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Írásomban az eddigi kutatási tapasztalataimon keresztül szeretnék betekintést nyújtani napjaink
népi gyógyítóinak működésébe. Vizsgálatom alanyai olyan gyakorlati tevékenysége(ke)t folytatnak, mely(ek) a hagyományos paraszti közösségek gyógyítóinak működésére vezethetők vissza.
Velük és pácienseikkel készítettem adatfelvételt; az adatok ismertetése mellett a kortárs népi gyógyítók és népi gyógyászati jelenségek kutatási szempontjait tekintettem át. Az ide vonatkozó
szakirodalom áttekintése után három téma köré csoportosítottam észrevételeimet: elsőként a népi
gyógyászat fogalomvizsgálatára, ezután a társadalomtudományi kutatási szempontokra, majd
gazdaságnéprajzi értelmezési lehetőségekre térek ki.
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„A népi gyógyászat egy összetett és bonyolult jelenség,
amelyben több hatás, több réteg rakódik egymásra, minden
időszakban a közösségi és egyéni tapasztalat, tudás
egyaránt árnyalja, ugyanakkor folyamatosan változik.
Tulajdonképpen, csak folyamatában, változásaiban
vizsgálható jelenség, amelyben bármely adott időben
egyszerre és egymás mellett, egymásra épülve létezhetnek
több évezredes és legújabb elemek is” (Deáky 2002: 8).
Tanulmányom célja, hogy a kortárs alternatív
gyógyászat és a hagyományos népi gyógyászat
hasonlóságait és különbségeit feltárva vizsgálati
szempontokat mutasson be napjaink népi
gyógyászatának értelmezéséhez. Munkámban csupán
gyakorlati alapú tevékenységekre összpontosítok:
gyógynövényekkel való gyógyítást és csontkovácsolást
vizsgálva igyekszem népi gyógyászati kutatási
felvetéseket megfogalmazni. Az egyéb, szintén a népi
gyógyászat körébe tartozó tevékenységek, például
a látók bevonásával egy teljesen új, mennyiségében,
elméletében kiterjedt aspektus nyílna meg, melyet jelen
munka keretei nem képesek felölelni.1 A tanulmányt
az alábbi fejezetekre tagoltam: elsőként vizsgálatom
módszertanát mutatom be, majd a fogalomhasználati
kérdéseket (nép, népi gyógyászat, alternatív orvoslás,
természetgyógyászat) tekintem át. Ezután saját
eredményeimet a szakirodalommal összevetve
rekonstruálom az egykori népi gyógyító specialisták
és napjaink gyógyítói közötti fő különbségeket.
Mivel a fejezetek óriási szakirodalommal rendelkező

kérdéseket érintenek, mindezek áttekintésére jelen
írás keretei között nem vállalkozhatom. Hogy kutatási
eredményeimmel, a bemutatott interjúrészletekkel a
felhasznált szakirodalmi bázis arányban álljon, írásom
címében is jelölöm, hogy elsősorban adalékokkal,
felvetésekkel szeretnék hozzájárulni a kortárs
gyógyászat sokrétű világának feltérképezéséhez.
A vizsgálat módszertana
A jelen tanulmányban alkalmazott, az egyéni
mikroszintre irányuló vizsgálat igazodási pontját
Keszeg Vilmos és Czégényi Dóra kutatási
megközelítése jelenti, mely szerint a gyógyító és a beteg
viselkedése kulturális kategória (Keszeg–Czégényi
2010: 423). A gyógyítás-szituációkat és attitűdöket
vizsgálva szociális világok, emberi kapcsolatok
rendszerei tárulnak fel. (Keszeg–Czégényi 2010:
428). A kortárs alternatív gyógyászati jelenségek
és a népi orvoslás hasonlóságai és különbségei
társadalmi-kulturális jelenségekként érthetőek igazán
– abból is adódóan, hogy a kialakult különbségek
és folytonosságok egyaránt társadalmi-kulturális
meghatározók eredményei.
Vizsgálatom a magyar hagyományos folklór népi
gyógyítóinak tevékenységére épít, miközben
napjaikban működő gyógyítókkal és pácienseikkel
végeztem adatfelvételt. A tanulmányban a saját
készítésű interjúk adatait elemzem a szakirodalom
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segítségével. Félig strukturált interjúkat készítettem:
négy gyógyítóval, akik közül ketten gyógyítanak
gyógynövényekkel (HB és KF-né),2 kettő pedig
csontkovács (PG és SB), valamint öt pácienssel (SZE
KF-né páciense, KL PG-nél és SB-nél is járt, MA
HB gyógynövényes készítményeinek vásárlója, JI SB
páciense, EK pedig PG és HB páciense is).
