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AKI E L C S A V A R T A A F E J E M 

A tanár úr nemcsak csontkovács 
— korahbun hetente jurtám a körzeti 

orvoshoz a gyerekkel: allandoan bron-
chitise volt, nyálkahártya-gyulladása, 
begyulladt a füle — az antibiotikumok 
semmit nem hasznailak — feleli érdek-
lödesemre a fiatalasszony. aki érkeze-
semkor bujt elő eppen a kétlépésnyi 
rendelőből a kétlépésnyi váróhelyi-
ségbe. - Tehetetlenségemben megpró-
bálkoztam Csorba úrral: mondhatom, 
halas vagyok neki. Most. hogy u gyerek 
elkezdett hörögni, egyenesen idejöttem. 
Gyógynövény-terápiája — a teák. a 
nyers csalán, a tejmentes étrend —, a 
talpmasszázs mindig használ, megtaní-
tott rá. hogy an kell akupresszúrával ke-
zelni az eldugult orrot... Szóval: amióta 
ide járunk, kevesebbet szenved és egész-
ségesebb a kisfiam. A csoda láttán a 
doktornő is beiratkozott egy természet-
gyógyasz-tanfolyumra... 

Fiatal no lep he az ajtón, görnyedten, 
alig visszafojtott jajgatással: 

— Borzasztóan fáj a gerincem, biztos 
a megerőltetéstől van. Alig tudtam ma-
gam tartani a buszon... 

Odabentről egy-két jaj és szisszenés 
sZúródik ki. majd megkönnyebbült só-
haj: 

— Jaj. de jó: elmúlt! 
Friss mozgású, mosolygós hölgy 

csukja be maga mögött az ajtót. 

Az árulkodó 
írisz 

Csorba József tanár ur. aki műszaki 
egyetemi végzettséggel 18 éven át egy 
tskolaban tanított, engem is szemügy-
re vesz. Körmeimet vizsgálgatva meg-
állapítja: vérnyomásom a normális 
alsó határán van. ugv két hónapja 
emésztési zavaraim lehettek, idegálla-
potom. nos. kissé túlfeszített, s vigyáz-
nom kell a szívemre. 

— A köröm színe, alakja, rajzolata 
sok mindent elárul az ember egészségi 
állapotáról — mondja —, majd belevi-
lágit a szemembe és nagyítóval meg-
vizsgálja. 

„A reflcxológia nem csodaszer, de 30(10, mások szerint 
5000 éve alkalmazzák, eredménnyel . A z emberek 75—80 
százalékára hat. A hogyan?-ra máig nincs kielégítő felelet, de 
hat — és ez a lényeg. A reflexológia a keleti gyógyításnak csak 
része. Több módszert kell egyénre szabva alkalmazni, és Itatása 
vitathatatlanná válik. E módszerek — az akupresszúra, az 
akupunktúra, a gyógynövények, a helyes étrend, a jóga, a 
relaxáció — természetes gyógymódok." 

— Ez az íriszdiagnosztika. Magyar 
találmány, dr. I'éczeli Ignác fedezte föl 
1880-ban, hogy minden szerv elválto-
zása. betegsége megjelenik az írisz-
ben. helyileg elhatárolható módon. 
Méltatlanul elfelejtették ezt hazánk-
ban. holott az NSZK-ban, ahol én is 
megtanultam a gyakorlatát egy száz-
személyes természetgyógyász-klinikán 
— alkalmazzák is. Sót. Bécsben műkö-
dik egy nemzetközi íriszdiagnosztikái 
tarsuság. amelynek orosz, nemet, 
svájci, francia, angol tagja van. de 
magyar nincs. 

Szemem is igazolja mindazt, amit a 
körmöm mutatott. A csigolyáimról 
sincs jó véleménye a tanár úrnak, külö-
nösen a nyakiak állapota láttán vonta 
össze szemöldökét. Lágyan ráhelyezte 
kezét két orcámra, már-már azt hit-
tem, szánalomból, vigaszként teszi — s 
akkor hirtelen mozdulattal jobbra rán-
totta a fejem. Azt hittem, körbecsava-
rodik: recsegett, ropogott nyakam 
minden porcikája. Épphogy föloésúd-
tam meglepetésemből, ugyanezt meg-
ismételte a másik irányban. Lehiggad-
ván be kellett látnom: berozsdásodott 
csigolyáimat mintha beolajozták 
volna. 

