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A RÉGIEK SEJTELMEI
A VITAMINOKRÓL

Nihil növi rab Sole! magyarul:
Nincsen új a Nap alatt! Ki mon-
dotta ezt először, a hires, neve-
zetes Reb Ben Aktba, avagy V.
Károly római szent birodalmi csá-
szár: mellékes. Való dolog, hogy
a réglek sok mindent sejtettek meg,
amit az utókor tudott csak ponto-
san kifejteni, megmagyarázni. Így
van ez az életműködést fenntartó,
szabályozó, való mivoltukban máig
Ismeretlen, de életfenntartó hatá-
saikban ismeretes valamikkel, a vi-
taminokkal.

Az A, B, C, D, A', B<, d és egyéb
vitaminokat a régi emberek nem is-
merték, de volt ösi tapasztalás. Már
eleink tudták, hogy van enni- és inni-
valóikban valami, ami elengedhetet-
len feltétele az élet rendjének. Erre
a világhírű, világjáró svájci német
orvostudós, a baseli egyetem pro-
fesszora, Philipp von Hohenheimb,
tudós nevén Philippus Aureolus Pa-
racelsus Bombastus jött rá és pedig
a serben találta meg azt az általa
titokzatosnak, mágiásnak hitt vala-
mit, amiről maga sem tudta, hogy
micsoda. A vitaminokat sejtette
meg,

A golyvasokkal sert itattak a ré-
giek, noha semmit sem tudlak a ser-
éleszto életvegytani hatásáról és ar-
ról, hogy a golyva a pajzsmirigy
hormonzavara. Ételnek, nem italnak
tartották a sert. „Panis fluxibilis".
azaz folyékony kenyér volt a serük
neve. BÖjtidön a ser volt a ..főétel",
noha nem tudták lemérni annak
kalóriaértékét. Tudták, hogy a nagy
ragadós nyavalyáknak (tífusz, para-
tifusz, kolera) a ser az ellenszere,
pedig nem mérték le a ser bakté-
riumölő hatását

Nem tudták, hogy a furunkulózis
oka az anyagcsere zavara, nem tud-
tak semmit a serélesztő gombája
baktériumainak bacillusölö ellenha-
tásáról, de sert ittak, ha íurunku-
lusaik voltak. Nem tudták, hogy az
anya tejelválasztó mirigyeit fokozott
tevékenységre serkenti, mégis ösi

I szokás volt a szoptató anyának
i adott seres ajándék, az úgynevezett
„KeresztelÖs Ser", a Gyermekser.

; Nem tudtak a ser kalóriaértéké-
1 röl, de a középkor óta a betegek,
rokkantak, aggok hivatalos itala az
ispotályos ser volt Minden ispotály-
nak külön királyi és városi serfőzö-
joga volt. A középkori serfózés
szentjeinek — Magyarországon Szent
Margitnak, Szent Ambrusnak, Szent
Veronikának, Szent Hildegardisnak
— legendájában ott van az a moz-
zanat, hogy a kegyes szent sert ad
a beteg öregeknek. Számtalan szob-
rukon ezért van ott a sert adó
aranykupa és az aggastyán ütött-
kopott seres csupra. A mai tudo-
mány a régieknél kegyes' Jelképek-
ben, legendákban élt Ezeket bit-

Uék, azaz hitték, mert tudták. A hit
csodát müveit — ma ezt a tudo-
mányra mondjuk.

A világhírű Nobel-díjas Szent-
györgyi professzor kutatta a magyar
paprika vitamin-értékét s rájött
arra, hogy a szegény magyar pa-
raszt, aki egyoldalú szalonna táplál-
kozást üz, mégis milyen munkabíró.
Miért az? Mert paprikás szalonná-
jával vitamint kebelez be.

Serivó volt a régi jó világ, noha
semmit sem tudott a servitaminok-
ról, de megsejtette ezeket életvegy-
tan nélkül is. Geniális ősi tapaszta-
latból, a hatás látásából tudta azt,
amit ma a tudós laboratóriumi

! munka nem fedezett fel. csak ma-
' gyarázott és megokolt.
• Nincs új a Nap alatt! — mondta
! Ben Akiba vagy V. Károly —, mind
i egyre megyén az. A ser olyan régi,
| mint az emberiség kultúrájának kez-
dete, tehát jól, okosan él az, aki

' serrel él, ha nem is tudja, hogy élet-
regulázó vitamint kortyol seres kor-
sójából. A tudás csak ráadás az ösi
tapasztalatra. A tudás jó, a tudás
nagy. de Őseink tapasztalata meg-
előzte az új kultúrát, melynek alapja
mégis a múlt.


