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Hatásos és biztonságos?
r

Áltudományokról tartott tanácskozást az MTA

A Magyar Tudományos 
Akadémia Környezet és 
Egészség Osztályközi 
Állandó Bizottsága és a 
Pécsi Akadémiai Bizott
ság Áltudományok és 
bizonyítékokon alapuló 
orvoslás címmel rende
zett tudományos ülést 
december 3-án. A konfe
rencia annak az állás- 
foglalásnak volt a fo ly
tatása, illetve kiegészí
tése, amelyet a napok
ban tett közzé az MTA 
Orvosi Tudományok 
Osztálya. Ebben támo
gatták a Svéd Királyi 
Tudományos Akadémia 
kezdeményezését, amely 
szerint a homeopátiás 
készítményeket ugyan
olyan hatásossági vizs
gálatoknak kell alávet
ni, mint a hagyományos 
gyógyszereket.

Egy készítmény akkor válik 
gyógyszerré, ha keresztülment 
azon az eljáráson, melynek so
rán hatását szigorú tudomá
nyos módszerrel megvizsgál
ták. De mit is jelent ebben az 
esetben a tudományos jelző? 
Azt, hogy pontosan meghatá
rozott és objektív. A tudomá
nyos módszerrel lefolytatott 
vizsgálatok elvben bárki által 
megismerhetők és megismé
telhetek. Az orvostudomány 
történetében a puszta véleke
déstől a józan észen és a ta
pasztalaton át vezetett az út a 
bizonyítékokon alapuló gyó
gyításig (evidence-based me
dicine). Az utóbbi elemei közé 
tartoznak a modern vizsgála
tok, a statisztikák és a publiká
ciók. Ma már elvárás, hogy 
egy módszer ne legyen szub
jektív, ezért folyik a gyógyítás 
kialakult protokoll szerint. 
Bármilyen orvosi eljárásról le
gyen is szó, az akkor tekinthe
tő bizonyítottnak, ha végig

megy egy véletlenszerű, kont
rollcsoporttal ellenőrzött bizo
nyítási folyamaton. Erre 
egyébként a Bibliában is talá
lunk példát. Dániel könyvé
ben (1,10-16) „kettős kontroll
csoport" által bizonyosodott 
be az, hogy a Dániel és társai 
által fogyasztott étel egészsé
gesebb, mint amit Nebukad- 
nezár, az újbabiloni király 
adott az ifjaknak. James Lind 
(1747) fizikus több kontroll
csoport alkalmazásával jött rá 
arra, hogy mit kell a skorbut 
ellen tenni, anélkül, hogy is
merte volna a C-vitamint.

A bizonyításnak különféle 
szintjei vannak. így a véletlen- 
szerű kontrollvizsgálatok 
mellett az esettanulmányok és 
a szakértői vélemények más 
és más módon alkalmasak a 
bizonyításra. A placebokont- 
rollos vizsgálat azt jelenti, 
hogy az adott gyógyszernek a 
placebónál sokkal jobb hatá
súnak kell lennie. Ugyanak
kor vannak olyan, több évtize
des orvosi eljárások, melyek 
az újabb, szigorúbb feltételek
nek nem felelnek meg. 
Gyógyszernek azt a készít
ményt nevezhetjük, amely tu
dományos vizsgálatokkal iga
zoltan gyógyítja a betegséget. 
A gyógyhatású készítmény ál
talános biológiai hatású, míg 
az étrend-kiegészítőnek nincs 
közvetlen gyógyhatása, de 
mellékhatása sem.

Az egészség az Egészség- 
ügyi Világszervezet (WHO) 
szerint „a teljes testi, lelki és 
szociális jólét állapota, és nem 
csupán a betegség hiánya". 
Napjainkban problematiku

sabbá vált ez a kérdés, hiszen 
a várható életkor növekedésé
vel egyre nagyobb valószínű
séggel kerülnek elő rejtett és 
genetikai betegségek. A XXI.

század embere számára rend
kívül fontos az egészsége, 
ezért hihetetlenül nagy nyo
mást fejt ki a társadalom 
mindazokra, akik azzal bármi
lyen minőségben is foglalkoz
nak. Talán éppen ennek kö
szönhető, hogy például az em
beri genom feltérképezése 
vagy az őssejtkutatás ennyire 
az érdeklődés homlokterébe 
került.

