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MOXA-AZ ŐSI JAPÁN GYÓGYÍTÓMÓD 
SZEPESSY GÉZA 

Bzerző néhány mondatban történeti visszapillantást 
nyújt az égetéssel való gyógyítás történetére. Ennek 
.során ért el a japán „csodadoktorok" égető gyógy
módjához a „M oxa" -lioz 

* 
Egy négyezer éves akkád szövegben találunk 

utalást az égetéssel történő gyógyításra, n1int azt 
az egyik kerámia tábla tanúsítja ie 2200 körül 
A becses leletet W ooley fedezte fel úri ásatásainál 
A részlet a következő [7]: 

„A gyógyító tűz Su (Nap) ajándéka, 
hol Bies (víz) nem segít." 

Az adat kevés, közelebbit nem árul el, de alka!· 
1nazása bizonyosra vehető .. Talán nem érdektelen 
említeni a sokszor feltűnő ún„ „Ebers-papyrust" 
(Leyden) ahol az égetés mint gyógyító eljárás sze
repel {papyrus, 30 eset) Ez azonban nem tekint
hető a inoxa elődjének, inert elsősorba11 vé1zés
esillapításra, valamint daganatok eltávolítására 
használták a kauter megfelelőjeként. Ezt a mód
szert átvették a görögök is, sőt Galenus továbbfej
lesztette Elgondolásai még a XVII- XVIII. sz -
ban is é1vé11yben voltak és 1nind az iszlán1, 1nind 
a keresztény tudomány átvette és alkalmazta 
A kisázsiai szárn1azású Galen,us né11i gyógyn1ódok
ból fejlesztette gyógyító eljárásait Pergamonban, 
ahol egy rendkívüli jelentőségű Asklepieion állt 
Aszklépiosz, a gyógyító istenség tiszteletére, mint 
azt a neves a1nerikai gyógyászattörténész 1-licolaus 
M ani, a közelmúltban bebizonyította [ 5J 

Az ókorban az égetést általában a kóros elvál
tozások gyógyítására alkalmazták. Érdekes módon 
ezt a módszert a különfole vadon élő népek (így pi 
Ausztráliában és Új-Guineában [8]) sok esetben 
alkalmazzák még ma is. Hasonlóról ír Abul Qasim 
is az arab szokásokkal kapcsolatban. Európában 
már a korai középkortól találunk adatokat a „me
leg és hideg" galenusi gyógyászati alkalmazásáról. 
Igy a British Museum egyik XL sz. -ból származó 
kódexében az arcon négy olyan pontot jelölnek 
meg, mely égetés szempontjából a gyógyításnál 
számba jöhet. Nyilvánvalóan azonban, hogy léte
zik misztikus jellegű és valóságos (sebészi) égetés 
E kettő egymástól megkülönböztetendő. Utóbbit 
vérzéscsillapításra, kauterként kés helyett és mint 
fertőtlenítő eljárást alkalmazták Mindez ismert és 
tudott a gyógyászat szakterületén, de közel sem 
ann:yira isn1ertek a n1isztikus és népi égetési gyó
gyítások, bár ismeretük hasznos lehet [6]. 

A közelmúltban kezembe került Bier [1] berlini 
sebész érdekes leírása, aki 1910 és 1928 között 
fentiekkel kapcsolatban elméleti és gyakorlati vizs
gálatokat végzett. Kísérleteit sok esetben síker ko
ronázta és állítja, hogy a japán moxa számos eset-

ben jó eredménnyel alkalmazható. Felhívta a figyel-
1net a1ra, hogy a „moxa" Japánban még ma is hasz
nálatos, mellyel számos orvos sike1es kezelést végez . 
Csodadoktorként isrwlrik_ azokat, akik égetéssel 
gyógyítanak Szép számmal akadnak olyanok is, 
akik a kínai és a japán piacokon ezzel a módszerrel 
gyógyítják a szegényeket, de vannak kitűnő orvo
sok, akik rendelőikben kezelnek ezzel az ősi eljá
rással Jóformán mindennemű betegséget gyógyí
tanak moxával, csak a kezelés helyét változtatják 
a betegségek szerint. Szándékosan írom a „gyó
gyító" szót, meit ők hisznek a gyógyerőben és a 
gyógyulás szempontjából ez sem közömbös .. 

Célom ezúttal nem annyíra a gyógyászattör té
neti rész is1nertetése, lnint inkább annak kutatása, 
hogy miként és mivel gyógyítottak 1 Megállapí
tottam az egyik japán kiadványból, hogy a bűvős 
moxa szó valójában a „1noje" (égetés) és „kuza" 
(azürömhözhasonló fű), melyből az égető anyagot 
veszik [3]) szavak összetételéből keletkezett Ér de-

