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A L T E R N A T Í V     K Ö R L E V É L 
a Hamburgi Magyarok Egyesülete tagjaihoz 

 
A természetgyógyászat dilemmái 

 
                                     1. mottó: „Dubito, ergo cogito, cogito, ergo sum.”                                                           
                                                                                           René  Descartes 

 
                                                                                2. mottó: „Belátom, nincsen rá okom, 

                                                                                                    de mégiscsak gondolkodom. 
                                                                                                           S mert illik őt fitymálva néznem, 

                                                                                                    esztelenül bízom az észben.” 
                                                                                                                               Nemes Nagy Ágnes  
 
                                     3.  mottó: „Ha feltehető is, hogy már mindent kimondtak az emberek, 
                                                        nem következik ebből, hogy mindent meg is hallgattak, 
                                                        s még kevésbé, hogy meg is értettek.” 
                                                                                                                               Liszt Ferenc 
 

 
 
„Az a nép és az az ember egész-séges, gyarapodó, boldog, aki saját hagyományában, 
bölcsességében, kitapasztalt háromdimenziós rendszerében élhet. A magyar népélet az isteni és a 
természeti renden alapult, alapszik, és a közösség, a család, az ünnepek köré szerveződik.” 
(Bernád Ilona. Élő népi gyógyászatunk. Egészségünkért. 3. Marosvásárhely, 2010. 79. oldal) 
 
 „A magyar népi gyógyászat azért érték, mert a pszichoszomatikus betegségszemléletből fakadó 
gyógyítása lélekgyógyászat is. Az imával való gyógyítás besorolható a lélekgyógyászat csoportjába 
is.”  (Uo., 184. o.) Hozzátehetjük: a placébó-hatás  is pszichés úton történik, tehát a „lelken” át.. 
 
Bernád Ilona szülésznő, természetgyógyász és néprajzos előadását hallgattunk meg az E-ben. A 
fenti első idézet mintegy mottója lehetne működésének. Ars poeticája pedig röviden az, hogy ezt a 
népi gyógyító tudást nemcsak összegyűjteni és archiválni kell, de tovább alkalmazni is mindennapi 
életünkben: „Meggyőződésem, hogy a magyar ember akkor egészséges, ha a magyar életmód, 
egészségkultúra szerint él, és hogyha szervezete jelzi, hogy az isteni és természeti rendtől eltért, 
magyar módon gyógyul a leghatékonyabban.” (Uo., 10. o.) Persze, az kérdés, hogy mitől magyar 
valamely gyógymód, mikor ugyanilyen eljárásokat a világ más népeinél is talált ő maga: 
„Elmondhatom, hogy a gyógyítás, a bábaság a világban egyetemes.” (Uo. 8.o., vö. még: 417.o.) 
 
Bernád Ilona (alább: B.I . is) előbb szülésznőként dolgozott, majd természetgyógyászként is. 
Bizonyára sok embert segített betegsége enyhüléséhez vagy éppen gyógyulásához. Ezért sokak 
hálája meg is illeti, s ez teszi könyveit is keresetté, használttá bizonyos körökben világszerte. 
Nekünk itt most főleg a HME -beli fellépése által kiváltott benyomások összefoglalása a feladatunk. 
De azt el kell ismernünk, hogy nem lehetett egyszerű szakmát váltania és  egészen más jellegű 
munkára átállania (gyógyítóból gyűjtővé és szellemi munkássá válnia). 
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Bernád Ilona évtizedek óta végzi gyűjtőmunkáját főleg a Kárpát-medencében, és anyagát több 
könyvben tette közzé. Így szerzett tudásáról előadások tucatjait tartotta a világ szinte minden táján. 
Hallgatói otthoni és a diaszporában élő magyarok. Általában tetszést arat, sokakban nyilván 
fiatalkori emlékeket ébreszt. Vagy akár maiakat: ismét divatba kezd jönni a karácsonyi ólomöntés. 
Előadása kimondottan pragmatikus jellegű: sorra veszi az egyes gyógyászati területeket és ismerteti 
a népi gyakorlatot. Történeti vagy pláne elméleti kitekintés nincs, szemléletének kereteit l. fent (első 
idézet: Isten, természet, család, magyarság, de egyszer a Magyarok Nagyasszonyát is emlegette). 
 