Az interjúalanyok Csongrád megyei településeken
élnek. Ásotthalmi, mórahalmi és szegedi gyógyítókkal
és pácienseikkel beszélgettem, mivel szándékomban
állt megjeleníteni a falu, a kisebb város és a
megyeszékhely lakóinak népi gyógyászati működését,
illetve kötődését. Napjaink népi gyógyászatának
gazdaságnéprajzi
vonatkozása
is
kiemelten
foglalkoztatott, ezért itt is ügyeltem a „változatosságra”:
a gyógyítók közül három számlaképes, ebből kettő
saját bevallása szerint minden esetben ad a fizetéskor
számlát, egy pedig csak az új vendégnek, páciensnek
tölt ki nyugtát. A megkérdezettek iskolázottsága,
kulturális háttere szintén változatos képet mutatott.
Egy-egy gyógyítóhoz az iskolázottsági illetve
kulturális skála mindegyik szegmenséből járnak
páciensek. A gyógyítók közül kettő rendelkezik
egyetemi, három pedig a mai OKJ-nak megfelelő
tanfolyami
végzettséggel
(sportmasszőr,
gyógymasszőr, gyógynövény-eladó).
Népi
gyógyászat,
alternatív
gyógyászat,
természetgyógyászat – rövid fogalmi áttekintések
Magyar Néprajzi Lexikon szerint a „hagyományos
paraszti kultúrában a gyógyítással foglalkozó falusi
személyek elnevezései: bajos, javas, kuruzsló, látó, néző,
orvos. A 20. sz. közepéig a falvak orvosi ellátása nem
volt kielégítő. Ha visszafelé haladunk az időben, egyre
kevesebb a hivatásos orvosok száma; falvak elzárt
kisközségeiben gyógyító specialisták végezték a betegek
ápolását. Ezek tudásukat általában más idősebb, egykét nemzedékkel öregebb, tapasztalt gyógyítóktól nyerték
(sokszor családi hagyományként), tovább gyarapítva
szerzett tapasztalataikat. A gyógyítók között bizonyos
specializálódás figyelhető meg. Így pl. a kenőasszonyok
(kenő, kente-fitélő, gyúrogató) többféle kenést ismertek:
száraz és nedves kenést vagy zsiradékkal, vagy forralt
füvekkel simogatták, nyomták, gyúrták a fájós derekat,
hátat. A kenés sokszor gyógyfüvekből készített fürdővel
járt együtt, melyet a fürösztőasszony készített. A
legtöbb faluban élt egy olyan ember vagy asszony, aki
arról volt híres, hogy jól ismeri a füvek gyógyhatását.
Különleges kézügyesség kellett a kificamodott (eltörött)
végtagok helyreigazításához, ezt a csontrakók végezték”
(Grynaeus–Hoppál–Nagy 1979: 362–363).
A
Magyar
Néprajzi
Lexikon
népi
gyógyászat
szócikkében
e
két
gyógyítási
területről
az
alábbiakat
olvashatjuk:
„A gyógynövények használatát nyomon lehet követni a
görög-római gyógyászati munkáktól kezdve a középkoron
át, a nyomtatott orvosi szakirodalomban. Nálunk
különösen a 18. századtól van sok példa a nép között
való elterjedésére. A 17. századtól kezdve megjelenő
füveskönyvek és kéziratos orvosi könyvek gazdag
népi gyógyászati anyagot tartalmaznak. A gyógyító

hatású növényeket a természetes felhasználás mellett
többféleképpen használták a kezelés során, pl. fürdőt
készítettek, teát főztek, vagy borogatásra használták – s
használják sok helyen ma is. Általában nem egy, hanem
több növény került egyszerre felhasználásra, gyakran
valamilyen folyadékban (víz, pálinka, bor, olaj) feloldva.
[…] A mechanikai beavatkozások között a kificamodott
végtagok helyretételét, gyomorgörcs, derékfájás, ájulás
esetén alkalmazott masszírozást, kenést, gyúrást
említhetjük” (Grynaeus–Hoppál 1979: 725–727).
Jelen írás keretein túlmutatna a gyógynövényekkel
és a mechanikus gyógyítókkal foglalkozó néprajzi
kutatások részletes bemutatásán, ezért csak azokra a
munkákra összpontosítok a továbbiakban, amelyek
az általam felvetett kutatási problémákhoz konkrétan
kapcsolódnak.
Hoppál Mihály szerint a népi gyógyítás szókapcsolat
kifejezi a régi falusi életformára jellemző öngyógyító
gyakorlatot, szemben a hivatalos orvoslással és
tudományos gyógyászattal. A népi gyógyítás a
hagyományos köznapi kultúra részeként működött. A
köznapiság fontos kritérium itt, hiszen régen szinte
minden családban volt valaki, „[…] akik ismerték a
népi gyógyító tudásnak legalábbis egy jelentős részét.
