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Szerzi) áltefr.inti n ho1neopcítia hialafrulásúncik fel
tételeit és lcöriil1nényeil_. a ne111zetlcözi és hazai 
i:onatkozásolccit. Jsnierteti a hasonszenvéRzet 
C1lapelveit, gyópyszerkincsét, a szerelc lcészítésé
sét és alkal111azási n1ócljcíL [{."itér az ellenérvekre 
és .feli~ázolja a tan. jelenlegi lét:ezésének lélektani 
és anya9i alapjait, valaniint: hangsúl.yozza a knr
szeríi - de túlzott - ouó9yszerelés 1:eszc~lyeit. 

* !.\. lexikon szerint ~l „ho1niiopúlia. ho1neopúlia 
(giir ... hasonló-!- haj1anclósúg'' szúb<il). hasonszen
vi gyúgyn1ód: gyógyászati irúny; a betegséget 
ul~'an gyógyszerek legkisebb adagjával gyógyítja. 
ainclyncl\: nagyobb n1enny1.sege az egé.~zségcc: 
szervezetben a leküzdeni kívánthoz hasonló .be
tegség tüneteit idézi elc\ (Sí111ília sin1i1ibus curnn
tur - .. hnsnnlót a hasonlóval gyögyitanak": la
tin) . .:\lupitt.Jj<t Ch. F. S. flc1hnc1na11n (lí55-lll4:~) 
nén1et orvos [l]. 1\ ,ic~lenle.r..;i últa1únos, (ós hazai 
hivatalo;.;) :·;ze111lt'>Jet szerint n hon1eopútin kuruzs
!ú:-;. 

.:l ho111eopátia kialakulásának hörii/111ényci, 

,A horneopúiia kialakulásúban és elterjedésében 
a kor egészségügyi helyzet.e dönU.i szerepet ját
:.;zotL hiszen az .. ellútást'' föleg javasasszonyok 
biziosíio!.ták. de a képzett orvosok tevékenységé
ben. az er(íshatúsú szerek nagy adagjainak alkal
n111zúsúban. a gyakori érvúgúsokban. beöntések
bl'n sen1 voli sok köszünel. Érvényes lehetett rú
j uk Parc1cels1ts korábbi v6le1nénye: ,.lVIegverte Hl': 
Isten azt a beteget:. nki a kezükbe került'' (de a 
gy('1gyszerészet is. akinek öles receptjeiket kel
lett ké:.:;zítenie) [21. 1\ gyógyszerkincsre je1len1z(·i
e'li: a Tseh i\J(utrrn 'könyvében talir1halr'l receptek 
f:~j. ill. \Veber összefoglalója az egykori patika
:.;zerckriíl [·!J. jelle1nzö a viszonyokra az is. hogy 
cg~' 1 í47-es feln1órés S7.erint lVIag)'<1rorszúgon (az 
akkori területen!) csupún -±3 gyógy.szertúr n1ü
ködi'1tt [5]. (Roht.1n1os fejlődésnek csak a xr:x:. ;.;z.
ban indult a hazai gyógyszerészet [6].) i\ kifeje
zetten durva ós ne1n is n1inc1ig veszél:ytelen 
1~~'ógyk.c2elésck inclleli: <.>. betegek gyógyúszattul 
,.;ze111.beni viszolygósút fokozta az egyipl.on1i pap
l)t'\'osokig visszavezethetií ganajpaiika: az iso
pathia. an1i gyógyításra hasonlt'J betegségekblíl 
szúr111az(·) vúladékoka t alkahnazotl; dc kísértett 
inég u san1anizrnus, n1ágia. ex1ircizrnus. asztrol{1-
t.;'ia is. 
f-Iivaii:ilu.s. egyst\gcs gyúgy;-;zerkincs l•s iechnolúgia 
nbban az iclr'íbcn n1l'g nen1 létezett:. gyúgyszer
kiinyvünk csak 1872-ben lépett életbe [71 és év
tizedek n1úlv~\ hnngzoll csak el Rozsnuau I'dút-uás 
nevezte.s inonclúsa. 1niszerint .. Csupún :-zen111ek (\e: 

.-·;zújnak egyformán ízletes kiúllitús gyéízheti le <t 
beteg unclorút a gyógyszer irúnt: pedi,!:; ezl el(;r-
11i alapvet(.Í fontosságú'' [8]. 