Szaktudományos: orvosi, botanikai stb. kifejezéseket állandóan használ mind szóban, mind írásban, 
de hiányzik mindkét változatból az egyes népi gyógymódok kimerítő tudományos vizsgálatára való 
hivatkozás, a hallgató/olvasó megnyugtatása, hogy a mai természettudományos kritériumoknak 
megfelelnek a tárgyalt eljárások. Hasznos volna pl. a számok elvontságával bemutatni, hogy  az 
egyes betegségekben szenvedők hány százaláka gyógyult meg orvosi kezeléstől, és hány 
természetgyógyászétól (pl. és mennyi idő alatt). Ha pedig ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, ő 
maga végezhetne megfigyeléseket, kutatásokat, s akár egy összehasonlító táblázatba foglalhatná 
eredményeit. Ez maradandó tudományos teljesítmény volna. Így B.I.-nek a tudomány világával 
való kapcsolatára főleg a latin nyelvű orvosi és növénytani nomenclatúra használata utal. 
 
Könyvei mint néprajzi gyűjtemények a kutatott témákról meglehetősen nagy anyagmennyiséget 
tartalmaznak. (Jelenlegi formájukban kissé terjengősnek hatnak.) Így akár a nép egészségügyi 
problémái adattárának is tekinthetők. Aki szereti a beszélt nyelv népi változataiban lejegyzett   
szövegeket, az  itt élvezheti őket. Kár, hogy a nyelvészek örök vádja a folkloristák ellen e  
könyvekre is érvényes: mivel nyelvjárási sajátosságokat csak a szóhasználat terén rögzít (nem 
használ fonetikai átírást!), a dialektológia szempontjából e hatalmas nyelvi anyag használhatatlan. 
Pedig régi vágy, hogy e két, azonos területen dolgozó tudományág kissé összehangolja a munkáját, 
segítse egymást. A szerző viszont állandóan és hatáskeltő módon kihasználja a nyelv adta 
értelmezési lehetőségeket érveléseiben (pl. egész-ségról beszél, s népnyelv idevonatkozó szólásait is 
előszeretettel idézi, bár azoknak inkább tanú-, semmint bizonyíték-szerepük nyilvánvaló). 
 
A gyűjtött anyagról tartalmi szempontból nem tudok szólni, mert sem néprajzos, sem orvos nem 
vagyok. A legtöbb gyógyító eljárás, gyógynövény hatásában nincs miért kételkednem, ugyanígy a 
leírt gyógyulások valóságában sem. Hiszen többévszázados gyakorlat áll mögöttük. Persze, ezt 
becsületszóra teszem, de miért kételkednék az adatközlők szavában? Vagy a Bernád Ilonáéban? 
 
Néha azért berzenkedik a modern természettudományos oktatásban részesült ember. B.I . fenti  
könyvében olvasható (168. és 405. o.) az eset, hogy a kutyaharapást szőrével mondásban rejlő 
ajánlást konkréten alkalmazta valaki és meg is gyógyult. Az eljárás helyessége mellett előadásában 
is állást foglalt. Sőt, arra a kérdésre, hogy kell-e ragaszkodnunk ugyanazon állat szőréhez, amelyik 
megharapott, tisztázta, hogy bármely más kutya szőre is jó. (Akaratlanul is eszünkbe jut itt a nóta: 
„Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába” / szőre mind alkalmas a sebgyógyításra.) Ennél is nagyobb 
csodálkozást váltott ki véleménye, hogy ha egészségerősító célból vizeletet  iszunk (amit ő ajánl), 
akkor nemcsak a magunké, hanem a másé is fogyasztható. (Megnyugtató, ha nem tudunk eleget 
termelni.) Egy fiatal orvosnő megjegyezte ugyan, hogy a vizeletkiválasztás egyik oka éppen a 
szervezet megszabadítása méregnek minősülő anyagoktól, tehát az újrabevitel orvosi szempontból 
nem javallott, de erre az ellenvetésre nem kaptunk meggyőző választ. Az sem tisztázódott, hogyan 
lehet elkerülni fertőző anyagok bekerülését a szervezetbe, ha agyagot eszünk. További mellőzött 
kérdések: a gyógymódok alkalmazhatósága a modern városi  élet feltételei között, vagy a bármilyen 
diétára kényszerülők esetében. Így az előadó falucentrikus világképe nemcsak ahistorikus, de 
anakronisztikus is. Nála mintegy megállt az idő valahol a székelyföldi havasok tövében élők boldog 
tudatlanságában. Furcsa, hogy senki sem figyelmeztette erre. 
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Ámbár mindezt akár fejlődésként is értékelhetnők, gondolva arra, hogy a természettudományos 
korszak előtti orvoslás fő gyógyszerei közé tartoztak a férgek (pl. szilvába csomagolt élő tetű, 
pálinkába áztatott földigiliszta), szárított krokodilürülék, kőzetek, drágakövek (pl. arany, lenyelve!).  
Ma viszont azt mondja a szakember, hogy ésszerűtlen, sőt sok esetben káros lenne a növényekből 
kivont vagy szintetikusan előállított vegytiszta gyógyszerek helyett az egész növény bizonytalan 
hatású porát, vagy főzetét használni. (Gyógyszer a családban 2004;  vö.: www.informed.hu) 
 