Természetesen minden közösségben voltak gyógyító
specialisták is” (Hoppál 1990: 694).
Eddigi vizsgálataimban megyeszékhely, kisváros
és falu adatai szerepelnek, a fenti megállapítás
pedig a hagyományos paraszti közösségek
tudáskészletére összpontosít. Mivel a köznapiság,
az öngyógyító stratégiák és a hivatalos/tudományos
kánon irányelveitől való elkülönült állásfoglalások
állapíthatók meg hasonlóságokként a napjainkra
jellemző laikus gyógyítási módszerekkel, Hoppál
Mihály definíciója irányadó lehet a kortárs népi
gyógyászat elemzése során. A népi gyógyászat/ népi
gyógyítók értelmezéséhez Gémes Balázs tanulmánya
szolgáltat napjainkra is aktuális megállapításokat.
Hangsúlyozza, hogy a nép jelenti a „köznéphez” való
tartozást, másrészt etnikai közösséget is jelölhet.
A népi gyógyászati kutatásokat alaposan számba
vevő tanulmányában hangsúlyozza a jelenkutatás
szükségességét, mely „lehetőséget ad arra is, hogy a
változások jobban megragadhatóak legyenek” (Gémes
1979: 26). A változásvizsgálat során szükségesnek
tartja az urbanizálódás, az iskolázottság, a szórakozás
és a tömegkommunikációs eszközök (sajtó, rádió,
TV) hatásait szemügyre venni, melyek által
megismerhetőek a jelenben zajló akkulturációs
folyamatok (Voigt 1974: 9). A népi gyógyászatot
Voigt Vilmos is a köznapi kultúra elemeként
határozza meg. Grynaeus Tamás az egyéniségkutatás
problémájaként veti fel, miszerint „nagy különbség
van az egyes gyógyítók jellege, »körzete«, személyisége
és tudása között: a csak egy betegséget gyógyító asszony,
ember és a nagyhatású, nagyhírű, sokféle betegséget kezelő
javas között mindenféle átmenetet megtalálhatunk”
(Grynaeus 1998: 143).
Ha napjaink népi gyógyászatáról beszélünk,
a „gyógyítás” mellett elgondolkodtató a „nép”
meghatározása is. Alan Dundes amerikai folklórkutató
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szerint a nép (folk) bármilyen csoportra vonatkozhat,
melynek tagjait legalább egy közös tényező köt össze.
Ez lehet közös elfoglaltság, nyelv vagy vallás, de
lényeges, hogy a bármilyen okból létrejött csoportnak
legyenek olyan hagyományai, melyeket sajátjának tart
(Dundes 1965: 2). Az egykori paraszti kultúrából
eredő gyógyászati tudás tekinthető ilyen összekötő
hagyománynak.
A népi kultúra kifejezés napjainkban már inkább
történeti kategóriát jelent: szóbeli úton hagyományozó,
tradicionális életmódú közösségekhez kapcsolható.
Mivel a tömegmédia korában bárki (szóban,
nyomtatott médiában vagy az interneten) hozzájuthat
az információkhoz, Povedák István a populáris kultúra
fogalmát alkalmazza a napjaink jelenségeihez. Ezzel
jelezhető az elmosódott határvonal az egykori ’elit’ és
’népi’ kategóriák között (Povedák 2004: 86).
A népi gyógyító a „klasszikus” értelemben vett, paraszti
közösség gyógyítóját jelenti, mellyel szemben áll
napjaink alternatív gyógyítója. Felmerül a kérdés, hogy
milyen értelemben beszélhetünk napjaink népi – azaz
az egykori hagyományos gyógyító eljárásokat művelő –
gyógyítóiról, akik tevékenységük gyökerét bevallottan
a „paraszti ősök” hagyatékának tartják? Fogódzókat
erre vonatkozóan Vámos Gabriella meglátásaiban
találunk. Elkülöníti az alternatív gyógyászatot, mind
a hivatalos, mind a népi gyógyászattól, mindazonáltal
jelzi, hogy a nehezen körülhatárolható fogalom
pontos meghatározása sürgető. Ennek eleget téve, így
írja le az alternatív gyógyászatot:
„Olyan gyógyászati rendszer, amely mögött egy, sajátos
egészség – betegség értelmezési elmélet áll. Célja a
betegség megelőzése, illetve a betegség hatására létrejövő
külső, belső szervi és szellemi elváltozások gyógyítására
irányuló törekvések. A szükséges anatómiai ismeretek
mellett, kórtani és életvezetési szakértelmet is magában
foglal. Felhasználja a népi gyógyászatban is ismert
növényi, ásványi eredetű anyagokat, a diétát, a szervezet
öngyógyító erejébe vetett hitet. Követői egy új típusú
egészség és betegség fogalmat alakítanak ki, amely
életfilozófiájukká válik. A XX. század elejétől, amikor a
keleti tanok is éreztetik hatásukat, de különösen az 1989
utáni ezoterikus robbanás után olyan gyógymódok is
megjelennek, amelyek az alternatív spiritualitás jegyeit
viselik magukon. Nagy hangsúlyt fektet a gyógyító és
beteg együttműködésébe a sikerese gyógyulás érdekében”
(Vámos 2014: 147).