A jövő 
tápláléka: a csalán 

— Én nem tartom magam termé-
szetgyógyásznak. Van, aki gyorstalpa-
lón elvégez egy reflexológiai tanfolya-

mot, tud talpat masszírozni, és már 
hivalkodik ezzel a névvel. Csak az 
összetett kezelés a hatékony. 

Csorba tanár úr táplálkozási taná-
csokkal szolgál mindig, gyógynövé-
nyeket ír föl, tearecepteket ad- Gyul-
ladások esetén például megtiltja a tej-
termékek fogyasztását, szerinte pél-
dául mandula-, vagy tüdőgyulladás 
esetén ez kifejezetten káros. A már 
ismert zöldségeken, gyümölcsökön kí-
vül a természetgyógyász a csalánra 
esküszik. 

— Meggyőződésein: ez a jövö táplá-
léka. Csak a levél fonákja szúr. Le kell 
csapni vízzel, utána ehetó. Hetek alatt 
megjavul tőle a gyerekek vérképe, 
erősíti a nyálkahártyát, rengeteg 
nyomelem van benne, magas a C-
vitamin tartalma. Szóval ez a maga 
valóságában a természet.,. Nem vélet-
len, hogy Erdélyben évszázadok óta a 
csaldnfőzelék a gyerekek első eledele. 

A kézrátét, mint 
érdekesség 

Valaki csontkovácsöi keresett a va-
rosban, s Csorba tanár úrhoz vezette 
az útja. 

— A csontkovúcsok egy-két dolgot 
művészi fokon csináltak, a kiroprak-
tika, a kézmanipulációs gyógymód en-
nél többre képes. Sokéves fájdalmak 
megszüntethetók vele, ezzel a mód-

szerrel kiszabadíthatok a csigolya kör-
nyéki ideggyökök. kisízületeket 
helyre lehet tenni, há „becsípódött a 
dereka" valakinek. A fejfájás, a kézs-
zsibbadás, a nyakmerevség is elmúlik 
egy-két kezelés hatására. Lejfájás, 
izomfeszültség, lumbágó és isiász tü-
neteinek kezelésére, a vérnyomás be-
folyásolására hatásos az akupresz-
szúra. amikor is nem tűvel, hanem 
ama bizonyos alarm pontokra gyako-
rolt nyomással éri el a természetgyó-
gyász a kívánt hatást. 

— Ha ön se vallja magát természet-
gyógyásznak, akit a szakma elismer, 
akinek tanfolyamait orvosok is látogat-
ják, akkor kit tart annak? — kérdezem. 

— Sajnos lejáratódik ez a szakma. 
Külföldön sok kritériumnak kell meg-
felelni, míg praktizálhat valaki: szá-
mos vizsgára kötelezik az illetőt. Ala-
pos anatómiai, élettani, diagnosztikai 
ismeretek igazolása nélkül nem sza-
badna engedélyeket kiadni a műkö-
déshez. Annál is inkább, mert ezekkel 
a gyógymódokkal ártani is lehet: a 
reflexológiával akár meghülyíthető 
valaki, akupresszúrával veszélyes vér-
nyomásemelés vagy -csökkenés idéz-
hető eló, sót a gyógynövényekkel is 
lehet kárt előidézni. 

— Ön racionális, képzett ember. Mi 
a véleménye a kézrátétes gyógyításról? 

— Lddig vagy ezer ember keresett 
föl, s közülük mindössze hetet talál-
tam, aki alkalmas erre. Szerintem ez a 
gyógymód az érdekességek világába 
tartozik. 

A lakótelepi garázshelyiségben 
rendelő természetgyógyász hisz saját 
tudásában, tapasztalataiban, de nem 
vakon. Ha elsó tapintásra érzi. ez a 
betegség műtéttel kezelhető, látoga-
tóját azonnal orvoshoz küldi. 

(CHIKÁN ÁGNES) 

Egyesület -
természetgyógyászoknak 

A szigorú tiltások után. amikor kiengedtük a szelle-
met a palackból, maguk a természetgyógyászok is 
elcsodálkoztak, mennyien vannak. Sokan előbújtak az 
illegalitásból, mások pedig „gyorstalpaló" tanfolyamo-
kon igyekeztek elsajátítani a tudnivalókat. 

Önkéntelenül is fölmerül a szakképzett orvosokhoz 
szokott emberben a kérdés: vajon bizhat-e olyan gyó-
gyítóban. aki mögött nem áll valamilyen intézmény. 

