 
{Lábjegyzet:101 } 
A gyermekek körében végzett tanulmányok is kimutatják a negatív töltésű ionok jótékony 
hatásait. Az egyik tanulmány szerint például a normális, de szellemileg gyengébb képességű 
gyermekeknél mérhető javulás tapasztalható az agyműködésben. {Lábjegyzet:102 } A kutatók 
szerint a "negatív töltésű levegő" hatékony eszköznek bizonyulhat a gyógyításban. 
{Lábjegyzet:103 } 
A kutatások azt is megállapították, hogy a friss, vagyis negatív töltésű levegő pozitívan 
befolyásolja a kedélyállapotot, segít megőrizni a jó hangulatot. Baldwin és mások megemlítik 
a közép-keleti szélviharokat, melyek pozitívan ionizált levegőt hoznak magukkal. 
{Lábjegyzet:104 }, {Lábjegyzet:105 }, {Lábjegyzet:106 }, {Lábjegyzet:107 } Az ilyen levegő 
hatására az emberek mintegy 30%-ánál különböző problémák, tünetek jelentkeznek: például 
felfokozott mértékű szorongás, bizonytalanság érzése, migrénes fejfájás, hányinger, hányás, 
hasmenés, szemproblémák, ingerlékenység (érzékenység), légzőszervi vértolulás (vérbőség) 
stb. A pozitívan ionizált levegő megváltoztatja az agy szerotoninszintjét, ami igen lényeges 
hangulatjavító vegyület. Ezek a meleg sivatagi szelek megfosztják a levegőt az igen értékes és 
jótékony hatású negatív ionoktól. 
A jó minőségű, negatívan ionizált levegő bőségesen megtalálható a természetben, főleg az 
örökzöld fák vagy a tengerpart közelében, de akár égzengéssel tarkított, kiadós zivatar után is. 
De a friss levegő zárt, belső terekben, szobákban vagy a dohányfüst, városi szmog és más 
szennyeződések hatására elveszíti negatív töltését. 
A kutatók azt is megvizsgálták, hogy a szennyezett levegő mennyire ártalmas az emberi 
szervezetre. Megállapításaik csak még jobban aláhúzzák azt a tényt, hogy a légszennyeződés 
megfosztja a levegőt a negatív ionoktól. Ezenkívül a legáltalánosabb természeti környezetet 
szennyező anyag az ózon. Szemirritációt okoz, légzési rendellenességet, köhögést, 
meggyengült tüdőműködést és csökkent fizikai teljesítőképességet eredményez. 
{Lábjegyzet:108 }, {Lábjegyzet:109 } Azoknál a nőknél pedig, akik a legszennyezettebb 
területeken élnek, mint például Kalifornia déli tengerparti medencéjében, a rákbetegség annál 
gyakrabban fordul elő, minél jobban ki vannak téve az apró szemcséjű szennyező 
anyagoknak. {Lábjegyzet:110 } 
Mindezekből nyilvánvaló, hogy az válna leginkább előnyünkre, ha annyi friss levegőt 
szívnánk be, amennyit csak tudunk. Amikor úgy érezzük, hogy a stressz és a sokféle gond és 
aggodalom már-már úrrá lesz rajtunk, menjünk ki a szabad természetbe, mivel ez sokkal 



többet segít egy puszta helyváltoztatásnál. Az orvosi irodalom szerint egy séta a tengerparton, 
egy parkban vagy bármilyen más természeti környezetben jelentősen javítja a szellemi és 
fizikai egészséget, mivel így negatív ionokat nagy mennyiségben tartalmazó friss levegőt 
lélegzünk be. Sőt, ami talán még ennél is jobb lenne, állandóan élvezhetnénk az aránylag jobb 
minőségű levegő áldását, na és persze más előnyöket is. 

A NEWSTART hetedik eleme: a pihenés 

Meg vagyok győződve arról, hogy ha a nyugalmat, a pihenést tablettaként lehetne szedni, ez 
lenne a legkeresettebb árucikk az üzletekben. Ahhoz azonban, hogy nyugalmat találjunk, és 
ennek minden jótékony áldását élvezhessük, olykor-olykor lassítanunk kell a tempónkon, és 
időt kell szánni a pihenésre is. Szomorú tény, hogy sokan közülünk nem hiszik el, hogy igenis 
tudnánk kellő időt szakítani a pihenésre, és ennek az alapvető gyógyító és megelőző 
tevékenységnek minden előnyét élvezhetnénk. Ezért aztán sok embert nem is érdekel az, hogy 
közelebbről megismerkedjen a nyugalom messze ható előnyeivel. Úgy érvelnek, hogy miért 
győződjenek meg valaminek a jótékony voltáról, ha úgysincs idejük rá. Az ilyen és ezekhez 
hasonló előítéletek miatt szeretném most önöket arra bátorítani, hogy úgy gondoljanak a 
nyugalomra, mintha az egy nemrég felfedezett vitamin lenne, mondjuk az R-vitamin. És 
egyúttal azt is elfelejthetjük most, hogy van-e időnk pihenni vagy nincs. Végtére is az R-
vitamin minden egyes jótékony hatásához hozzájuthatunk egy "tabletta" bevételével. 
Vizsgáljuk meg tehát ezt a csodálatos vitamint, és azután döntsük el, hogy vajon 
alkalmaznánk-e mindennapjainkban. 
Még mielőtt belefognánk a kérdés szemléltetésébe, le kell szögeznem azt a tényt, hogy a 
nyugalom megszerzésének többféle útja-módja van. Az R-vitaminnak lényegében négy 
különböző típusa létezik. Ahogy van számos B-vitamin is, így az R-vitamin-családban is van 
négy testvér. Ezek felsorolása látható a 18. ábrán {Kép:18 – Az R(nyugalom)-vitamin négy 
fajtáját ismerjük}. 
Az R1-vitamin az alvást vagy más néven a napi pihenést foglalja magában. Az R2-vitamin a 
heti pihenést jelenti: a mindennapi, éjszakai alváson túl szükségünk van egy heti pihenőnapra 
is. Az R3-vitamin a felüdülés, kikapcsolódás: időt kell szánnunk arra, hogy bizonyos időre 
abbahagyjuk megszokott munkánkat, hogy "elmeneküljünk" az élet fizikai és lelki 
stresszhelyzetei elől. Az R4-vitamin is létfontosságú: ez a vitamin az elmélkedés. Ezt pedig 
naponta kellene gyakorolni. Vizsgáljuk meg most közelebbről az R-vitamin mind a négy 
típusát. 
Az R1 az alvásvitamin, amit igen sok amerikai nélkülöz. Felmérések szerint az átlagpolgár jó, 
ha naponta 7-8 órát alszik. Ez a szám szerepel abban a hosszú élettel kapcsolatos vizsgálatban 
is, amelyet Alameda megyében végeztek (lásd az első fejezetet). {Lábjegyzet:111 } A 
statisztikák azt mutatják, hogy a felnőtt amerikaiak 6–9 órát alszanak éjjelente. 
{Lábjegyzet:112 } Az alvásszükséglet persze genetikailag változik. Dr. James Perl 
pszichológus és alvásszakértő kimutatta, hogy genetikai alapon a lakosság kb. 20%-ának 
minimum hatórás éjszakai alvásra van szüksége. Ellenben azt is megállapította, hogy 10%-
ának viszont genetikailag több mint kilenc órára lenne szüksége. {Lábjegyzet:113 } 
Senki sem kurtíthat az alvásszükségletén. Ha ugyanis nem vagyunk elég éberek és 
energikusak a talpon eltöltött óráinkban, akkor valószínűleg túl keveset alszunk. Ha pedig ez 
így van, sajnos nem vagyunk egyedül ezzel a problémával. Amerikában a kimerültség, 
fáradtság a tíz leggyakoribb ok egyike, amellyel orvoshoz fordulnak az emberek. 
{Lábjegyzet:114 } Évente legalább 3,3 millió amerikai megy el orvosához kimondottan csak 
az álmatlanság miatt. {Lábjegyzet:115 } Hát igen, az alváshiánnyal kapcsolatos problémák 
igen általánosak nemzetünkben. A tények alapján azt mondhatjuk, hogy az amerikaiak 60%-
ánál olyan problémák lépnek fel, amelyek valamilyen módon kapcsolatban állnak az alvási 



szokásainkkal. {Lábjegyzet:116 }, {Lábjegyzet:117 } 
Talán lehangoló arról beszélni, hogy az átlagos amerikai polgárok mennyire kialvatlanok. De 
van némi jó hír is e téren. Azoknak ugyanis, akiknek jobb a stressztűrő képességük, kevesebb 
alvásra van szükségük. Más szóval, ha érzelmileg kiegyensúlyozottak vagyunk, szervezetünk 
valószínűleg hatékonyabban tud aludni. {Lábjegyzet:118 } Persze a testmozgásnak is szerepe 
lehet ebben. Vagyis a rendszeres testmozgás csökkentheti az alvási igényt. A testmozgásról 
lényegében kimutatták azt, hogy csökkenti a fáradtságot, és emeli a szellemi, fizikai erőnlétet. 
{Lábjegyzet:119 } 
A pozitív hangulat vagy kedélyállapot és a testmozgás (fizikai tevékenység) jótékony hatással 
lehet alvásunk minőségére, vannak viszont olyan dolgok, amelyek kifejezetten 
megakadályozzák azt, hogy igazi felfrissítő alvásban legyen részünk. A televíziónézés például 
az egyik olyan tevékenység, ami miatt rossz minőségű lehet alvásunk. Mivel többet nézzük a 
televíziót, annál kevesebb idő jut az alvásra. Ez igen nagy problémát jelent az amerikai 
fiatalok számára. Sok fiatalnak a rengeteg tévénézés miatt nincs elegendő ideje a megfelelő 
alvásra. Persze sok más oka is van annak, hogy nemzetünk híjával van a kielégítő alvásnak. 
És most nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy mennyire hajlamosak vagyunk sok-sok 
tevékenységet belezsúfolni a nap véges számú óráiba. Ehelyett inkább csak egy dolgot 
hangsúlyoznék az alváshiányt illető legvégzetesebb tévedésekkel kapcsolatban. Sokan azok 
közül, akik megfosztják magukat az R1-vitamintól, úgy érzik, nincs rá szükségük optimális 
mennyiségben. Pedig az orvosi irodalom igen egyértelmű a kialvatlanság és a rendszertelen 
alvási szokások (mint például váltakozó műszakban dolgozni) hatásait tekintve. 
{Lábjegyzet:120 }, {Lábjegyzet:121 }, {Lábjegyzet:122 }, {Lábjegyzet:123 } Ezek 
lényegében lelassítják a szervezet reakcióidejét (az ún. reakciókészséget), és növelik a 
végzetes vagy éppen a nem végzetes balesetek számát. A kialvatlanságnak igen veszélyes 
következményei lehetnek. Talán az egyik legközismertebb az, amikor valaki elalszik a 
kormány mellett autóvezetés közben. A jelenlegi kutatás szerint ez azokkal történhet meg, 
akik nincsenek tisztában saját korlátaikkal, így aztán baleseteket, halálos kimenetelű 
szerencsétlenségeket okoznak. Egy amerikai tanulmány szerint az ilyen balesetek 55%-át 25 
éves vagy annál fiatalabb emberek okozzák, akiknek még nincs kellő tapasztalatuk abban, 
hogy észrevegyék szervezetük kimerült állapotát. {Lábjegyzet:124 } A kimerült, kifáradt 
vezetők okozta halállal és rokkantsággal járó esetek előfordulása persze nemcsak Amerikára 
jellemző. Egy friss német felmérés szerint a vezetés közbeni elalvás komoly szerepet játszik 
(mintegy 25%-ban) a német közúti halálos balesetekben. {Lábjegyzet:125 } 
A kialvatlanság miatt megszaporodtak más típusú balesetek is. Például a munkahelyi 
balesetek sokkal gyakoribbak, ha rendszeresen keveset alszunk, ha túlórázunk vagy ha 
másféleképpen válunk kimerültekké. A nagy katasztrófák, például a csernobili kudarc, az 
Exxon Valdez-féle hajótörés, mind a nap igen korai szakaszában, a hajnal előtti órákban 
történtek, amikor az éberség a legalacsonyabb szinten volt. Dr. Fred Hardinge, aki a 
Szövetségi Repülőkabinet megbízásából a kimerültség és a teljesítmény kapcsolatát vizsgálta, 
rámutatott arra, hogy az öbölháborúban a legtöbb mellécélzás a kimerültség, a fáradtság miatt 
volt. E rövid távú alváshiányos problémák eredhetnek részint az ún. "mikroalvásból" is: 
amikor a szem ugyan nyitva van, de az illető semmit sem érzékel abból, ami körülötte 
történik. 
Noha a rövid távú kialvatlanság gyakran főszerephez jut, de az igazán komoly problémák a 
krónikus kialvatlanságból származnak. Emlékezzünk csak arra, hogy még az éjszakai 
hatórányi alvás is gyakran kevésnek bizonyul sok ember számára, és ez bizony sok probléma 
okozója lehet. Háziállatok körében lefolytatott vizsgálatok azt mutatják, hogy a krónikus 
alváshiány csökkenti a homloklebeny vérellátását. {Lábjegyzet:126 } A krónikus 
alváshiányban szenvedőknél az ingerlékenység és a veszekedési hajlam megnövekszik, 
miközben a figyelem ereje és ideje csökken. Gyors hangulatváltozásokat idézhet elő, sőt 



problémák jelentkezhetnek a stressztűrő képességgel is. A közösségi élettől való 
visszavonulást, depressziót sőt még érzékcsalódást, hallucinációt is kiválthat. 
Mind a rövid, mind pedig a hosszú távú kialvatlanság csökkentheti a betegségekkel szembeni 
ellenállást. Ha az éjszakai alvásból csak három órát veszítünk, immunrendszerünk 
hatékonysága máris a felére csökken. {Lábjegyzet:127 } Alváshiány esetén 
immunrendszerünkben jelentős változások történnek: a szervezet ellenanyag-termelése 
lecsökken, {Lábjegyzet:128 } az interleukin 1 és interleukin 2 növekedése nem üti meg azt a 
mértéket, ami a mély alvásnál jelentkezik. {Lábjegyzet:129 } (Az interleukin egy olyan 
fehérjeféle, ami ellenőrzi az immunreakciót és a vérképzést. Mostanában sok ilyen 
interleukint fedeztek fel. Ezek között szerepelt az interleukin 2 is, ami a T-limfocitákat 
serkenti. A vérképzés: a vérsejtek és vérlemezkék termelődése, az elöregedett sejtek 
eltávolítása. A felnőtteknél ez a folyamat a csontvelőkben játszódik le – ford.). A növekedési 
hormon számára is elengedhetetlen a jó minőségű, nyugodt alvás. E hormon hiányában 
tovább romlik az immunitás, mivel fontos immunvédők, mint például a citotoxikus T sejtek (a 
fehérvérsejtek egyik típusa) teljes mértékben ettől a hormontól függenek. {Lábjegyzet:130 } 
A krónikus kimerültség olyan problémák rizikófaktorát is növelheti, melyek nem annyira 
magától értetődőek: szívbetegség, szívproblémákból eredő halálozások, gyomor- és 
bélpanaszok. {Lábjegyzet:131 } 
Az alvás minősége azonban nem az ágyban töltött órák számától függ. Hatvan évvel ezelőtt 
még azt gondolták, hogy az alvás mindenképpen nyugalmi állapot, később azután rájöttek 
arra, hogy óriási minőségbeli különbség van alvás és alvás között, még ha mondjuk két ember 
ugyanannyi időt tölt is az ágyban. De vajon hogyan javíthatnánk alvásunk minőségét? Ezzel 
kapcsolatban a 19. ábrán {Kép:19 – Hogyan javítsunk az alvás minőségén?} olvashatunk 
néhány alapelvet. {Lábjegyzet:132 } 
Az alvás minősége lényegében az egész NEWSTART programmal kapcsolatban áll. Noha a 
napi pihenés lényegesen hozzájárul az egészséghez, mégis hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni róla, míg csak el nem kötelezzük magunkat az egészséges életmóddal. Ezt 
talán jobban meg lehet érteni az alvás és az öregedés kapcsolatát vizsgálva: sok ember 
természetesnek tartja, hogy az öregedéssel együtt jár az alvás minőségének a romlása is. 
{Lábjegyzet:133 } A Stanford Egyetem Orvosi Intézetének és más hasonló központoknak a 
legújabb kutatása megkérdőjelezi ezt a feltevést. A legfrissebb adatok szerint nem valószínű, 
hogy alvászavarokkal küzd az olyan idős ember, aki egészséges és helyes életmódot folytat. 
{Lábjegyzet:134 }, {Lábjegyzet:135 } 
  

Az R2-vitamin: a heti pihenés 

Amerikában nem ritka dolog, hogy olykor-olykor heti hétnapos munkarendben dolgozzanak 
az emberek. Sokan tesznek így újra meg újra, mégsem látszik rajtuk, hogy szenvednének 
ettől, vagy a kárukra lenne. Az orvostudomány azonban azt állítja, hogy ennek rövid és hosszú 
távú következményei is lehetnek. Éppen úgy, ahogy a szervezetünknek megvan a napi 
természetes ciklusa (vagyis 24 órás ritmusa), a heti órája is megvan (azaz a hétnapos ritmusa). 
A hétnapos ciklus azt jelenti, hogy a szervezet hét napos ritmusban működik. 
Az orvosi kutatás ezt a ritmust néhány élettani funkció működésében is bemutatta, például a 
szívbetegség, öngyilkosságok, természetes hormonok az anyatejben, műtét utáni 
daganatképződés és a beültetett szervek kilökődése terén. E ritmus jobb megértése érdekében 
vizsgáljuk most meg a két utolsónak említett esetet. A műtét utáni daganatképződés a hetedik 
majd pedig a tizennegyedik napon jelentkezhet. {Lábjegyzet:136 }, {Lábjegyzet:137 } Ehhez 
hasonlóan például egy átültetett vese a műtétet követő hetedik vagy tizennegyedik napon 
lökődhet ki. {Lábjegyzet:138 }, {Lábjegyzet:139 } A hétnapos ritmus kutatása tovább folyik, 



újabb és újabb összefüggések látnak napvilágot. A kutatók a hétnapos ritmus jelenlétére lettek 
figyelmesek az emberi és állati rákos megbetegedések gyógykezelésre való "válaszadásában" 
is. {Lábjegyzet:140 },  {Lábjegyzet:141 }, {Lábjegyzet:142 } Megfigyelték, hogy a 
fibrinogén is (véralvadást elősegítő vegyület, ami növeli a szívroham kialakulásának az 
esélyét) a hétnapos ritmus szerint működik. {Lábjegyzet:143 } Továbbá azt is kimutatták, 
hogy nemcsak a gyulladások működnek a hetes ciklus szerint, hanem a gyógyszerek is, 
melyeket gyakran ezek ellen szedünk. {Lábjegyzet:144 } 
Ennek a ritmusnak a megértése késztetett arra, hogy sokkal több figyelmet szenteljek ennek a 
kutatásnak, mind a saját, mind pedig pácienseim egészsége érdekében. 
Dr. Baldwin néhány évvel ezelőtt kijelentette, hogy az orvostudomány mai állása szerint "ez a 
hétnapos ritmus természetes módon bele van építve élettani rendszerünkbe". 
{Lábjegyzet:145 } A mai kutatók még ennél is élesebben fogalmaznak. "Orvosi nézőpontból 
nézve ennek a hétnapos ciklusnak rendkívüli jelentősége van. Ez a szakaszosság számos 
alkalmazkodási és kompenzációs folyamatban megfigyelhető. És amint ezt már az ókori 
tudósok is tudták, mindez nem a külső heti ciklustól függ." {Lábjegyzet:146 } Ezek a tudósok 
tehát azt állítják, hogy a hétnapos ritmus jelentősége nem alábecsülendő. Továbbá, hogy ez 
lényünk része, és nem azért működik, mert a mi kultúránk történetesen hétnapos hetek szerint 
van berendezve, mivel a hétnapos ritmus "nem a külső heti ciklus függvénye". 
Történelmi távlatból tekintve is óriási jelentősége van a heti ciklusnak. A 24 órás napi ciklus a 
Föld saját tengelye körüli forgásán alapul. A havi körforgás a Hold ritmusán, az évi pedig a 
Föld Nap körüli járásán. De vajon mi a heti ciklus alapja? Vannak, akik úgy gondolják, hogy 
az emberiség a hosszú évek során arra a következtetésre jutott, hogy a heti ciklus harmonizál 
leginkább belső ritmusunkkal. Érdekes, hogy voltak olyan kultúrák, amelyek ettől eltérő heti 
ciklussal kísérleteztek, de mindegyik visszatért a hétnapos ritmushoz, amint ezt Baldwin is 
alátámasztja. A tudós főképp a francia kultúrára hivatkozik, a nagy francia forradalom idejére, 
amikor bevezették a tíznapos munkahetet, ami aztán végzetes következményekkel járt. Az 
elmegyógyintézetek igen gyorsan megteltek. Baldwin részben a híres-neves matematikus, 
Laplace logikus gondolatrendszerének tulajdonítja a a tíznapos hét eltörlését. 
Mások azonban ennél sokkal kényszerítőbb okra hivatkoznak a heti ciklus létezését illetően: 
"Isten így alkotott meg bennünket" – mondják. Mózes első könyvében a hétnapos ciklus 
valóban úgy van megörökítve, mint ami Isten elgondolását tükrözi a teremtésben. Egy olyan 
körforgás bontakozik ott ki tekintetünk előtt, ami hat munkanapból és egy szombati 
pihenőnapból áll. Baldwin szerint a hétnapos ritmusban komoly jelentősége van a szombatnap 
fogalmának. {Lábjegyzet:147 } Időmeghatározónak tartja ezt a napot. Az időmeghatározó úgy 
szinkronizálja heti ritmusunkat, hogy a hétből egy napot különít el a pihenésre. Ahhoz, hogy 
az efféle időmeghatározók működjenek is, a pihenésre szánt napnak minden héten azonosnak 
kell lennie. Vagyis nem elég, ha a hét egyik napját elkülönítjük, hanem ennek a napnak 
minden héten ugyanannak a napnak kell lennie. 
Az orvosi kutatás főbb vonalaival tökéletesen megegyezik saját tapasztalatom is. Nekem 
személy szerint szükségem vagy a hétből egy napra, amikor teljes nyugalmat élvezhetek. 
Persze ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egész nap alszom, hanem inkább azt, hogy ez a nap 
számomra felüdülést, elmélkedést, lelki értékekre való odafigyelést jelent. Viszont akár a hét 
hetedik napját tartják meg, mint ahogy én is teszem (péntek napnyugtától szombat 
napnyugtáig – a Biblia tanácsával megegyezésben), akár a hét más napját jelöljük ki a 
pihenésre, annak jótékony következménye mindenképpen jelentkezni fog. 
Egy másik észrevétel is helyénvaló. Az alvás mindennapi menetrendjének gyakran akkor is 
engedünk, ha még nem tudtuk befejezni az arra a napra tervezett munkánkat. Sokan 
tapasztalatból tudják, hogy a legnagyobb elfoglaltság közepette is a legjobb, ha idejében 
lefekszik az ember. Ugyanez a helyzet a heti pihenőnappal is. Ha nem tudtuk befejezni a heti 
munkánkat, nem baj, tegyük félre és a hetedik napot szenteljük a teljes nyugalomnak. Egy 



orvos barátom egyszer azt mondta, hogy az ilyen elsőbbség valójában Isten 
szombatparancsának egyik gyönyörűsége. Mert még ha az ember tudatában lenne is a heti 
nyugalom jelentőségének, nem lenne képes arra, hogy rendszeresen, hetente ugyanazt a napot 
szánja pihenésre, amint ezt az Isten meghagyta. Ezt én is ugyanígy tapasztaltam. 