Tulajdonképpen erre az i.gnzsúgra (~reztek rú 
;1. hnnl['npatúk is tiszlci víz, ill. tejcuknr k{::-:,:íln1(·-

nyeikke1 n n1últ szúzacleléJn: az íztelen. 11en1 clrnsz
likus hatúsú. nen1 kelle1net1en gyógy~:zernek é;:; 
gyógy·111ódnak sikere lett. a n1isztikus küdösítl':-: 
pedig 1nég fokozta hitelét. 1\z új tan népszerüsl•
gének n1Hgyarúzala tehút nen1csak a placebo-ha
túsban (an1ire napjainkban jó példa a '\Tita111in 
E1'.!-kúrák többsége [9]. hanen1 inkább a szokvá
nyos g~'ógyitáslól va1ó n1egn1eneklilésben .kere:->
hetö. Ez indokolhatta \Törösmarty .. I-Iahncn1nnn· 
cín1li lelkes versét is: 

„Eddig an~·ag harczoll anyag ellen a bús 
beieg úgyún. 

S durva cs;.d(tjnk kiizt kin vala ('lni tnvúbb. 
L)e te jöv01. .s :1 parún~'okb(1l felid6z!ed <iZ <!h·/1 
Szellen1eket. s küldéd 111esieri búviic! alatt. 
S újro: .:..;zelícl nen1t.6k kísérik nz en1beri.:..;l:'get. 
És a ha1ál retteg gyötreni ú1dozatait.'' 

c;oncloljuk CSHk el: a XIX . század elejt·n pL 
l~\.L'nte n1integy ;:;;3 111illió pic'>cút hasznúltak vl ;1 

francia orvosok [10]. 01z érvúgússal .. kezelt" tü
chJgyulladúsns betegek közül n1inc1en 111ásoclik 
n1eghalt 0s csak a szúzacl kiizepén kezclick rú
jönni. hogy .. . egy gyilkoló ördög foglalt he
lyet az orvosi ianszékben; tnert ::1 vt,rbncsúlú:sl 
ajún1<1ni e-gyedü1 ördög n1üve vala .. :· [11]. T:V1{~g 
1f\G7-ben is így írt Reich 1 .!. (allopaia!) orvos: 
..... végielen nagy .szún1a a betegségeknek <l hely
telen gyógykezelés okozta betegség: és az or\·os
. ..;zerek sokkal nagyobb n1értékben .sorolanc1(1k <1 

kór-okok k(izl~. 1nint azl ~sak úlinoclnúnk i.s.. :\i· 
orvo:-:. gépie.s vénytirkász é:-; igy az en1beri
nen1 elfajzúsút nagyban e1iímozc1ít,ia a g~·ógysze
rekkel valr'l visszaélés últal.. jelenleg n bctcg
st'gek gyógyítása últa1úban ügyet.lenül. fej(•!leni.il 
l's n1e:-;teren1beres gépiességge1 üzetik. :..; n nép 
halandósága kön1\veli11ücn fokozta tik .. „ idézi: 
[ l 1]. lVI(~g ha ebben van is túlzús 0.s elke.sc:recl{;~. 
akk<1r i.s: n1i lehetett- <l szúzacl elejl~n?! 

:'\z új eln1élct: gyors c1tcrjedl,s{'\ 1.:l<isr.:gíteiic u? 

i~. h11gy a }(\iIII-}(lX. szúzad fordulújn f1nT<<
claln1i kur. u n1inden új irúnt fngC:~kony szen1l1.~'1et. 
Cl pez.-.;g\í túrsadaln1i é;.; ludon1ún~·o.s l~let k(lra \·11\1. 

Ebben az id(iszakbttn túnt fel a 111eglehetlisL'll 
húnyatoU élei nén1et orvo:-:. I-Iuh11e1nGill1. <tki ... 