Az akadémiai konferencia 
természetesen azzal a kérdés
sel is foglalkozott, hogy mi az 
áltudomány, és miért veszé
lyes. Egyértelmű a megítélés a 
csalók, a kuruzslók és a sarla
tánok esetében. Ok úgy káro

sítják meg az embereket, hogy 
teljesen tisztában vannak eljá
rásuk vagy készítményük ha
tástalanságával. Külön prob
lémát jelent, hogy az, aki eze

ket alkalmazza, nem veti alá 
magát olyan kezelésnek, 
amely eredményes lehet. Más 
szerek és módszerek tudomá
nyosnak látszanak, de hatásuk 
nem megismételhető és nem is 
bizonyítható. A vitát elindító 
homeopátiás készítményeket 
is ide sorolják, hiszen egyetlen 
olyan homeopátiás szer vagy 
eljárás sem ismert, amelyet vé
letlenszerű, placebóval végre
hajtott kontrollvizsgálattal iga
zoltak volna. Az orvoslásban a 
kiegészítő eljárások és a ter
mészetgyógyászat -  általában 
-  nem akar a tudomány helyé
re lépni, míg az áltudomány
nak -  ahogyan az a nevéből is

látszik -  ez a célja. Egy áltudo
mányos „felfedezés" általában 
provokatív, olyan problémára 
ad gyors megoldást, ami sok 
beteg embernek keseríti meg 

az életét.
Sokszor igyekeznek tu

datosan összekeverni a 
gyógyszert és az étrend-ki
egészítőt. Számtalan eset
ben tapasztalhatunk meg
tévesztést, erőszakos mar
ketinget és akár megfélem
lítést is. Gyakori, hogy a 
szerről folytatott vitában 
oda nem illő szempont- 
rendszereket vetnek be, hi
vatkozva a személyi és a 
tudományos vélemény 
szabadságára, vagy meg
előlegezik a tudományos 
vizsgálatok eredményét.

A komplementer medi
cina (CAM) külön keze
lendő, hiszen az idesorol
ható gyógymódok haté
konyságát a tudományos 
társadalom is elismeri. Az 

Anonim Alkoholisták vagy a 
természetgyógyászat bizo
nyos eljárásai nem ütköznek 
orvosetikai akadályokba. Sok 
alternatív módszer mögött 
olyan évezredes tapasztalat 
áll, amely tudományos szem
pontból sem elhanyagolható. 
Nem ritka, hogy tudományos 
módszerekkel mutatják ki az 
emberemlékezet óta használt 
gyógynövények hatóanyagát. 
Az is fontos szempont, hogy a 
hagyományos orvoslás elha
nyagolta a pszichológiai és 
spirituális területet. Ebbe a 
résbe Kirakodtak be az ellenő
rizhetetlen és nem bizonyított 
módszerek. A tudomány szá

mára az is fontos, hogy tisztá
ban legyen azzal, mit nem tud 
még, ám az igazolt ismeret hi
ányát nem lehet pótolni merő 
spekulációval.

De vajon mit lehet tenni az 
áltudományokkal szemben? 
Van olyan európai ország, ahol 
lényegében az orvosra van bíz
va, milyen diagnosztikai és 
gyógyító eljárást alkalmaz, 
míg máshol, például Ausztriá
ban, szigorú a szabályozás. 
Magyarországon az Egészség- 
ügyi Törvény egyértelműen 
fogalmaz, betartása nemcsak 
az orvosokra, hanem más, al
ternatív módszereket alkalma
zó személyekre nézve is köte
lező. A gyógyszerekre vonat
kozóan egyébként a törvény 
előírja a tudományos bizonyí
tás szükségességét.

Az MTA célja, hogy felve
gye a kesztyűt az áltudomány
okkal szemben. Ezt elsősorban 
ismeretterjesztéssel és közért
hető magyarázatokkal lehet 
megtenni. E téren pedig aligha 
túlbecsülhető a média szerepe 
és felelőssége. Megszámlálha
tatlanul sok olyan írás születik 
és kerül a nagyközönség elé, 
amely tele van szakmai pon
tatlansággal. A már említett 
genetikai kutatás esetében pél
dául egy újságcikk a hűtlensé
gért felelős gén felfedezéséről 
írt. A kétes szerek, eljárások 
marketingjéhez gyakran adja 
az arcát valamely celeb, s ettől 
a termék vagy a módszer az 
átlagember számára igencsak 
vonzó lesz. A beteg ember 
sokszor mindent megtenne -  
és megfizetne -  azért, hogy 
meggyógyuljon, ezért az inter
neten árult, „megfelelően drá
ga" szert is megveszi.