R3-vitamin: az igazi felüdülés 

Ha megvizsgálnánk, hogy a legtöbb amerikai mivel tölti ki szabad idejét, akkor azt 
láthatnánk, hogy nemzetünk a televíziózást tekinti az első számú felüdülési, kikapcsolódási 
formának. Pedig abban az értelemben, ahogy én alkalmazom a kifejezést, a tv-nézés nem felel 
meg az igazi felüdülés kritériumainak. Ha a felüdülést a nyugalom, a pihenés szemszögéből 
vizsgálom, akkor azon a szó igazi értelmét kell értenem: újjáteremtés (rekreáció). Úgy 
gondolom, hogy miután igazi felüdülésben részesülhettem, jobban meg tudok birkózni az élet 
kihívásaival. Az igazi felfrissülés valódi segítséget jelent abban, hogy munkámat és 
kötelezettségeimet jobban végezhessem. De vajon milyen tevékenységek harmonizálnak az 
igazi felüdüléssel? Saját tapasztalatomból és kutatásaim alapján azt mondhatom, hogy az első 
helyen a szabadban történő kikapcsolódás áll. Rengeteg ilyen tevékenység van: kertészkedés, 
túrázás, ház körüli munkálkodás, síelés, séta stb. Ezek nemcsak változatosságot nyújtanak a 
megszokott, már-már rutinszerűen végzett, szürke hétköznapi munkánkban, hanem a 
NEWSTART más elemeinek – mint például a testmozgás, napsugár, friss levegő – 
kiaknázására is lehetőséget kínálunk. 
  

R4-vitamin: elmélkedés és imádság 

Az elmélkedés és az imádság a nyugalom/pihenés évszázadok óta gyakorolt egyik formája. 
Még a szekularizált nyugati társadalom is nagy érdeklődést tanúsít e hatásos eszköz iránt, 
aminek révén számtalan feszültségtől és aggodalomtól lehet megszabadulni. Saját 
tapasztalatomból mondhatom, hogy az elmélkedés és az imádság igen fontos szerepet játszik a 
kiegyensúlyozott, egészséges életvitelben. 
Képszerűen szólva az imádság a lélek lélegzetvétele. Erkölcsi és lelki lények lévén 
szükségünk van arra, hogy kellő időt szánjunk az isteni hatalomba vetett bizalmunk 
meggyökereztetésére. Tulajdonképpen szoros kapcsolat áll fenn az "R" és "T", pontosabban 
az R4 és a "T", az Istenben való bizalom között. A Teremtőnkbe, Védelmezőnkbe, 
Megváltónkba és Barátunkba vetett bizalom sokféle úton segít nekünk. Például megerősödik a 
stressztűrő képességünk, az immunrendszerünk, vagyis védelmet nyújt a szív-, a rák- és más 
betegségek ellen stb. S még folytathatnánk a sort. De vajon hogyan bízhatnánk benne, ha nem 
beszélgetünk vele az imádság útján? 
A homloklebenyről szóló tizenkettedik fejezetben hivatkoztam dr. Larry Dossey példájára, 
mintegy annak szemléltetéséül, hogy az imádságnak páratlan előnyei vannak. 
{Lábjegyzet:148 } Dr. Dossey egy sereg tudományos értekezést gyűjtött össze, melyek arról 
tanúskodnak, hogy amikor emberek Istenhez imádkoztak embertársaik ügyében, tényleges, 
valóságos javulás állt be. Például rákbetegség spontán visszafejlődött vagy teljesen megszűnt. 
Dossey tapasztalata azt mutatja, hogy még tudományos szemszögből vizsgálva is az imádság 
több egy egyszerű elmélkedésnél. Igen figyelemreméltó tény, hogy az imádságra mindig 
történik valami, akár bekövetkezik a gyógyulás, akár nem. Az olyan bizalomteljes ima, 
amelyben az egyén teljesen Istenre bízza életét, többnyire gyógyulást eredményez – 
ellentétben az olyan aggresszív imádsággal, amikor valaki azt kéri, hogy a fehérvérsejtek 
pusztítsák el a rákos sejteket, vagy megpróbál valamivel a féktelen optimizmus szintjére 
emelkedni. {Lábjegyzet:149 } 



Az R1- és R2-vitamin olyan "anyagok", melyek akkor fejtik ki igazán jótékony hatásukat, ha 
rendszeresen fogyasztják őket. És ahogy minden 24 órás periódusban szükségünk van 
pihenésre, és amiképpen hetente egyszer egy nyugalomnapra, ugyanígy szükségünk van 
rendszeres időközönkénti felüdülésre és elmélkedéssel összekötött imádkozásra, azaz Istennel 
való beszélgetésre. Lényegében a pihenés többi válfajai az R4-vitaminra is hatással vannak. 
Amint láttuk, a kialvatlanság (alváshiány) vagy a rendszertelen és/vagy túlmunka különböző 
problémákat idéz elő. Ilyenek például gyengébb minőségű és kevesebb alvás, kimerültség, a 
munkateljesítmény romlása, balesetek. {Lábjegyzet:150 } Az alváshiányt (a nem megfelelő 
alvást) azonban az ember lelkileg is megsínyli. Ha rendszeresen megfosztjuk szervezetünket a 
jó minőségű alvástól, meglepő módon a szellemi és erkölcsi értékrend károsodhat leginkább. 
{Lábjegyzet:151 } 
A pihenés alkotóeleme, az elmélkedés és az imádság a pihenés és a kikapcsolódás 
(megnyugvás) legerősebb ellenfeleit, nevezetesen a stresszokozókat is célba veszi. Amint azt 
már a stresszről szóló tizennegyedik fejezetben kifejtettünk, az imádság és az elmélkedés 
gyakorlása óriási segítséget jelent ezen a téren. Hangsúlyoztuk, hogy naponta szükségünk van 
az elmélkedéssel összekötött imádságra. Úgy szólok erről, mint a pihenés és megújulás 
lehetőségéről, amit persze csak kevesen értékelnek a maga teljes mivoltában. De akiket 
mélyebben érdekel az alapvető fontosságú R4-vitaminnak a témája, gyakorlati alkalmazása, 
lapozzon a stresszel foglalkozó fejezethez. 
  

A NEWSTART nyolcadik eleme: a lelki egyensúly 

A pihenés legfontosabb lelki elemének (az R4-vitaminnak) a bemutatása után ez a rész 
feleslegesnek tűnhet. A NEWSTART-nak ez az utolsó eleme azonban mindig megismétlődik. 
Ebben a könyvben többször kimutattuk azt, hogy a lelkiség és az isteni hatalomba vetett 
bizalom sok betegség kezelésében szerepet játszik. Láthattuk például a hit szerepét a 
szívbetegség esetében, a lelkiség és az AIDS-járvány összefüggéseit, a vallás és a rák 
kapcsolatát. Ebben a fejezetben pedig a vallás és az ízületi gyulladás összefüggéseit fogjuk 
szemügyre venni. 
A száz évet megélt emberek között végzett vizsgálat lebilincselő eredményei szerint a 
vallásosság kimondottan jótékony hatást fejt ki a fizikai egészségre. Bár sok még a 
megválaszolatlan kérdés, annyi egészen biztosnak látszik, hogy az Istenbe vetett bizalom 
többet jelent az istentiszteletek látogatásánál. {Lábjegyzet:152 } Továbbá úgy tűnik, hogy a 
hitnek olyan messze ható következményei vannak, amelyek átlépik mind az életkori, mind 
pedig a faji határvonalakat. A fekete bőrű amerikaiak körében végzett legújabb kutatás szerint 
akik szervezett vallásos tevékenységet folytatnak, egészségesebbekké válnak, és életük is 
kiegyensúlyozott lesz. {Lábjegyzet:153 } Még azok is tapasztalhatták a megelégedettség 
érzését, akik nem szervezett formában folytattak vallásos tevékenységet. Az egyik, talán 
legkonzekvensebb megállapítás, hogy a lelki élet minőségileg teszi jobbá életünket. A 20. 
ábrán {Kép:20 – Az Istenbe vetett hit kedvez a jó egészségnek} a Duke Egyetem egyik 
kutatójának a megállapításait olvashatjuk, aki az élet minőségét tekintve mintegy csokorba 
szedte a bizonyára nem elhanyagolható előnyöket, amelyek a hit kitartó gyakorlásának 
eredményeképpen mutatkoznak. {Lábjegyzet:154 } 
A lelkiségnek van egy másik bámulatos oldala is, mégpedig az, hogy nemcsak a hívőknek 
jelent nagy segítséget, hanem a körülöttük élő nem hívőknek is. A kutatások azt bizonyítják, 
hogy olyan közösségekben, ahol nagyobb számban fordulnak elő emberek, akik az Isten és az 
Ő törvénye iránti feltétlen engedelmességet képviselik, ott a nem hívő emberek is 
egészségesebbek. {Lábjegyzet:155 } Egy elmélet szerint azért van ez így, mert a vallásos 
emberek társaságában sokkal könnyebb alkalmazkodni az egészségesebb életformához. 



Van egy másik lenyűgöző magyarázata annak, hogy egy átfogó egészségügyi programban 
miért játszik olyan jelentős szerepet az isteni hatalomba vetett bizalom, melyet Zeno Charles-
Marcel doktor, a sulphuri életmódközpont (Oklahoma) igazgató főorvosa állított fel. A 21. 
ábrán {Kép:21 – Személyes egészségi állapotunk alapja} azokat az alapelemeket láthatjuk, 
amelyek hatással vannak az egyén egészségi állapotára. 
Miután egyik betegem átesett a legalaposabb vizsgálatokon, a "testi és szellemi" értékelésen, 
tiszta és egyértelmű kép rajzolódott ki előttem. Az az egészségi állapot, amit a páciens 
naponta érez, ami tulajdonképpen életminőségét jelzi, csak a jéghegy látható csúcsa. Az okok 
a felszín alatt húzódnak, és minél mélyebbre hatolunk, annál inkább meghatározó erejűek, 
annál jelentősebbek. Az egészségi állapot először is az egyén sajátos életmódbeli szokásaitól 
függ, amint erre mindig is világosan rámutattunk e könyv első fejezeteitől kezdve. 
Vegyük például a húsevés szokását. Minél több húst fogyaszt valaki, annál magasabb lesz a 
koleszterinszintje, vérnyomása. Megnő a szív- és rákbetegségek, veserendellenességek 
rizikófaktora. De vajon miért eszik valaki húst? Hogy választ találjunk erre a kérdésre, kicsit 
mélyebbre kell hatoljunk. Ha valaki mondjuk úgy nőtt fel, hogy húst és krumplit evett, akkor 
most mit eszik leginkább? Vagy ha valaki koffeintartalmú italokat fogyasztva nőtt fel, vajon 
most milyen italokat iszik szívesebben? Az a sajátos kultúra, amelyben az egyén felnő, 
nagymértékben meghatározza szokásait. De szerencsére nem itt ér véget az illusztráció. 
Gyakori eset, hogy mondjuk valaki úgy nő fel, hogy húst és krumplit eszik, szülei 
dohányoznak és isznak, ő pedig nem dohányzik, nem iszik, sőt még vegetáriánus is. Ez a 
személy miért lett "ellentétes kultúrájú", miért választott más szokásokat? Azért, mert a 
személyes választásait és a szellemi, erkölcsi értékrendjét képes volt a "kultúrája" fölé 
helyezni. Végül is minden embernek megvan a lehetősége arra, hogy személyes, belső 
választásai, döntései a szokások kialakulásában nagyobb súllyal essenek latba, mint a 
kultúrája. Az pedig, hogy az embernek milyenek a személyes döntései, milyen szellemi-
erkölcsi értékítélettel rendelkezik, közvetlen kapcsolatban áll azzal, hogy mit tekint az élet 
értelmének, milyen életcéljai vannak, és ez az a pont, ahol a lelki életnek és az Istenbe vetett 
bizalomnak óriási jelentősége van. 
Következésképpen az isteni hatalomba vetett bizalom némiképpen egy egészségesebb életre 
predesztinál. Ez a bizalom közvetlen kapcsolatban áll az egyén életfelfogásával, életcéljával, 
ami hatással van szellemi-erkölcsi értékrendjére, ez viszont behatárolja azt a kultúrát, amelyet 
végül is választ és gyakorol. Ez a "kultúra" pedig közvetlenül befolyásolja életmódbeli 
szokásait, amelyek meghatározzák egészségi állapotát. Így tehát az egészség szempontjából 
igen komoly előnyök kerülnek körforgásba, melyek aztán megerősödnek és 
megsokszorozódnak. 
Személyes tapasztalatomból és orvosi praxisomból egyértelművé vált annak jelentősége, hogy 
a teljes gyógyulás érdekében nem szabad elhanyagolni a lelki tényezőt sem. Amint már 
említettem, és ebben a könyvben újra és újra hivatkoztam rá, az orvosi kutatás megerősíti az 
isteni hatalomba vetett bizalom gyógyulásban és megelőzésben betöltött szerepét. 
Miután áttekintettük a NEWSTART mind a nyolc elemét, rátérünk arra, hogy ezek az elemek 
mennyiben járulnak hozzá néhány olyan betegség gyógyításához, melyekről még nem 
szóltunk ebben a könyvben. Először egy igen általános betegséggel, a reumás ízületi 
gyulladással foglalkozunk. 
  

A reumás ízületi gyulladás 

Amerikában a mozgáskorlátozottá válás legnagyobbrészt a csont- és ízületi 
rendellenességekből, ízületi gyulladásokból ered. Az egészségügyi központok jelenlegi 
becslései szerint mintegy 40 millió amerikai szenved ilyen betegségekben. {Lábjegyzet:156 } 



Az ízületi gyulladásnak az egyik különösen fájdalmas változata a reumás eredetű ízületi 
gyulladás. Ez egy olyan betegség, amelyben a szervezet saját ízületeit és szöveteit támadja 
meg. Az érintett személynek csődöt mond az immunrendszere, és a saját ízületeit kezdi 
felemészteni. Ennek pedig gyakran maradandó bénulás, izomsorvadás a következménye. 
Skandináv kutatók a súlyos, reumás eredetű ízületi gyulladásban szenvedő egyének étrendjét 
egy évre teljesen vegetáriánus ételekre korlátozták. {Lábjegyzet:157 } Már egy hónap eltelte 
után megvizsgálták a betegeket, és azt tapasztalták, hogy az érzékeny és dagadt ízületek 
száma csökken, ujjaik markolóképessége is javult. Továbbá azoknak az állapota is jobbra 
fordult, akik reggeli ízületi merevségben szenvedtek. A szervezetben lévő gyulladást tükröző 
laboratóriumi mérések is jobb eredményeket mutattak: a vér süllyedését ábrázoló teszt és a C-
reaktív protein szintje is javult. Az eredmények felsorolása a 22. ábrán {Kép:22 – A 
vegetáriánus étrend segít reumás ízületi gyulladás esetén} látható. 
Egy kérdőíves felmérés szerint talán a leglényegesebb, hogy a betegek közérzete is javult a 
vegetáriánus étrenden, fájdalmaik csökkentek. Persze ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy 
minden egyes reumás ízületi gyulladásos beteg meggyógyítható pusztán vegetáriánus 
étrenddel. Csak annyit, hogy a kutatások szerint ezzel jelentős mértékben lehet javítani a 
betegség állapotán, mivel a táplálkozás önmagában képes megjavítani az élet minőségét, a 
vérteszteket sőt még a gyógyszerek használatát is csökkentheti. Ez utóbbi azért is jó hír, mivel 
számos gyógyszernek igen komoly mellékhatása van. 
Az étrend fontos szerepet játszik a reumás ízületi gyulladás megelőzésében is. Egyre többen 
tudjuk, hogy ennek a betegségnek némely változatát bizonyos fertőzések idézik elő. Jól 
körülhatárolt kapcsolat létezik a szalmonellafertőzés és a reumás ízületi gyulladás között. 
{Lábjegyzet:158 }, {Lábjegyzet:159 } Amint azt már a tizedik fejezetben láttuk, a 
vegetáriánus étrenddel elkerülhető lenne ez a fertőzés. 
A reumás ízületi gyulladás mellett az ízületi gyulladásnak más fajtái is vannak, például a 
lupus, vagy más néven bőrfarkas és a csigolyaízületi gyulladás. Ez utóbbi az ízület 
összenövéssel párosuló, megmerevedéses csigolyagyulladást és a Reiter-féle szindrómát is 
magába foglalja. Ezek az előbb említettekhez hasonló módon keletkeznek: a szervezet 
önmagát támadja meg. Így aztán lehet némi reményünk arra, hogy egy hasonló étrendre az 
előbbihez hasonló módon fognak reagálni. Egy nem régen készült tanulmány igen szoros 
kapcsolatot vélt felfedezni a csigolyaízületi gyulladás és az étrend között. {Lábjegyzet:160 } 
25 beteg étrendjéből hat héten át mellőzték a tejtermékeket. A páciensek több mint a felénél 
komoly javulás következett be: csökkent az ízületek dagadása, a merevség és a fájdalom. És 
persze a gyógyszerfogyasztás is csökkent. Viszont néhány betegnél visszatértek a 
szimptómák, amikor ismét elkezdtek tejtermékeket fogyasztani. 
  

A NEWSTART egyéb elemeinek hatása az ízületi gyulladásra 

A testmozgásnak is rendkívüli jelentősége van a reumás ízületi gyulladás kezelésében. Még 
nem is olyan régen az orvosok ágynyugalmat rendeltek betegeiknek. Az orvostudomány mai 
állása szerint azonban minél többet mozgatjuk a betegeket, annál jobban érzik magukat. 
Persze a helytelen testmozgás további károsodásokat eredményezhet az ízületekben, de 
szakértők szerint a páciens szükségleteit, igényeit figyelembe vevő testgyakorlás javíthat 
állapotán. {Lábjegyzet:160 }, {Lábjegyzet:162 }, {Lábjegyzet:163 } 
Például az egyik tanulmány szerint a reumás ízületi gyulladásban szenvedők esetében az igen 
intenzív testmozgás jótékony hatással lehet. {Lábjegyzet:164 } (Szaknyelven szólva nagy 
intenzitású, a fokozatosság elvén alapuló testgyakorló programról van szó.) A betegek 
vallomása alapján csökken a fájdalom és a merevség, gyorsabban és jobban tudnak járni. Sőt 
még a növekedési hormont is előnyösen befolyásolhatja, mert az erőteljes, élénk mozgás 



hatására jelentős mértékben növekszik a szintje. Ez a hormon pedig nemcsak a gyermekek 
számára fontos. A kutatók azt állítják, hogy a növekedési hormon serkenti a porcok és a 
csontok újraépülését még a felnőttek esetében is {Lábjegyzet:165 }, és így kulcsszerepet 
játszhat az ízületek megjavításában a napi elhasználódás, kopás után. A testgyakorlás és 
ízületi gyulladás kapcsolatát tekintve döntő fontosságú az alábbi tény: a növekedésihormon-
szint az intenzív testgyakorlást követően megnő. {Lábjegyzet:166 } 
A testmozgás rendkívül hasznos az ízületi bántalomban szenvedő túlsúlyos egyének esetében 
is. Minél több felesleges kilót cipel valaki, annál nagyobb nyomás nehezedik a súlyt hordó 
ízületekre, például a csípőkre, a térdekre és a bokákra. Testmozgással és megfelelő étrenddel 
azonban el lehet érni és fenn lehet tartani az optimális testsúlyt. A Bostoni Egyetem egyik 
orvosprofesszora, dr. David Felson a térdcsont ízületi gyulladását tanulmányozva azt 
tapasztalta, hogy a testsúly csökkentése lényegesen javíthat ezen a problémán. 
{Lábjegyzet:167 } 
A felesleges kilókkal rendelkező egyének sokkal hajlamosabbak arra, hogy ízületi 
bántalmaktól szenvedjenek. E téma egyik ismerője, dr. Chad Helmick szerint azoknál a 
felnőtteknél – mindkét nemet beleértve –, akiknek némi súlyfeleslege van, még ha orvosi 
szempontból nem sorolhatók is az elhízottak kategóriájába, 30%-nál nagyobb valószínűséggel 
fejlődik ki ízületi gyulladás, mint a normális testsúlyú egyéneknél. Azoknál viszont, akik 
tényleg extra súlyt cipelnek, ez a szám még nagyobb: a kövér férfiaknál 70%, míg a kövér 
nők esetében 50%. {Lábjegyzet:168 } 
Úgy tűnik, hogy a testmozgás és a testsúlycsökkenés sokkal nagyobb súllyal esik latba, mint 
az ízületek kopása, elhasználódása. A legfrissebb kutatások szerint a túlsúlyos nők körében 
igen gyakori a reumás ízületi gyulladás. {Lábjegyzet:169 } Azoknál a nőknél, akik optimális 
testsúlyukat több mint 25%-kal meghaladják, e betegség rizikófaktora mintegy 40%-ra rúg. 
Vannak kutatók, akik szerint ez az összefüggés a nemi hormon szintjével áll kapcsolatban. 
A víz külsőleg való alkalmazása a legkülönfélébb ízületi gyulladások esetében is hatásos 
lehet. A hidroterápiát (vagy más néven vízterápiát) igen változatos módon lehet alkalmazni: 
forró vízpakolás, sugármasszázs, gőzölés stb. Az ilyen gyógykezelések jótékony hatással 
vannak az ízületekre. Egy nemrég nyilvánosságra hozott tanulmány például megállapítja, 
hogy a forró ásványi fürdők és iszappakolások előmozdítják a reumás ízületi és merevedéses 
csigolyagyulladás gyógyulását. {Lábjegyzet:170 }, {Lábjegyzet:171 } A szövetek 
felmelegítése számos okból kívánatos. Bár az agy nehezen tűri a 40 °C feletti hőmérsékletet, 
de más szövetekre a 40–45 °C (5-10 percig) meleg igen jó hatással van. {Lábjegyzet:172 } 
Krusennek a "Fizikai gyógykezelés és rehabilitáció" {Lábjegyzet:173 } című neves 
kézikönyve az alábbi sorrendben említ ezek közül néhányat. 
1. A szövetek (különösen az inak és más kollagénből álló szövetek) megnövekedett 
hajlékonysága következtében csökken a merevség. 
2. Enyhül az izomgörcs. 
3. Növekszik a szövetekben a véráramlás és a szervezet reagálási képessége. 
4. Bizonyos fájdalmak enyhülnek. Ez egyrészt annak tulajdonítható, hogy csökken a 
merevség, javul a szövetek oxigénellátottsága, másrészt az ún. "elleningerlésnek", amikor is a 
bőr idegvégződéseinek hőmérséklet általi stimulálása csökkenti a fájdalomérzetet. Jól ismert 
tény, hogy a hő, a forróság növeli a fájdalomküszöböt, és így elviselhetőbbé teszi a fájdalmat. 
5. A meleg elősegíti a folyadékgyülem felszívódását és a gyulladások visszaszorulását az 
idült, krónikus vérbőségű területeken. A túlzott meleg azonban ronthat az akut gyulladáson. 
A hideg viszont az akut gyulladást enyhíti. Ezért a jég friss rándulások, húzódások vagy 
ficamok esetében alapvető kezelésnek számít. Csökkenti a fájdalomérzetet, ami valószínűleg 
az ellentétes ingerlés jelenségével áll összefüggésben, amikor is a fájdalomérzékelők 
elzsibbadnak, vagy csökken a gyulladás, mivel mindegyiknek, a forrónak és hidegnek is 
egyedülálló hatása van, ezért néha a kettőt egymással kombináltan alkalmazzuk. Ezt hívják 