Kulcsfontosságú a szempontunkból, ahogyan a népi
gyógyászat ismereteinek felhasználására utal. Ezzel
alátámasztja alá eddigi kutatási tapasztalataimat,
melyek szerint a népi és az alternatív mező, bár
markáns jegyeikben elkülöníthetőek, de „átjárhatóság”
tapasztalható a kettő között. Ez nemcsak az általa
példaként említett gyógynövényekre, diétára
stb. utal, hanem egyfajta fogalmi „keveredésre”
is. Például, csontkovács képességét bevallottan
idős parasztembertől elsajátító interjúalanyom
előszeretettel használja az „univerzum gyógyító
energiája” kifejezést, melyet egy ismeretterjesztő
szándékú TV-műsorban hallott.

A fent bemutatott szakirodalmak és saját kutatási
tapasztalataim nyomán a népi fogalmat – elsősorban
a népi gyógyászat szemszögéből – az alábbiak szerint
próbálnám megragadni.
A népi kifejezés olyan homogenitást sejtet, melynek
meghatározói időről-időre változnak. Napjaink
információs társadalmában „a” néphez tartoznak
azok, akik számára azonos mértékben és intenzitásban
hozzáférhetőek ugyanazok az információk és
kulturális javak, és/vagy ezek forgalmazására és
a velük kapcsolatos narratívák megalkotására is
azonos lehetőségük van. A népi összekapcsolódik
az informálissal: a fenti lehetőségekkel való élés
változatos stratégiákat szül, melyeknek közös pontja
az informalitás megbecsülése.
Az 1980-as évek végétől a fitoterápiát, manuálterápiát
és hagyományos kínai orvoslást, stb. művelők
tevékenységére a természetgyógyászat kifejezést
alkalmazta a közbeszéd. Az 1997-ben született,
11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászok
tevékenységét meghatározott keretek között jelölte
ki. Eszerint csak szakképesítés megszerzése után
végezhető természetgyógyászati tevékenységek:
akupresszúra, alternatív mozgás- és masszázsterápiák,
életmód-tanácsadás és terápia, reflexzóna terápia.
Vizsgával záruló továbbképzéssel megszerezhető
képesítés után végezhető tevékenységek: alternatív
fizioterápiás módszerek, bioenergiát alkalmazó
módszerek, fitoterápia, fülakupunktúrás addiktológiai
eljárások, kineziológiai módszerek, szemtréning
eljárások.
Ezzel összefüggésben használták interjúalanyaim
a természetgyógyászat és a természetgyógyász
fogalmat: „A természetgyógyászat az egy nagyon érdekes
dolog, ezt meg lehet tanulni, úgy tudom, tanfolyamon. A
régi gyógymódokat is meg lehet így tanulni ” (KL; PG
és SB páciense). „A természetgyógyászat érdekel, az
ilyen című magazint gyakran olvasom. Elvont témákat
is érint a természetgyógyászat, úgy tudom” (SZE; KF-né
páciense).
A népi gyógyászat fogalom a kortárs kultúrát illetően
leginkább a változásvizsgálat során alkalmazható: a
hagyományos népi kultúra tudásanyagát jelenkori
művelőik és felhasználóik miként értelmezik és
használják fel. Az alternatív gyógymódok elnevezéssel
az 1989 után teret nyerő, a keleti kultúrák hatásait is
magukba foglaló irányzatokat, technikákat illethetjük.
A természetgyógyászat a tanfolyamon tanulható népi
és alternatív orvoslási ismereteket jelöli, művelője
hivatalos keretek között műveli tevékenységét.
Egyik interjúalanyom sem használta az „alternatív”,
illetve „alternatív gyógymód” kifejezést – ők a
természetgyógyászat szóval illették az ebbe a körbe
tartozó módszereket.
Népi gyógyászat vs. alternatív orvoslás
A

természetgyógyászat, alternatív

gyógymódok
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fogalmainak értelmezése, illetve a népi gyógyászathoz
való kapcsolódásuk feltérképezéséhez támpontot
ad Koltay Erika 1993-as tanulmánya (1993: 53–
64). Ebben érzékenyen reflektál a rendszerváltozás
utáni időszak új kulturális hatásaként megjelenő
„alternatív gyógyítókra”. Jellemzőik alapján különíti
el a népi specialista és az alternatív gyógyító
kategóriákat. Vámos Gabriella (2014: 150–151) ezt
alapul véve, az alternatív gyógyászat értelmezésének
szándékával egészítette ki Koltay Erika észrevételeit.