1 ábra. A japán „rnoxa" tábla (XIX sz, Tenri Muzeum, 
Naraprof.) 
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kes az égető elkészítésének technológiája. A kuza 
növényből készített, taplóhoz hasonló anyagot 
ugyanis egy 20 n11n vastagságú papír csőbe préselik 
Amikor az „orvos" 1negállapította a betegség he
lyét -és okát,_!Ileggyújtja ezt a rudacskát és izzó 
állapotban egy pillanatra a test megfelelő helyére 
nyomja, ahol könnyebb természetű égési seb kelet
kezik Ez a módszer ős1égi Ezt állítják a kínai 
munkák is az i sz. VIII században. Kínából ebben 
az időben v_ándorolt át Japánba [2] Az évezredes 
megfigyeléseket fejlesztették, tökéletesítették, köz
ben rendkívüli szabályai születtek ennek a gyógyí
tómódnak A gyógyítást célzó képeken (melyek 
minden csodadoktornál megtalálhatók) az égetés 
helyét kis körök jelzik az emberi testen [l] A kö
röktől kiinduló vonalak végén ismertető szöveg 
magyarázza az összefüggéseket Egy közelmúltban 
megjelent Japán ismeitető elmondja azt is, hog}' 
ezek az orvosok „nem árulnak zsákba1nacskát", 
hiszen a képeken n1indenki láthatja és ellenő1iz
heti azt, an1it csinál Ehhez járul még az ősi biza
lom! ~ és ez fontos, Jnert napjaink 1nodern orvos
tudománya is megköveteli a bizalmat, ami egyben 
a gyógyítás elsőrendű alapfeltétele r 4] 

2. ábra Az „.Aegylop"!" kiégetése és eszköze „.Ar1narnen
tariurn" (4n1.<?te1darn, 1672) 

3 ábra Kauterizáció, mely 1nódszer az ókorból is1nerl 
,,.41 n1anientarium'' (.Arnste1dan1, 1672) 

A inodern orvostudomár:i'y számos szaktekin
télye vizsgálta a moxa hatását és megállapították, 
hogy bár nem alkalmazható mindennemű beteg
ségre, a következő panaszok enyhítésére mégis 
használható: 

különfele fájdalmak (fej-, has-, fogfájás), szé
dülés, rheu1na, 011 vérzés, nyavalyatörés, étvágy
talanság, fekélyfélék stb [2] 

4. áb1 a .,i hő lu:itá8a a beteg en1beri test1 e „De hornine" 
( Leidcn, 1662) 

Ellentétként említem meg, hogy a legkor'Szerűbb 
orvosi oktatásban részesülők 1nég ina is szernbe
szálln_ak az ősök en1e gyóg:yítóeljárásával Az ezzel 
gyógyító személyeket kontároknak és szédelgők
nek nevezik Közben a két véglet között kialakult 
egy olyan moxa-eljárást végző réteg, amelynek tag
jai ismét továbbfejlesztették az ősi módszeit. Eljá
rásuk az, hogy a beteg helyen a bőrt felfejtik, és 
elektromos égetőtűvel végzik el a műtétet Igy 
elkei ülik a különféle égési hegeket, a beiwa tkozást 
pedig steril körülmények között hajtják végre. A 
kezelés hívei meglepő eredményekről számoltak be: 
hosszan tartó és visszatérő gyulladások, lázat oko
zó és nen1 gyógyuló sebek, izmok-, ízület-, sőt 
csontbetegségek gyógyítását sikerrel végezték Hi
hetetlennek tűnilj:, de sok esetben halálos lefolyású 
szívburokgyulladások is javultak a moxa-kezelés 
hatására. lVIa n1á1 az 01 vostudon1ány bizonyos terü
leteken kauter ké11t alkahna.zza az égetéses eljá
rást, 1nely valóban 4000 éves 1núltra tekint ·vissza 
Ezt az is alátá1naszt,ja, hogy a turáni 11épekhez 
tartozó sumér-akkád és kínai népek a gyógyító 
embert mindig az isten emberének tekintették [4]. 

Prevcntive is alkalmazták [3] a moxát; ezálfal 
ellenállóvá tették a szervezetet ( jó hatással van a. 
lépre, a mirigyekre és csontvelőre) Van olyan né
zet is, 111ely sze1int a gyomo1idegekre és a véredé
nyeket mozgató idegekre fejt ki kedvező effoktust 
A legutóbbi kutatások azt igazolják - úja a mód
szer egy-ik híve - i hogy egy ilyen égetés az egész 
szervezetre serkentő hatást gyakorolt azáltal, hogy 
egy bizonyos izgalmi állapotot idéz elő (a bői 
elektro1nos feszültsége?) és így J1öveli a sze1vezet 
ellenálló képességét A moxa egyik fim1 híve -
akivel órákat beszélgettem erről a témáról - azt 
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állítja, hogy ennek modern, népszerű változata a 
napozás és a kvarcfénykezelés, 1nely eljárás. - ter
mészetesen n1értékkel alkalmazva - bizonyos im
munitást nyújt [6] 

Arról sajnos;- ihár-n_e1n tudunk:, hogy 111ilyen ha
tása volt a 1noxában a kuza növénvnek, illetve más 
gyógynövényeknek Egy japán mŰ a tengeri flórá
val kapcsolatban megemlíti, hogy azokban való
színűleg a jód játszott jelentős szerepet. 