váltófürdőnek, amelynek az egyik szokásos változata az, amikor az érintett ízületekre három 
percig forró vizes pakolást helyezünk, amit félperces hideg borogatás követ. Ezt 4-5-ször is 
meg kell ismételni egy kezelés alatt, és naponta 2-3 kezelésre van szükség. 
Az ízületi gyulladás egyik típusát, az úgynevezett Lyme-kórt korábban a reumás ízületi 
gyulladással tévesztették össze. Ez egy bizonyos Borrelia burdorferi baktérium okozta 
fertőzésből származik. {Lábjegyzet:174 } Ezt a baktériumot fertőzött kullancs csípése útján 
lehet megkapni. Amerika észak-keleti részén jelent ez igen nagy problémát, de máshol is 
előfordul. Állítólag ezt a betegséget igen forró hőmérséklet (hipertermia) alkalmazásával 
lehetne gyógyítani, bár az ezen a területen folyó kísérletek még gyermekcipőben járnak. Ez a 
tény mégis arra enged következtetni, hogy a reumás eredetű ízületi gyulladás és a fertőzéses 
állapot között van némi hasonlóság, és jelentős szerepe lehet a természetes terápiáknak. 
A fennmaradó kérdések egyike: esetleg a Lyme-féle megbetegedésen kívül van-e más 
reumaszerű ízületi gyulladás, melyet valamilyen baktérium okozta fertőzés idéz elő? A kérdés 
helyénvaló. Elméletileg elképzelhető, hogy néhány reumaszerű ízületi gyulladás valójában 
valamilyen még diagnosztizálatlan krónikus fertőzés következménye, mint ahogy a Lyme-kór 
esetében is. {Lábjegyzet:175 }, {Lábjegyzet:176 } Amint már láttuk, igenis vannak olyan 
fertőző organizmusok, melyek okozhatnak reumaszerű ízületi gyulladást. {Lábjegyzet:177 }, 
{Lábjegyzet:178 } Ilyen például a Salmonella, vagy a bélfertőzéseket okozó Shigella és 
Yersinia.179 A nemi betegségeket és felső légúti fertőzéseket – mint például bronchitist – 
okozó Chlamydia baktériumcsalád szintén ide sorolható. {Lábjegyzet:180 } Meg lehetne még 
említeni számos vírust, mint például az Epstein–Barr- vagy a parvovírust. {Lábjegyzet:181 } 
De a Mycobacterium szerepe sem elhanyagolható, ami a tuberkulózis és más fertőzések 
előidézésében érhető tetten. {Lábjegyzet:182 } Lényegében azért esik ilyen nagy hangsúly 
bizonyos ízületi gyulladások és fertőzések kapcsolatára, mert a kezdeti kutatások azt mutatják, 
hogy a hőkezelések mindenképpen javíthatnak az efféle állapotokon. 
A víz belső felhasználása is előnyös lehet sok olyan betegségnél, ami a csontokkal, izmokkal 
és ízületekkel kapcsolatos. A vízivás javítja a vér anyagcseréjét, vagyis fokozza a vér 
áramlását. Ez pedig hatásos lehet például a hátfájás kezelésében (még akkor is, ha az nem 
ízületi gyulladás eredetű) vagy az ízületek és más szövetek gyógyításában. A Georgiában lévő 
Wildwood Életmódközpont két fiziológusa, Majorie Baldwin és Bernell Baldwin 
összefoglalta az ízületi gyulladás kezelését hangsúlyozva a víz és a vér viszkozitása közötti 
összefüggést. {Lábjegyzet:183 } Knisely vizsgálataira hivatkoztak, aki azt tapasztalta, hogy 
általában a reumaszerű ízületi gyulladásnál nagyon gyenge a véranyagcsere működése, és az 
ízületben is rendkívül rossz a vér áramlása. {Lábjegyzet:184 } Reménységünk szerint a 
bőséges vízivás komoly változást hozna ezen a téren. 
Bizonyított tény, hogy a napsugár hatással van a szervezet immunrendszerére. A napfénynek 
van némi immunelnyomó képessége, ami előnyös lehet olyan autoimmun betegségeknél, mint 
amilyen például a reumás ízületi gyulladás. Ezzel kapcsolatban különösen a bőr Langerhans-
sejtjeit tanulmányozták. 
A napfény növeli a szervezet D-vitaminszintjét is. Ez a vitamin fontos szerepet játszik a 
kalciumegyensúly fenntartásában, és megelőzi a csonttömeg csökkenését, ami sajnos gyakran 
együtt jár a reumaszerű ízületi gyulladással. Sőt mi több, úgy tűnik, hogy a legtöbb ízületi-, 
csontízületi gyulladásra ez a jellemző, vagyis a csontritkulás. A Bostoni Orvostudományi 
Egyetem kutatói azt tapasztalták, hogy akiknek alacsonyabb a vér D-vitamin-szintje, azoknak 
négy év alatt betegségük kétszer annyit súlyosbodik. {Lábjegyzet:185 } Feltételezhető tehát, 
hogy a magasabb D-vitamin-szint lassítja a porcok pusztulását. Ha ez valóban így van, akkor 
a D-vitamin komoly segítséget nyújthat a reumaszerű ízületi gyulladásban szenvedő 
betegeknek. 
Sok ember számára szokatlan az a mód, ahogyan én az önuralom fogalmát használom. Ezen a 
szón lényegében egy nagyon népszerű kifejezést értünk, a mértékletességet. Én szigorúan 



mértékletes vagyok, ami az egészséges életmód tényezőit illeti. Például meg vagyok 
győződve arról, hogy mértékletesnek kell lennünk abban, hogy naponta mennyit és milyen 
intenzitással mozgunk (a túl sok ártalmas is lehet). Aztán hiszem azt, hogy mértékletesnek 
kell lennünk abban is, hogy a vegetáriánus étrenden élve mennyit eszünk (ti. ha túlesszük 
magunkat, még ha a legegészségesebb ételekből is, akkor bizony el kell szenvedjük ennek a 
természetes következményeit). Viszont ellenzem a mértékletesség fogalmának kiterjesztését 
az egészségtelen dolgokra. Csak két példát említek: a kokain és a dohány mértékkel 
fogyasztva is igen ártalmas. Tehát azt értem az önuralom fogalmán, hogy a jó dolgokban 
mértékletesnek kell lenni, az ártalmas, káros dolgokat pedig teljességgel kerülni kell. 
De vajon hogyan lehet az ekképpen értelmezett önuralmat a reumaszerű ízületi gyulladásokra 
alkalmazni? Ha szeretnénk teljesen meggyógyulni, nyilvánvaló, hogy minden olyan dolgot 
szigorúan kerülnünk kell, ami gátolhatja szervezetünk természetes gyógyító mechanizmusait. 
Néhány beteg elmondta, hogy amikor nem feküdt le idejében, állapota rosszabbra fordult, 
noha "kialudta" az optimális óraszámot. Ez teljesen egybevág azzal, amit a melatoninról és a 
növekedési hormonokról tudunk. Ez a két vegyület felelős a mindennapi kopás és 
elhasználódás kijavításáért a szervezetünkben. És ezek a hormonok, ha később fekszünk le, 
kisebb mennyiségben termelődnek testünkben. A melatoninról szóló kilencedik fejezet 
áttekintése emlékeztet majd bennünket arra, milyen sok tényező ronthatja az alvás minőségét. 
Ilyen például a dohány, a nikotin, a koffein, hogy csak néhányat említsünk. Viszont alapvető 
tény, hogy az önuralom segítségével elkerülhetünk minden olyan tényezőt, ami kiszipolyozná 
testünk tartalékait. 
A friss levegő szintén igen fontos. A szennyezett levegő, például a dohányfüst elméletileg 
súlyosbítja a reumaszerű ízületi gyulladást. {Lábjegyzet:186 } Becslések szerint az aktív 
dohányzás hozzájárulhat e betegség kifejlődéséhez is. Washington államban több mint 1500 
nő körében végeztek felméréseket, és a kutatók azt tapasztalták, hogy az aktív dohányosok 
esetében mintegy 50%-ra nő a veszélyeztetettségi ráta. {Lábjegyzet:187 } És ehhez nem kell 
erős dohányosnak lenni, elég ha 20 éven át csak napi egy dobozt szívunk el. 
Egy skandináv tanulmány szerint azonban a dohányzás nagyobb mértékű károsodást 
eredményez a férfiaknál. {Lábjegyzet:188 } Több, mint 50 000 férfi körében végeztek 
vizsgálatokat, és megállapították, hogy az aktív dohányosok 3,8-szeresen, a már leszokottak 
kétszeresen veszélyeztetettek a nem dohányzókhoz képest a reumás ízületi gyulladás 
kialakulását illetően, függetlenül a kortól, lakóhelytől, családi állapottól, társadalmi 
helyzettől, egészségügyi állapottól vagy a testsúlytól. 
Az ízületi gyulladás kezelésében fontos szerepet játszik a környező izmok, szövetek és a 
csontok megerősítése, hogy kevesebb nyomás nehezedjen az ízületekre. Ez az egyik oka 
annak, hogy miért is van olyan nagy jelentősége a testmozgásnak. Sajnos csak nagyon 
kevesen tudják, hogy a szabadban végzett mozgás sokkal hasznosabb, mint a zárt térben 
végzett. Évekkel ezelőtt arra jöttek rá a kutatók, hogy az atléták erősebbek voltak, amikor a 
szabadban edzettek, mint amikor zárt helyiségben. A különbséget a kinti levegőben bőségesen 
található negatív töltésű ionoknak és a nap ibolyántúli sugárzásának tulajdonítják. 
{Lábjegyzet:189 } 
A reumás ízületi gyulladásból való teljes felépüléshez nagymértékben hozzájárul a nyugalom 
is. Mialatt alszunk, fontos hormonok termelődnek, melyek kijavítják a napi kopásokat, 
elhasználódásokat testünkben. A legfontosabbak közül kettőt már említettem: a melatonint és 
a növekedési hormont. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű melatonin termelődjön 
szervezetünkben, szükséges idejében lefeküdnünk. (Lásd a 9. fejezetet!) A növekedési hormon 
számára is a korai lefekvés a legkedvezőbb. De van egy harmadik hormon is, aminek 
ugyancsak van némi köze az ízületi gyulladás kialakulásához. És ebből is akkor van több 
szervezetünkben, ha kellő időben fekszünk le. Ezt a hormonszerű vegyületet interleukin 1-nek 
hívják, s lényegét tekintve fehérvérsejtekből keletkezik. Ezzel kapcsolatban azt tapasztalták, 



hogy ha az interleukin 1 tevékenysége hiányos, avagy elégtelen, akkor a reumás ízületi 
gyulladásos állapot rosszabbra fordulhat. {Lábjegyzet:190 }, {Lábjegyzet:191 }, 
{Lábjegyzet:192 } Az interleukin 1 minden tőle telhetőt megtesz, ha az ember eleget alszik. 
{Lábjegyzet:193 } 
A nyugalom lényegében az önuralomnak egy speciális formája, hiszen mértékletességre szólít 
a munkában nemcsak napi szinten, hanem heti vonatkozásban, sőt még ezen túl is. A 
későbbiekben említést teszünk néhány további aspektusáról is. Most azonban szeretnék 
rámutatni a nyugalom és a friss levegő kapcsolatára. Csak kevesen vannak tudatában annak a 
ténynek, hogy a friss levegő megnyugtatóan hat, feszültségoldó, és segíti az elalvást és a 
pihenést. Ezért az a legjobb, ha nyitott ablaknál alhatunk, hogy szüntelenül friss légáramlat 
járja át szobánkat. 
A reumás ízületi gyulladás kialakulásában és állandósulásában minden kétséget kizáróan a 
stressznek is megvan a maga szerepe. Itt kell megemlítenünk a NEWSTART utolsó elemét, az 
Istenbe vetett bizalmat, vagy más néven a lelki egyensúlyt. Személyes tapasztalatok alapján 
elmondhatom, hogy kizárólag Istentől nyerhető igazi lelkierő és pozitív életszemlélet. 
"Egy betegség anatómiája" című művében Norman Crusins leírja, hogy reumás ízületi 
gyulladásából úgy gyógyult ki, hogy megváltoztatta életszemléletét: feladta szkepticizmusát, 
pozitív gondoskodásmódra váltott át. Példája jól illusztrálja a szellemi-lelki élet, az 
életszemlélet jelentőségét. 
A reumás ízületi gyulladás volt az első példánk arra, hogy a NEWSTART-elemek, melyeket 
Ellen White is hangsúlyozott, ma is hozzájárulnak a jó minőségű és hosszú élethez. Még 
tucatnyi betegség kapcsán ugyancsak bemutathatnánk ugyanezt. De végül is a lényeg az, hogy 
ezek a gyógymódok egymással kombinálva, együttesen segítik elérni, ill. fenntartani 
egészségünket. Könyvünk elsősorban elvek lefektetésével szeretne segítséget nyújtani, és nem 
kíván minden egyes betegségről részletesen szólni. 
Ezek után tekintsünk át néhány gyakori betegséget a NEWSTART elemeinek alkalmazását 
szem előtt tartva. 
  

Húgyúti fertőzések 

Ugyanaz a norvég kutatócsoport, amelyik felfedezte a vegetáriánus étrend és a reumás eredetű 
ízületi gyulladás közötti kapcsolatot, meglepő összefüggést tárt fel a teljesen vegetáriánus 
étrend és a húgyúti fertőzések között is. {Lábjegyzet:194 } Ezek a kutatók huszonkét emberen 
végeztek kísérleteket, és azt tapasztalták, hogy amikor 7–10 napos böjtöt vegetáriánus étrend 
követett, a vizeletben jelentős mértékben csökkent a gyakori fertőzéseket okozó baktériumok 
száma. Ez a megállapítás nemcsak a húgyhólyag fertőzéseit tekintve igaz, hanem a reumás 
ízületi gyulladásra nézve is. Amint azt már korábban említettük, különböző fertőző 
ágenseknek is lehet szerepe az ízületi gyulladás bizonyos típusának kialakulásában. A norvég 
kutatási program során megfigyelték, hogy Proteus mirabilis (vizeletfertőző baktérium) elleni 
antitestek mennyisége megnőtt a reumás ízületi gyulladásban szenvedő pácienseknél. Ebből 
arra következtethetünk, hogy ennek a baktériumnak van némi köze az ízületi gyulladás 
lefolyásához. Egyébként a Proteus mirabilis volt az egyik olyan baktérium, ami a tisztán 
vegetáriánus étrendet követőknél mérhetően veszített fertőzőképességéből. 
A NEWSTART más elemei is segíthetnek a húgyúti fertőzések gyógyításában. Például a 
bőséges vízivás a megelőzésben is komoly szerepet játszik. Más italok fogyasztása azonban 
nem jár ilyen "haszonnal", sőt például a kólaivás kifejezetten segíti a vizeleti ásványok, 
például az oxalát és a citrát felhalmozódását, melyekből azután vesekövek képződhetnek. 
{Lábjegyzet:195 } Ezek a kis "sziklaszilárd" szemcsék kiváló környezetet teremtenek 
bizonyos húgyúti fertőzéseknek. 



A vízen kívül azonban van egy ital, a tőzegáfonyalé, ami, úgy tűnik, mindazok javára szolgál, 
akik gyakori húgyúti fertőzésekkel küszködnek. A legújabb kutatások igazolják anyáink 
bölcsességét, akik mindig is javasolták ennek az italnak a fogyasztását. Harvardi kutatók 
idősebb nők körében (átlagéletkor 78,5 év) végeztek tanulmányokat, és megállapították, hogy 
ez az ital komoly védelmet jelenthet az ilyen fertőzésekkel szemben. {Lábjegyzet:196 } 

Asztma 

Az asztma egy másik olyan betegség, ami szoros kapcsolatban áll az étrenddel. Ebben a 
szakaszban szeretnék rámutatni arra, hogy a vegetáriánus étrend hogyan képes segíteni e 
betegségben szenvedőknek. Mielőtt azonban rátérnénk erre, megemlítenék néhány fontos 
kérdést, ami a NEWSTART két másik elemével, a vízzel és az Istenbe vetett bizalommal 
kapcsolatos. A Szentírás első könyveit (Mózes könyveit) olvasva felfigyeltem arra, hogy Isten 
milyen komoly utasításokat adott az izraelitáknak a tisztaságra vonatkozóan. Például pontos 
törvények voltak a halott érintése utáni mosakodásra és a takarításra, aztán a hulladék 
eltakarítására vagy arra, hogy mi a teendő fertőző betegségek, mint például a lepra esetében. A 
tisztaságnak ez a hangsúlyozása természetesen csak akkor érte el valódi célját, ha Isten népe 
bízott annyira Őbenne, hogy kövesse tanácsait. Továbbá a tisztaság komolyan vételéhez 
szükséges volt a NEWSTART harmadik elemének, a víznek bőséges használata, hiszen 
többnyire ezzel tehették tisztává környezetüket. 
De vajon mi köze van mindennek az asztmához? Nemrég végeztek egy igen széleskörű 
nemzetközi kutatást a városi asztmával összefüggésben. Ez a mintegy 17 millió dollárba 
kerülő monumentális kísérlet igen szoros kapcsolatot talált az asztma és a közönséges 
svábbogár fehérjéje között. {Lábjegyzet:197 } Az asztmában szenvedők immunrendszerét 
kedvezőtlenül befolyásolja ez a kis rovar és annak ürüléke. Tulajdonképpen azt lehet 
mondani, hogy egy krónikus asztmarohamot kiváltó különböző fehérjék között a közönséges 
svábbogarak fehérjéi a leghatásosabbak. A tanulmány szerint az asztmában szenvedő emberek 
38%-a allergiás a svábbogarakra. Ez a tény fényt derít arra, hogy miért szenved a városi 
ember az asztmától. Nem elégségesek a városi levegő jól ismert asztmát kiváltó tényezői, 
mint például az ózon, a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid és más szennyező anyagok 
{Lábjegyzet:198 }, még ott vannak a svábbogarak is, melyek képesek rendkívüli módon 
elszaporodni a városokban. 
Ez az összefüggés végre rávilágít arra, hogy az asztma miért olyan gyakori fiatalkori 
betegség, és hogy miért növekszik olyan egyenletesen. Az utóbbi évtizedben Amerikában 
45%-kal emelkedett az asztmatikus betegek száma. A mintegy 15 millió beteg körülbelül 
egyharmada 18 év alatti. {Lábjegyzet:199 } 1980-tól a 24 év alatti fiatalok halálozási aránya 
rendkívüli módon, mintegy 118%-kal emelkedett. {Lábjegyzet:200 } Különösen néhány faji 
csoport érintett ezen a téren. A fekete gyermekek és fiatalok – hasonló korú fehér bőrű 
társaikhoz viszonyítva – 4–6-szor nagyobb valószínűséggel halnak bele ebbe a betegségbe. 
{Lábjegyzet:201 } 
Sajnos lakáskörülményeink nem a legjobbak egy zsúfolt nagyvárosban, így a tisztaság is hagy 
némi kívánnivalót maga után a szomszédaink, de még a mi saját gyakorlatunkban is. A 
nyilvánvaló tények azonban arra kell buzdítsanak bennünket, hogy legyünk minél 
igényesebbek környezetünk tisztaságát illetően. De vajon hogyan szabadulhatnánk meg a 
svábbogaraktól különösen akkor, ha szomszédaink lakásában is szaporodnak ezek a 
kellemetlen rovarok? A szakértők négy stratégiát ajánlanak erre a célra, melyek hosszú távú 
svábbogármentességet ígérnek. Először is pusztítsuk el a lakásunkban található összes rovart 
(valamilyen permetező folyadékkal vagy mérgező csalétkekkel). Másodszor végezzünk alapos 
takarítást még a legeldugottabb helyeken is. S miután így megszabadultunk a bogaraktól, 
kezdetét veheti a megelőző stratégia kialakítása. Étkezés után azonnal szedjük le az asztalt A 