. útlátú: a régi gy(lgyn1ócl nen1 ;,;znlgú! nz en1beri
:;1·:g szcnveclésl:nek enyhítésére. cz6rt len1onch1it 
or\·osi praxisúrúl n1indaddig, n1ig ncn1 sikerlilend 
egy új g:yúgye1v alapítása. n1ely szerint gy·{igyí
íani lehessen a gyógyítús szoros érlcln1ében. I-lii
i('. hngy az ii:::er(inek. n1ely <l tern1l~.szei' bels0j1\~ 
bL'n rejtve' \'Hn legcélszerübb nlka1rnazú~:n1ódjút 
kiflirkl1szi az cn1bert~sz. Eg;..'szer kívúncsisc'igbiil 
nagyobb 111ennyist~gü chinút VL'i i bL'. hcitús{ii 
eg;észs6ges testében !apasztalandi1. ez \'('Zt:lh-, <.\/' 

új g~·ógye1v fiilfedezés0r('. n1iszcrint: .. ;1 nyaY<l-
1;..-úk ol;: szerek álial gyógyíitainnk. n1el;:c,k 
eµ-észsóge:-:.ekben hnsnnló ilúltozúsnkat <iknznu}-: 
azon \'úllozúsokhnz. n1elyek g~\'úgyí 1 úsu c:c:l,lozi n-
1.ik„ így ki1nonclú L' sza\·akban a .. sinlili;i si
mililJ11<' gy(>gye)yp\ .. "f!Jj. 
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fl ho1neopcit.in alapelvei 

(A [11] alapján) 
L .. :\ régi speculatív gyógyrnód számítása. 

1nely erőszakos hánytnió. hashajtó, érvágás stb. 
últa1 akarja kilökni n nyavalyúk képzelt okait. 
n1áshol erlísít<J vagy ingerlő. vagy csillapító, úlo111-
hozó szereket. hasznú!. - inkább c.súbító, 1nint he
lyes. és általa inkáb.b elcslgáztatik az életerő. 
n1int segíitetik működésében. Így pl. ha chronicus 
áln1atlanság ellen ópiun1ot adunk, erre a beteg 
aludni fog, de ha pár napig 1negszüntetjük be
adását. ekkor éppen sen1n1it sen1 fog aludni. Ilye
nek a purgans szerek is. n1elyek ideiglenesen szé
ket csinálna·k ugyan... Viszont a ter1nészet 
,.similia ci1nilibu.'>· törvénye szerint áln1atlanság 
ellen mi nen1 adunk ópiun1ot. an1i hozzászokást 
ered1nényez. hanen1 olyan szereket, rnelyek úl
n1a.t.lan.súgo! nkoznak nag.::l adagban, pl. J.;;:ávét. 
de ezt kis adagban: a szorulást pl. szintén a nagy 
adagban szorulúsl okozó orvosságokkal gyógyíl
juk, ezek parányi adagját használván stb.'' 

Ezzel a gyógye1vvel Flnhnc111c111n két sok 
esetben szen1é1yeskedésig gyülCilkiicló - csuport.ra 
osztott.a az orvostárs,1daln1ai. híveire, a ho111eopa
túkra Los ellenfeleire. az allopalákra, akik a ha
gyon1ányos galcnu.si elvet. n .,contraria coniraríis 
cu1·antur„-l vallották. Ugyanis a lenti alapc1v 
már önn1agüban is. de főleg a n1ásikkal. a „vég
telen hígítások··-knl együtt különösen kiváltotta 
a hagyon1únyos-hivatalos gyógyászat ellenszenvét. 
annál inkább, n1i·vel anyagi érdekeket is sértett. 

'.2. „l(is adag-! ! ! . . . azaz a tnód. n1ely szerint 
alkaln1nztntnak ': gy<Jgyszerek a ho1neopalhiában 
1naga után vonja az erő-hataln1at tágasb érte
h;n1bcn értehnezni. úgy. 111inl p1. a. gépnek 
n1üvé.szi szerkczctl~bcn lappang a iheorin. n1c1y 
szerint a gép csekély külerövel n1üköclésbe téte~
vén roppant eriit fejt ki: így a ,.silnilia sinlilibu~·, 
gyógyelvben rejlik azon theoria, 111ely szerint pa
rányi adagaink kit•li~gítóen hatnak a beteg te.s> 
re, 1\ gépnek használata n1elle!.1. senki sen1 hasz
nú] annyi en1ber-vagy ló-erói., n1ennyi n1ásképp 
szükséges lenne: így a valódi hon1eopatha soha
sen1 szorul durva anyagok nagy n1ennyiségére, 
ezeknek trilun.itio-vagy dilutioival n1inclenkor le
gyözi a lcgy(.izhl'Ui nyavalyát. 

