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Irene Bellini: A kristálykoponyák és más titokzatos tárgyak 

Irene Bellini nem először mélyül el a rejtélyek, titkok, megmagyarázhatatlan események, ismeretlen eredetű 

tárgyak („Out Of Place ARTifact”-ok, vagyis „oopart”-ok, magyarul „időn kívüli tárgyak”) világába. A Ventus 

Libro Kiadó „A kristálykoponyák és más titokzatos tárgyak” című könyve a Roberto Giacobbo által készített, a 

Rai Due olasz adón bemutatott „Ai confinidella conoscenza” című tudományos tévésorozatra épül. 

   A három részre tagolt mű „A történet”-tel kezdődik, melyből megismerhetjük a koponya szimbolikus 

jelentéseit különböző kultúrákban, a kristály mint anyag felhasználási módjait, jellemzőit, az ősi legendát a 

kristálykoponyákról, valamint említést tesz két dél-amerikai indián civilizációról. Nem merül el mélyen a maják 

és aztékok világának megismertetésében, csak nagy vonalakban érinti, amennyi betekintésre a 

kristálykoponyákhoz kapcsolódóan szükségünk lehet. A legenda számunkra Európában csak 1924 óta közismert. 

Az első koponyára Albert Mitchell-Hedges, megszállott Atlantisz-kutató nevelt lánya, Anne bukkant rá, amikor 

egy maja település feltárását végezték. Ezt azóta „Sors” koponya néven ismerjük, és Anne őrizte 2007-ben, 

százéves korában bekövetkezett haláláig, majd unokaöccse örökölte. Megtalálása után újabb koponyák kerültek 

régészeti „forgalomba” és múzeumok vitrinjeibe. Az első részben a könyv ezekkel ismertet meg minket, és rövid 

történetet is közöl róluk. Számtalan fénykép segítségével mutat be olyan fantáziadús, bár nem túl tudományos 

elnevezésű koponyákat, mint Baby Luv, E. T., Darth Vader, British Museum-beli koponya vagy Max, a texasi 

koponya. 

   A második részben („A rejtély”) a könyv a koponyákhoz kapcsolódó megválaszolatlan kérdéseket taglalja: 

miért készülhettek, mi volt az a cél, amire képesek voltak ennyi időt és energiát áldozni? Varázserő vagy 

önszuggesztió okozza a koponyák nézőiben néha a derű, néha a félelem érzését, illetve miért hallanak hangokat, 

képesek „beszélni” a koponyákkal azok tulajdonosai? A könyv ezen része ismertet meg minket további néhány 

oopart-tal, melyek nem létezhettek volna abban a korban, amelyből származnak. 

   Miután az oopart-okkal megismerkedtünk, a könyv visszavezet minket a múltból a jelenbe, „Az utazás” című 

rész segítségével. Ebből megtudhatjuk, hogy milyen megdöbbentő kiállítás volt látható a svájci Mystery 

Parkban, melyet nem sokkal a megnyitás után bezártak. Szerencsére ez a könyv végigkalauzol minket az Erich 

von Däniken kívánságára létrejött, hét pavilonból álló komplexum vitrinjei között, és bemutatja nekünk a 

rejtélyek parkját. 

   A könyv egy tudományos tévésorozat alapján készült, ami abból érezhető, hogy nem akar mindenképpen állást 

foglalni egy-egy ezoterikus magyarázat mellett, hanem tárgyilagosan próbálja szemügyre venni a 

megmagyarázhatatlant. Nem esik bele abba a hibába, hogy mindent, ami tudományosan nem magyarázható 

egyből hamisítványnak kiáltson ki. Felteszi a kérdést, segít rajta elgondolkozni, és legfeljebb annyit fűz hozzá, 

hogy eddig nem született tudományos magyarázat. 

   Nagyon szép kivitelű, ízlésesen szerkesztett, fantasztikus képekkel gazdagított, olvasmányos mű, mely 

magabiztosan egyensúlyoz az ezoterikus és a tudományos világ között. Akik szeretnének megismerkedni a 

világban eddig talált kristálykoponyákkal és a hozzájuk kapcsolódó legendákkal és történetekkel, továbbá 

érdeklődnek a dél-amerikai civilizációk lassan felszínre kerülő, eddig rejtett ismeretei és jövendölései iránt, 



valamint szeretik a rejtélyeket, titokzatos jelenségeket, és érdeklődéssel olvasnak az “időn kívüli” tárgyakról, 

azoknak feltétlenül ajánlott e könyv. 