Ha szeretnénk meggyó
gyulni, akkor érdemes megfo
gadni az ismert tanácsot: „Kér
dezze meg kezelőorvosát és 
gyógyszerészét!"

Baranyai Béla

Az áltudományos módszerek elleni fellépés akkor lehet hatékony, 
ha a tudományos orvoslás mellett helyet kap a spiritualitás és a 

gondoskodó szeretet is. Picasso: Ciencia y caridad (1897, Barcelona)
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Juhász Ferenc halálára
Amikor utoljára hallottam szólni, 2011-et írt 

a naptár. A Petőfi Irodalmi Múzeumban Erdélyi 
Zsuzsannát köszöntöttük, a kilencvenéves nép
rajzkutatót. Juhász Ferenc már megtört arccal, 
de ugyanazzal a benső tűzzel tárta ki lelkét, 
mint a hetvenes évek elején, amikor a 
Hegyet hágék... „hangjára" verset írt, lényegbe 
tömörítve e páratlan archaikus ima-kincs nép- 
lélek-sugalmát, nyelvi búvópatakját, amely át
járta a nagy irodalom mély
ségét is. Rá jellemzően fo
galmazott köszöntőjében a 
költő, aki a gyűjtés kezdete
kor ellene feszült az akkori 
ideológia részéről érkező 
gáncsnak, és versben is ki
mondta igazát. A köszön
tőn ekként szólt: „A falusi 
ember úgy él, hogy jártában 
az utcán, a földeken, a sző
lőben, a réteken, temetők
ben mindig a földet nézi: 
hátha talál valami használ
hatót: (...) Te is így jártad az 
országot, drága Erdélyi Zsuzsa. Bekopogtál 
minden ház ajtaján, ráköszöntél minden öreg
asszonyra, mint a szerencse-kereső, és mohó 
szívvel összegyűjtöttél, amit kaptál. (...) Talál
tál egy mélyebb hazát. Egy másik országot, 
apokrif e világot a nemzet-túlvilágban."

Fiatalságomtól úgy érdekeltek a juhászi lí
rai és a lírába foglalt epikus művek, mint azé a 
fölfedezetté, aki hazai partokról indult el hajó
jával, s a népköltészet virágait éltető vizek 
mellől az egyetemes, kozmikus látásig jutott. 
Igaz a rövid megállapítás: Költőként korforduló 
szülötte. Az  elemi iskolái négy osztályát Bián 
(szülőhelyén), a katolikus iskolában végezte, 
ott tanulta a betűvetést. Egyetemi éveit ma- 
gyar-szanszkrit szakon a Pázmány Péter Tu
dományegyetemen kezdte, és lett gyári mun

kás is. 1949-ben (már rejtve) kapta meg a Ba- 
umgarten-díjat Apám című verséért. Aztán lett 
párttag is, aki csalódott, és lett 1956 egyik erős 
szellemi előkészítője. Harc a fehér báránnyal kö
tete 1956 után kilenc évig nem jelenhetett meg, 
a József Attila sírja című verse heves ellenhullá
mokat támasztott. Ritkán volt boldog költő, ír
ja egyik kortársa. Valóban nagy áldozatokat 
követelt társadalmi, művészeti „határhelyze

te", de a régi görög mondás 
rá is vonatkozott: „a szép 
mindig nehéz", nehéz örök
ség annak szolgálata. Mert 
Juhász Ferenc életműve -  
bárhonnan nézzük -  szép, 
folyó hosszúságú monda
tai, új szókincse egészen 
egyedi világot jelentettek/je- 
lentenek ma is, amikor bí
zunk: irodalmunk előbb- 
utóbb magához tér.

Sajátságos transzcenden
ciáját az Új írásban értem 
tetten, 1970-ben, ugyancsak 

Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséről szóló értekezé
sében, a meglelt imákkal kapcsolatban: „Hihet
jük talán, hogy a magyar kora-középkor, a kó
dex-kor, a keresztes háborúk kora, az első 
klastromok kora, vagy még kezdetibb idők: az 
ima-sarjadások földje. S azóta burjánzik, indá
zik az ima (...) mint magányunkban a rejtett 
megváltás, mint mindig-megpróbált hitünkben 
a búvó szépség, mint a létünk köré kövesedett 
bánatban a hozzáfordulás lehetősége és bizal
ma ez a Krisztus-vérével telecsöppent (...) ima
lánc..."

A mélységekben lelte meg az egyetemessé
get a 88. évében elhunyt költő, a nemzet mű
vésze, aki már tudja: Isten a minden, „és min
denben O honol."

Tóth Sándor
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