:L 1\ ho111eopatúk harn1adi1.:: alapelvét, a bete
gek egészséges l:lel!nódra késztetését. általában 
figel111en kívül szokiúk hagyni. holott a gyógyn1ód 
- íöleg abban ;:1 korban! - lényeges vonásn ct:. 
„J\. diaetán kívül kí.llönüsen ajánlott naponkl~nt 
egy-két órúig szo:bad légben tesll11ozgúst v(:gez
ni. a szobúk többszöri szel1üztcté.qc, a fchórru
hák gyakori változlalús<.L últ~'\lúban a rend. a tisz
tasúg, 111orúlis l:lct111ócl„ .'\za:: csupa olyan dolog. 
an1i hasznos, egé.<>zségr:s. de ;:1n1i lijszerú volt a 
n1últ szúzad fordulóján, an1ikur a patikák n1ég 
nen1 alakultak úi. a xrx. század en1pir slilusú -
mintegy lúrsadaln1i-ériníkczl•.::;i - helyeivé (az ú:
talános higiéniai viszonyokról nein is beszélve). 
hanen1 <l „túr<t fe1etl függ() fir'ikkrokodilus és kí."<-
1ünfé1e exotikus szerek üdvös irtózatban tartották 

llo111eopa.t-a sicrek 1~eszítése 

Számunkra ez a legérdekesebb vonatkozás, lás
suk .4.r9enti Dönie dr. leírását [11]: .. ~L\ növények 
hígítása vagyis dilutioja így történik: a l\1ég vi
rágzásban lí.'.:v{í növt•nynek p. t1. virágzó bellaclon
nának egy edénybe kisajtoll nt'dvt"böl vt•szünk 10 
cseppel, ezekh<:z 90 csepp lepárolt borszeszl vegyí
í:ünk Cf,l)' üvegcsében, ezt jól felrúzzuk (n1égpedig 
„n1eghatározott szá1nú karlöké.,ssel - ,pot'\?ntírozás
sal" n1int ezt késóbb a [13] pontosítja), és ez az el
sii dilulio; ebből újólag Hl cseppet. DO csepp bor
szesszel vegyitvén. - a n1úsodik. harn1adik sat. 
dilutiot készítjük. i\z úsvűnyok dörzsölés.e vagyi:; 
triturat:íoja pedig így tiirténik: bizonyos ásványbó.l 
veszünk 10 gran1n1ot. ehhez 90 grarnn1 tejczukrot 
adván, e vegyitéket ü \·eg vagy porczel1án edény
ben hasonló törövel hosszabb ideig dörzsöljük. -
ez ~\Z eL<>ö v·2gyíték: c-bbül isn1t!t 10 grarnn1 ~JO 
gTan1n1 tejezukorral hasonlóul dörz.söltei ve. - n1ú
.sodik. továbbá a harn1adik sat. vegyíték0t. adja. 
Ebkép csinálván a h. dilutiokat. tritur.atiokai ... 
növényi dilutiokból a 10-20-dikat: solidumok kö
zül a 20-30-dikai valnszijúk. És pedig {'gy üvt:g
c.qét czukor-golyól'skúkkal ti,iltv(n n1eg. ezc'kre n(·
hány c.sepp cliluúlt szert önl\.'('n. az ilyetén orvo:;
sággal in1pr.'.'iegnúlt golyócskákkal gyógyítanak kö
zi.in::;égc-sen. az<1nban a foly;1dl:kbani hígítások i.s 
c:zé.lszen.:ien használhatók ('s {.'Z esetben 8-5 go
lyócs1.;:a felel n1eg egy c;-:,ppp hígítúsnak." 

l\iaguk az alapanyagok pedig lé~nyegébo.n a kor 
gyógyszerkincsének feleltek n1eg: drogok. ken1i
kúliúk egyarúnt .szerepeltek köztük. Ter111észetc
sen akadt<1k furcsasúgok is. n1int pl. a Bufo(Ra
na). Cacl.us grandifloru.s. Naphlalin. Peiroleurn 
.stb. [ 14l. E.s hng:<> n1iket gyúgyi!oi.tak ezekkel'? 
l\'Iinclent !. (s a hon1neopath<t ... '1imilin sin1-
1ibu:;" i::lv1:: szerint szerencsésen gyógyít ott 
is. hol n betegségnek közelebbi flkú!. eddig sen
ki sen1 tudja. 1nidlín az <:1llupatha a betegség okú
ra t:'pílví'..'n gyógyílúsút. de a kór okút nen1 is111er
vt!n alapos g~·ógyjavasl<doi 110111 11dhat.1