morzsákat seperjük össze, öblítsük le a mosogatóban vagy vigyük ki a lakásból. A még 
felhasználható ételeket tegyük a hűtőbe. A lényeg az, hogy semmiféle, a bogarak számára 
vonzó dolgot ne hagyjunk számukra elérhető helyen. Végül pedig helyezzünk el 
svábbogárcsapdákat, melyek elcsípik a véletlenül betévedő bogarakat. 
Persze az asztma kialakulásába belejátszik az allergiák és más kiváltó tényezők terjedése is. 
Így aztán a NEWSTART többi eleme is fontossá válik. Kutatók szerint az étrendnek például 
igen komoly szerepe lehet az asztma kezelésében. A tisztán vegetáriánus étrend, ami 
mindennemű állati terméktől mentes, képes csökkenteni az asztmás betegek 
gyógyszerfogyasztását. 
Skandináv kutatók 35 légúti asztmában szenvedő gyermekkel (az átlagéletkor 12 év volt) 
végeztek vizsgálatokat. {Lábjegyzet:202 } A gyermekek hosszú távú gyógyszereket szedtek, 
sőt közülük húsz a leghatékonyabb asztma elleni orvosságokat kellett szedje, a szteroid 
(kortizon) típusú gyógyszereket, mint például a Prednisont. Ezeknek, noha jelentősen 
javítottak a gyerekek állapotán, komoly mellékhatásaik voltak. A kutatók arra kérték a 
betegeket, hogy egy éven át fogyasszanak vegetáriánus ételeket. Több mint kétharmaduk ki is 
tartott egy egész éven át. Az eredmények pedig a 23. ábrán {Kép:23 – A vegetáriánus étrend 
segít a hörgőasztmában szenvedőkön} láthatók. 
Az asztmaszimptómák általánosan csökkentek, miközben javultak a fizikai funkciók. A 
vértesztek is javulást mutattak, az IgE-szintet is beleértve, ami azt jelenti, hogy csökkent az 
allergiás hajlam. Továbbá jelentősen csökkent az asztmatikus gyógyszerek fogyasztása. A 
kutatók megállapították: "A gyógyszereket szedő egyének állapota az alternatív egészségügyi 
programokat követően lényegesen javult, a teljes vegetáriánus étrenddel ki lehet váltani a 
hagyományos gyógyszereket." {Lábjegyzet:203 } 
Ez igen jó hír az asztmában szenvedő ember számára, mivel lehetősége nyílik arra, hogy 
jelentősen javítson állapotán, és részlegesen vagy teljesen megszabaduljon gyógyszereitől. 
Ennél a pontnál azonban fontos megemlíteni azt, hogy még mielőtt valaki változtatna 
gyógyszerfogyasztásán, feltétlenül kérje ki kezelőorvosa tanácsát. 
Ahhoz, hogy a vegetáriánus étrend oly sikeres az asztma gyógyításában, valószínűleg van 
némi köze annak is, hogy ilyen étrend mellett csökken az allergiás reakciót kiváltó ételek 
száma. A Johns Hopkins Egyetem kutatói nem régen fedezték fel, hogy az ételallergiák 
játsszák az egyik legfőbb szerepet a gyermekkori asztma súlyosbodásában. {Lábjegyzet:204 } 
A tüdő működésének mérései azt mutatták, hogy a betegségre hajlamos gyermekeknél az 
allergiát kiváltó ételek hatására sokkal érzékenyebbé válnak a légutak. Így pedig kedvező 
állapot alakul ki asztmás rohamok, nehéz légzés számára. Ezeknek a gyermekeknek az 
állapota csak akkor fog javulni, ha étrendjükből kiiktatjuk az allergiát előidéző ételeket. A 
vegetáriánus étrend mellett elkerülhetők lennének mindazok az ételek, amelyekre a 
gyermekek allergiásak voltak, például a tojás, a tej és a hal. 
Az allergiát kiváltó ételek listáján szerepelt a búza és a szója is. Ezek nagyon jók, de a legtöbb 
amerikai mindennap fogyasztja őket, és valószínűleg ez lehet a probléma. Néhány 
allergiaszakértő szerint egy adott étel gyakori fogyasztása allergiát idézhet elő az arra 
hajlamos egyéneknél. Ilyen értelemben van némi alapja annak, hogy a búzát és a szóját a 
leggyakoribb allergiás anyagok közé sorolták. Tudniillik, ha elolvassuk az üzletekben kapható 
termékek címkéit, láthatjuk, hogy szinte minden egyes nap a legtöbb ember kénytelen búzát 
és szóját enni. Ha a napi búzafogyasztással ki is békülnénk, de azt már aligha hinnénk el, 
hogy nemzetünk olyan sok szóját fogyaszt. Pedig gondoljuk csak meg, hogy a marhahúst is 
szójával dúsítják, a péksüteményekbe szójalecitint tesznek, a különféle termékekbe pedig 
szójaolajat csempésznek. De van még rengeteg más módja is a szója felhasználásának. 
A gyermekkori allergiát kiváltó két fő táplálékféleség, a tojás és a tej szintén általános 
élelmiszeralkotónk. A hallal már egy kicsit más a helyzet, közel sem olyan gyakran 
fogyasztott táplálék. Az allergia azonban mástól is függ, mint pusztán ezeknek a 



táplálékoknak az ismételt, gyakori fogyasztásától. Orvosi tapasztalatom alapján elmondhatom, 
hogy az allergiától szenvedők állapotát leginkább súlyosbító ételcsaládok egyike a 
tejtermékeké. Úgy tűnik, hogy az orvosi irodalom is alátámasztja ezt. Megjelentek olyan 
cikkek, melyek egyértelműen kijelentik, hogy a tejtermékek közvetlen kapcsolatban állnak 
mindenféle allergiás bőrkiütéssel. {Lábjegyzet:205 }, {Lábjegyzet:206 } Az allergia és az 
asztma kapcsolatát tekintve a lényeg az, hogy e súlyos légúti betegségben szenvedőknek 
komoly megfontolás tárgyává kellene tenniük a vegetáriánus étrendre való áttérést, kellő 
figyelmet fordítva természetesen a változatosságra is. 
Skandináv kutatók kimutatták, hogy az allergiás anyagok kiküszöbölésén túl más étrendi 
tényezők is szerepet játszanak az asztma gyógyításában. Bizonyítékok vannak arra, hogy a 
vegetáriánus étrenden kevesebb gyulladás képződik a szervezetben, mint a húsalapú étrenden. 
Ez valószínűleg azzal hozható összefüggésbe, hogy a némileg gyulladásgátló leukotrienek és 
prosztaglandinok nagyobb mennyiségben termelődnek a vegetáriánus étrend mellett. Aztán az 
ilyen kevésbé finomított étrenden élők bizonyára kevesebb sót is fogyasztanak. Az orvosi 
irodalom szerint az asztali sóban gazdag étrend csak súlyosbítja az asztmát. 
{Lábjegyzet:207 }, {Lábjegyzet:208 } 
  

Az ételallergia és a migrénes fejfájás 

Egyre nyilvánvalóbb lesz az a tény, hogy az ételallergiák migrénes fejfájást is okozhatnak. 
Egy újabb tanulmány nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a "legbűnösebbek" a tejtermékek. 
{Lábjegyzet:209 } Közlések szerint a sajt a legveszedelmesebb támadó. Brit és amerikai 
neurológusok (agy-, ideg- és fejfájás-specialisták) egyik konferenciáján megkérték az 
orvosokat, hogy állítsák össze azoknak az ételeknek a listáját, melyek migrénes fejfájást 
idéztek elő betegeiknél. Ezt a listát láthatjuk a 24. ábrán {Kép:24 – Migrénes fejfájást okozó 
táplálékok}. 
Láthatjuk, hogy az orvosok által felsorolt ételek nagy része egyáltalán nem sorolható egy 
egészséges vegetáriánus étrend táplálékai közé. A listán azonban szerepel néhány olyan 
ételféleség is, ami a legtöbb ember számára egészséges, és csak a különösen érzékeny 
emberek esetében jelent problémát. Az orvosi irodalom megemlít más összefüggéseket is a 
migrénes fejfájás és az étrend kapcsolatát illetően Ezek szintén a vegetáriánus étrend 
jelentőségét húzzák alá. Például egy növényi alapú étrendben inkább egyszeresen, illetve 
többszörösen telítetlen zsírok vannak, mint telítettek. És ezek is hozzájárulnak a migrének 
megelőzéséhez. 
Ennek az egyik oka a vérlemezkékkel (trombocitákkal) hozható összefüggésbe. Ezek a 
véralvadást segítő anyagok felhalmozódhatnak és kidobhatnak olyan vegyületeket, melyek 
migrénes fejfájást okoznak. Ha azonban a vérlemezkéket körülvevő hártyákban 
(membránokban) a többszörösen telítetlen zsírok az uralkodóbbak a telített zsírok ellenében, 
akkor kevesebb migrén fordul elő. {Lábjegyzet:210 } Így tehát a migrénes rohamok száma 
lényegesen csökkenhet, ha az étrendet túlnyomórészt növényi táplálékok alkotják. 
A Cincinnati Egyetem kutatói, dr. Glueck és munkatársai felfedeztek egy másik összefüggést 
is a migrén és az étrend kapcsolatát illetően. Migrénre hajlamos gyermekek körében végeztek 
vizsgálatokat, és azt tapasztalták, hogy azok a gyermekek, akiknél a rosszabb, LDL-
koleszterin értéke volt magasabb (tulajdonképpen ez az az ártalmas koleszterin, ami a 
szívbetegséget is okozza), gyakrabban szenvedtek migrénes fejfájástól. A kérdés az, hogy a 
koleszterinértékek vajon már csak következményei egy általános folyamatnak, például amikor 
a dominánsabb, többszörösen telítetlen zsírok csökkentik a koleszterinszintet, miközben 
beépülnek a vérlemezkék membránjaiba, vagy esetleg önmagukban véve is kapcsolatban 
állnak a migrénes fejfájással. {Lábjegyzet:211 } Valószínűleg mindkettőben van némi igazság 



Amint azt már láttuk, a többszörösen telítetlen zsírok akkor fejtik ki jótékony hatásukat a 
migrénben szenvedő egyéneknél, ha beépülnek a vérlemezkék membránjaiba. Viszont a 
kutatások azt is megállapítják, hogy a vér magas koleszterintartalma elég tapadóssá teszi a 
vérlemezkéket. {Lábjegyzet:212 } 
  

Az agyvérzés és a vegetáriánus étrend 

A jelenlegi kutatások szerint a gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend más betegségek 
rizikófaktorát is csökkenti. Például a nővérek körében végzett tanulmány szerint mintegy 
68%-kal csökken az agyvérzés veszélye azoknál a nőknél, akik hetente ötször vagy ennél 
többször is sárgarépát fogyasztanak. Akik pedig naponta ettek spenótot, veszélyeztetettségük 
43%-kal csökkent. A Massachusetts állambeli Framingham lakosai körében végzett híres 
harvardi kutatás bemutatja, hogy a férfiak is hasonló előnyökhöz juthatnak, ha több 
gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak. {Lábjegyzet:213 } A kutatók azt tapasztalták, hogy 
mindenféle agyvérzés lehetősége, a "miniagyvérzéseket" is beleértve, több, mint 20%-kal 
csökkent minden egyes alkalommal, amikor a napi zöldség- és gyümölcsadagokat 
megháromszorozták. Még ama rettegett artériás agyvérzés is megelőzhetőnek bizonyult: több 
mint 50%-kal csökkent az esélye, ha a napi gyümölcs- és zöldségadag a háromszoros 
mennyiséget is meghaladta. 
Az imént említett két tanulmány közül egyik sem említi kifejezetten a húsfogyasztást. 
Kimondottan a gyümölcs- és zöldségfogyasztásra koncentrálnak. De végül is általában mi 
szokott történni, ha egyre több gyümölcsöt és zöldséget eszünk? Kevesebb húst fogunk enni. 
Ausztráliai kutatások szerint ha hetente több mint négy alkalommal eszünk húst, az agyvérzés 
lehetősége megnövekszik. {Lábjegyzet:214 } 
De vajon hogyan lehet az, hogy a gyümölcs- és zöldségfogyasztás csökkentheti az agyvérzés 
veszélyét? Van néhány ésszerű magyarázat. Amint azt már láthattuk a migrénes fejfájás 
esetében, a vegetáriánus étrend következtében a vérlemezkék nem válnak olyan tapadósakká, 
így kevesebb eséllyel képeznek "vérrögöt", emiatt csökken az agy véredényeinek elzáródása, 
ami agyvérzést okozna. Azután az agyvérzés rizikófaktorát csökkenti a vérnyomás csökkenése 
is, ami szintén a zöldség és gyümölcs fogyasztásának köszönhető. Ezzel kapcsolatban 
mintegy 10 évvel ezelőtt megjelent egy klasszikus tanulmány a Lancet című brit orvosi 
szaklapban. {Lábjegyzet:215 } Az étrend és a magas vérnyomás összefüggéséről többet is 
megtudhatunk a magas vérnyomással foglalkozó hatodik fejezetből. 
A vegetáriánus étrendnek az agyvérzés megelőzésében betöltött szerepe az, hogy ez az étrend 
megakadályozza az artériák elzáródását. Ezzel kapcsolatban talán a legnagyobb 
nyilvánosságot kapott vizsgálatot dr. Dean Ornish és kollégái végezték. {Lábjegyzet:216 } A 
szívartériák elzáródásának megakadályozásáról részletesen olvashatunk a negyedik 
fejezetben. Minden bizonnyal az agyat ellátó véredényrendszer is "megtisztítható". 
  

A szürke hályog 

A szürke hályog idős emberek körében fordul elő talán a leggyakrabban. Ez a betegség 
többnyire a látási képesség meggyengülését és vakságot eredményez. {Lábjegyzet:217 } 
Bizonyított tény, hogy az étrend és életmód hatással van erre az állapotra. A szürke hályog 
kialakulását jelentős mértékben elősegíti a nagy mennyiségű és erős intenzitású ibolyántúli 
sugárzás. {Lábjegyzet:218 } Ez a fény az oxigént szabad gyökökké ("oxiradikálisokká") 
{Lábjegyzet:219 } alakítja, melyek azután megrongálják a szemlencséket. Így azután az UV-



sugárzást teljesen kiszűrő napszemüvegek használata méltán nyerhet kellő hangsúlyt. Az 
antioxidáns vegyületek egy csoportjával azonban még a nap okozta káros hatás is 
kiküszöbölhető, megelőzhető. Ilyen vegyület például az A-, C- és E-vitamin, amelyek 
bőségesen megtalálhatók a növényi táplálékokban. 
Ezt a tényt az a harvardi tanulmány támasztotta alá, melyet egészségügyi dolgozók, ápolónők 
körében végeztek. A kutatók azt tapasztalták, hogy ha az elfogyasztott táplálék bőségesen 
tartalmazott A-vitamin-vegyületeket, akkor csökkent a szürke hályog kialakulásának esélye is. 
{Lábjegyzet:220 } A C-vitamin szedése is ugyanezt eredményezte. Más tudományos munkák 
szerint az alacsony gyümölcs- és zöldségfogyasztás viszont növeli e betegség kialakulásának 
esélyeit. Lásd a 25. ábrát {Kép:25 – A kevés gyümölcs és zöldség fogyasztása elősegíti a 
szürkehályog kialakulását}. {Lábjegyzet:221 } 
Akiknek a napi gyümölcs- és zöldségadagjuk három és félszer kevesebb az optimálisnál, 
azoknál mintegy 13-szorosra növekszik a szürke hályog rizikófaktora, azokkal ellentétben, 
akik bőségesen fogyasztanak ilyen táplálékokat. 
  

Emésztőszervi fekélyek 

Amerikában évente legalább 300 000 gyomor- és nyombélfekélyes esetet diagnosztizálnak. 
{Lábjegyzet:222 } Ezeknek a betegségeknek (gyűjtőnéven: emésztőszervi fekélyek) az éves 
költsége közel kétmilliárd dollárra rúg. {Lábjegyzet:223 } Bizonyított tény, hogy az életmód, 
az életvitel játssza az egyik fő szerepet a fekélyek kifejlődésében. 
Jól ismert az összefüggés a gyomor- és nyombélfekély és a dohányzás között. A dohány 
többféle úton-módon okozhat fekélyt. Először is serkenti a savkiválasztódást, azután 
csökkenti a véráramlást a gyomor- és a bélfalak belső rétegében, végül pedig csökkenti egy 
védőanyag, a prosztaglandin mennyiségét, ami a gyomorfal belső rétegében termelődik. 
{Lábjegyzet:224 } Mindezek oda vezetnek, hogy a dohányzó egész szervezetében 2-3-
szorosára nő a különböző fekélyek kialakulásának a lehetősége. {Lábjegyzet:225 } 
Ha esetleg már küszködtünk valamilyen fekélyproblémával, vagy ilyen veszély fenyeget, van 
még legalább három további terület, ahol önuralmat gyakorolhatunk. Az első a kávé és a 
koffeintartalmú italok kerülése. Ezekről az italokról kimutatták, hogy serkentik a sav-
kiválasztódást. {Lábjegyzet:226 } Ezért a koffeinezett italok a legveszélyesebbek. Ezek állnak 
a lista élén. A nem koffeinezett italok viszont csersavat tartalmaznak, ami szintén növeli a 
savtermelést, és így akadályozza egy esetleges fekély gyógyulását. {Lábjegyzet:227 } A 
harmadik terület a kiegyensúlyozatlan, stresszes életforma. Sokan megkérdőjelezik a lelki 
stressz és a fekélyek kapcsolatát, {Lábjegyzet:228 } de szinte egészen bizonyos, hogy a 
stressz semmiképpen nem válik javára ezeknek az emésztési problémáknak. Így aztán a 
fekélyekkel küzdő egyéneknek a stressz egyéb káros következményei miatt is tanácsos lenne 
életmódbeli változtatásokkal irányítani, kordában tartani vagy úgymond legyőzni ezt a 
tényezőt. 
Az egészséges életmód más elemeinek is szerepe lehet a fekélyes állapot megelőzésében. A 
vegetáriánus étrend például a maga bőséges rostanyagával és A-vitamin-rokon vegyületeivel 
jelentős győzelmeket könyvelhet el a fekélyek elleni küzdelemben. A jelenlegi kutatások 
szerint a rostban és A-vitaminban gazdag étrend csökkentheti a nyombélfekélyek 
kifejlődésének valószínűségét. {Lábjegyzet:229 } 
A tisztaságnak és a higiéniának is igen komoly jelentősége van e betegség megelőzésében. Ez 
az a terület, ahol a NEWSTART harmadik eleme, a víz alkalmazható. Csak egyszerű 
kézmosással már egy sereg betegséget megelőzhetünk. Noha ez nem minden, mégis 
csökkentheti a fekélyes betegségek kialakulásának veszélyét. 
Az egyik legfrissebb felfedezés szerint az emésztőszervi fekélybetegségek ama bizonyos 



Helicobacter pylori nevezetű baktériummal hozhatók kapcsolatba. Erre az összefüggésre két 
ausztrál orvos, Barry Marshall és Robin Warren mutatott rá már 1982-ben, de csak 
mostanában vált széles körben elfogadottá, mint a fekélybetegségek egyik kulcstényezője. 
{Lábjegyzet:230 } Vagyis a H. pylori baktériummal fertőződött egyéneknél jelentősen 
megnövekszik a fekélyek kifejlődésének a kockázata. Egy érdekes tényező azonban nem 
kapott kellő figyelmet, ti. az, hogy a H. pylori baktérium átvihető. A fertőzés szoros 
kapcsolatban áll az alacsonyabb társadalmi, gazdasági helyzettel és a higiénia színvonalával, 
minőségével. {Lábjegyzet:231 } Ezért a tisztaság komolyan vétele és olyan egyszerű dolog, 
mint például akár a kézmosás is, jelentős szerepet játszhat a fekélybetegségek megelőzésében. 
A fertőzést a legyek is átvihetik egyik emberről a másikra. {Lábjegyzet:232 } 
A fertőzés és a fekély kapcsolatát illetően komoly jelentőséggel bírnak az alliumot tartalmazó 
táplálékok, mint amilyen például a fokhagyma, a hagyma és a mogyoróhagyma. Ezek, de 
különösen a fokhagyma köztudottan antibiotikus hatásúak, ezért jó ellenszerei lehetnek a H. 
pylori-fertőzéseknek. Noha még teljesen nem bizonyított, mindazonáltal érdemes fontolóra 
venni, hogy a H. pylori nemcsak a fekélyek, hanem talán a gyomorrák kialakulásában is 
ludas. Az alliumtartalmú ételek viszont csökkentik a gyomorrák kockázatát. 
{Lábjegyzet:233 } 
Ezt támasztják alá mind az állatokon, mind az emberek körében végzett kutatások 
eredményei. Következésképpen ha ezek az ételek meggátolják a rák kifejlődését, illetve 
növekedését, akkor minden bizonnyal a H. pylori-fertőzéssel szemben is képesek fellépni, 
vagyis képesek akár gyökerestül el is pusztítani a kórokozókat. Az eddigieket összegezve 
tehát a NEWSTART elveit figyelembe vevő kiegyensúlyozott, mértékletes életmóddal mind a 
fekély, mind pedig más, e fejezetben bemutatott betegségek megelőzhetők, illetve 
gyógyíthatók. 
  

Következtetés 

Ezt a fejezetet azzal a kérdéssel kezdtem, vajon hogyan tudnék segíteni azoknak az 
olvasóknak, akiknek problémáiról nem tettem említést könyvemben. Az volt az elképzelésem, 
hogy bármilyen egészséggel kapcsolatos probléma megközelítéséhez keretet nyújtsak. Ennek 
érdekében szálltam síkra a jólét, a boldogság mintegy évszázados megközelítési módjáért. A 
Weimar Intézet révén ismertté lett és kissé maradinak ható mozaikszó, a NEWSTART olyan 
régi gyógyító tényezőket és elveket foglal magában, amelyek már a Biblia első könyveiben, 
azaz Mózes könyveiben is megtalálhatók. 
A NEWSTART azonban nem csodaszer, hanem az egészséges élet legalapvetőbb elveit 
felölelő, teljes és kiegyensúlyozott program. Többet jelent az alacsony zsírtartalmú 
vegetáriánus étrendnél vagy a rendszeres mozgásnál. Egy fizikailag, szellemileg, 
társadalmilag és lelkileg a legoptimálisabb egészség elérésének átfogó, minden részletre 
kiterjedő megközelítési módja ez. A NEWSTART program nyolc összetevője 
mindannyiunknak segítségére lehet, hogy a legjobb egészségnek örvendjünk, feltéve, ha 
hajlandóak vagyunk véghezvinni azokat a változtatásokat, melyeket úgy alakítottak ki, hogy 
egészséget és boldogságot eredményezzenek. Miért ne fognánk bele még ma egy ilyen "új 
kezdet"-be? 
A fejezet ábrái 
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Függelék I. 
  

{Kép:01 – Ösztrogén: ingadozás a jótékony hatások és kockázati tényezők határán} 
  
  

Függelék II. 