A '80-as években, Kecskeméten megalakult Termé-
szetgyógyászok Szövetsége a Nemzeti Egészségvé-
delmi Intézet természetgyógyász csoportjából jött 
létre, amely már összefogta az azonos érdeklődésit 
embereket. Olyanokat, ukik közül nem egy Kínában 
tanulta a gyógyítás ősi tudományát. Miután az Orszá-
gos Természetgyógyászati Tanács is hallatott magáról, 
többekben fölmerült itt Szegeden: az Egészségvédő 
Egyesület kebelében működő jógásokat. az egészséges 
táplálkozás, a természetes életmód és gyógyítás híveit 
külön egyesületbe kellene tömöríteni. 

Mint Kiss Ernő, a Bálint Sándor Művelődési Ház 
igazgatója elmondta: a témának lelkes híveként, a 
megyei egészségnevelési osztállyal közösen törték a 
fejüket, milyen szervezeti forma lehet a legjobb egy 
egyetemi városban. Ott, ahol mintegy ezer orvos 
dolgozik főállásban, ahol egészségügyi oktatási és 
gyógyító intézmények is vannak. Igy született az ötlet: 
egészségügyi szakképesítésű emberekre: orvosokra, 
gyógyszerészekre, védőnőkre, asszisztensekre építve 
hozzák létre egyesületüket 

A szakmai tudást fő kritériumként értékelő, novem-
ber elején megalakult csoportosulás mint ilyen, elsó az 
országban. Neve: Csongrád Megyei Természetgyógyá-
szati Szakmai Kollégium és Egyesülét. 

Célja a természetgyógyászati módszerek tudomá-
nyos kutatása, az eredmények publikálásának szorgal-
mazása. a természetgyógyászat rangjának emelése. 

Feladata a szervezett természetgyógyászorvos-to-
vábbképzés kialakítása, tanfolyamok szervezése, a 
témába vágó kongresszusok — akupunktúrás, neflexo-
lógiai konferencia — megszervezése csakúgy, mint az 
egészségügyi szakképesítés nélküli természetgyógyá-
szok részére fölkínált szaktanácsadói szolgálat kiépí-
tése. Terveik között van az is. hogy szigorú követelmé-
nyeket fölállító vizsgarendszert dolgoznak ki 

A 37 tagu szakmai kollégium és egyesület elnökévé 
dr Nyerges Endre főorvost, alelnökévé dr Szilagyi 
Károly fóorvost választotta, a titkár Györgyné Kovács 
Erzsébet egeszsegneveló. szakreferens: Fenyvesi Péter 
természetgyógyász, gazdasági felelős Kiss Emó nép-
művelő. 

Az egyesület dokumentumai a cégbíróságon vannak, 
bejegyzésre várva. 

Minden remény megvan tehát, hogy lesz egy, a 
természetgyógyászok iránti bizalmat növelő egyesület, 
amely az elképzelések szerint az Odessza városrész 
klubjában rendezi összejöveteleit, havonta egy alka-
lommal. Székhelyük a Köjál épületében munkálkodó 
egészségnevelési osztályon lesz. Címük: Derkovíts fa-
sor 7-11 

Pirula helyett lábfürdő 
..Ebben az elszegényedő, inflációs magyar életben, 

amikor sírva panaszolják a nyugdíjasok — de nem-
csak ók — u gyógyszerek drágaságát, jólesik tudomá-
sul venni, hogy milyen olcsó természetes gyógymódo-
kat vehetünk igénybe, nem utolsósorban a vízkúra 
alkalmazásával! A hideg víz a legrégibb, a legol-
csóbb. a legbiztosabb és legegészségesebb szépség-
ápoló és megfiatalító eszköz..." — írja dr. Oláh 
Andor ajánlásként az előszóban dr. Albert Schalle: 
A vízgyógyászat ABC-je című könyvéhez. A napok-
ban az Arkánunt Kiadó által megjelentetett kötet 
Kneipp Sebestyén természetes és eredményes gyógy-
módját kínálja minden egészségre és gyógyulásra 
várónak. Azt az első ízben 1938-ban kiadott munkát 
(illetve átdolgozott változatát), ami élénk visszhan-
got váltott ki a természetgyógyászok, az orvosok és a 
páciensek körében egyaránt. Olyan, összességében 
pozitív kicsengésű vélekedést, mint például dr. Eli-
sabeth Schwötier berlini orvosnőé, aki azt írta a 
könyvről: orvos gyógyítómunkájának erós táma-
sza, a laikusnak élvezetes felvilágosító tanácsadója". 

