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Eőry Ajándok (Budapest) 

A magyarországi akupunktúra             

története  
 

Őstörténet 
 

A kőkorszakból Kr. e. 4500 éves kőtűk kerültek elő. Ismert technikával 

Tűzköves környékén a hővel előkezelt kövekből pattintva nyertek filiformis kő-

tűket (1. ábra). 

 
1. ábra. 

 
Az avarkori sírokból, a Kr. u. VII–VIII. századból ismert csontból készült 

tűtartó került elő Szarvas mellett rovásírásos felirattal (2. ábra). Ennek megfejté-

sét követően (Vékony Gábor) akupunktúrával gyógyító személy munkaeszközé-

nek tartjuk. A szöveg: 

 
2. ábra. 

 

Üngür izingnek ím e vas 

tik tüvedjen iszen, tik, tik szúr, bök, verj! 

feseszelej, szalasz... 

Üngür ne egyen, ízd el, imészd el őt én istenöm! 
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Mai magyar értelmezéssel: 

Üngür démon ellen ím e vas; 

tű szúródjon a démonba, tű, tű, szúrj, bökj, varrj (el)! 

(ki) szétfejtesz, egybeöltessz… 

Üngür ne egyen (meg engem), űzd, emészd (el) őt, én istenem! 

(Forrás: Vékony G.: Népvándorláskori rovásírásos nyelvemlékek a Kárpát-

medencében) 

Ez a szöveg ráolvasásnak, imádkozásnak is felfogható a gyógyító részéről. 

Elmondhatjuk tehát, hogy a legrégibb és leghosszabb rovásírásos nyelvemlé-

künk az akupunktúrával foglalkozik. A szövegben benne van a tűszúrás két 

alapvető célja: a ’szétfejtés’ – ami mai nyelven a szedáció, azaz az energia szét-

oszlatása, és az ’egybeöltés’ – azaz a tonizáció is. 

Ne feledjük azt sem, hogy az ilyen tűtartók tucatszámra kerülnek felszínre 

avarkori sírokból. 

A XIX. század (reformkor) 
 

 
3. ábra. 
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A Pesti Királyi Egyetemen két doktorandusz védi latin nyelven orvosi dol-

gozatát. Láhner Antal az akupunktúráról 1830-ban (megjelent kétnyelvű kiadás-

ban az Akadémiai Kiadónál) és Feldman Antal a moxáról 1831-ben. Utóbbit –

bár a világhírű Pálos István professzor úgy méltatja, hogy Európában a legelső 

megvédett dolgozat e témában – mindezideig nem adták (adtuk) ki. 

Láner Antal korában a doktori dolgozatot latin nyelven írták és a jelöltnek ki 

is kellett nyomtattatni (3. ábra). 

A címlapot ajánlás követi: ő Rumbach Sebestyént köszönti, az első fővárosi 

közfürdő megalapítóját (nevét ma is utca viseli). Ezután következik az akupunk-

túra rövid meghatározása: „Az akupunktúra vékony fémtű bejuttatása az emberi 

szervezet valamely betegségtől érintett részébe.” 

Szerző – bár német, francia és angol nyelvismerete valószínűsíthető – nem 

említi konkrétan sem a kezelésre szolgáló pontok, sem a meridiánok helyét és 

lefutását. Pedig szakirodalmi ismeretei rendkívül mélyek, olyan irodalmi forrást 

is megemlít, ami senki más sehol (G. Bidloo: De Puncto, Leiden, 1709).  

Irodalmi ismeretei szerint Angliában úttörőként Rhijne már 1683-ban java-

solta az akupunktúrát izületi gyulladás és reumatizmus ellen. Bár Japánból jut az 

akupunktúra ismerete Európába, megjegyzi, hogy valószínűleg az Kínából eredt. 

Mint írja: „Japán… ugyan külön nyelvet beszél, de kultúrája, művészete és tu-

dománya kínai eredetű, sőt Japánban még a tudományos nyelv is kínai”.  

Külön ábrán mutatja be az akupunktúra során használt eszközöket (4. ábra).  

 

 
4. ábra. 
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A japánok a tűket hosszúkás tűtartókban állandóan az övükben hordják (4. 

ábrán jobb felől – vesd össze a szarvasi tűtartóval). A tű használatakor Japánban 

előfordul, – mint írja – „hogy a tűnél kicsit rövidebb, libatoll vastagságú fém-

csövecskét alkalmaznak avégből, hogy a tűt könnyebben irányíthassák a megfe-

lelő helyre”. 

Az orvosokat két csoportba sorolja: „Egyeseket ’Tensasjo’-knak, azaz ’érin-

tők’-nek neveznek. Ezek a szúrás helyének a fölismerésében képzettek… Má-

sok… azaz a szúrkálók pedig magát a beavatkozást végzik el.” 