Ajánlott vegetáriánus szakácskönyvek 

Country Kitchen Collection 
Fantastically Delicious and Nutritious Vegetarian Meals 
Phil and Eileen Brewer 
Family Health Publications 
8777 E. Musgrove Hwy., 
Sunfield,M1 48890 

Country Life Vegetarian Cookbook 
Cholesterol Free 
Diana J. Fleming, editor. 
Family Health Publications 
8777 E. Musgrove Hwy. 
Sunfield, MI 48890 

Of These Ye May Freely Eat 
A Vegetarian Cookbook 
JoAnn Rachor 
Family Health Publications 
8777 E. Musgrove Hwy. 
Sunfield, MI 48890 

Taste and See 
Allergy Relief Cookbook 
No meat, dairy products, vinegar, sugar, 
wheat, baking powder or eggs and little or 
no salt /fat 
Penny King 
Family Health Publications 
8777 E. Musgrove Hwy. 
Sunfield, MI 48890 

The Seventh-day Diet 
How the „Healthiest People in America" 
Live Better, Longer, Slimmer—And How 



You Can Too! 
Random House, New York 

Ten Talents 
Natural Foods, Vegetarian 
Food-Combining Cookbook 
and Health Manual 
Frank J. Hurd, D.C., M.D., 
and Rosalie Hurd, B.S. 
Published by Dr. 
& Mrs. Frank J. Hurd, 
Box 86A, 
Chisholm, MN 55719 

NEWSTART Lifestyle Cookbook 
More than 260 Heart-Healthy Recipes 
Featuring Whole Plant Foods 
Weimar Institute 
Thomas Nelson Publishers 
1-800-525-9192, Products Department, 
Weimar Institute 

100% Vegetarian 
Eating Naturally from Your Grocery Store 
Julianne Pickle 
Pickle Publishing Company 
Rt 1 Box 441 
Seale, Alabama 36875 

Tastefully Vegan 
Creative Vegetarian Cooking 
Kathryn J. McLane 
Lifestyle Center of America 
Route 1, Box 4001 
Sulfur,  OK 73086 
1-800-596-5480 

Ezek az angol nyelvű könyvek megrendelhetők közvetlenül a kiadótól vagy a következő 
címen: 
New Lifestyle Books 
30 Uchee Pines Road #15 
Seale, AL 36875 
1-800 542-5695 
  
  

Függelék III. 
  

Életmódközpontok 



Cedarvale Health Centre 
2999 Moss Vale Rd 
Fitzroy Falls, NSW  2577 
Australia 
Telefon és fax: +61-44-651-362 

Delhuntie Park Youth Care & Lifestyle Centre Inc. 
RMB 5540 
Trafalgar East, Vic 3824 
Australia 
Telefon: +61-356-331688 
Fax: +61-356-331683 

Duke University Health and Fitness Center 
804 West Trinity Ave. 
Durham, NC  27201 
Telefon: 1-800-677-2177 
Telefon: (919) 684-6331 

Eden Valley Institute 
6263 N County Rd #29 
Loveland, CO  80538 
Telefon: 970-667-0809 
Fax: 970-663-7072 
Lifestyle Center 
Telefon: 970-669-7730 

Fredheim Health Center 
Bergmannsveien 600 
3600 Kongsberg 
NORWAY 
Telefon: +47-32-76-6150 
Fax: +47-32-76-7150 

Hartland Institute 
Hartland Wellness Center 
P.O. Box 1 
Rapidan, VA  22733 
Telefon: 1-800-763-9355 

Health & Preventive Medicine Center 
(Centrul de Sanatate & Medicina 
Preventiva-Romania) 
Str. A. Filimon rer 16 
Tiru Mures, Jud. Mures 4300 
ROMANIA 
Telefon és fax: +40-65-165-353 

Lifestyle Center of America 
Route 1, Box 4001 



Sulfur,  OK 73086 
Telefon: 1-800-596-5480 
Telefon: 405-993-2327 
Fax: 405-993-3902 

Poland Spring Health Institute 
226 Schellinger Road 
Poland, ME  04274-6134 
Telefon: 207-998-2795 
Telefon: 207-998-2894 Lifestyle Center 
Fax: 207-998-2164 

Pritikin Longevity Center 
1910 Ocean Front Walk 
Santa Monica, CA  90405 
Telefon: 1-800-206-5813 
Telefon: (310) 450-5433 

St. Helena Health Center 
650 Sanitarium Rd. 
Deer Park, CA 94574 
Telefon: 1-800-358-9195 
Telefon: (707) 963-6207 

Silver Hills Guest House 
RR2, Site 10, Comp 18 
Lumby, BC V0E2G0 
Canada 
Telefon: 604-547-9433 
Fax: 604-547-9488 

Uchee Pines Institute 
30 Uchee Pines Rd 
Seale, AL  36875-5702 
Telefon: 334-855-4781 
Telefon: 334-855-4764 Lifestyle Center 

Weimar Institute 
(20601 W. Paoli Lane) 
P.O. Box 486 
Weimar, CA  95736 
Telefon: 916-637-4111 
Telefon: 916-637-4408 

Wildwood Lifestyle Center and Hospital 
(1 Lifestyle Lane) 
P.O. Box 129 
Wildwood, GA  30757 
Telefon: 706-820-1493 
Telefon: 706-820-1474 



  
  

Függelék IV. 
  

{Kép:04 – Hogyan alakul át az alfa-linolénsav EPA-vá?} 
  
  

Függelék V. 
  

{Kép:05_1 – Napi egy gramm nátriumot tartalmazó diéta/1} 
{Kép:05_2 – Napi egy gramm nátriumot tartalmazó diéta/2} 
{Kép:05_3 – Napi egy gramm nátriumot tartalmazó diéta/3} 
  
  

Függelék VI. 
  

{Kép:06 – Szabad gyökök} 
  
  

Függelék VII. 
  

{Kép:07 – A melatonin szerepe antioxidánsként} 
  

Függelék VIII. 
  

{Kép:08 – A melatonin bioszintézise} 
  
  

Függelék IX. 
  

{Kép:09 – Tejalternatívák; a reggeli gabonapelyhek B12 tartalma} 
  
  

Függelék X. 
  

Egészségügyi felvilágosodás egy évszázaddal előre 



Az ebben a könyvben leírtak, ahogy Önök is jól tudják, számos forráson alapulnak. A források 
többsége tájékoztatást nyújt egy-egy speciális területen, és hivatkozunk is rájuk néhány 
fejezetben. Talán már Önök is észrevették, hogy az egyik ilyen forrás Ellen White, akitől a 
fejezetek több mint a felében idézünk, mivel írásai átfogják az egészségügyi és orvosi 
témakörök széles skáláját. Talán néhányan elcsodálkoznak: "Ki ez az Ellen White?" Nos, egy 
19. századi szerző és tanító volt. Könyvei és cikkei az egészség mellett igen gazdag 
témaválasztékot ölelnek fel. 
Köteteket írt az egészséggel, gyógyítással és az életmóddal összefüggésben. "A gyógyítás 
szolgálata", "Az étrendre és az ételekre vonatkozó tanácsok", "Orvosi szolgálat" és az 
"Egészségre vonatkozó tanácsok" – négy kötet, melyek információkat és tanácsokat 
tartalmaznak sokféle betegséggel kapcsolatban. Ezek a könyvek és mások az évtizedek során 
számos kiadást megértek, és még ma is hozzáférhetők, még ma is van rájuk igény. Mint 
orvost bámulatba ejtett, hogy az egészség elveire és betegségek kezelésére vonatkozó 
figyelmeztetései még ma is érvényesek és hasznosak. 
Egy évszázaddal ezelőtt kimunkálta a személyes egészséges életre vonatkozó formulát az 
étrend, a testgyakorlás, a mértékletesség, a nyugalom, a napfény, a vízgyógyászat és a tiszta 
levegő terén, s ez a formula még ma is érvényes. Javaslatainak, intéseinek és 
figyelmeztetéseinek zöme csak az elmúlt 30 évben nyert tudományos igazolást. 
Figyelmeztetései közül a legtöbbnek egyáltalán nem volt tudományos támogatása életében, és 
így többnyire az orvostársadalom sem fogadta el őket. Ezek közül néhány kifejezett 
ellentmondásban volt korának hétköznapi orvosi ismeretével és gyakorlatával. 
Például korában a dohányról úgy vélték, hogy gyógyszerként hasznos az asztma tüneteinek 
enyhítésére. Néhány orvosi társulás kifejezetten ajánlotta erre és más légzési rendellenességre. 

Röviddel Ellen White korát megelőzően George Washingtont halálra köpölyözték, hogy 
kikúrálják egy betegségből. Orvos doktorok más kezeléseket is alkalmaztak, melyekről ma 
már tudjuk, hogy inkább károsak, mint gyógyító hatásúak. Nehézfémeket adtak neki, 
lényegileg megmérgezték: leforrázták, hogy a mérgek hadd menjenek ki a szervezetéből. Ez 
kezeléseket pontosan lejegyezték, nem azért, hogy az orvosok tudatlanságát bemutassák, 
hanem hogy jelezzék, az összes ismert orvosi, gyógyászati kezelést alkalmazták, hogy 
megkíséreljék az egészségét visszaadni. 

A dohányzás pusztító hatásaira vonatkozó meglátások 

A gyógyításra vonatkozó elképzeléseknek ebben a különleges közegében írta le Ellen White, 
hogy a dohány serkentő és elnyomó hatású. Figyelmeztetett, hogy a dohány rákot, 
szívbetegséget és más egészségügyi problémákat okoz. Arra is felhívta a figyelmet, hogy 
károsítja az agyat, amit éppen nem régen bizonyítottak. Írt függőséget kialakító hatásáról, 
amit már bebizonyítottak, és széles körben elismertek még a dohánytermelő társaságok is. Az 
American Medical Association dohányra vonatkozó álláspontja még az 1950-es években is az 
volt, hogy jótékony hatásai felülmúlják a káros hatásokat. {Lábjegyzet:1 } 
Írásait áttekintve egy-egy témát kiemelünk, bemutatjuk Ellen White szavait és 
összehasonlítjuk az orvostudomány kijelentéseivel. A néhány észrevételt, amit ő tett a dohány 
témájáról a modern orvostudomány hasonló megállapításai követik. 

A nikotin hatással van az idegrendszerre 
Ellen White szavai: "A dohány…izgatja (serkenti) majd megbénítja (elnyomja) az idegeket." 
{Lábjegyzet:2 } 
Egy orvosi egyetemi tankönyv azt mondja a dohányzásról: "A nikotin kis adagokban 



cholinergiás serkentő, nagy dózisokban pedig ezzel ellentétes hatású, azaz gátló, elnyomó 
hatású." {Lábjegyzet:3 } 

A dohány függőséget kiváltó hatalma 
Ellen White szavai: "A dohány… leláncolja az akaratot, és áldozatait egy szinte 
legyőzhetetlen szokás rabságában tartja…" {Lábjegyzet:4 } 
A modern orvostudomány pedig azt állítja: 
• "A nikotin 6–8-szor erősebb függést eredményez, mint az alkohol. {Lábjegyzet:5 }, 
{Lábjegyzet:6 } 
• Az intravénás nikotin még az intravénás kokainnál is 5–10-szer erősebb. {Lábjegyzet:7 } 

A dohány mint bevezető szer 
Ellen White szavai: "A dohány utáni vágy önpusztító. Valami erősebb utáni sóvárgáshoz vezet 
– bor, szeszes italok után, minden olyan dolog után, ami részegítő." {Lábjegyzet:8 } 
Az orvostudomány pedig azt mondja: 
• A gyermekek, akik dohányoznak, sokkal nagyobb valószínűséggel nyúlnak majd 
sorozatosan alkohol, marihuána és más illegális szerek után. {Lábjegyzet:9 } 
• Minél többet dohányoznak a gyermekek és a felnőttek, annál hajlamosabbak lesznek arra, 
hogy több alkoholt és más drogot fogyasszanak. {Lábjegyzet:10 } 

A dohány messze terjedő egészségügyi hatásai 
Ellen White szavai: "Szenvedés, betegség és halál a dohány és az alkohol élvezetének biztos 
büntetése." {Lábjegyzet:11 } 
Az orvostudomány azt mondja: 
• "Kimutatták, hogy több mint 400 000 amerikai hal meg minden évben a dohányzás miatt." 
{Lábjegyzet:12 } 
• Országunkban az összes dohányos több mint egynegyede hal meg idő előtt a dohányzás 
kiváltotta betegségtől, ami átlagosan húsz évet vesz el az életből. {Lábjegyzet:13 } 
• A dohányzás világszerte több mint hárommillió életet követel évente. {Lábjegyzet:14 } 

A dohányzás és a rák 
Ellen White szavai: Kiadott írásaiban négy évtizeden át White úgy festi le a dohányt, mint 
"rosszindulatú" mérget. 
Az orvostudomány azt mondja: 
• A dohányzás növeli a tüdő, az ajak, a száj, a torok, a gége, a légcső, az esophagus, a gyomor, 
a máj, a hasnyálmirigy, a hólyag, a vese, a méhnyak, a vér (leukémia), a vastagbél, a bőr és a 
hímvessző rákjának kockázatát. {Lábjegyzet:15 },  {Lábjegyzet:16 },  {Lábjegyzet:17 },  
{Lábjegyzet:18 },  {Lábjegyzet:19 } 
• Hazánkban a rákos halálesetek közel egyharmada róható fel a dohányzásnak. 
{Lábjegyzet:20 } 

A dohány: lassú, alattomos rákkeltő 
Ellen White szavai: "A dohány lassú, alattomos, de igen rosszindulatú méreg…igen veszélyes, 
mert hatásai lassúak és eleinte alig észrevehetőek." {Lábjegyzet:21 } 
Az orvostudomány azt állítja: Ezt a tényt jól ismerjük ma. Hosszú évekig tartó statisztikai 
vizsgálatokkal lehet kimutatni, hogy rákot és más betegségeket idéz elő. 

A fiatalság és a dohány 
Ellen White szavai: "A fiúk igen korán kezdik a dohányzást. Az így kialakult szokás, amikor a 
test és az értelem különösen fogékony hatásaira, aláássa a fizikai erőt." {Lábjegyzet:22 } 



Az orvostudomány azt mondja: "Férfiak és nők esetében egyaránt minél korábban kezd el 
valaki dohányozni, annál nagyobb fogékonysága a tüdőrákra. Azoknál a nőknél például, akik 
18 éves koruk előtt kezdtek el dohányozni majdnem kétszer akkora a tüdőrák esélye, mint 
azoknál, akik 21 és 34 éves koruk között, és majdnem hétszer akkora azokéval összevetve, 
akik 35 éves korukban vagy annál később kezdtek el dohányozni. {Lábjegyzet:23 } 

A dohányzás a szívbaj 
Ellen White szavai: "Az utóbbi időben sok ember haláláról olvastam…Halálukat szinte 
minden esetben szívelégtelenségnek tulajdonították… Ám a valóságban a dohány és a szeszes 
italok fogyasztása mérgezte meg sokuk szervezetét…" {Lábjegyzet:24 } 
Az orvostudomány azt mondja: Amerikában minden évben 300 000 kardiovaszkuláris 
betegség okozta halál a cigarettázás egyenes következménye. {Lábjegyzet:25 }, 
{Lábjegyzet:26 }, {Lábjegyzet:27 } 

A dohányzás hat a vérre 
Ellen White szavai: "A dohány… mérgezi az élet folyamát… {Lábjegyzet:28 } sokan rágják 
és szívják (a dohányt) míg a vérük megromlik." {Lábjegyzet:29 } 
Az orvostudomány azt mondja: 
• A dohányzás felgyorsítja az ateroszklerózist azáltal, hogy néhány változást idéz elő a vérben. 
Egyszerű, köznapi nyelven talán nincs is jobb módja annak, hogy jellemezzük ezeket a 
változásokat annál, hogy azt mondjuk: a dohányzás mérgezi a vért. Csökkenti egy 
vérrögképződést megelőző vegyület, a prosztaciklin szintjeit. {Lábjegyzet:30 }, 
{Lábjegyzet:31 }, {Lábjegyzet:32 } 
• Növeli a szén-monoxid és a stresszhormonok vérszintjét. Mindkettő károsítja a 
véredényeket, {Lábjegyzet:33 }, {Lábjegyzet:34 } megemeli a fibrinogén, egy vérösszetevő 
mennyiségét, ami viszont növeli az ateroszklerózis és a vérrögképződés esélyét. 
{Lábjegyzet:35 } 
• Megemeli az LDL-szinteket és csökkenti a HDL-t. 

A dohányzás károsítja az agyat 
Ellen White azt mondja: "A dohány gyengíti az agyat, bénítja finom érzékelőképességeit 
{Lábjegyzet:36 } és elködösíti." {Lábjegyzet:37 } 
Az orvostudomány állítja: 
• A dohányosok kevésbé képesek összetett mentális feladatokat elvégezni, mint a nem 
dohányzók. {Lábjegyzet:38 } 
• Napi csupán 1–14 cigaretta elszívása is több mint kétszeresére növeli a nem végzetes 
kimenetelű agyvérzés esélyét, {Lábjegyzet:39 } ami károsíthatja legmagasabbrendű értelmi és 
erkölcsi működésünket. 

A dohány egyetlen formája sem biztonságos 
Ellen White szavai: "A dohány, bármilyen formában használják, meglátszik a szervezeten. 
Lassú méreg." {Lábjegyzet:40 } 
Az orvostudomány állítja: 
• A szivarozók és pipázók halálozási aránya 20–40 százalékkal magasabb a nem 
dohányzókéhoz képest. {Lábjegyzet:41 } 
• A szivarozók és pipázók szívbetegség okozta halálozási kockázata jelentősen nagyobb. 
{Lábjegyzet:42 } 
• A bagórágás és a tubákolás, azaz a füst nélküli dohányzás is potenciális rákkockázati 
tényező. {Lábjegyzet:43 } 



• A dohány rágásakor és tubákolásánál 28 rákokozó vegyi anyag van jelen. {Lábjegyzet:44 } 
Ellen White megértette a passzív dohányzás veszélyeit? Meglátásai világosan bizonyítják. 

A passzív dohányzás veszélyei 
Ellen White szavai: "A dohányzás mérgezi az Úr tiszta levegőegét, hogy mások is 
megbetegszenek." {Lábjegyzet:45 } A szoba dohányfüstös levegőjére úgy hivatkozott, mint 
"dohány megmérgezte" levegőre. {Lábjegyzet:46 } 
Az orvostudomány azt állítja: "Az Egyesült Államokban a passzív dohányzás évente kb. 50 
000 halálesetért felelős. {Lábjegyzet:47 } 

A dohányzó szülők gyermekei is károsodnak 
Ellen White szavai: "A dohányzó szülők a csecsemő szervezetét megmérgezik, ami károsan 
hat az újszülöttre, s rohamokat, görcsöket, bénulást és hirtelen halált okoz." {Lábjegyzet:48 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Amikor a nem dohányzók kicsinyeit összehasonlítjuk azoknak az anyáknak az újszülötteivel, 
akik dohányoztak a terhesség alatt és utána, ez utóbbiak háromszor nagyobb valószínűséggel 
lesznek a SIDS, a hirtelen csecsemőhalál szindróma áldozatai. {Lábjegyzet:49 } 
• A dohányzó apák is növelik kicsinyeik SIDS-esélyeit. {Lábjegyzet:50 } 

A passzív dohányzás csecsemőkre gyakorolt mentális károsító hatása 
Ellen White szavai: "A mentális tehetetlenség és fizikai gyengeség is lehet a szülők 
dohányzásának következménye. {Lábjegyzet:51 } A meg nem született nemzedékeket a 
szülők dohányzása és szeszesital-fogyasztása sújtja. Intellektuális romlást ró rájuk, és erkölcsi 
érzékenységük eltompul." 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Anyák dohányzása ténylegesen csökkenti az idegsejtek számát a fejlődő magzatban. 
{Lábjegyzet:52 } 
• Az intelligenciahányados (IQ) átlagosan kilenc egységgel kevesebb azoknál a 3-4 éves 
gyermekeknél, akiknek anyja dohányzott a terhesség alatt. {Lábjegyzet:53 } 
• További passzív dohányzásból eredő probléma mutatkozik az egészséges fejlődés és a 
háromdimenziós geometriai fogalmakkal való foglalkozás terén. {Lábjegyzet:51 }, 
{Lábjegyzet:55 } 
  

Ellen White dohányzásra vonatkozó kijelentéseinek összefoglalása 

Ellen White tényleg áldásául szolgált ennek a világnak a dohányzás veszélyeire vonatkozó 
pontos, tudományos meglátásaival. Azoknak a millióknak nyújtott jótétemények mellett, akik 
könyveit olvassák, minden nemzetnek drága örökséget hagyott. Arra bátorította a hetednapot 
ünneplő adventistákat, hogy segítsenek a dohányosoknak, hogy fel tudjanak hagyni 
szenvedélyükkel. Filozófiáját talán saját szavai foglalják össze a legjobban: "Munkálkodjatok 
a mértéktelen emberért és a dohányzóért…" {Lábjegyzet:56 } 
Ellen White tanácsát követve a hetednapot ünneplő adventisták a világ egyik legsikeresebb, 
legeredményesebb dohányzásról leszoktató programját szorgalmazzák. Kezdetétől fogva, azaz 
az 1950-es évektől az "Ötnapos terv, hogy leszokjunk a dohányzásról" {Lábjegyzet:57 } 
programot hozzávetőlegesen 14 millió ember alkalmazta 150 különböző országban. A 
programot még ma is használják, néha megváltozott formában "A szabad lélegzés terve, hogy 
felhagyjunk a dohányzással" néven ismert változatában. A modern tudomány éppen azt 
mutatja, amit Ellen White tanított száz évvel ezelőtt: a dohány nem csupán gyilkos. Megfoszt 
az élet minőségétől, elpusztítja a boldogságot, munkaképtelenné tesz, dollármilliárdokat rabol 



el a társadalomtól. Országunk és a világ egészen más lenne ma, ha mindenki gondosan ügyelt 
volna Ellen White szavaira, amikor először papírra vetette őket. 

A teljesen vegetáriánus étrend magasabbrendűségére vonatkozó meglátások 

White egyik gyakran megfogalmazott javaslata a vegetáriánus étrend szerepére utal. Írásaiban 
sok száz helyen említi úgy ezt az étrendet, mint ideálisat. 
Az 1800-as években még alig ismerték a vegetarianizmust, és a kifejezés jelentésével sem 
voltak igazán tisztában. A vitaminokat még fel sem fedezték,  a baktériumok létével pedig 
még éppen csak számolni kezdtek. A vérkeringést is akkoriban fedezték fel. A modern 
tudományos felfedezések megállapították, hogy a szívbaj, a rák és sok más betegség eredete a 
húsban keresendő. Korának uralkodó, primitív egészségügyi ismereteit figyelembe véve 
bámulatos, ahogy White az étrendnek az egészségben betöltött szerepét megértette. 
Sokat beszélt az étrenddel és az étkezési szokásokkal összefüggő más tényezőkről is. 
Tekintsünk át néhányat az étrendre vonatkozó kijelentései közül, melyeket a modern 
orvostudomány már igazolt. 