' 

Gyógyíioi.iúk pl. [111 n siilyt, skorbutot. (hi
gannyal. akiív-szennel. arzénnel. sztrichninnel. 
:-;<"1.-;~1vval. kl•ns~1"\'V~t1: (1 roncsol() tornkoyullaclást, 
dipht.eritist (aconitun1n1a1. higannyal, ,-;zalicillaL 
pilocarpinnal. saléiron1sa\·val): u chnlercít (ka-
111illúval, ipekakuúnával. vr.,1ratrunirnal. arzt'.~nnal): 

a 9erincsori;aclást, tr1bes clorsolist. e nyavalya 
1118gfe.sziíeit szellen1i 1nunkússúg. iinferlózteiés, 
inl'rléktelen kiiziisült's szon1nrú kiivetkezn1ónyei 
kiíz(· lé1rtozik: ;,i szerpk ezek: Nu:-: \·on1 .. alu111i
niurn n1etalL 

\ 1eszettsépet és szelle111i okb()/ eredö - lelki
betegségekct. is gyógyítottak. s fug1a1koztak vil
lr'u11sújtottuk1,:ul is: „Vi!lú1nló;: p/(11:::-tu tetszhalál 
eset0n beadni eleinte .:1cunií u1nui . . tún in0g jobb 
sikerrel <dkalinazható ;i [iJ1clfürdó: e végrl.' a vil
lán1ütöttet vizirúnyosan kell fektetni l:s friss 
fö1ddel befedni. úgy, hogy csak ~1 feje legyen ki: 
:iz ut(Jbajuk elhárítú:;úra pedig sulphurl adnL'" 

I\'ir.iga 1.1 kezc1f:s pedig igy történt.:"' cliluá1i 
szerekkel n1egncd\'csíteni kis gnl~·ókat. néha csep-

a félrn0tcri:s receptek elkt,szítés{rc: vúró t. e. kii- peke! is hasznúl\'Ún acutus bajnk<.it kiizi"inségesen 
zöns{~get. 1 • f 12J. ;\.-.;) folyócskú1 vu~y t'~,:~· c:i('PPPÍ tvnni <1 pohúr-



uin::. jl!!iu:; 
---~---------------------------------

ba. ráiinleni tíz e\·t"1kanúln>'i vizet, kanalanként 
adni be. n1inden egy-két órúban egy evúkanúl
nyit: rendkívül nagy fájdalrnaknúl vagy rögtöni 
veszedele1111ne1 fenyegeti) betegségekben n1inclen 
l ·4-1 '.2 c·lrúban. :\ chronicus nyava1yúkban csak 
1nindt1n n1úsucl. 111.~g>·t·cl. n>'rdczacl n;ip szl,\ks(•gt'" 
h:isonlc'i kt•Zl'l0s. 

:\ niivi•nyekb(il :i-.(i-1/i. ;1z úsv;'in>·nkb('il G--
1'.2--'.20 dilutiot haszn;,'llju!:. 

Persze nzCrt nen1 V()l t ennyire eg>'szerü a gyú
gyitús. hiszen a szerek közül ki kcllott vúlaszta
ni .. n1ely obiectiv. subieclív n1egfe1e1. azaz n1ely az 
:1 kór jclc:ire és t:gyéb kiirüln1ényeire nózve leg
has()nlt.ibb ;1 g:,.·t\gyitanrl<'1 hetP_c~s,:,ghf-'Z h;il{is;í
bnn . 