Már akkor megfigyelték, hogy a tű beszúrásával elektromosság is kialakul. 

Ennek tudták be azt a „különös bizsergő érzést is, amelyet a tű beszúrásakor 

érez a beteg, és amelyet az orvos is érzékelhet ujjával.” 

A tűszúrásra javasolt betegségek széles skálája megtalálható a disszertáció-

ban. Szerepel itt többek között az epilepszia, asztma, csípőfájdalom, szemgyul-

ladás is. 

A hatásmód magyarázatáról is sokat ír. Szerinte „legfontosabb a fémnek az 

idegrendszerre gyakorolt dinamikus befolyása.” De hat az érrendszerre is, hi-

szen „különösen az érrendszeré a lázkeltésben” a szerep. 

A következő betegség-típusokban látja indokoltnak az akupunktúrát: 1. El-

sősorban a neurózisoknál, így pl. fejfájás, fogfájás, hasfájás, görcsös fájdalmak 

esetén; 2. Reumatizmus és ennek változatai esetén: krónikus isiász, lumbágó, 

arcfájás, stb.; 3. fehér daganatok; 4. vizenyő (ödéma) esetén; 5. szemgyulladá-

sok első stádiumában. 

Korlátai között említi, „gennyes gyulladás és ebből származó betegség ese-

tében”. Sőt a tűk megfelelő fertőtlenítése hiányában a szervezetben éppen a tű-

szúrás okozhat fertőzést. 

Külön fejezetben szól az elektroakupunktúráról, ami alatt, mint írja: ”az 

elektromosságnak akupunktúra segítségével való alkalmazását értjük….a test 

egy részébe szúrt tűnek és egy elektromos készüléknek vagy Volta elemnek 

szándékos összekapcsolását kell értenünk.” Ezt az eljárást Sarlandiere kezdte 

alkalmazni Párizsban (1825). Ez az eljárás mint írja „akkor alkalmazandó, ha a 

puszta tű elégtelennek bizonyul”.  

Itt az európai akupunktúra fejlődése kétségtelenül megelőzte Kínát. Kínai 

együttműködéssel az egész disszertáció kínai nyelven történő megjelentetését 

javasoljuk. 

A közelmúlt (1962-2015) 
 

1962-ben jelenik meg Pálos István munkája a „Hagyományos Kínai Orvos-

lás” a Gondolat kiadónál. 

1984. márciusában az első tudományosnak mondható szerveződésként ala-

kul meg az „Akupunktúra Munkacsoport” a Magyar Biofizikai Társaság kerete-

in belül. Ennek vezetőjeként szerveztem meg 1985. októberében egy nemzetkö-

zi konferenciát a kínai orvoslásról nemzetközi részvétellel. Rangos előadónk 

Kínából Dr. Zhu Zongxiang professzor volt, aki a Kínai Tud. Akadémia 

(Academia Sinica) Biofizikai Intézetének professzoraként tartott előadást. (Ké-
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sőbb ő dolgozta ki a hazánkban napjainkra nagyon elterjedt „3-1-2” meridián-

tornát). 

Ekkorra világosodott meg, hogy a fenti munkacsoportba tömörült többszáz 

magyar szakember –zömmel orvosok- nem tiszta forrásból szerezték ismeretei-

ket. Erős volt hazánkban az osztrák, a német és a francia iskolák befolyása, ami 

áttételes forrásokat jelentett. Az akkori Szovjetúnióból is kaptak egyesek szak-

képesítést „reflexológia” címen. 

A 80-as évek vége felé nyitásra volt tehát szükség Kína felé, hogy tiszta for-

rásból szerezzünk tudást. Ekkor alapítom meg a Magyar Akupunktúra és 

Moxatherápiás Egyesületet (1989), mely a mai napig képviseli hazánkat a pe-

kingi székhelyű világszövetségben, a World Federation of Acupuncture and 

Moxibustion Societies (WFAS)-ban.  

De ugyanekkor 1989-ben jegyzik be a Magyar Akupunktúrás Orvosok Tár-

saságát (MAOT), melynek vezetőségében helyet kapott a munkásőrség főorvosa 

Dr. Hrabovszky Mihály is. Ezt a nevet azért fontos említeni, mert ők az akkori 

politikai erőket is felhasználhatták céljaik elérésére. Legfőbb céljuk az volt, 

hogy –ellentétben a kínai képzési rendszerrel- csak orvosi diplomával már ren-

delkező személyek gyakorolják a kínai orvoslást.  Ezt a posztgraduális képzés 

keretei közé szorítva 1986-tól az ORFI-ban kezdetben kéthetes, később több-

éves tematika szerint végzik. 