Néhány ilyen ellentmondást kiváltó esettől eltekintve az előadás nálunk is, mint a világ minden(?) 
részén (l. az interneten), tetszést váltott ki a jelenlevők nagyrészében. Hogy ez miért van így, arról is 
hosszan el lehetne gondolkozni, de nem érdemes, mert hatása úgysem lenne. Érdekes módon pont 
két szakorvos nem értett egyet a mondottak egy részével (egy nőgyógyász és egy gyermekorvos). 
Ezért itt jegyezzük meg, hogy  az orvostudományhoz való viszony tárgyalása sem kapott elég teret. 
Pl. annak tisztázása, hogy kollégiális vagy konkurrensi viszony van e kétfajta gyógyító tevékenység 
között, vagy annak kimondása, hogy bármit ne tudjon is az orvostudomány, az övé a jövő, s viszont: 
bármit tudjon is a természetgyógyászat a múlt az övé. S annak kimondása sem, hogy az ún. 
megmagyarázhatalan gyógyulások ugyanúgy anyagi szinten történnek, mint a többi, csak egyelőre 
nem látunk bele a pszichológiai-biológiai-vegyi háttérbe.  
 
Alulírott először az egész jelenségről írtam egy 10 oldalas vitacikket. Aztán rájöttem, hogy egy heti 
időmet elpazaroltam. Aki híve a népi gyógyászatnak, az ezután is az marad. Aki nem, azt nem kell 
semmiről meggyőznöm. Nem érdekes számunkra sem az, hogy a könyv(ek)nek mind a szerző általi 
strukturáltsága (szövegfajták elkülönítése, adattár hiánya stb.), mind nyelvhasználata (mit jelent pl.: 
kitapasztalt és: a lélekgyógyászat csoportja; l. a kezdő idézeteket), mind  nyomdatechnikája jobb 
lehetne, sem az, hogy  maga az előadás s a mögötte rejlő, alapjául szolgáló fenti koncepció mennyi 
kívánnivalót hagy(ott) maga után a színvonal, a tudományosság,  a korszerűség kívánalmai, s nem 
utolsó sorban az előadói fellépés meggyőző volta szempontjából. Röviden összefoglalva: a népi 
gyógyászat hatása néha ma is inkább hit, mint objektív ok-okozati viszony terméke, inkább vallás, 
mint tudomány, a legrosszabb pillanataiban pedig pont a tudomány és az ezotéria között lebeg. 
Amikor pedig eltér a konkrétumoktól az elmélet irányába, akkor oda is kerül. (pl. az ún. „ősi tudás” 
emlegetése, értelmezhetetlen Hamvas-idézetek, uo. 185.o.) Könyveit forgatva vagy előadását 
hallgatva néha a gyógyítás történetének samanisztikus korában érezzük magunkat. Ez nem baj 
önmagában, ha kimondja, hogy tényleírást végez. De ha mindazt, amit leír, nekem alkalmazásra is 
ajánlja, akkor más lesz a megítélés szempontja. Az európai gondolkodás ugyanis az utóbbi 
évezredben a kritikai útra lépett (Kant) , s nincs okunk ennek hátat fordítva visszalépni a több ezer 
évvel ezelőtti mágikus jellegű ázsiaiba. Ezért a Bernád Ilona által hitvallásszerűen emlegetett és 
minden írásába és előadásába beszúrt kifejezés: „tradicionalista filozófus” a hozzáértő számára nem 
több filozófiatörténeti lábjegyzetnél, semmiképpen sem mindent lehengerlő és minőséget garantáló 
érv. Meggondolandó volna viszont az ő és társai számára is pont ez a Hamvas-idézet: „Amit az 
ember az imaginációjába helyez, azzá alakul.” (Mágia szutra) (az ezotériáról vö.: AK-2006-Nr.3.) 
 
