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A Magyar Tudomány a most közreadott
dolgozatokkal olyan határterületekre kívánja
az olvasó figyelmét felhívni, melyek mind a
szakmai világ, mind a laikus közönség érdek-
lõdésére számot tartanak.

A gyógyítás egyidõs az emberiség törté-
netével. Kezdetben egyfajta misztikus köd
vette körül: varázslók, papok gyakorolták,
akik féltékenyen õrizték tudásukat, csak a ki-
választott, kevésszámú utódnak adták át isme-
reteiket. Az õsi vallások tisztelete, rítusa és a
gyógyító ténykedések összemosódtak, a gyó-
gyító képesség egyúttal hatalmat is jelentett,
ezért is õrizték a titkokat olyan féltékenyen.

A természettudományos tapasztalatokon
alapuló orvoslásnak kiváló képviselõi voltak
Indiában, Egyiptomban, az arab világban és
másutt. Magas fokon mûvelték a sebészetet,
a sebek ellátását, még koponyamûtéteket is
végeztek. Értettek a növények gyógyító célú
felhasználásához is. Kínában már 2500 éve

eredményesen alkalmazták az akupunktúrát.
(Errõl is olvashatnak ebben az összeállításban.)

A mai értelemben vett, modern orvostu-
domány, amely az anatómiai és élettani fel-
fedezések, valamint a patológiai ismeretek
széleskörû felhasználásán nyugodott, egyre
inkább eltávolodott az õsi, mitikus gyógyí-
tástól, jóllehet bizonyos eszközeit, például a
fitoterápiát, a herbális medicinát részben
megtartotta.

A modern, természettudományos felis-
meréseken alapuló orvostudomány robba-
násszerû fejlõdése a XIX. század második
felével kezdõdött, hogy aztán a XX. század-
ban addig soha nem látott eredményekhez
vezessen. A ma kívánatosnak tartott, „ténye-
ken alapuló orvoslás” szabályainak elfoga-
dása és betartása eredményezte az életkor
jelentõs meghosszabbítását és az életminõ-
ség jelentõs javulását! Miért hát, hogy az
alternatív gyógymódok, a természetgyógyá-
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szat mégis ekkora népszerûségre tett szert
napjainkban?

Hiába a technika rapid fejlõdése, a hiper-
modern képalkotó eljárások, a gyógyszeripar
új meg új termékei, a bravúros mûtéti eljárá-
sok, szerv-transzplantációk, a genetika gyors
fejlõdése, a „technomedicina” – úgy tûnik –
mégsem elégíti ki a lakosság jelentõs hánya-
dát. Az okok közül talán elsõként a gyógyítás
„személytelenedését” (depersonalizáció)
említem. A beteg a különbözõ szakemberek-
kel alig tud közvetlen, bensõséges kapcso-
latot kialakítani. Ráadásul a részletes kivizs-
gálás során a beteg számos különbözõ
szakterület reprezentánsaival találkozik, akik
azonban – például a belgyógyászat számos
részre tagolódásával – a beteg panaszainak
csak egy kis szeletével foglalkoznak. Elvben
a háziorvosnak kellene a diagnózist szintetizál-
nia, neki kellene a beteggel mindent részlete-
sen megbeszélnie, a beteget kellõen infor-
málnia, erre azonban sajnos az orvos állandó
idõhiánya, gyakran nem kellõ szakmai felké-
szültsége miatt sokszor nem kerül sor. A beteg
úgy érzi, nincs olyan orvos, akihez kötõdhet,
akiben minden tekintetben megbízhat, akivel
minden baját részletesen megbeszélheti. A
természetgyógyász általában többet, hosszab-
ban foglalkozik a beteggel, meghallgatja pana-
szait, amire a háziorvosnak, a konzultáns szak-
embernek gyakran nincs ideje.

Az orvostudomány folyamatosan fejlõ-
dik, s ahogy eddig, úgy nyilván ezután is

merít az alternatív gyógyászatból – amennyi-
ben az kiállja a mai tudományosság próbáját.
Vannak még feltérképezetlen területek, ahol
csak most kezdjük megérteni a „csodás” ha-
tások hátterét, és van olyan módszer, amely-
nek tudományos hátterét máig sem sikerült
bizonyítani mûvelõinek.

Következõ összeállításunkban mindhá-
rom esetre találnak példát.

Az akupunktúrás kezeléseket egyre több
helyen használják sikerrel, elsõsorban a fáj-
dalom csillapítására. Nagyon érdekes terüle-
te az orvostudománynak a „placebo-hatás”.
Bárdos György és Cziboly Ádám írása széles-
körû áttekintést nyújt e gyakran érthetetlen-
nek tûnõ hatás bonyolult hátterérõl.

És vannak ma is olyan eljárások, mint pél-
dául a Rák Kálmán által kommentált, és ma
ismételt virágkorát élõ homeopátia, amit
semmilyen tudományos bizonyíték nem
támaszt alá. Ez az eljárás ma hazánkban is
egyre jobban terjed, talán „szelídsége”, ártal-
matlan volta segít ebben. Rák professzor rá-
mutat, hogy ma is érvényes Antall József és
Kapronczay Károly véleménye a homeopá-
tia tudománytalanságáról.

Szerkesztõségünk ezzel az összeállítással
olyan fogalmakat, eljárásokat kíván bemu-
tatni, amelyek ma az orvoslás határterületén
léteznek, s amelyekkel tudományunknak –
már csak a társadalom jelentõs érdeklõdése
miatt is – idõnként foglalkoznia kell.
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