A vegetáriánus étrend a legegészségesebb 

Ellen White szavai: "Gabonamagvak, gyümölcsök, mogyorófélék és a zöldségek alkotják azt 
az étrendet, melyet Teremtőnk választott részünkre. Ezek a lehető legegyszerűbben és 
legtermészetesebben elkészített ételek a legegészségesebbek és legtáplálóbbak." 
{Lábjegyzet:58 } 
A modern orvostudomány azt állítja: Az étkezési rostnak, szénhidrátoknak, koleszterinnek, 
fehérjének, fitokemikáliáknak, vitaminoknak, antioxidánsoknak, a sónak és sok más 
táplálékban lévő anyagnak a szervezetre gyakorolt hatására vonatkozó megnövekedett 
tudományos ismerettel kombinált statisztikai tanulmányok bizonyították a vegetáriánus étrend 
magasabb srendű voltát. Bebizonyosodott tehát, hogy áldásos sok betegség megelőzésénél és 
kezelésénél, mint amilyen például a reumás ízületi gyulladás, agyvérzés, szívbaj, rák, 
cukorbetegség, hályog, húgyúti fertőzések, asztma, veseelégtelenség, vesekövek, komoly 
fertőző betegségek és a mentális egészség területe. A vegetáriánusokról kiderült, hogy 
hosszabb életűek, jobb az izom terhelhetősége, tűrőképessége esetükben, kevesebb krónikus 
betegség fordul elő közöttük, és ritkábban veszik igénybe az egészségügyi gondoskodás 
lehetőségeit a kórházakat is beleértve, és ritkábban van szükségük gyógyszeres kezelésre. 
A vegetáriánus étrend jótékony hatásairól most már a tudományos kiadványok oldalain is 
olvashatunk. E könyvben jó néhányat felsorakoztattam a felgyülemlett bizonyítékok közül, 
melyek figyelemre méltó módon jelzik annak a vegetáriánus étrendnek a magasabb rendű 
voltát, melyet Ellen White is támogatott 125 évvel ezelőtt. Az arra vonatkozó információt, 
hogy ez az étkezési szokás hogyan segít a szívbaj kezelésében és megelőzésében, a szívbajról 
szóló harmadik és a szívbaj visszafejlődéséről szóló negyedik fejezetben találjuk. A 
vegetáriánus étrend a rákkal foglalkozó második fejezetben is figyelmet kap. A cukorbajjal 
kapcsolatos nyolcadik fejezet is bemutatja az állati termékektől mentes étrendnek e vezető 
betegségség gyógyításában megmutatkozó előnyeit. A vegetáriánus koszt jótékony hatásairól 
bizonyos betegségekkel összefüggésben az utolsó fejezetben olvashatunk. Ilyen betegség az 
asztma, a reumás ízületi gyulladás, a hályog és mások. 
  

További figyelmeztetések a vegetáriánus étrendre vonatkozóan 



A vegetáriánus étrend fokozza a fizikai állóképességet 
Ellen White szavai: "Gabonafélék, gyümölcsök, mogyorófélék és zöldségek alkotják azt az 
étrendet, melyet Alkotónk választott számunkra… Erőt adnak, a tűrőképesség, állóképesség 
erejét és az értelem erejét, melyet egy összetettebb és serkentő jellegű étrend nem tud 
nyújtani." {Lábjegyzet:59 } "Az embereknek nagyobb állóképességük lesz, ha tartózkodnak a 
hústól, mint ha jobbára azon élnének". {Lábjegyzet:60 } "Tévedés azt feltételezni, hogy az 
izomerő az állati táplálék fogyasztásától függ." {Lábjegyzet:61 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Sok zsíron, fehérjén és hústáplálékon élő atléták kerékpárergométer-vizsgálata mutatja, hogy 
állóképességük megháromszorozódik, ha magas szénhidráttartalmú, vegetáriánus típusú 
étrendre váltanak át. {Lábjegyzet:62 } 
• A maratoni futók és sokan mások is felfedezték, hogy a hús rossz hatással van a futva 
megtett távolságra és más állóképességet tükröző tevékenységre. 
• Az a hiedelem, hogy a húsban gazdag étrend létfontosságú olyan embereknél, akik fizikai 
munkát végeznek, alig néhány évvel ezelőttig tartotta magát. 

A vegetáriánus étrend fokozza a mentális teljesítőképességet is 
Ellen White szavai: "Gabonafélék, gyümölcsök, mogyorófélék és zöldségek … olyan értelmi 
erőt adnak, melyet az összetettebb és serkentő étrend nem képes nyújtani". {Lábjegyzet:63 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• A hús tartalmaz egy olyan anyagot, ami rontja az agy aktivitását, viszont hiányzik belőle egy 
olyan anyag, amire az agynak szüksége van, hogy jól működjön. A húsban található 
arachidonsav rontja az agy gondolkodóképességének, ítéletalkotó képességének és 
előrelátásának a központját, vagyis a homloklebenyt. {Lábjegyzet:64 }, {Lábjegyzet:65 }, 
{Lábjegyzet:66 }, {Lábjegyzet:67 } 
• Az állati eredetű táplálékok nélkülözik a szénhidrátot, ami elsődleges forrása annak az 
energiának, amit az agy képes felhasználni, {Lábjegyzet:68 } viszont egy vegetáriánus étrend 
nagy mennyiségben tartalmazza. 

A hús növeli a fertőző betegségek kockázatát 
Ellen White szavai: "…a betegségre való hajlamot a húsfogyasztás tízszeresére növeli." 
{Lábjegyzet:69 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Az állati termékekből különösképpen átvihető fertőző kórokozók közé tartozik a 
szalmonella, {Lábjegyzet:70 } {Lábjegyzet:71 }, a listeria, {Lábjegyzet:72 } 
{Lábjegyzet:73 }, a campylobacter {Lábjegyzet:74 }, {Lábjegyzet:75 }, {Lábjegyzet:76 } és 
az E. coli veszélyes változatai (szaknyelven az O157:H7 és O104:H21 szerotípusok). 
{Lábjegyzet:77 }, {Lábjegyzet:78 }, {Lábjegyzet:79 }, {Lábjegyzet:80 } 
• Noha ezek a kórokozók gyakran nem okoznak semmi többet egy heves hasmenésnél, 
okozhatnak vérfertőzést (szepszist), állandó ízületi gyulladást, idegrendszeri betegséget, 
veseelégtelenséget és végzetes kimenetelű problémákat. 
• E betegségek közül egyet vagy többet is összefüggésbe hoznak a lágy sajtokkal, 
{Lábjegyzet:81 } más tejtermékekkel, (pasztőrözött cikkeket is beleértve), {Lábjegyzet:82 }, 
{Lábjegyzet:83 }, {Lábjegyzet:84 } tojással, {Lábjegyzet:85 }, {Lábjegyzet:86 } kolbásszal, 
{Lábjegyzet:87 } marhahústermékekkel, {Lábjegyzet:88 } nem teljesen átfőtt csirkékkel 
{Lábjegyzet:89 }, {Lábjegyzet:90 } és át nem sütött hot doggal. {Lábjegyzet:91 } 

A vegetáriánus étrend és a fertőző betegségek 
Ellen White szavai: "Látjuk, hogy a szarvasmarha-állomány egyre jobban beteggé lesz, és 
tudjuk, hogy nemsokára eljön az ideje annak, amikor nem a legjobb a tej és a tojás 



fogyasztása." {Lábjegyzet:92 } Miközben az ő korában még szentesítették a tejtermékek 
fogyasztását, azt írta: "Ha tejet fogyasztunk, igen alaposan sterilizálnunk kell. Ha 
elővigyázatosak vagyunk, kevésbé tesszük ki magunkat a fogyasztásával járó megbetegedés 
veszélyének." {Lábjegyzet:93 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Még a ma kapható pasztőrözött tej is szennyezett. Alapos sterilizálás (a tej felforralása) 
megelőzi a szalmonella és a listeria kitörését. 
• A Crohn-betegség (komoly, néha életet fenyegető bélbetegség) is kapcsolatba hozható a 
tejjel. Még a pasztőrözött tej {Lábjegyzet:94 } is tartalmazhat Mycobacterium 
paratuberculosist, {Lábjegyzet:95 }, {Lábjegyzet:96 } ami Crohn-betegséget idézhet elő arra 
fogékony egyéneknél. 

Állati termékek, fertőzés és rák 
Ellen White szavai: "A hús sohasem volt a legjobb táplálék, de fogyasztása most kétszeresen 
is kifogásolható, mivel az állatbetegségek gyorsan szaporodnak… Az emberek állandóan 
olyan húsokat esznek, melyek tele vannak rákos csírákkal (baktériumokkal)." 
{Lábjegyzet:97 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Az egészségügyi irodalom még nem mutat ki határozott kapcsolatot az állatok fertőző 
betegségei és az emberi rák között. Egyre inkább okunk van az aggodalomra. Állatbetegségek 
okozhatnak rákot vagy immunrendszeri elváltozásokat fertőzött állatokban. A tehénleukémia-
vírus az amerikai szarvasmarha-állománynál egy leukémiafélét vált ki. {Lábjegyzet:98 }, 
{Lábjegyzet:99 } 
• Az állati AIDS egyik formáját, ami hatással van a szarvasmarhára, a szarvasmarha 
immunhiányos megbetegedésének nevezik. {Lábjegyzet:100 }, {Lábjegyzet:101 } 
Az állati termékek fogyasztásából eredő rák 
Ellen White szavai: "Az állati hús rákos baktériumokkal van tele." {Lábjegyzet:102 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Azok az amerikai nők, akik a legtöbb vörös húst fogyasztják, megkettőzik a lymphoma 
kialakulásának az esélyét. {Lábjegyzet:103 } A heti több mint négy alkalommal való 
hamburgerfogyasztás több mint kétszeresére emeli nők esetében a non-Hodgkin lymphoma 
kockázatát. {Lábjegyzet:104 } 
• A húsevés egy seregnyi más rákfélét is kialakíthat. Több mint kétszeresére emeli a 
vastagbélrák kialakulásának esélyét. {Lábjegyzet:105}, {Lábjegyzet:106 }, 
{Lábjegyzet:107 }, {Lábjegyzet:108 }, {Lábjegyzet:109 } 

Ami pedig a rák kialakulást illeti, még nem alapozták meg annak bizonyságát, hogy az 
állatokban lévő rákot kiváltó "baktériumok" jelenléte közvetlen módon rákot okozna, de az 
orvostudomány bizonyítékai felvetik a kérdést. Tudjuk, hogy bizonyos rákféléket 
baktériumok okoznak, és bizonyos másféle rákokat pedig a hús evése idéz elő. Jól 
megalapozott, hogy az olyan krónikus bakteriális fertőzések, mint amilyen a Helicobacter 
pylori képes gyomorrákot okozni, és összefüggésbe hozható a nyirokrendszer rákos 
megbetegedésével. {Lábjegyzet:110 } Mostanra már jól dokumentált, hogy sok rákot vírus 
okoz, és bizonyos vírusok átvihetők állatokról emberekre. Nem meglepő, hogy Ellen White 
néhány rejtélyes, hátborzongató meglátását még nem erősítette meg a modern orvostudomány. 
Tanácsainak többsége sokáig orvosilag nem volt bizonyított. 
White összefüggésbe hozta egymással az étrendet, a betegséget és a halált: "Sokan halnak 
meg olyan betegségektől, melyek egészében véve a húsevésnek köszönhetők, amikor a valódi 
okot csak igen ritkán gyanítják ők maguk vagy mások. Néhányan nem érzik azonnal hatásait, 
de semmi bizonyíték arra, hogy nem betegíti meg őket. Talán igen eredményesen 



munkálkodik a szervezetben, ám egy ideig az áldozat talán semmit sem érzékel ebből." 
{Lábjegyzet:111 } 

Nem biztonságos halat enni 

Ellen White szavai: "A halak, melyek szennyvízben élnek és azt fogyasztják… talán a 
szennyvíztől távoli vizekbe jutnak, és olyan helyen fogják ki őket, ahol a víz tiszta és friss, de 
az egészségtelen szennyes víz folytán, melyben táplálkoztak, nem biztonságos fogyasztani 
őket." {Lábjegyzet:112 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• 1996-ban 50 államból 47–ben táplálkozási tanácsadók szót emeltek bizonyos halfélék 
fogyasztása ellen. A tanácsadók megvizsgáltak 1740 folyót és tavat (a Nagy-tavakat is 
beleértve) és a parti területek nagy részét. {Lábjegyzet:113 } 
• Az Egyesült Államokban minden évben több mint 100 000, a szennyezett tengeri 
tápláléknak tulajdonítható ételmérgezéses esetről számolnak be. {Lábjegyzet:114 } 
• A tengeri táplálékok 15-ször több ételmérgezést okoznak, mint a marhahús, szárnyas- vagy 
disznóhús. {Lábjegyzet:115 } 
• A nyers kagyló hordozza a legnagyobb kockázatot. {Lábjegyzet:116 } Általában a parti 
területekről gyűjtik be ezeket, melyek emberi szennyeződésektől fertőzöttek. 

Nem biztonságos halat enni 
Ellen White szavai: "Sok területen még a hal is egészségtelen, és nem lenne szabad 
fogyasztani… nem biztonságos enni belőlük." {Lábjegyzet:117 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• A National Cancer Institute adatai a rák kiváltotta megnövekedett halálozási arányt mutatnak 
azok között az emberek között, akik olyan területeken élnek, ahol a halak kivételesen nagy 
mértékben szenvednek daganatoktól. {Lábjegyzet:118 } 
• Az Erie-tó üledéke bőrrákot okozott, amikor egerek bőrét ecsetelték be vele. 
{Lábjegyzet:119 } 
• Szinte mindennapos halogénezett szerves vegyületekkel fertőzött halat találni (a DDT-t is 
beleértve). {Lábjegyzet:120 }, {Lábjegyzet:121 } 
• A halogénezett hidrokarbonfélék megemelt szintjét állapították meg mellrákos páciensek 
testszövetében, ok-okozati összefüggést feltételezve. {Lábjegyzet:122 } 

Nem biztonságos halat enni 
Ellen White szavai: "Sok területen még a hal is egészségtelen, és nem lenne szabad 
fogyasztani… nem biztonságos enni belőlük." {Lábjegyzet:123 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Az Egyesült Államokban a haltermékek jelentős mértékben több rovarirtószer-maradványt 
tartalmaznak, mint a gyümölcsök, gabonafélék vagy zöldségfélék. {Lábjegyzet:124 } 
• Sok halat PCD-k, dioxin, nehézfémek és halogénezett szerves vegyületek (a DDT-t is 
beleértve) szennyeznek. {Lábjegyzet:125 }, {Lábjegyzet:126 }, {Lábjegyzet:127 } 
• Halogénezett szerves vegyületek, PCB-k és dioxinok növelhetik bizonyos betegségek 
kialakulásának esélyét, mint amilyen például a magas vérnyomás, ateroszklerózis, cukorbaj és 
felszaporodott vérzsírok. {Lábjegyzet:128 }, {Lábjegyzet:129 } 
• A magzat PCB-kkel való érintkezése idegrendszeri károsodást és hosszú ideig tartó mentális 
romlást okozhat. {Lábjegyzet:130 }, {Lábjegyzet:131 } 

Amellett, hogy támogatta a vegetarianizmust, Ellen White gyakran kiválasztott különleges 
ételeket vagy táplálékkategóriákat az egészségre gyakorolt egyedülálló hatásuk miatt. Ezek a 



hatások néha károsak, máskor jótékonyak voltak. {Lábjegyzet:132 } Néha megjegyzéseket 
tett táplálékokra, melyekről most már tudjuk, hogy hatást gyakorolnak a szívbetegségre. 

A szívbaj összefügg a sajttal 
Ellen White szavai: "A sajt teljesen alkalmatlan táplálékul." {Lábjegyzet:133 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Az oxidált koleszterin növeli a szívbetegség esélyét. {Lábjegyzet:134 }, {Lábjegyzet:135 } 
• Az érlelt sajt ennek az oxidált koleszterinnek a legfőbb forrása. {Lábjegyzet:136 } 
• A sajtnak néha igen magas a sótartalma. Arra érzékeny, fogékony embereknél ez megemeli a 
vérnyomást. (egy másik szívbajkockázati tényezőt). 
• Sok sajt telítettzsír-tartalma igen magas, ami hajlamos emelni a vérkoleszterin-értékeket. 

Tejsodó és a szív egészsége 
Ellen White szavai: "Különösen károsak a tejsodó- és pudingfélék, melyeknek tej, tojás és 
cukor a fő alkotóeleme." {Lábjegyzet:137 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• A szárított tejsodókeverék (ami jellegzetesen cukrot, tejet és tojást tartalmaz) az egyik 
legrosszabb, mert oxidált koleszterint tartalmaz és mérhető károsodást okoz a véredényeket 
borító sejteknek. {Lábjegyzet:138 } 
• Az oxidált koleszterin okozta pusztítás a fő tényező, ami az artériák megkeményedését és 
végül a szívbajt okozza. {Lábjegyzet:139 }, {Lábjegyzet:140 } 

A mogyorófélék és a szív egészsége 
Ellen White szavai: "A mogyorófélék és a mogyorófélékből készült ételek többnyire azért 
kerültek használatba, hogy átvegyék a húsok helyét. A mogyorófélékkel kombinálhatók a 
gabonaneműek, a gyümölcsök és néhány gyökér, gumós olyan táplálékokat alkotva így, 
melyek egészségesek és táplálóak." {Lábjegyzet:141 } 
Az orvostudomány állítja: 
• Éppen akkor, amikor sok szívspecialista már ott tartott, hogy kihúzza az "egészséges 
élelmiszerek" listájáról a mogyoróféléket (magas zsírtartalmuk miatt), a Loma Linda Egyetem 
kutatói megállapították, hogy a mogyorófélék képesek leszállítani a vér koleszterinszintjét és 
a szívbetegség esélyét is képesek megfelelő módon csökkenteni. {Lábjegyzet:142 }, 
{Lábjegyzet:143 } 

Különböző mogyorófélék és a szívbaj 
Ellen White szavai: "… néhány mogyoróféle nem olyan egészséges, mint mások. A 
mandulafélék jobbak a mogyorónál…" {Lábjegyzet:144 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Az amerikaimogyoró zsírjának speciális kémiai szerkezete van, ami keményebbé teszi az 
emberi artériákat. {Lábjegyzet:145 } Ebből a szempontból a mandulafélék (egy másféle 
mogyorócsalád) jobbak az amerikaimogyorónál. 
• A mandulafélék jobban kedvelik az E-vitamint, mint szinte az összes többi mogyoróféle. Az 
antioxidáns E-vitamin bevitele a szívbaj csökkent kockázatával hozható összefüggésbe. 
{Lábjegyzet:146 } 

A rost fontossága 
Ellen White szavai: "A kenyérsütésnél az igen finom fehér liszt alkalmazása nem a legjobb… 
A finomlisztből készült kenyérből hiányzanak azok a tápláló elemek, melyek a teljes kiőrlésű 
lisztből készült kenyérben megtalálhatók. Ez gyakori oka a székrekedésnek és más 
egészségtelen állapotnak." {Lábjegyzet:147 } 



Az orvostudomány azt állítja: A teljes gabonafélék felülmúlják a fehér lisztet egy seregnyi 
tápanyag jelenlétét tekintve. Például a fehér kenyérben lényegileg egyáltalán nincs rost, a 
teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér pedig jó rostforrás. A rost képes csökkenteni egy sereg 
betegség kockázatát, a szívbajt, rákot, székrekedést, vakbélgyulladást és a visszértágulatokat. 
{Lábjegyzet:148 }, {Lábjegyzet:149 }, {Lábjegyzet:150 }, {Lábjegyzet:151 } 

A fokhagyma és a hagymafélék jótékony hatásai 
Ellen White szavai: "Nagy erénye van a jól megfőzött hagymaféléknek." {Lábjegyzet:152 } 
Az orvostudomány azt állítja: Dr. Ben Lau "A fokhagyma jótékony egészségügyi kihatásai" 
c. könyvében e táplálék család számos jótékony hatását sorolja fel. A fokhagyma segít a 
magas vérnyomás, a magas koleszterin és a baktériumok és élesztő okozta fertőzések 
esetében. A hagyma is gyakran segít hasonló helyzetekben e növények kémiai 
hasonlóságainak köszönhetően. {Lábjegyzet:153 } 

Az étrendben lévő zsírok veszélyei 

Egy másik terület, ahol a modern orvostudomány már eljutott odáig, hogy határozottan 
egyetért Ellen White-tal, az a zsiradék drámai módon történő csökkentése étrendünkben, főleg 
a telített zsíroké. Ez fontos a szívbaj és a rák megelőzése szempontjából. White korában még 
senki nem beszélt telített zsírról. Ehelyett az olvasztott zsír kifejezést használták, hogy a 
telített zsírok főbb kategóriáját jelöljék. Ezek állati forrásokból származó zsiradékok voltak. 
Komoly figyelmet szentelek ebben a kötetben az állati zsíroknak (lásd például a második és 
harmadik fejezetet). White néhány kijelentését, mely igencsak összhangban van ezzel, most 
már jól elfogadott tudományos nyilatkozat követi. 

Ellen White kárhoztatta a magas telítettzsír-tartalmú ételeket 
1.) "…készítsük el az ételt megfelelő módon. Ezt igen egyszerűen meg lehet tenni disznózsír, 
vaj és hús felhasználása nélkül." {Lábjegyzet:154 } 
2.) "Nem gondoljuk, hogy a sült burgonya (olajban, zsírban) egészséges, mert több-kevesebb 
zsírt vagy vajat használtak, amikor készítették." {Lábjegyzet:155 } 
3.) "Ki kellene hagynunk az állati zsírt táplálékunkból. Egészségtelenné tesz bármilyen 
táplálékot, amit készítünk." 
  

Ellen White, cukor és rák 

Amellett, hogy figyelmét az állati termékekre és a telített zsírokra összpontosította, Ellen 
White más meglátásait is közzétette, melyek hatással lehetnek a rák megelőzésére. Például a 
cukor és a rák közötti döbbenetes összefüggést. 