A következőkben saját interjúim eredményeit
illesztem bele Koltay Erika és Vámos Gabriella által
felvázolt értelmezési keretbe: 1.) tudás megszerzése,
2.) kezdőélmény, 3.) gyógyítás mögötti filozófia, 4.)
gyógyítás módszere, 5.) fizetség, közösséggel való
viszony alapján.
1. Tudás megszerzése
Népi specialista: tudását belenevelődés során sajátítja
el, a tudatos képzés kevésbé jellemző.
Alternatív gyógyító: tudatos képzés során tanulja
ismereteit, a tanok szabadon cserélhetők, melynek
során az egyén sajátos világnézetet tesz magáévá.
20. századi képviselőik fokozatosan törekednek a
hivatalossá tételre, amely fontos a betegek, a hivatalos
orvoslás képviselői és a többi gyógyító számára. A
tanfolyamok széles skáláján vehet részt, melyek során
világképe folyamatosan alakul.
A korábban már idézett, csontkovács képességét
idős parasztembertől elsajátító gyógyító gyakran

használja az „univerzum gyógyító energiája” kifejezést,
melyet egy TV-műsorban hallott. Egy másik
csontkovács beszámolójában: „[…] magam is Békés
megyei, idős népi gyógyítóktól tanultam a technikát,
miután kiderült, hogy van hozzá érzékem” (G.P.). Itt a
„népi” forrás mitizálja a tevékenységet és hozzájárul az
imázs kialakításához is.
A fent említett csontkovács parasztemberek mellett
füvesasszonyok, mint „idős gyógyítók” kerültek
megnevezésre, akik interjúalanyaimnak tudásukat
átadták. De e hagyományos úton szerzett ismeretek
mellett OKJ-s gyógynövénygyűjtői tanfolyam,
gyógyszerészi egyetemi diploma és gyógymasszőri
végzettség
egyaránt
megfér,
melyekkel
a
megkérdezettek nemcsak, hogy elmélyítették
tudásukat, hanem napjaink egészségügyi piacán is
legitimálni igyekeznek helyüket.
Az információszerzés további lehetőségei a könyvek,
folyóiratok és az interneten elérhető tartalmak:
cikkek, fórumok, blogok, stb. A tény, hogy az ilyen
tudás változatos forrásokból szerezhető meg, nem
újkeletű. Grynaeus Tamás 1964-ben szerzett
szegedi tapasztalatai kapcsán kiemeli: „láttuk,
gyógynövényárusaink honnan szerzik ismereteiket
(szülőktől, gyógynövény-kereskedőktől, szakkönyvekből)”
(1964: 119).
Ez utóbbiakat interjúalanyaim gondosan mérlegelik,
törekednek
az
információk
hitelességének
kiderítésére. A folyóiratok közül sokan forgatják
a Herbáció magazint, valamint a könyvek közül

1. kép: „Gazdag termékkínálat sokféle bajra. Szeged, 2015. A Szerző felvételefelvétele.
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toronymagas a népszerűsége Maria Treben: Egészség
Isten patikájából című, 1990-ben megjelent
könyvének. A német háziasszony a fitoterápia
lelkes híveként nemcsak gyűjtötte és alkalmazta a
gyógynövényeket, hanem a fenti mellett számos
könyvet is írt hasznosságukról. A rendszerváltás
utáni Magyarországon e könyv nemcsak lendületet
adott a gyógynövények iránti érdeklődés hullámának,
hanem az idősebb korosztály a gyermekként/

a természetgyógyászati kiadványokat, ismereteinek döntő
többsége ezekből a könyvekből származik” (Balázs 2010:
93).
A tudáskészlet megalkotása és forgalmazása és a
gyógyító stratégiák etnometodológiai jelenségekként
értelmezhetőek. Harold Garfinkel az etnometodológia
megalkotója szerint a vizsgálati tárgya az a mindennapi
tudás, illetve közvélekedés, ami alapján a résztvevők
mindennapi tetteik mozgatóit megalkotják és
kezelik, és ami által értelmet adnak környezetüknek, s
melyekről felelni tudnak (Garfinkel 1984: 1).