:\ szúnclr.':kus;1n kirag:1cl\iit ·-· búr .icllcn1z(í -
p(,ldúk ellen\:.rc' feltL1 tlc-~n l.•rdt•n1e a hnn1t1opútiún<1k 
<! .. Nil noct:re·· el\· l'l'Vl·n;:csitl•st' abbHn uz eg(,:-;;:
.--:l•gügyi :-;zc111pontbt"il b:lrhúr korban. hiszen ;1 

nagy felfcclez(_i-gyógyszerl:szck (Scheele. I\:.l;1pnlih. 
(Jcr.-;tcd. l)nv,\·. !)i.ibereincr. Seriül'neL Pelletic·r 
l·s Cu\·vntou. lVferck) csak a X\TIII. sz. n1úsodik 
fclt'ben. ill. (Lieblg. Petlenkoffer. BertheloL Rozs
n~:a;;. fclletúr. Than) csak " XIX . .:<<.-ban szület
tek l's 1nunkússúguk l'!'l'dll1(:·nye cscik ;1 szúzad 
közcpc-vl,_::;e fel{ kezdt'tt bc(:'rní l l:lj. 
(tjgyancdd._or k0t.:-;t:gtc,lcn a:-: is. h11,r..;~· :t hon1('np<.l
tfik kuruzslúsukkal tön1cgl:kc•t V(ln1:1k (·1 ;1:~ ('!'cll'

n1i ~ l·rden1i '.) -- gyógykezt'li~:-;Ui!.) 

.··-\ hulnl'rJpcítia hu::(li (:;.'i kiilfii/cli clterjccf(>:;e 

.'\ 1an 1negalk(lt(·Jjé1. I-Jnhne111unn 1775-b,•n Ivleis
senben született. ()r\·osi tanuln1únyait. Lipcsében 
\'(•gezle. f\:0sóbb Bécsb(::. innen Szl:'benbL' került 
(:1z erclt:-1:·1 kurn1ún:·z<'i h;lziorvos{tn:tk t'1s kiinyvtú
r1isúnak). r11,ijcl Erlungenbc1 utazott (>;:, (ltr'. 
ln;1uguralis disseriati(l.Ítl al:1pjún nrv(isdoclP!TÚ 
.~i·uduúltitluil eletl:nek 2-± t.•vl1bc•n. :\ kiivetkez('1 
t·'vekhL·n kli!iinbüzi) szús;: kis\'Úrnsukb:in húny('1-
doti ('s n1cgn(isüli. (egy de:-;snui ,f,,{y<·1.~>'szcrl~s:~ lú
n>·út 1.·('l te el). aztún l)!'ezclúba. rnajcl Lipcst\\n• 
kL'1·ült. Ili f('di~zte fe1 az új gyógyelvei. de h~1111n

rnsan L-;n1l~! c.-:endc's ki:.;VéÜ'osokba 1-::i'illiizült. hol 
vlvonul\·a tudon1ún>'a kiinívclésl'ncd.::: l•lt és h(J-

1. úhr11. T-In111copota-szercl\. T-lal!1H'l1H1nn ·1nelL~.::n/Jráral 

n1eopat.ice praktizúl!. rnivel az orvnsok ('s ezek 
kedves barátai a g:,.'ógyszerészek kérvl1 n:,.·t inil:zt.ek 
(~llcne a ko1·111únyhoz. inelynek fol:,.·tún (_'ltillatott 
t.i gyógyszerek adú:-;ától. En1ialt I-fan1burgba. on
n<:'t is1nél tiibb ki;.;vúrosba. végül i:-;n1ét Lipc:.-;l'
bc költiiziitt. Itt ;1clL:1 ki 1<llO-bc•n r«·1 n1Ü\'l>t „C)r
~:tnun"'-jút. rncl:,.· tanai bibliája lL1it ('s hihetPtlc~n 