Bernád Ilona akkor tenné szeretett területének a legnagyobb szolgálatot, ha ahhoz próbálna 
hozzájárulni, hogy a jövőben is minél több népi gyógyító eljárás kiállja a tudományos vizsgálat 
próbáját és bekerüljön az elfogadott orvosi-gyógyszerészi nomenklatúrába (mint eddig már  sok). 
 
Bernád Ilonának azt is el kellene döntenie, hogy orvosi vagy néprajzi jellegű könyveket ír, hogy 
tudományos vagy vallásos alapról kezeli a kérdéseket, hogy az oral history alaposan megkopott 
módszerét alkalmazza-e vagy egy olyant, amellyel jobban kézben tudja tartani, rendszerezni és 
követhetővé tenni anyagát. Néhány ilyen kérdés tisztázása után bizonyára előadásai is nyernének 
egyértelműségben, tudományosságban, fellépése magabiztosságban (kevesebb küldetéstudatot és 
hittérítői buzgalmat sugározna). S akkor nem volna szüksége már eleve üzenetnek értelmezhető  
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beöltözésekre sem (az ártatlanság fehérje vagy a hagyományos, sujtásos magyaros öltözet feketéje). 
Elég volna neki a tudományos objektivitáshoz találó semleges polgári ruha. Semmi ellen nincs 
kifogásom a maga helyén: vallás, természetgyógyászat, tudomány. De ne keverjük  össze őket, mert 
nem egy csoportba valók. Tartsunk rendet a szellemi dolgok világban is (hitek, babonák, kuruzslás 
versus tudomány). Sem két, sem több lovon nem lehet egyszerre ülni. B.I. munkásságát a szakma 
véglegesen a jövőben fogja megítélni. Alulírott az ő újabb meghívását nem javasolom. 
  
A természetgyógyászat ma nehéz helyzetben van. De ez nem új számára. Már akkor is a kétes 
értékű jelenségek közé tartozott, amikor az orvostudomány még csak gyerekcipőben járt, az ún. 
„szocialista” rezsimek idején hivatalosan nem létezett, s a rendszerváltás sem volt számára csak  
pozitív hatású. Az 1980-90-es évek ugyanis a „szocializmus” hagyatlása mellett három 
feltámadásnak voltak a kezdetei. A művészetek területén feltámadt a ponyva és a giccs minden 
fajtája, a tudományok területén az áltudományok minden formája, s a világmagyarázatok területén 
az ezotéria s a keleti hitformák minden variációja.  (L. bármelyik magyarországi könyvüzlet ilyen 
jellegű kilométerhosszú kínálatát.) Emlékezzünk a TV-beli távgyógyítókra. A jósok most is ott 
vannak (kártya-, csillag-). Virágzanak ezoterikus „szabadegyetemek”. Minden médiában dilettáns és 
önjelölt „próféták” működnek különösen a nyelv-, a történelemtudományok és a filozófia területén. 
Hozzájön mindehhez a nemzeti gondolat eltorzulása egyeseknél. A magyar nép mindennapi tudatát 
ma ezer oldalról támadja a szellemi alvilág. Ilyen körülmények között a természetgyógyászat a 
rossz oldalra került, mert sok szál köti mindhárom fenti terület negatív előjelű változatához. B.I. 
működése is mutatja mindhárom rossz oldal nyomait. S ezen az oldalon is marad mindaddig, amíg 
tudatosan át nem áll a  tudomány táborába. Ez az ő és területe megoldandó, súlyos dilemmája. 
 
Az olvasónak pedig a figyelmébe                Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, /  der hat Religion. 
ajánlom a következő Goethe-idézetet:        Wer diese beide nicht besitzt,  /   der habe Religion. 

 
x   x   X   x   x   

 
Hátra van még az idei 1. számban megkísérelt mérleg kiegészítése a két utolsó AK  tanulságaival. 
Az idei 2. AK-ban említett 3 rendhagyó műsor közül csak a dada-estnek tudok elismerő szavakat 
találni. Jóllehet annak a témája is az irodalomtörténet egy periférikus jelenségét hozta közénk, 
figyelemfelkeltő, informatív sőt élményt adó voltával továbblépésre ösztönző erejű is volt (pl. 
számomra). A másik kettőt melléfogásnak tartom. De ezt az AK -t nem a természetgyógyászat ellen 
írtam. Arról el tudok képzelni egy tárgyilagos és nem köldöknéző ismertetőt is. De valaki mástól. 
 