Az orvostovábbképzés hazánkban először 1988-tól indult be a Haynal Imre 

Orvostovábbképző Intézetben és csak az akupunktúrára szorítkozott. A kéthetes 

elméleti képzést 40 óra gyakorlat, majd ezt követően 25 óra konzultáció követte. 

Itt a rendkívüli érdeklődést jelzi, hogy egy-egy szemeszterre 100 főben limitál-

ják a felvételi létszámot. 

Ekkorra azonban már erősödik hazánkban a kínai befolyás. Eőry Ajándok 

hitvallása szerint csak Kínából hív és  –egész Európában először- nyit kínai kli-

nikát meghívott kínai orvosokkal Budapesten 1988 decemberétől. Ehhez a kere-

tet egy magyar cég, az INFORT Egyesülés és a világhírű Zhang Jin professzor 

által vezetett Harbin-i Kínai Hagyományos Orvoslás Tudományos Akadémiája 

által létrejött kínai-magyar vegyesvállalat biztosította.   

Az ide delegált kínai Jiang Shuming és Zhang Zhongguo orvos-

professzorok (utóbbinak „nyugati” orvosi végzettsége is volt) a legjobb 300 ha-

gyományos kínai orvos között van nyilvántartva saját hazájában (Forrás: „Es-

sentials of Contemporary Chinese Acupuncturists, Clinical Experiences” 1989, 

Beijing). A megállapodás szerint az orvosok, akiket delegál a kínai akadémia 

hozzánk, túl jó szakemberek ahhoz, hogy otthon sokáig nélkülözni tudnák őket. 

Ezért olyan szerződést kellett kötnünk, amely szerint 3 havonta cserélik őket, 

mindig újak jönnek. Így jött hozzánk dolgozni a híres Wang Fengyi professzor 

is. 

A kínai orvosok praxisengedélyét először Csehák Judit, majd később Surján 

László miniszterek adják ki meghatározott időtartamra, magyar orvosi felügye-

let mellett. Már akkor is gondot jelentett a kínai orvosi végzettséget igazoló ok-

mányok hitelesítése.  
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A kínai partner a Heilongjiang tartományi székhelyről Harbinból való. Az 

orvosokkal együtt érkeznek kínai üzletemberek is. Bár a fenti magyar-kínai ve-

gyesvállalat a részünkről teljesíthetetlen kínai követelések miatt két év után 

megszűnik, innen eredeztethető a későbbi északkelet-kínai befolyás a magyar-

kínai kapcsolatokban. 

1989. fordulatot jelent a magyarországi akupunktúra történetében. Ekkor el-

kezdődött az „Egészség Biztonság” Alapítványnál a magyar orvosok 3 éves to-

vábbképzése. Ennek tematikája igen hasznos útmutató. Eőry Ajándok 1990-ben 

így fogalmaz: Nem engedhető meg, hogy az akupunktúra végzése bár nyugati 

orvosi diplomával, de csak egy-két éves felületes továbbképzéssel rendelkezők 

kiváltsága legyen. 

Tehát éles határt jelent az orvosi diploma kérdése, hiszen Kínában külön 

egyetemen tanítják a HKO-t, ami legalább ötéves tanmenet szerint zajlik. 1996-

ban már Eőry Ajándokból is orvos lesz a Semmelweis Egyetem Általános Orvo-

si Karán. Megszerzi a HKO orvos végzettséget is először 1998-ban a fenti ala-

pítvány képzésén, ahol az oklevelet a budapesti Kínai Nagykövetség is lebé-

lyegzi, majd egy évre rá a Haynal Imre Orvostovábbképző Egyetemen és 2000-

ben a Szegedi Tudományegyetemen. Ma egyedül a POTE-n van posztgraduális 

orvostovábbképzés.  

Az orvosegyetemek közül csak a budapesti Semmelweis Egyetemen vég-

zünk graduális képzést orvostanhallgatóknak. Az angol nyelvű, kreditpontos 

képzés annyira népszerű, hogy azt a 2015/16-os tavaszi szemeszteren 92 orvos-

tanhallgató látogatta a világ 24 országából.   

2015-ig Magyarországon csak „nyugati” orvosi diplomával rendelkezők 

gyakorolhatták az akupunktúrát. Az újonnan kiadásra került praxis-engedély 

törvény remélhetőleg megoldja ezt a problémát, majd erre alapozva végre bein-

dulhat a Közép-kelet Európai Kínai Orvosi Oktatóközpont is Budapesten. Ettől 

várható a megfelelő szakember-képzés, mely ugyanolyan magas szintű lesz, 

mintha valaki Kínában tanulná a Hagyományos Kínai Orvoslást. 
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