Intések a cukor ellen 
Ellen White szavai: "A nékem adott világosság alapján állítom, a cukor, ha sokat használunk 
belőle, ártalmasabb, mint a hús." {Lábjegyzet:156 } 
Az orvostudomány azt állítja: Számos különböző rákfélét statisztikailag összefüggésbe 
hoztak a cukorfogyasztással. Az alábbiakban felsorolt rákfélék kockázata, esélye megnő, 
amikor több cukrot fogyasztanak: vastagbélrák, végbélrák, petefészekrák, méhrák, 
prosztatarák, veserák és az idegrendszer rákos megbetegedése. {Lábjegyzet:157 } 

A kávé káros 
Ellen White szavai: "A kávézás káros, ártalmas kedvtelés. Egy ideig izgatja az értelmet, de 



utóhatása kimerültség, levertség, a mentális, erkölcsi és fizikai erők lebénulása." 
{Lábjegyzet:158 } "A tea serkentőleg hat. A kávé hatása hasonló. A kimerültséget elfelejtik, 
és az mintha növekedne… amikor a serkentő hatása elmúlik, a természetellenes erő 
lecsökken, és az eredmény az ennek megfelelő bágyadtság és munkaképtelenség." 
{Lábjegyzet:159 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• A nemzetközi hírnévnek örvendő, Tromso kutatási projektként ismert, szívet vizsgáló norvég 
kísérletsorozat 143 000 férfit és nőt ölelt fel, és jelentős növekedést állapítot meg a depresszió 
mértékében azoknál a nőknél, akik sok kávét fogyasztottak. {Lábjegyzet:160 } 
• A koffeinfüggőséget nem olyan régen bizonyították a Johns Hopkins Egyetemen. A Johns 
Hopkins Egyetem kutatói meglepő kísérletről számoltak be, ami bebizonyította, hogy a 
koffein rendelkezik egy függőséget kiváltó szer legfőbb tulajdonságaival. {Lábjegyzet:161 } 
A koffein úgy működik, mint bármelyik másik klasszikus függőséget okozó szer. Ez azt 
jelenti, hogy a rendszeresen koffeint fogyasztók éppen olyan drogfüggők a szó kémiai 
értelmében, mint a kokain-, heroin- vagy nikotinfüggők. 
• Ellen White figyelmeztetett a koffein értelemre gyakorolt hatásaira is, melyet csak nem 
régen bizonyítottak. 
  

Az étkezési szokásokra vonatkozó meglátásai 

A reggeli fontossága 
Ellen White szavai: "Helytelen ha, szűkös a reggeli, és kiadós az ebéd. Legyen a reggeli a nap 
szinte legbőségesebb étkezése." {Lábjegyzet:162 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• A reggeli életfontosságú a maximális értelmi és fizikai hatékonyság szempontjából. 
{Lábjegyzet:163 } 
• Akik rendszeresen reggeliznek, akár felére csökkenthetik az idő előtti halál kockázatát. 
{Lábjegyzet:164 }, {Lábjegyzet:165 } 
• A kiadós reggeli és könnyű (vagy éppen semmilyen) vacsora megjavíthatja a 
vércukorkontrollt a cukorbetegeknél. 

Kevesebb étkezés és semmi nassolás 
Ellen White szavai: "A legtöbb esetben napi két étkezés sokkal kedvezőbb, mint három." 
{Lábjegyzet:166 } "Három étkezés naponta, és az étkezések között semmi, még egy alma 
sem, a mértéktelenség útjában a végső határ kellene legyen." {Lábjegyzet:167 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Minél gyakrabban eszik valaki, annál nagyobb az esélye a vastagbélrák kialakulásának. 
{Lábjegyzet:168 }, {Lábjegyzet:169 }, {Lábjegyzet:170 } 
• Az eredeti Alameda megyei kísérlet adatai szerint a "semmi nassolás" étkezési szokását 
összefüggésbe hozták a hosszú élet titkával. 

A kiadós vacsorák akadályozzák a fogyást 
Ellen White szavai: "Az utolsó étkezés általában a legkiadósabb, és gyakran a lenyugvás előtt 
fogyasztják. Ez a természet rendjével ellentétes, kiadós táplálékot sohasem lenne szabad ily 
későn magunkhoz venni." {Lábjegyzet:171 } 
Az orvostudomány azt állítja: Az egyik legjobb módja a súlyfelesleg kezelésének, ha 
kihagyjuk a vacsorát. Egy kísérlet súlyveszteséget állapított meg mind a 600 páciensnél, akik 
délután három óra után már nem ettek semmit. {Lábjegyzet:172 } 



A böjtölés jótékony hatásai 
Ellen White szavai: "Számos betegség esetén a lehető legjobb gyógyszer, ha egy vagy két 
étkezést kihagy. Sokszor a tápláléktól való rövid ideig való tartózkodás, melyet egyszerű, 
mértéktartó étkezés követett, vezetett a felépüléshez a természet saját gyógyító helyreállító 
hatása folytán." {Lábjegyzet:173 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• Egy rövid böjt javíthat az immunrendszer működésén. 
• Bizonyos esszenciális aminosavak – mint a fenil-alanin és a tirozin korlátozása szerepet 
játszhat a rák gyógyításában. 

Ellen White sok más tényezőt is kiválasztott az étrend és a kiegészítő, járulékos anyagok 
mellett, melyeknek alapvető hatásuk van az egészségre. Az alábbiakban közzéteszünk egy kis 
ízelítőt. Az életmódra és az egészségre vonatkozó további magyarázat végett talán érdekelné 
önt, hogyan lehet beszerezni az e kommentár elején említett egyik vagy másik könyvet. 

A friss levegő fokozza a tiszta gondolkodást 
Ellen White szavai: "Az épületek tervezésénél és kivitelezésénél ügyelni kellene arra, hogy jó 
szellőzésről és sok napfényről gondoskodjanak… figyelmen kívül hagyott szellőzés a felelős 
az álmosságért és a kábaságért." {Lábjegyzet:174 } 
Az orvostudomány azt állítja: A friss levegő kémiailag értékesebb, mint a szobai levegő. 
{Lábjegyzet:175 } A nagy mennyiségű friss levegő valósággal felvillanyoz, és számos 
jótétemény megjelenését vonja maga után. Például: 
• Jó közérzet 
• Enyhe nyugalom és ellazulás (csökken az idegesség) 
• Emlősöknél javul a tanulás hatásfoka {Lábjegyzet:176 }, {Lábjegyzet:177 }, 
{Lábjegyzet:178 }, {Lábjegyzet:179 }, {Lábjegyzet:180 }, {Lábjegyzet:181 }, 
{Lábjegyzet:182 } 

A városlakók egészségkockázatai 
Ellen White szavai: "A városok fizikális környezete gyakran káros az egészségre… s a 
szennyezett levegő elhatalmasodása egy a sok rossz közül, aminek a városlakók ki vannak 
téve." {Lábjegyzet:183 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• A városi levegőben az ózonszennyeződés gyakran okoz szemirritációt, kapkodó lélegzetet, 
köhögést, rosszabbá vált tüdő-működést és lecsökkent fizikai állóképességet. {Lábjegyzet:184 
}, {Lábjegyzet:185 } 
• A súlyosan szennyezett régiókban élő nők azzal arányban növelik a rák kialakulásának 
esélyét, amilyen mértékig kiteszik magukat a szennyező anyagokkal való érintkezésnek. 
{Lábjegyzet:186 } 

A testgyakorlás életfontosságú az egészség szempontjából 
Ellen White szavai: "Minél több testgyakorlást végzünk, annál jobb lesz a vérkeringés. 
Többen halnak meg a testgyakorlás hiánya miatt, mint a kimerültségtől. Sokan inkább 
berozsdásodnak, mint elkopnak. Azoknak, akik rászoktatják magukat a szabad levegőn 
végzett megfelelő testgyakorlásra, általában jobb és eleven vérkeringésük lesz." 
{Lábjegyzet:187 } 
Az orvostudomány azt állítja: 
• A testgyakorlás csökkenti a szívbetegség kockázatát. {Lábjegyzet:188 } 
• A testgyakorlás csökkenti a rák kockázatát. 
• A testgyakorlás úgy általában jótékonyan hat az élettani folyamatokra. 



• A rendszeres testgyakorlás hosszú életet eredményez. {Lábjegyzet:189 }, {Lábjegyzet:190 }, 
{Lábjegyzet:191 } 
  

Egészségügyi tanács száz évvel saját korát megelőzve 

Ahogy látjuk, az előbb említett, sokkal Ellen White halála után született tudományos 
felfedezések az ő egészségügyi tanácsainak érvényes voltát bizonyították. A megelőző 
orvoslás és a betegségkezelés elveire vonatkozó haladó gondolkodása felveti a kérdést: 
"Valaki, aki száz évvel ezelőtt élt, hogyan írhatott bármi olyat az egészség kérdéseiről, mely 
oly értékes ma?" Egyetlen más, az ő korában írt egészségről szóló könyv sem élte túl ezt a 
száz évet. A betegség okaira, kezelésére és megelőzésére vonatkozó információt, melyet 
tartalmaztak, a 20. században az egészségügyben végbement gyors fejlődés idejétmúlttá tette. 
Ellen White nyilvánvaló módon száz évvel megelőzte saját korát. Paul Harvey egyik 
hírműsorában Ellen White-ra hivatkozva megjegyezte: "A modern tudomány egyre inkább 
újra meg újra azt kell mondja: "Igaza volt!" {Lábjegyzet:192 } A birtokában lévő haladó 
információ csupán egészségügyi kérdésekre korlátozódott? Rendelkezett e témakörön kívül is 
haladó tájékozottsággal? Ha igen, az információ megalapozottnak bizonyult? Tekintsünk át 
két jövendölést, amit a polgárháború idején fogalmazott meg. 

A polgárháborúra vonatkozó jövendölések 

Hónapokkal azelőtt, hogy kitört a háború, az egyik állam, Dél-Carolina kivált az Unióból. 
Országunk katonai és kormányzati vezetői Lincoln elnököt is beleértve a kiválásban csupán 
egy kis fenyegetést láttak. A New York Tribune híres szerkesztője, Horace Greenley így írt: 
"Néhány öregasszony seprűnyéllel lemehet oda, és le tudja verni az egész lázadást, ami Dél-
Carolinában van". Egy héttel korábban pedig azt írta: "Ha valaki Andrew Jackson 
határozottságával lemenne oda, és azt mondaná, "Dél-Carolina, hová mész?" azt válaszolnák, 
vissza az Unióba újra, uram." 
Ugyanazon a héten, 1861. január 12-én Mrs. White beszédet mondott a michigani Parville-
ben. Kormányunk vezetőinek és a sajtónak magatartásával ellentétben azt mondta: "Az 
államok nagy számban csatlakoznak majd ahhoz az államhoz, és igen rettenetes háború lesz". 
Majd folytatta: "Nincs olyan ember ebben a házban, aki megálmodta volna azt a bajt, ami erre 
a földre jön. Az emberek Dél-Carolina elszakadási rendeletéből nem csinálnak nagy ügyet. De 
éppen most mutatta meg nekem Isten, hogy nagy számú állam csatlakozik ahhoz az államhoz. 
Ebben a látomásban láttam, hogy mindkét oldalon nagy hadseregek gyűltek össze a 
csatamezőn. Hallottam az ágyúdörgést és halált és haldoklást láttam mindenfelé. Láttam a 
mezőt a csata után. Halottak és haldoklók borították. Majd a börtönökbe ragadtattam és láttam 
azok hiábavaló szenvedését, akik sorvadoztak." Majd összefoglalva a mondottakat 
kijelentette: "Ebben a házban is vannak olyan emberek, akik elvesztik fiaikat abban a 
háborúban." 
Kicsúfolták azon az együttléten. Az újságírók, akik kint voltak, könnyedén vették szavait. Az 
volt a vélemény, hogy most már tudjuk, hogy Ellen White nem igazi próféta. Ez nem fog 
megtörténni. Úgy három hónappal később tizenegy állam kivált, és megválasztotta 
konföderációjuk elnökét. De Lincoln elnök csekély 75 000 embert sorozott be három hónapra, 
hogy leverjék ezt a lázadást. Úgy gondolta, nincs többre szükség. 
A többi már történelem. Észak közel hárommillió embert hagyott hátra a csatamezőn, Dél 
pedig ennek a felét. Az Egyesült Államok több embert vesztett ebben a háborúban, mint eddig 
az összes többiben együttvéve. Ellen White figyelmeztetései az eljövendő, küszöbön álló 
háborúról és az azt követő rettenetes öldöklésről pontosak és jól megalapozottak voltak, noha 



ellentétben álltak országunk vezetőinek gondolkodásával. Információját nyilvánvalóan más 
forrásból merítette. Véletlenül volt legalább tíz férfi, aki elment az előadására, és elvesztették 
fiaikat abban a háborúban. 
Észak eleinte nem cselekedett helyesen. Hat hónappal azután, hogy belépett a háborúba, Ellen 
White-nak Isten megmutatta, mit tegyen, hogy véget vessen ennek. Észak nemzeti 
böjtnapokat kezdett, mert hitte, hogy az igazság ügyéért szállt síkra. Imádkoztak és böjtöltek a 
sikerért. Ellen megjövendölte, hogy a háború áradata akkor vesz más irányt, ha Észak egy 
bizonyos feltételnek eleget tesz. Sokat írt a rabszolgaság gonosztettei ellen. 1862. január 4-én 
azt írta: "Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek? Hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, és 
szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?" (Ésaiás 58:6-ból 
idézett). "Amikor majd nemzetünk rájön arra, hogy melyik az a böjt, amit Isten kedvel, akkor 
majd elfogadja imádságaikat, ami a háborút illeti. De most ezek jutnak el füléhez." Azt 
jósolta, hogy ha Észak felszabadítja a rabszolgákat, a háború kedvező fordulatot vesz. 
1863. január 1-jén, majdnem egy évvel később, Lincoln elnök kibocsátotta a Felszabadítási 
Nyilatkozatot, ami felszabadította a rabszolgákat. Ezen a ponton a háború teljes fordulatot vett 
éppen úgy, ahogy Ellen White szavai megjövendölték. A kansasi St. John kormányzója egy 
nyilvános összejövetelen azt mondta: "Miután Lincoln kibocsátotta híres Felszabadítási 
Nyilatkozatát, hirtelen az Isten oldalára álltunk, és nem veszíthettünk." 

Jóslat a protestáns reformáció hasadásának gyógyulásáról 

A történelem elbeszéli, hogy a protestáns reformáció a római katolikus egyház világban való 
befolyását és jelenlétét illetően erőteljes csökkenést okozott. Ezzel egy időben a protestánsok 
pedig a katolikus egyháztól való elszakadáskor nagy befolyásra és kedvező fogadtatásra 
találtak a világban. Ennek ellenére Ellen White 1888-ban megjövendölte, hogy az "Egyesült 
Államok protestánsai… majd átnyúlnak a szakadék felett, hogy kezet fogjanak a római 
hatalommal… a pápisták és a protestánsok ebben az egyesülésben a világ megtérítését célzó 
nagy megmozdulás és a régen várt millennium bejelentését látják." {Lábjegyzet:193 } 
Körülbelül 30 évvel ezelőtt, amikor az ökumenikus mozgalom még csak kezdeti szakaszában 
volt, a katolikusok és a protestáns vezetők között egy bizonyos mértékű együttműködés vált 
láthatóvá. 1994. március 30-án (száz évvel jövendölése és hat évvel a millennium előtt) az 
Egyesült Államokban vezető napilapok kürtölték világgá címoldalukon: "Katolikusok és 
evangélikusok összesereglettek – a nyilatkozat elfogadásra szólít fel." {Lábjegyzet:194 } Egy 
másik főcím így hangzott: "Keresztények kihirdették az új korszakot – az Egyesült Államok 
evangélikusai, konzervatív katolikusai véget vetnek a viszálykodásnak, és arra késztetnek 
minket, hogy osztozzunk ebben a meglátásban." {Lábjegyzet:195 } 
A 39 vezető evangéliumi protestáns mind és a római katolikusok aláírtak egy "történelmi 
nyilatkozatot", egy 25 oldalas dokumentumot, ami a nemzet 52 millió katolikusát és 13 millió 
evangéliumi keresztényét arra szólítja fel, hogy hagyjanak fel a távolságtartással, és inkább 
dolgozzanak együtt egy közös hitvallás elismertetésén. A megegyezés két fő célját 
fogalmazták meg – a világ evangelizálását és a társadalom iránt érzett közös aggodalmat. E 
nyilatkozat aláírói a legtöbbet láthatók és legbefolyásosabbak tekintélyes szervezeteikben ma, 
mint például Pat Robertson, a Keresztény Koalíció vezetője, Charles Colson, a New York-i 
John O'Conner bíboros és a Southern Baptist's Home Mission Board igazgatója. 
  

Jövendölések írásainak időtálló értékéről 

Egy másik jövendölés írásainak időtálló voltával függött össze. 1907-ben, nyolc évvel halála 
előtt figyelemre méltó jóslatot fogalmazott meg. "Akár tart még az életem, akár nem, írásaim 



állandóan beszélnek, és munkájukat mindaddig végzik, míg az idő tart." {Lábjegyzet:196 } 
Úgy kilencven évvel később látjuk, hogy írásai azóta is újra meg újra megjelennek 
nyomtatásban angol nyelven, és újabb és újabb nyelvre fordítják őket, hogy megfeleljenek, 
eleget tegyenek az elvárásnak. 
Ez a tény bizonyíték arra, hogy írásai fontosak a mi időnkben. Hangoztatta a gyermek 
egészségére és mentális fejlődésére vonatkozó születés előtti befolyások fontosságát még 
akkor, amikor az orvostudomány teljesen tudatlan volt e befolyásokat illetően. Arra is 
figyelmeztetett, hogy a születési defektusok gyakran a várandós anya alkoholfogyasztásából 
származnak. Írt az értelem és a test egészsége közötti kapcsolatról is. Kimutatta, mekkora 
értéke, jelentősége van annak, amikor a gyermeket igen korán ránevelik arra, hogy megtalálja 
helyét és feladatát a család belső rendjében, továbbá ecsetelte az apa és az anya 
megkülönböztetett szerepét is. Korának konvencionális bölcsességétől igencsak eltértek, 
elütöttek, újszerűek voltak ezek a fogalmak. Ám azóta igen megbízhatónak és pontosnak 
bizonyultak. 
Milyen mértékű hivatalos nevelésben és képzésben részesült? Életrajza nyilvánvalóvá teszi, 
hogy nem kapott egészségügyi képzést. Meglepő talán, de hivatalos képzése az elemi iskola 
harmadik osztályára korlátozódott. Mi lehetett akkor információjának forrása? Honnan jutott 
hozzá efféle meglátásokhoz? Találjunk feleletet ezekre a kérdésekre. 
Messze az emberi tudás felett álló információforrás 

Nyilvánvaló, hogy információforrása magasabbrendű az emberi ismeretnél, egy magasabb 
rendű hatalom. Magas fokon álló tudásának ez a legkézenfekvőbb magyarázata. Mi vagy ki 
lehet ez a magasabb rendű hatalom? Talán valami okkult jelenség? Aligha, mivel írásai 
világos egyértelműséggel intenek az okkult világ, a halottak lelkei és a hipnotizálás veszélyei 
és csalásai ellen. 
  

A próféták mennyei hatalomtól nyerik magasabb rendű tudásukat 

Lehet, hogy az információt közvetlenül a világegyetem Istenétől nyerte? Ne felejtsük el, hogy 
Isten a múlt egyes eseteiben egyes kiválasztott egyéneknek nyilatkoztatott ki információt, 
hogy adják tovább az emberi faj áldására. A Szentírás azt a személyt, aki az információt kapta, 
prófétának nevezi. A próféta tehát üzenetközvetítő, aki azért kap üzeneteket Istentől, hogy 
továbbadja őket az emberiségnek. A Biblia isteni próféták írásainak gyűjteménye, melyek az 
emberi történelem korszakai alatt születtek a Kr. u. 100. évvel bezárólag. Világosan kifejezi 
tehát, hogy a próféták üzenetei Istentől erednek. "A teljes Írás Istentől ihletett…" 
(2.Tim,3:16). "Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent 
Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei." (2 Péter 1:21) 
A bibliai próféták tehát Isten szóvivőinek tekinthetők. A bibliai próféták írásai sok olyan 
információt tartalmaznak, melyek máskülönben nem juthattak volna az ember tudomására. 
Tehát szentírási párhuzam létezik a bibliai próféták írásai és Ellen White írásai között. Írásai 
olyan információkat tartalmaznak, melyeket saját korának tudósai és pszichológusai nem 
ismertek. Ez a tény önmagában még nem jelenti azt, hogy információja Istentől származott, de 
ez azért egy olyan bizonyítéktöredék, ami ebbe az irányba mutat. Látni fogjuk, hogy több 
ebbe az irányba mutató bizonyíték is létezik. 
  

A bibliai próféták példája 



Létezik magában a Bibliában felvázolt minta az Isten igaz prófétáinak azonosításához? Ellen 
White-ra ráillik a minta? Létezik-e olyan szentírási információ az Isten prófétái felől, melyek 
talán más hasonlatosságokat és különbözőségeket hoznak nyilvánosságra a bibliai próféták és 
Ellen White között? A Szentíráson kívül nem ismerek egyetlen más megbízható forrást a 
bibliai próféták meghatározására. Ha e titok nyomára akarunk bukkanni, magát az Írást kell 
kutatnunk. 
  

Őrizkedjünk a hamis prófétáktól – tegyük próbára a prófétákat 

Fontos megemlíteni, hogy a Szentírás számos figyelmeztetést tartalmaz a hamis próféták 
ellen. Információt nyújt a hamis próféták leleplezéséhez és figyelmeztet arra, hogy kutassunk 
a bizonyítékok után. Az egyik figyelmeztetés így hangzik: "Mert hamis krisztusok és hamis 
próféták támadnak és nagy jeleket és csodákat tesznek…" (Mtáté 24:24). A Biblia arra szólít 
fel minket, hogy kutassunk bizonyítékok után, hogy egy próféta hiteles voltát megvizsgáljuk, 
vagy hogy hamis próféta mivoltát leleplezzük. A tanács így szól: "Szeretteim, ne higgyetek 
minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől valók-e, mert sok hamis 
próféta jött ki a világba." (1 János 4:1–3) A figyelmeztetés egyértelmű. A feltételezett 
prófétákat próbának kell alávetni, hogy megtudjuk, hitelesek-e vagy sem. Ha elfogadjuk ezt a 
Szentírásban lévő tanácsot, és elkezdünk kutatni bizonyítékok után, biztos választ találunk 
arra a kérdésre is, vajon Ellen White prófétának minősül-e vagy sem. 