2. Kezdőélmény
A csoda alapélménye mind a népi gyógyítóknál,mind az
alternatív orvoslásban megjelenik. (Például megjelenik
előtte Szűz Mária, már gyermekkorától érzi magában
a gyógyító erőt, váratlan helyzetben aktiválódó a
tudás.) Saját kutatásomból a kezdőélményről az alábbi
elbeszéléseket hozom példaként: „Kicsi gyerekként
is már, amikor a gyógynövények közelében voltam,
amikor a mezőn vagy az árokparton bármilyen
növényt, tehát virágot is láttam, rögtön azt kérdeztem,
hogy ez mire való? Tehát nem azt mondtam, hogy
jaj, de szép, leszakítom, vagy mit tudom én, tehát
engem ez már akkor érdekelt, mesélték. És később
is, nekem ez egyértelmű volt, hogy ez engem érdekel,
foglalkozni szeretnék vele. Én még a nagymamámtól,
anyukámtól tanultam a fő dolgokat, az alapvető
dolgokat a gyógynövényekről. Ők mondták nekem,
hogy M., neked erre van szemed.” (FK-né)
„A szemem előtt, tehát a lelki szemeim előtt úgymond
megjelennek ilyen intelmek. Ez olyan, mint egy nagy
piros felirat egy táblán. Akár álmomban is megjelenik.
Ezen láttam, még régen, amikor a masszírozással
elkezdtem foglalkozni, hogy én ezt gyógyításra is fel
tudom használni” (SB).

2. kép: „Herbáció – Népi gyógyászati magazin”, 2015. A szerző
felvétele.

fiatalként megszerzett tudásuk legitimációját is
meglátta benne. Koltay Erika így ír a könyv hatásáról:
„népszerűsége azonban nem a könyv tényszerű adatainak
és nagyszerűségének tudható be, hanem sokkal inkább
magyarázható azzal a tartalommal, ami találkozott a
keresztény kultúrára épülő hagyományokkal, jelen esetben
a tradicionális gyógyítás hagyományaival és egykori
gyakorlatával. Olyannyira, hogy Erdélyben végzett
gyűjtéseim során nemegyszer találkoztam a könyvben
található teákkal, főzetekkel, amelyeket a füvesasszonyok
beépítettek saját receptjeik közé” (Koltay 1993: 169).
Balázs Dorottya Siklód népi gyógyászatának
jelenkori jellemzőit bemutató tanulmányában
hasonló
tapasztalatokról
számol
be:
„a
természetgyógyász irodalom hatása ma is igen jelentős a
falu természetismeretére nézve. A helyi kis vegyesboltban
is kapni lehet Maria Treben Egészség Isten patikájából
című könyvét, amely szinte minden siklódi háztartásban
megtalálható. A falu egyik specialistája kifejezetten gyűjti

A páciensek számára is esetben fontos, érdekes
információ a gyógyító alapélménye: „M. néniről
én tudom, hogy kislány kora óta elkötelezett a
gyógynövények iránt. Ezt az idősebbek is látták rajta,
így tanulta meg tőlük” (SZE, FK-né páciense). „Én
úgy gondolom, hogy ezt nem lehet csakúgy megtanulni.
Úgy értem, [hogy] persze hogy vannak fogások, amiket
tanít egy mester a tanítványának, de ehhez egy vele
született érzék kell. Ettől lesz egy jó csontkovács más, mint
egy háziorvos mondjuk” (KL, PG és SB csontkovácsok
páciense).
3. Gyógyítás mögötti filozófia
Népi specialista: esetükben a természettel való
összhang a fő jellemző. Az embert a makrokozmosz
részeként képzelték el és gyógyításához a természetben
talált anyagokat használták fel. Erre a népi gyógyászat
fogalmának vizsgálatakor is utaltam.
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3. kép: Teák a készítő üzeneteivel. Szeged, 2015. A Szerző felvétele felvétele
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Alternatív gyógyító: Világképük meghatározója a New
Age szellemi-ezoterikus irányzat, mely felöleli a keleti
filozófiákat, a keresztény gnoszticizmust és különböző
misztikus irányzatokat egyaránt. Kapcsolódik a
holisztikus test-és egészségszemlélethez – amely
olyan alternatív és természetes gyógymódokat helyez
előtérbe, mint a masszázs, természetes ételekből álló
diéta, kiropraktika és akupunktúra (Melton 2016).
Interjúalanyaimnál hangsúlyos volt a „régi gyógyítók”
és a „régi világ” idealizált emlegetésekor azok
természetközeli életmódja és ebből adódóan a
gyógyítás alapanyagainak, a gyógyító és a beteg
kapcsolatának „természetessége”: „régen, egy kisebb
közösségben, mondjuk egy faluban, de még régebben,
még a törzsi világban is, még az ősembereknél is, pláne.
Megvolt az a tényező a gyógyításban, ami ma teljesen
hiányzik. Itt arra gondolok, hogy a gyógyító olyan
füvekkel kúrálta a beteget, amit azok is láttak minden
nap bárhol, vagy akár termesztették is, csak nem ismerték
a gyógyító erejét. Tehát azt mondták, hogy itt ez a csalán,
ez erre és erre jó. És a beteg látta, ismerte a csalánt, csak
nem volt tisztában a gyógyító hatásával, ezért volt az a
füvesember, aki tudta. Most pedig felírják a tablettát és
fogalmad sincs, mi van benne. Azt, hogy ki gyártja, ki
találta ki, pláne nem tudod” (MA, HB páciense).