Természetes 
gyógymódok 

Schalle dr. a Kneipp-féle gyógyeljárást ajánlja 
(többször is hangsúlyozva, hogy kérjük ki hozzá 
orvos tanácsát) mint természetes gyógymódot. 
Olyat, amely a szervezet védőberendezését haté-
konyan támogatja a beteg szervezetben ma-
gában rejló gyógyulási törekvést győzelemre jut-
tatja, a vérkeringést és az anyagcserét szabá-
lyozza és az egész szervezetet méregteleníti", 
továbbá megtanítja a beteget a helyes életmódra, 
az ártalmas szokások elhagyására, a betegségek 
elhárítására. Visszavezetve a természethez, az 
egészség és a gyógyítás olyan alapigazságaihoz, 
miszerint „A legegyszerűbb eszközök a leghatáso-
sabbak", avagy „Minden túlzást szigorúan kerül-
jünk...", vegyük komolyan a lelki egyensúly meg-
őrzését, a békesség gyógyító értékét: illetve alkal-
mazzuk a víz- és gyógynövény kúrákat. 

Mit, mikor, hogyan? 
Sebastian Kneipp a pap-orvos személyes hitelű (saját magát 

tüdőbetegségéből vízkúrával gyógyította ki) tanácsainak gazdag 
tárháza a könyv. (Kiegészítve Oláh dr. feltétlenül elolvasandó — 
legmodernebb természetgyógyászati eredményeivel és javaslatai-
val, illetve Schalle dr.-nak a Kneipp-féle gyógyeljárást elemző 
bevezetőjével.) A Kneipp-kúra sajátosságairól, a víz gyógyászati 
hatásairól szóló fejezetek után a vízkára gyakorlati tudnivalóit és 
módszereit veszi sorra. Megtudhatjuk például, milyen összefüggés 
van a bór. az idegrendszer és a víz között Szabad-e hideg fürdót 

vagy hideg vizet alkalmazni, ha izzadunk? Megza-
varjuk-e az emésztési folyamatot azzal, ha közvetle-
nül a főétkezések után veszünk fürdőt? Alkalmaz-
ható-e télen is a hidegvizes-kúra? Miként kell vé-
gezni a Kneipp-féle vízgyógyászati eljárásokat; a 
lemosást, a borogatást, a pakolást, a fürdőt, a 
zuhanyt, a gőzölést. S ezek közül melyik bajra mi jó. 

Betegségek és 
vízkúrák 

A testi-lelki nyavalyákat sorra véve a könyv végig-
vezet a betegségeken, okaikon, tüneteiken és az el-
lenük alkalmazandó gyógyászati teendőkön. A Kne-
ipp-kúra és az idegbetegségek című fejezetből meg-
tudhatjuk például, milyen vizes gyógymód használ-
hat migrén, fejfájás, álmatlanság ellen. Külön fejeze-
tek részletezik a szívbajok, a női és a fertózó betegsé-
gek esetén tudnivalókat. Foglalkozik egyes szervek 
megbetegedéseinek vizes gyógymódjával — leírva 
például a fülbetegségek, a nátha, az epebántalmak, a 
gyomorbajok, az aranyér, a bőrbetegségek és a 
vízkúrák összefüggéseit. Az anyagcserezavarok és a 
gyermekbetegségek kúráinak külön fejezetet szentel 
csakúgy, mint az általános ismereteknek, valamint 
annak, hogy mit tehetünk a beteggel, amíg az orvos 
megérkezik. — Egyszerű, kíméletes, eredményes 
módszerekkel ismerteti meg a könyv olvasóit, közért-
hetően, helyenként kifejezetten élvezetes stílusban. (A 
kiadó gondosságát dicséri, hogy az eredeti mű már 
túlhaladott állításait — például a táplálkozásra vo-
natkozókat — az előszóban korrigálni igyekeznek.) 
— A fejfájással foglalkozó fejezetben például a követ-
kezőket találjuk: 

„A víz alkalmazásának legegyszerűbb formája a 
hideg lábfürdő, mely a fejből kitűnően levezeti a 
vértolulást, mely után a fejfájás megszűnik. Alkalma-
zása sohasem ártalmas. Ha hideg csorgó vizet alkal-
mazhatunk, az eredmény jobb. Ideges fejfájás gyó-
gyításánál nagy jelentőségű a mezítláb járás (ami a 
szívre és az erekre is kitúnó hatást gyakorol)... A 
lábfürdö mellett kitűnően alkalmazhatjuk a külön-
böző zuhanyokat. mert ezáltal is javítjuk a vérkerin-
gést." -

SZABÓ MAGDOLNA 

AZEGESZSEGES 
SZEMÉLYISÉGÉRT 

Jelszavunk: 
optimizmus, 

derű 
November elején új gazdasági 

munkaközösség alakult, és kezdte 
meg munkáját Szegeden. A két 
személyből álló társulás az Emberi 
Utak Társasága nevet vette fel, 
mellyel utalnak arra, hogy szeret-
nék támogatásukat és nevüket adni 
olyan tevékenységekhez, melyek 
az emberi értékek felszínrehozásá-
ért. az emberek egészségi állapotá-
nak szintentartásáért és helyreállí-
tásáért küzdenek. 