A próféták nem tettek hamis kijelentéseket 

Hogyan leplezzünk le egy hamis prófétát? A Deuteronomium egy egyszerű tesztet fogalmaz 
meg: "Az Úr pedig monda nékem: …Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen 
ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr? Ha egy próféta az Úr nevében szól, és 
nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez a szó, amit nem az Úr szólott, 
elbizakodottságból mondotta azt a próféta: ne félj attól!" (Deuteronomium 18:17, 21, 22) 
Jeremiás is azt tanácsolja, hogy "…amely próféta a békességről prófétál, mikor beteljesedik a 
próféta beszéde, akkor ismertetik meg a próféta, ha az Úr küldötte-é azt valóban." (Jeremiás 
28:9) 
Nem kell tiszteletet tanúsítanunk egy olyan valaki iránt, aki azt állítja, hogy ő próféta, de 
kijelentései hamisnak bizonyulnak. Láttuk Ellen White magas fokon álló tudásának és 
hitelességének bizonyságait igen szerteágazó, sokrétű témakörben, melyekről írt. Én személy 
szerint semmit sem találtam írásaiban, ami hamisnak bizonyult volna. 
Eddig láttuk tehát, hogy írásai 
1.) olyan információt tartalmaznak, melyek máskülönben nem jutottak volna az ember 
tudomására és 
2.) igaznak bizonyultak. Ezek a bibliai próféták jellemző tulajdonságai. 
  

A profetikus üzenetek átvételének módja 

A harmadik szempont egy hamis próféta leleplezésénél a kommunikáció módja, melynek 
segítségével a próféta üzenetet kap Istentől. "Ha valaki az Úr prófétája köztetek, én az Úr, 
megismertetem Magamat vele látomásban, és álomban szólok hozzá." {Lábjegyzet:197 }  Az 
olyan közönséges lelkekkel való tanácskozást, mint amilyenek a spiritiszta médiumok, a 
kristálygömböt vagy tenyérjóslást tiltja a Szentírás. {Lábjegyzet:198 } 
János, a Jelenések könyve szerzője ismételten azt írta: "Láttam" és "Néztem és imé…" Írásai 



azokat szemléltetik, melyeket látomásban látott. A Biblia kétféle látomásról beszél: "nyílt 
látomásról" és "éjszakai látásról". A nyílt látomásban az egyén látható, miközben látomást lát. 
Pál apostol leírja jól ismert tapasztalatát, amikor nyílt látomást kapott a damaszkuszi úton. 
Néhányadmagával együtt volt. Fényt látott, hangot hallott. Társai azonban nem látták a 
látomást. {Lábjegyzet:199 } Dániel azt írta az éjszaka kapott látomásról: "nem maradt 
bennem erő és lélegzet sem maradt bennem" (Dániel 10:17). Röviddel azután azonban, 
amikor hallott egy hozzá beszélő hangot, azt mondta: "felerősödtem" (Dániel 10:19). 
Ellen White kapott látomásokat? Használta a kifejezést: "megmutattatott nekem…", "láttam, 
hogy…" és "megmutattatott nekem, hogy…" Ezek a kifejezések jelzik, hogy voltak látomásai. 
Megfigyelték őt, amint nyílt látomás állapotában volt nyilvános összejöveteli helyeken, 
otthonokban, sőt miközben homokfutón utazott. Ezeknek a látomásoknak olyan sok 
szemtanúja volt a 60 éves időszak során számos helyen, hogy igen jól dokumentáltak és nagy 
publicitást is kaptak. 
A látomások alatt tanúsított magatartását sok megfigyelő, szemlélő írta le különböző 
alkalmakkor. John Loughborough, Ellen és James White barátja azt írta, hogy körülbelül 50 
különböző alkalommal látta őt látomásban egy 58 éves időszak alatt. Egy jellegzetes 
helyszínről számol be. Körülbelül fél percig teljesen elvesztette erejét. "Amikor teljesen a 
látomás állapotába került, szívműködése és érverése normális volt, de az orvosok a 
legcsekélyebb bizonyságát sem tapasztalták annak, hogy lélegzett volna. Arcának színe 
természetes volt, a szemek nyitva voltak, felfelé néztek, de nem üres tekintettel, hanem mint 
az a valaki, aki szándékosan egy távoli tárgyra függeszti tekintetét. Egy pillanatig tartó 
gyengeség után természetfeletti erő szállta meg. {Lábjegyzet:200 } Egy orrához és arcához 
közel tartott gyertya segítségével megbizonyosodtak róla, hogy nem lélegzik. A légzési tesztet 
és más megfigyeléseket különböző egészségügyi szakemberek végezték különböző 
alkalmakkor, de mindig ugyanazzal az eredménnyel. Akik jelen voltak, nem látták a látomást. 
Látjuk tehát, hogy az információ átvételének módja, amit később írásban is közzétett, hasonló 
a régi próféták tapasztalatához. Elismerte, hogy az információ rajta kívül álló forrásból ered. 
Erre az emberinél magasabbrendű ismeretre hivatkozva azt írta 1901-ben: "Ennek miértjeiről 
és okairól nem tudok, de úgy adom át az eligazítást, ahogy nekem adatott." {Lábjegyzet:201 } 

  

Az igaz próféták megegyeznek egymással 

A negyedik szempont annak kiderítésénél, hogy ki a hamis próféta, hogy megegyezzen a többi 
prófétával. Az Ótestamentumban megfogalmazott elv: "Ha nem ez ige szerint szólnak, azért 
van, mert nincs világosság bennük." (Ésaiás 8:20) Az Újtestamentum hasonlóképpen 
fogalmaz: "És a próféta lelkek engednek a prófétáknak. Mert Isten nem a visszavonásnak, 
hanem a békességnek Istene, miként a szentek minden gyülekezetében." (1 Korinthus 14:32, 
33) Tehát egyik próféta a másikkal teljesen meg kell egyezzen. Nem szabad, hogy zavar, 
ellentmondás legyen, ha egyik próféta üzenetét a másikéval összehasonlítjuk. Ha a próféta 
szavai nem egyeznek a Szentírással, a próféta hamis. 
Személyesen állapítottam meg, hogy Ellen White írásai megegyeznek a Szentírással az 
egészségre és más témakörökre vonatkozó tanácsait tekintve. Az a sok millió ember, aki 
írásait olvassa, tanúsítaná ezt a tényt. Állandóan arra figyelmeztette olvasóit, hogy önmaguk 
számára kutassák a Szentírást. Írásai tele vannak a Bibliából vett idézetekkel. Világossá tette, 
hogy írásainak nem az a célja, hogy kisebbítsék az Isten szavát, hanem hogy felmagasztalják 
és az emberek elméjét odavonzzák, hogy az igazság gyönyörű egyszerűsége hasson rájuk." 
{Lábjegyzet:202 } Nem úgy, mint mások, akik azt állították magukról, hogy próféták, ő nem 
félt azoktól a Biblia-tanulmányozóktól, akik alaposan megvizsgálták írásait, mert biztos volt 



abban, hogy a kettő között nem találnak különbözőséget. 
  

Próféta 1800 évvel a Biblia után? 

Lehet, hogy néhány embernek az a benyomása, hogy Isten utolsó prófétája János apostol volt, 
aki a Biblia legutolsó könyvét írta. A Szentírás nem támogatja azt az előfeltételezést, hogy 
János után nem lesz több próféta. Az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezet 8. verse szerint a 
prófétálás képessége egy lelki ajándék: "és adott ajándékokat az embereknek". Melyek ezek 
az ajándékok? "És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket 
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul."(11. vers) Milyen céllal? "A 
szentek tökéletesebbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére." (12. 
vers) Meddig? "Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének 
egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére." (13. vers) 
Ezek a szentírási szakaszok lefektetnek néhány fontos szempontot a prófétákat illetően. Az 
első, hogy a prófétálás képessége lelki ajándék a néhány többi ajándék között, melyeket Isten 
adott bizonyos Maga választotta egyéneknek. Azaz nem lehet mindenki próféta, hanem csak 
azok, akik a prófétálás ajándékát kapták. Azt is megerősíti, hogy a prófétát nem valaki jelöli 
ki az emberek közül, vagy az emberiség bizonyos választó testülete választja meg, hanem 
közvetlenül Maga Isten választja ki. A harmadik szempont az, hogy minden egyes ilyen 
ajándék adásának okáról nyilvánvaló módon kijelenti, hogy az emberiség áldására valók. A 
negyedik szempont pedig az, hogy a próféciára és többi ajándékra vonatkozó valamennyi 
elgondolás nem teljesedik be addig, míg a keresztények mind "el nem jutnak a hit egységére". 
A Szentírás szerint tehát a próféta léte ugyanúgy szükséges, mint az, hogy legyenek 
evangélisták, pásztorok, tanítók. 
Ellen White megfelelt-e a szentírási igékben foglalt kritériumoknak? Látjuk, hogy olyan lelki 
ajándéka volt, amilyen az ő idejében senki másnak, ami képessé tette őt arra, hogy közvetítse 
az emberinél magasabb rendű információt, ahogy ez a bibliai prófétákra nézve is igaz. Nem 
jelölték ki, nem emberek választották meg, hanem magasabbrendű hatalom választotta ki. 
Írásai nyilvánvalóvá teszik, hogy nem önjelölt, hanem kiválasztott volt, ahogy az összes többi 
bibliai próféta is. Írásai még most is áldást nyújtanak az emberiségnek, ami ugyancsak igaz a 
bibliai prófétákra is. 

A vég idején egyetlen lelki ajándékot sem kell nélkülözni 

Figyeljünk meg egy másik bibliaszöveget, amelyik kimondja, hogy az utolsó napokban e lelki 
ajándékok közül egyet sem kell nélkülöznünk. "Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül 
sem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését. Aki meg is erősít minket 
mindvégig feddhetetlenségben a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján." (1 Korinthus 1:7–8) 
A Biblia itt és számos más igehelyen azt jövendöli meg, hogy Jézus vissza fog jönni erre a 
földre. 
Követőinek, akik a vég idején élnek, egyetlen lelki ajándékot sem kell nélkülözniük. 
Mindannyian tudjuk, hogy az efézusbeliekhez intézett levélben megemlített más lelki 
ajándékok még a mi időnkben is léteznek a keresztény egyházban (pásztorok, tanítók stb.). 
Ésszerű, hogy a prófétálás ajándékának létezése is elvárható? 
Az Ótestamentum is megjövendöli, hogy lesznek próféták a vég idején. Joel próféta írt a 
jövőről, amikor "eljön az Úr nagy és rettenetes napja". "Én vagyok az Úr, a ti Istenetek… és 
lészen azután, hogy kitöltöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, 
és véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak…mielőtt eljön az Úr nagy és 
rettenetes napja." (Jóel 2:27, 28, 31) 



Látjuk, hogy az emberi történelemben véges végig egészen a vég idejéig a prófétaság 
ajándéka megadatik. Látjuk, hogy Ellen White prófétaként való azonosítása összhangban van 
egy modern próféta fogalmával. Az "álmok" és "látomások" azokra a módszerekre utalnak, 
melyeket Isten használt, hogy üzeneteket jutasson el hírnökeihez, ahogy korábban már láttuk. 
  

Női próféta? 

Mivel a Biblia valamennyi prófétai írója férfi volt, egy női próféta nem üt el a bibliai próféták 
mintájától? Prófétanőknek nevezett női prófétákat is számos helyen említ a Szentírás. Például: 

• Mirjám, a prófétanő, Áron testvére (Exodus 15:20). 
• Debora, a prófétanő, Lapidoth felesége (Bírák 4:4). 
• Hulda, a prófétanő, Sallum felesége (2 Királyok 22:14). 
• Noádja, a prófétanő (Nehémiás 6:14). 
• Anna prófétaasszony, Fánuel leánya (Lukács 2:36). 

Látjuk, hogy voltak prófétanők mind az Ó- mind az Újtestamentumban. Ellen White mint 
prófétanő megfelel a szentírási mintának. 
  

Ihletett könyvek, melyek nem a Biblia részei? 

Néhányan talán azt hiszik, hogy csupán a Biblia könyvei azok az írások, melyeket Isten 
ihletett, és a Bibliába bele nem foglalt könyvek nem lehetnek ihletettek. A Szentírás említ 
olyan könyveket, melyeket három próféta írt, és közülük egyiket sem foglalták bele a 
Bibliába. "Dávid királynak úgy első, mint utolsó dolgai, imé megírattak a Sámuel próféta 
könyvében és a Gád próféta könyvében." (1 Krónika 29:29) 
Hivatkoznak egy könyvre, amit Jéhu írt. "Josaphátnak pedig első és utolsó dolgai imé meg 
vannak írva Jéhunak, a Hanáni fiának a könyvében…" (2 Krónika 20:34). Jéhut prófétának 
nevezték: "Lőn az Úrnak beszéde Jéhu próféta, a Hanani fia által…" (1 Királyok 16:7) 
Tehát Nátánt és Jéhut egyértelműen prófétának nevezik. És mindegyik könyvet írt, de 
könyveik sohasem kerültek bele a Bibliába. Ellen White írásai, noha nem alkotják a Biblia 
részét, illenek a szentírási mintához. 
  

Azt állította magáról, hogy próféta? 

A bibliai próféták alázatos lelkülettel sohasem igényelték maguknak a "próféta" címet, még ha 
elismerték is, hogy üzenetüket Istentől kapták. Ellen White igényelte a próféta címet? Soha 
nem hivatkozott magára mint prófétára. Azt írta: "Fiatalkoromban néhányszor megkérdezték 
tőlem: »Ön próféta?« Mindig azt feleltem, hogy én az Úr hírnöke, üzenetközvetítője vagyok. 
Tudom, hogy sokan prófétának hívnak, de én nem tartottam igényt erre a titulusra. Megváltóm 
azt mondta, hogy én az Ő hírnöke vagyok." {Lábjegyzet:203 } A cím iránt tanúsított 
magatartása megegyezik a bibliai prófétákéval. 
Egymásra mint próféták hivatkoztak. Ellen White is úgy hivatkozott a bibliai írókra, mint 
prófétákra. 

A bibliai próféták jellemzőinek összegzése 



Látjuk, hogy Ellen White a bibliai prófétákra jellemző mind a kilenc kategóriába beleillik: 
1.) Írásai – csakúgy, mint a bibliai prófétáké – olyan információt tartalmaznak, melyeket az 
ember máskülönben nem ismerhetne meg. 
2.) Jövendölései olyan figyelemreméltó módon igazolódtak, ami teljesen megegyezik a bibliai 
prófétákéval. 
3.) Információját álmok és látomások formájában kapta, ami megint csak egyezik a bibliai 
próféták jellegzetességeivel. 
4.) Írásai felmagasztalják a bibliai próféták írásait, és megegyezésben vannak velük. A bibliai 
próféták megegyeznek egymással. 
5.) Nem egy alkotmányozó testület szavazta meg, hogy Isten szóvivője legyen, hanem 
közvetlenül maga Isten választotta ki. Ez a bibliai prófétákra is igaz. 
6.) Írásai áldásul szolgáltak az emberiségnek csakúgy, mint a bibliai próféták írásai. 
7.) Írásai megegyeznek egy élő próféta bibliai jövendölésével a világ történelmének egy 
későbbi időpontjában. 
8.) Mint nő beleillik a Bibliában szereplő női próféták képletébe. 
9.) Írásai nem alkotják a Biblia részét, ami megint csak megegyezik néhány bibliai próféta 
jellegzetességével. 

Sem Ellen White, sem egyetlen bibliai próféta nem állította magáról, hogy próféta. Milyen 
következtetésre juthatunk mindebből? A bizonyítékok jelzik, hogy Ellen White írásait a 
Világegyetem Istene ihlette. Milyen más ésszerű magyarázat lehetne erre? Én egyről sem 
tudok. Az olvasóra bízom a döntést. 
Döntsünk bármiképpen, hatással lesz arra a jótéteményre, amit üzenetéből nyerünk? Úgy 
gondolom, nem. Ezek önmagukért beszélnek. Ahogy jeleztem, segítségül szolgáltak gyógyító 
munkám során eltekintve attól, hogy a Menny Istene ihlette őket vagy sem. Paul Harvey 
hangsúlyozza: "Mivel igen sok dologban igaza volt, talán meg kellene vizsgálnunk, hogy mit 
mondott még." {Lábjegyzet:204 } 
  

Mekkora Ellen White befolyása? 

Olyan asszony volt, aki figyelemre méltó lelki ajándékokkal rendelkezett, aki életének javát a 
19. században élte le (1827–1915), írásai mégis a 20. század során gyakoroltak forradalmi 
hatást milliókra szerte a világon. Sokan úgy tekintik őt, mint aki a prófétaság ajándékával 
rendelkezett. Élete során több mint 5 000 folyóiratcikket írt és 49 könyvet összesen több mint 
25 millió szóval, de ma, beleértve a kézirataiból készült összeállításokat is, több mint 100 
címen olvashatók angolul. Az irodalom egész történetében ő a legtöbbet fordított női író és 
nemének legtöbbet fordított amerikai szerzője. {Lábjegyzet:205 } Írásai témáikat tekintve 
igen tág határokat ölelnek át, a történelmet, vallást, nevelést, egészséget, munkaerkölcsöt, 
társas kapcsolatokat, házassági és családi kötelékeket, evangelizálást, erkölcsi kérdéseket, 
próféciát, kiadói munkát és igazgatást. 

Mint fiatal lány Ellen White komoly egészségügyi problémáktól szenvedett, melyek életét 
fenyegették, mégis teljes életet élt 87 éves koráig. Bejárta az Egyesült Államokat, járt 
Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Különböző feladatköröket látott el: beszélt 20000 
fős hallgatóság előtt. Az egészséges életre vonatkozó meglátásai igencsak helyénvaló 
megállapítások, melyeket a tudományos és orvostársadalom széles körben elfogad ma. 
Segített kórházak, iskolák és kiadóhivatalok olyan rendszerét kiépíteni, mely behálózza a 
földet. 
  



Néhány könyvének hatásterülete 

A keresztény életvitelre vonatkozó életváltoztató remekműve a "Krisztushoz vezető lépések" 
c. könyve, amit közel 150 nyelven adtak ki több mint 100 millió példányban. Keresztények és 
nem keresztények értékes tanácsra lelnek ebben a könyvben. Irodalmi munkásságának a 
koronája az ötkötetes "Korszakok küzdelme" sorozat, ami nyomon követi a jó és rossz közötti 
küzdelem történetét a kezdetétől annak nem sokára feltárulkozó drámai végkifejletéig. Négy 
könyvet írt az egészség témájáról. Ezeket már korábban említettük. 
Egy igen izgalmas és megindító erejű könyv, ami személy szerint velem is jobban, mélyebben 
megértette Krisztus életét, a "Jézus élete" (angolul: Desire of Ages) c. könyv. Az olvasó 
betekintést nyer Jézus indítékaiba, amint az evangéliumokban feljegyzett tapasztalatokon 
átment. Tapasztalataiból és tanításaiból számos gyakorlati tanulság vonható le, hogyan éljünk 
bővelkedő életet. A könyv Krisztus fogantatásával kezdődik, és végigkíséri életét egészen 
haláláig, amikor kimondta: "Elvégeztetett." Feltámadásával és mennybemenetelével fejeződik 
be. 
A "Krisztus példázatai" Krisztus példázataiból von le tanulságokat. A "Pátriárkák és próféták" 
történelmi mű, ami Isten népének szent feljegyzésével foglalkozik a teremtéstől Dávid király 
koráig. Lelki tanulságokat von le a kivonulásból és Izráel számos más történelmi 
tapasztalatából. 
A "Nevelés" azon az elgondoláson nyugszik, hogy az igazi nevelés lényünk négy 
aspektusának fejlődésében ölt testet: mentális, fizikai, társas és lelki. Azt az elgondolást 
képviseli, hogy a tanulás életen át tartó tapasztalat. Életünk minden egyes eseményében 
tanulság rejlik, mely helyesen értelmezve ahhoz a bővelkedő élethez vezet, melyet Krisztus 
nekünk szán. A könyv különleges tapasztalatokat idéz fel bibliai jellemek életéből, és 
kimutatja a tanulságokat, melyeket azoknak szánt Isten, akik átélték, és a mi javunkra is. A 
"Nagy küzdelem" tanulságokat fogalmaz meg az ember Istennel való kapcsolatának 
történetéből Jeruzsálem Kr. u. 70-ben bekövetkezett pusztulásától mostanáig. Az igaz és a 
hamis imádás közötti küzdelem is nyomon követhető a sötét középkorban és a nagy 
reformátorok idejétől mostanáig. A reformáció időszakának viszályain és győzelmein át 
haladó lépéseket is világosan felvázolja. A Biblia utolsó napokra vonatkozó jövendöléseivel 
éri el tetőpontját, ami Krisztus második eljövetelével ér véget. 
Ezek a könyvek mind kiállták az idő próbáját, és még ma is hozzáférhetők. Azok kedvéért, 
akik talán érdeklődnek az iránt, hol lehet hozzáférni Ellen White írásaihoz, az egyes 
könyvcímek után a kiadó nevét is feltüntetjük: 
Pacific Press: 
Ministry Of Healing 
Medical Ministry 
Patriarchs and Profets 
Education 
Great Controversy 
Desire of Ages 

Review and Herald 
Counsels on Health 
Counsels on Diet and Foods 
Steps to Christ 
Christ's Object Lessons 

A kiadóhivatalok címe: 
Pacific Press Publishing Association 



1350. Notrh Kings Road 
Nampa, Idaho, 83651 
Tel.: (208)465-2500 
Fax: (208)465-2531 
Review and Herald Publishing Association 
55 West Oak Ridge Drive 
Hagerstown, Maryland 21740 
Tel.: (301) 791-7000 
Fax: (301) 791-7012 
  

Végkövetkeztetés 

Ellen White e rövid életrajzának az a célja, hogy írásainak hatásterületét, hasznosságát, 
szépségét és lelkiségét megismertesse. Rá fogunk jönni, hogy felemelnek, lelkesítenek és 
személyes életünket magasabb síkra emelik négy területen – fizikai, mentális, lelki és társas 
szinten. Ez az a bővelkedő élet, amire Krisztus hivatkozott: "A tolvaj egyébért jön, mint hogy 
lopjon és öljön és pusztítson, én azért jövök, hogy életük legyen és bővölködhessenek." (János 
10:10) 
  
  
Forrás:  

http://golgotha.uw.hu/

http://golgotha.uw.hu/