„Hát azért az, hogy kiből lesz gyógyító, tehát a tudása
alapján is, meg a kisugárzása alapján is, azt hozhatja az
előző életéből akár” ( JI, SB páciense).
3. A gyógyítás módszere
Az alternatív gyógyítók esetében újfajta testkép,
testtagolás jelenik meg: gondoljunk például a
csakrákra, az aurára. Catherine L. Albanese (Albanese
1992: 75–76) is hangsúlyozza, hogy a New Age és
gyógyítás diskurzusaiban olyan megfogalmazások
jelennek meg, mint az „univerzum gyógyító energiái”,
„csakrák”, „rezgés”, „harmonizálás”, melyből Albanese
azt is következteti, hogy a gyógyítás az univerzum
szintjén is zajlik, így egészsége annak összhangjával
együtt értelmezhető. Ennek ellenkezője is igaz, mely
szerint az univerzum felborult egyensúlya betegségek
kialakulásához vezet (Albanese 1992: 75–76.).
A
gyógynövényekkel
gyógyítókhoz
és
a
csontkovácshoz fordulók a döntésüket az alternatív
gyógyászat és a New Age fogalomkörébe tartozó
gondolatokkal magyarázták: „a régi gyógyítók, tehát itt a
régi Magyarország gyógyfüveseire, gyógyítóira gondolok,
egész biztos, hogy nemcsak az őket körülvevő világgal,
hanem a világegyetemmel is harmóniában voltak. Az,
hogy kibillentünk a harmóniából univerzális szinten, az
azért van, mert olyan gyógyszereket gyártanak, amik a
mellékhatásokkal gyakran tovább betegítik az embereket.
Ezt a sok kibillent harmóniájú embert visszatükrözi az
egész világegyetem, ezért van többek közt az ózonlyuk és
a sok természeti katasztrófa” (EK, PG és HB páciense).
4. Fizetség, közösséggel való viszony

Népi specialista: nem fogadtak el fizetséget, hiszen a
közösségből kerültek ki.
Alternatív gyógyító: ebben az esetben változatos
képpel találkozunk, hiszen azok a képviselői,
akik reklámok útján hirdetik magukat, pénzért
gyógyítanak, a piac határozza meg tevékenységüket.
Vannak viszont olyan gyógyítók, akik minden fizetség
nélkül végzik munkájukat.
A hagyományos paraszti közösség gyógyítóit a
pénz nem motiválta (Koltay 1993: 61). A jelenkort
illetően erre még (már) nem találtam példát; két olyan
bizalmasabb kapcsolatot ismertem meg, ahol a fizetés
elodázása és „cserekereskedelem” történt: nem tudtak
fizetni, és akkor, mondom neki, hogy majd máskor, ha
tudják” (SB). „Úgy beszéltük meg, hogy cserébe segítenek
kimeszelni a házat” (HB).
A páciensek a pénz és a gyógyítás kapcsolatát így
fogalmazták meg: „nyilván elmenni egy csontkovácshoz,
akinél egy kezelés tízenpárezer forint, az sokaknak
rengeteg pénz. Ezt nemcsak úgy értem, hogy ténylegesen
nem engedhetik meg maguknak, hanem, hogy éppen telne
rá, de sokallják. Pedig szükségük, az lenne rá. Én erre
azt mondom, hogy nekem az SZTK-ban ülni órákig
és várni, aztán megint várni és visszarendelnek, és így
tovább. És ha azt nézem, hogy az idő pénz, akkor nekem
az a tízenezer forint megéri. A másik itt, hogy olyanhoz
megyek, akit jó szívvel ajánlottak ismerősök, akinek a
kezelésében megbízom. És ezért is megéri nekem az a
pénz” ( JI, SB páciense). Illetve: „Nagyon érdekes az,
hogy a gyógynövényes termékeket vagy teát veszek, akkor
látom, le tudom bontani, hogy mennyi a hatóanyag, tehát
a növény, a csomagolás, a munkadíj. Plusz ehhez jön
az, hogy ott és akkor tudok kérdezni attól, aki készítette.
Most nyilván mindenre lehet azt mondani, hogy drága,
meg nem tudom. De nekem az igenis szempont, hogy
a megfázásos időszakban ne három meg még több ezer
forintos gyógyszereket vegyek, amikor már kész a baj,
hanem hogy tudatosan, gyógynövényekkel, például a
gyömbéres tonikkal megelőzzem vagy már gyógyítsam
akár a betegségemet” (MA, HB páciense).