Az elkövetkező napokban egyre 
többet fogunk találkozni emblémá-
jukkal és a társaság nevével, mert 
tevékenységüket értünk. Szeged 
város lakosaiért végzik. 

Alapelvük: Az emberi élet leg-
fontosabb és legtartósabb értéke az 
egészség! A társaság ennek a felbe-
csülhetetlen értéknek a minél ma-
gasabb szintű elérésében kíván se-
gíteni. Tervezik pszichológiai, pe-
dagógiai. mentálhigiéniai, vala-
mint sportismeretek oktatását, de 
fóként az egészséges életvitelre 
történő felkészítést hangsúlyoz-
zák. Elsó tanfolyamuk a Szeged SC 
Vállalkozási Iroda szemezésében, 
a befejezésnél tart. A tanfolyam 
díját befizetett hallgatóság elége-
dett, mert azok a célkitűzések, 
amelyeket első hallásra rövid idó 
alatt elérhetetlennek hittek, már 
néhány foglalkozás után jelentkez-
tek hétköznapi életükben. Célkitű-
zésük egyebek között a stressz, az 
aggodalom, az idegesség leküz-
dése, kontrolállása és irányítása. 
Jelszavuk: optimizmus -r derű — 
pozitív gondolkodásmód. Fejlesz-
teni akarják az akaraterőt , az önbi-
zalmat, a határozottságot, hogy 
elősegítsék u kiegyensúlyozottsá-
got. a lelki békét. 

Milyen módszer biztosítja a si-
kert? Dr. Ormandi János, a tanár-
képző főiskola neveléstudományi 
tanszékének adjunktusa és Gazdag 
László, harmadéves testnevelés 
szakos, levelező tagozatos hall-
gató, a JATE SC I.T.F. Teakwon-
do szakosztályának vezetó edzóje 
közösen kidolgoztak egy autogén 
relaxáció (önfejlesztő ellazulás) 
névre hallgató gyakorlatot, mely az 
agykontrollal közeli rokonságot 
mutat. A különbség az ellazulás 
hatékonyságában és az önszug-
gesztió témájában van. Az izmok 
vizuális elképzelésével történó el-
lazítás után a komplex személyiség 
értékeinek kifejlesztése a cél. A 
gyakorlat végzéséhez alapfokú 
anatómiai ismeretek szükségesek, 
amit esztétikus formában megje-
lentetett, stencilezett anyag bizto-
sít a tanfolyamra jelentkezőknek. 
A tanfolyam végére többé-kevésbé 
jól végzi mindenki a gyakorlatot. A 
további gyakorlást egy kazetta 
hanganyaga biztosítja, melyet min-
den hallgató megkap a kurzus vé-
gére. 

A sikereken felbuzdulva a társa-
ság tervezi, hogy a karácsony előtti 
hetekben megjelenik a nagyközön-
ség elótt is a tanfolyam anyagával 
és egy mellékelt kiadvánnyal, 
amely részletesebben tartalmazza 
elveiket, tevékenységüket. Aki 
úgy érzi, még nem késó olyanná 
formálnia személyiségét, ami-
lyenné szeretné, az jelentkezhet az 
induló tanfolyamokra a Szeged SC 
Vállalkozási Irodájában (Szeged, 
Dózsa György u. 4. Tel.: 22-077). 
illetve a társasag képviseleténél. 
Kazinczy u. 2. Ügyfélfogadás: hét-
főtől péntekig. 11-tól 14 óráig. 

Mellékletünk a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei és 
szegedi szervezete, a Csongrád Megyei Egészségvédelmi Tanács, 
a Szegedi Tömegsport Egyesület, a Szegcdi Egészségvédő Egye-
sület, a Csongrád Megyei Egészségnevelési Osztály, a Tejipari 
Vállalat, a Forrás Gyógyüdülő Szálló, valamint a Cure Kft. 
támogatásával készült. 

Maga/inunkat összeállította: CHIKÁN Á G N E S 