A n1oxa néven ismert égetőeljárá-s e1nlítésével az 
ősi keleti gyógymód mibenlétét kívántam ismer
tetni, mely gyógymód a ma embeiének szenvedé
seit is csökkentheti 
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r. e erre lII lII n: MOKC A- őpe6Hui1 RnoHcKuü cnoco6 
JfeqeHllR. 

AB10p p;aer Kpa1Kllli HCIOpHqeCKHii 0630p 0 .ne'l!eHHH 
IIYreM 06)l(HraHH5I. B CB5I3ll e 8THM OH 6onee nop;po6HO 
3aHHMae1c51 oco6eHHhIM CIIOCOŐOM OŐ>KHraroll{ero JieqeHH5I 
5IIIOHCKHX BpaqeH:-Maros, tta3saHHhIM rrMH MOl{CA, 

G. Szepessy: 111oxa-an ancient Japanese me
dical treatnient rnethod 

The history of healing by burning is briefly reviewed. 
In this connection, the peculiar healing method of 
ancient J apanese wÜildBr-~healers having been known 
under the narne "1'-foxa" connccted with the applioa
tion of burning is disoussed in some detail. 

G- Sz epe s s y : MOXA - das alte ,japaniBche 
Heilverfahren 

Der Verfasser bietet einen kurzen historischen Rück
blick auf die Ver\vendung des Brennens zu Heilzwecken, 
ln diesern Zusarnmenhang geht er ausführlich auf die 
eigenartige Heihnethode durch Glühbrennen der japa
nischen Heilp1aktike1, die auch l\.fOXA genannt v;;urde 

(./Jf agyai Vegyészeti M úzeuin, V ái palota) 
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AUTOVAKCIKA RENfü~LIÍSI TÁJÉIWZTATÜ 

Tudnivalók a HUMAN Oltóanyagtermelő és Ku
tató Intézet által előállított autovakcinák rendelé
sével kapcsolatban 

A HUMAN Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet 
az egészségügyi minisztm 167 /1956 (Eü. K. 20 . .) 
EüM sz. utasítása alapján autovakcinákat állít elő 
Ez a n1űvelet az Intézet Vakcina Osztálvá11 törté
nik. Az oltóanyag előállítására szolgá!Ó anyagot 
(váladék, genny stb.) a termelő osztály csak a 
keddi napon 8-15 óra között veszi át. Abban az 
esetben, ha az anyagot postán küldik, úgy kell fel
adni, hogy az lehetőleg keddi napon érkezzék meg 

Az autovalwinák fobbjellenizői 

Összetétel Az oltóanyag frissen kitenyésztett 
baktérium, i!L gombatörzsek 0,5% fenollal elölt 
és konzervált, izotóniáfo) konyha.sóoldatban szusz
pendált ten:yészete, 1nely max 500 millió csírát tar
talmaz ml-enként. Tonsilla, polypus kezelésére szol
gáló oltóan3rag 0,5% fenollal konzervált, izotoniás 
konyhasóo!datban hígított szövetkivonat, mely 
maxin1un1 0,25 ing nitrogént ta1taln1az ml-enként 

Javallatok Infoctiós allergiás etiológiájú beteg
ségek esetén (asthn1a bronchiale, rhinitis allergica, 
stb ) deszenzibilizá!ás céljára. 

Makacs, idült, más kezeléssel nem befolyásolható 
baktériumok, illetve gombák által fenntartott 
gyulladások esetén (furunculosis, gennyes bőrfo
lyamatok, cystitis, urethritis, cholangitis stb.) 
gyógyítása céljára 

A_dagolás Szigorúan a használati utasítás sze
rint, melyet az Intézet a vakcina jellegétől függően 
csatol a k:észít1nényhez. 

Lejárati idő Az elkészítéstől számított 1 év 
Tárolás. 2-10 °0 hő1nérsékletű, száraz, sötét 

helyen kell tai tani 
Osoniagolás 50 X 0,5 inl . 
Ára SZTK terhére 32, - Ft, fekvőbeteg-gyógy

intézetek részé1e 117,- Ft, egyébként 167,- Ft. 

Megjegyzés 

Tá1sadalon1biztosítás terhére szakorvosi (szak
rendelés, fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatra ren
delhető 

Infectiós, allergiás etiológiájú betegségek keze
lésére csak abban az esetben rendelhető, ha a meg
felelő allergén diagnosztikummal (baktérium al
lergén sorozat; előállítja a HUMAN Oltóanyag
termelő és Kutató Intézet; forgalomba hozza a 
Gyógyáruértékesítő Vállalati végzett provokációs 
teszt eredn1énye összhangba hozható a beteg ana1n
nézisével és klinikai státusával 

A vényen a kórismét minden esetbe11 jelezni kell, 
továbbá a javaslatot adó szakorvos nevét, a szak
rendelést (fekvőbeteg-gyógyintézetét) .. A javaslat 
keltét is olvasható formában fel kell tüntetni. In
fekciós allergiás etiológiájú betegségek esetén a 
baktériun1 allergén sorozattal végzett provokációs 
próba eredményét is kérjük feltüntetni 

HUMAN Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet 
Budapest X, Szállás u 5 