A rendszerváltozás óta megjelent gyógynövényekre
vonatkozó könyvek, folyóiratok – elég az előadásaival,
könyveivel milliós népszerűségre szert tevő Maria
Trebenre gondolunk – hozzájárultak ahhoz, hogy
a gyógynövények ismerete piacosítható tudásként
jelenjen meg. Az internet térnyerésével pedig az
online cikkek, írások, blogok, közösségi oldalak és
webes kereskedelem biztosítják az információszerzést
és az értékesítést, hozzásegítve a homo oeconomicus
szerepének kibontakozását.
Interjúalanyaim ismerik és elismerik Gyuri bácsi,
a bükki füvesember tevékenységét. A nyolcvanas
éveiben
járó
gyógynövénygyűjtő
változatos
teakeverékeivel gyakran szerepel a médiában,
melynek köszönhetően országos ismertségre tett
szert. Informatív honlapja és könyvei egyaránt
hozzájárultak ahhoz, hogy a Györgyteák, illetve
Gyuri bácsi teái egyfajta márkaként legyenek jelen
a köztudatban. Személyében, tevékenységében
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összekapcsolódik a „régiek útja”, továbbá a hatékony
márkaépítés és népszerűség, amely vonzó, példaadó
perspektíva a gyógynövényekkel foglalkozók számára.
A gyógynövények ismerete nemcsak teakeverékek
készítéséhez hasznosítható: kiegészül krémek, olajok
és szappanok készítésével. Ez utóbbiak összetétele
rengetegféle lehet, lehetőséget adva a hagyományosan
ismert gyógynövények (pl.: körömvirág, kamilla,
stb.) mellett az újonnan divatba jött összetevők
alkalmazásának (pl.: aloe vera, levendula, kurkuma,
stb.). Ez nemcsak a készítő kreativitásának, hanem a
vásárlók divatkövetésére érzékeny homo oeconomicus
szemléletének egyaránt betudható.
A megkérdezettek között szerepel főállású
gyógynövénygyűjtő, illetve csontkovács; olyanok,
akiknek teljes jövedelme e tevékenységekből származik
és a „fehér gazdaságban” tevékenykednek. Ők azok,
akik szívesen – ha nem is túl gyakran – fogadják a sajtó
közeledését, mindkettejük az írott vagy elektronikus
felületeken hirdeti magát, egyiküknél saját honlap is
működik. A második kategória, akit egy csontkovács
képvisel: nagyon népszerű, de egyáltalán nem hirdeti
magát, hírneve kizárólag szóbeszéd alapján terjed.
Masszőri szolgáltatásról számlát ad, de minden
hónapban csak annyit, „amennyi a minimumhoz
kell, tudod”. E „szürkegazdasági” attitűd mellett a
„feketegazdaságot” az a gyógynövénygyűjtő képviseli,
aki tevékenysége kizárólag jövedelemkiegészítést hoz
a konyhára „legális” bevétele mellett; ő egyáltalán nem
hirdeti magát. Portékáit ellenben nemcsak pénzért,
hanem csere-alapként is értékesíti.
A „szürke”-, de különösen a „feketegazdasági” mező
stratégiái beilleszthetők a második gazdaság fogalmába:
„a második gazdaság az a szektor, amely magában
foglal minden olyan termelő és elosztó tevékenységet,
amelyek a magánhaszon szerzésére irányulnak és sértik a
fennálló jogrendet” (Grossman 1982: 245). A második
gazdaság szegmensébe tartozó gyógyító tevékenység,
illetve a termékek árusítása olyan viselkedésmódokat,
kommunikációt és érvényesülési stratégiákat kíván
meg, amelyeket az egyének – legtöbb esetben –
maguk alakítanak ki. Koltay Erika érzékletesen
ábrázolja, amint „a főként egyéni szinten folytatott, és az
emlékezetben még élő népi gyógyító gyakorlat találkozott a
(…) természetgyógyászatot jellemző eszmeáramlatokkal.
[…] Aki eddig csak csontkovácskodott, most már ingázik
is, aki eddig csak gyógynövényeket ismert […], most már
masszíroz is és a reinkarnációban, valamint gyógyító
energiában hisz” (Koltay 2002: 170).

5. kép: Immunerősítes szeretettel. Szeged, 2016. A Szerző felvétele
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Some aspects of researching contemporary alternative/folk medicine
Anikó Vukov
This article gives an overview of the researching perspectives for the contemporary alternative medicine based
on my fieldwork results. Those people who had been interviewed so far are doing practical healing methods
or products which are rooted on the traditional Hungarian peasant culture. They and their customers/patients
both were asked. After interpreting the referring research literature I sorted out my reflecions in three tematic
groups: examining the concept of folk medicine, researching methods from social science and usage of economic
scientific approaches of etnology.