A mérleg tehát az 1. számban vázolthoz képest kicsit romlik. Ilyen vegyes kínálat esetén ez 
előfordulhat. Mindenesetre nemcsak egy ilyen E V-ének kell jobban odafigyelnie, kit hív meg 
egyáltalán előadást tartani, de maga a BUOD is informálódhatna kissé jobban. Az internetből sok 
minden megtudható. Az nem érv, hogy vannak, akiknek ilyesmi tetszik. Ha a V nem érzi is magát 
hivatottnak arra, hogy a tagság számára a helyes szellemi utakon járás lehetősége biztosításának a 
felelősségét fölvállalja, minimum három alapvető szempontra figyelnie kell, mikor egy előadót 
meghív (vagy tovább ajánl /t.i. a BUOD/). Ezek: a tudományos igazság, a művészi igényesség és az 
etikai hozzáállás. Vagyis a színvonalra minden területen. És az igényre, hogy az előadó a 
tudásunkat is bővítse. Aki ezeken kívül, színvonal alatt akar szórakozni, mehet akárhova, de  nem 
kényszerítheti rá kétesértékű ízlését másokra, nem lehet műsoralakító tényező. 
 
Ennyi volt még elmondandó. S hogy az egész kérdéskört egy kissé jobban megvilágítsam, írtam egy 
tankölteményt egy volt vitapartnerhez, de minden más kételkedőhöz is. Jó szórakozást hozzá! 
 
Tisztelettel,  Horváth Tibor 
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   Egy ingadozóhoz     (Tanköltemény.   A HME tagjaihoz is.) 
 

                                                                                       Mottó: „Az én vezérem bensőmből vezérel.” 
                                                                                                                                           József Attila 
                                 I. 
 

1. Azt hittem, egy az istenünk,                            9.   Hiszem, hogy egy az istenünk, 
azt hittem, egy úton járunk,                                   s tudom, hitünknek mi az ára:         
azt hittem, egyazon hitünk,                                    nem borulunk le már belül 
            s azt hittem, egy Messiást várunk.                         üres szobrok oltárára. 
 
     2.   Azt hittem, egy az istenünk,                         10.     Hiszem, hogy egy az istenünk, 
           s hogy közös szellemi házunk,                               de lényegét fölfogni jól 
           hittem: annyit csak ismerünk,                                nem egyszerű, s ezért velünk 
           hogy bármire rá ne fázzunk.                                   nem egy, de több alakban szól. 
 
     3.   Azt hittem, egy az istenünk, 
           például a kételkedés,              
           Descartes apánk súgja nekünk,                                               II. 
           hogy abból a sok is kevés. 
 
    4.    Azt hittem, egy az istenünk,                         11.     Az Igazság az istenünk, 
           s a neve: helyes gondolat,                                      s  a tudomány Messiásunk, 
           ő adott világot nekünk                                            megmondják, ha jól figyelünk, 
           és emberré tett: majmokat.                                     milyen belső, való másunk. 
 
    5.   Azt hittem, egy az istenünk,                         1 2.     A Szépség is az istenünk, 
          hívhatjuk így: igaz tudás,                                        s vele jár néha a rút is, 
          és évmilliókba került,                                              ha igazról beszél nekünk, 
          hogy leküzdje, ami hibás.                                        s az élet ad hozzá bút is.      
     
    6.   Azt hittem, egy az istenünk,                         13.      S a Jó is legfőbb istenünk 
          s úgy is hívhatjuk: tudomány,                                 akkor is, ha égve fájna: 
          csak akkor hibátlan hitünk,                                     nemcsak az a csók ér nekünk, 
          ha mögötte nem csoda áll.                                       mit megkaptunk, de mit nem is, 
                                                                                           s szivünkben még rejtve rág ma. 
    7.   Azt hittem, egy az istenünk,  
          kire esküdtünk hajdanán,                                                    III. 
          ki beragyogja életünk,                                  
          mert igéje nem sarlatán.                               14.      Egy vagy három?  Több is talán! 
                                                                                           Nem a szám, hanem az eszme, 
     8.  Hiszem: az igaz istenünk,                                        nem a név, de az ideál 
          ki nemcsak tanít, de lázad,                                       lényünk belülről vezesse. 
          mint Krisztus, és így mibennünk                         
          fokozza a kételyt s a lázat.                                                                                   Horváth Tibor 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                 
                                                                                                                                       