g>·ors<.L'>úggal terjedt el a vi1úg n1inclen r( . ..;zz"ben 
('s biztosítú ;1 szerzi) halhatatlansúgút. francia. 
ola;.;z. angol n>'Cl\·re forclítottúk. 1nagyarra I-Inr
rát Cs Bu9át últal fordittalolt. Eszméi hirdctésl•
re tanszéket kért {,_.., - ugyan újabb clisszcrli:ició 
utún -- knpolt. de \'~~gülis gy<'igy.-;zer0szek alúZ<-l
los kL'reln1ük1·c tiirvl~n>'Cs eljúrúsnak \art:\ :1 ,:.;zúsz 
korn1ún>· ;1z orv<1si fakul!ús hatúrnzatút h(~l>'bL'n 
hagyni - l1s így iii eltiltani <i gyógyszerek n1;1-
g(1nrenclelt'.'iéUil. Ezutún I{iitht~nben tc·lepecl1·t t ll' 
<iZ uralkr1cl(1 hc•n_·zeg húzi(Jl'V\!Sélk(~·ni ,._... ..l)i(' 
chrunischc:n f(rankhei1C'n \·tc."' cín1CI. h::ih:d<itlan. 
i'1tkiitelL'.< n1(iv1'.:n dn1g<1z11tt. \·alatnint :::'<:b;1d11n 
pr;iJ.:tizúlt é's U\nitott. (Clr\·(}snk l·:i'1zt l'L~ii legbuz
gúbb létnítvúnyai .-:i->rúba l<!rtuz,1tt egy Fuq,~1·1 lll'
\"(i n1ugy;\l' nr\'(JS). 1(1'~siibb -·-- HO {,\-(-~~: k!1r(1ban -
lJ1Ú . ..;llclSZtlt' iS 111<:'j..!!lii:-;üli ("."- i"iaL.d. nag,"vTit\'(U„;>'(.) 
nt'.i(::nek kí\·ún:-:úgút ic·l,iesiicnd('1 Púriz.-;bn kiilli'1-
ziiti. [ti f(Jesl•ge (aki tudtu. hogy ;1 nií. J.:j-_·(dt pe
dig h;1 kl'clvcs. csin1i.-: ni1. c.c;uclúl:i\(1S fl'~,\'\'i·l'l··vc·I 

ki\·ivhnt n1incl(1 !1l) ügyes közbt'n.Júrúsú\·al. Pg>· 
n1inister eré1yE~s inll~zkedl'S\:' úJLc1] kivivt;1 azt. <tn1il 
<1 púrizsi facultú:; n1egt<1gadoti: fc.,!siibb rendclt:t
\z.'l engecll'l>'1 kapott fl,rje a g>·úgyL1nún;1J.: .-:zu
bncl. kurlútlan gyakorlatúru:· l 1 ! j Púrizs. így c1 

'.·ilúg ho1neopatúinak l\,Ickkújct. I-!ah11c111u1111 pedig 
iiibbsziir\is n1illi1;n10:-: lL~tL Itt h:dt n11:g „iUdiihl.\
dl,sben„. líl-~:J-bc:n. 'fisztelclé'rv ri'1vid ídiin blJü! 
~z11bro1 t'!11<:'1lek hi\-'C'i keclvcs \·úros<\b:tn, Lipc."t··
bvn (:l. ú/Jru}. \7iirö . ..;n1:trt>· pl:dig i;..(,Y irt; 

.. ?\Teghaltúl. hogy ki'i\Vt-> ne ll•gy vg,\· it~;-;lhi'/'. 

;·q·i·d·:kt'; S 1(·1kPcl C\Z ös cdvnH·k _;.:>·<'1g>·1'l'{',Ít"hr· 
\'('_u;yült'". 

;\ h(ll11C'Oj)<l1U gy('igy1nr'icl h;iZil.i<l l\t"rnt'l.tll"Si:i\f..:. 
:tt <-ilnkuli r1z r-L<\'1 hon1c'op<.1ir1 (•gy1(•\ (lil'.::~l-bt1 n 

!-.::.('1ihcnbc1n) (1
:-: <tz QL.Jl hnl11l.'l•p:it« é!;:r'1gyint<'~ze\ 

(ln:l:1-b<.in-. Lipcsl,ben). [tt _i(•lc·ni nH:g :1z el:-~li 

hl1n1c'OJJC!i<\ f1il,\·1'1it'iii !H~:2-bl'l1. ..:\rchi 1: fii1· dic 
h. Heilkun:-:1·· (t:~nr11.:~k f1ilyt<iti1...;c1 in;:;:~-i(·ii :ti: .:\!lg. 
hnn1. Zeitung„. u!ún<: 1-:cletkt~Z\.'tt „0J(_'U•.· !>.·it1.1n.::..: 
i'Lir h. f(linik'" :t .. IZlin. Erf<thr. in cler li:rn1cr,_ 
puthic·" u .. H(lll'l. \'iertelj:thr-schrift" (_·z ut('1hbiak 
\.:(·~;(ihb _ fnti•rnuiinn;1l!' h<ll1 Pn->...;_..;i•" !1(·,,_.,,n 1•;.!>"1·

"'':\lil'lc rna.icl i\ •• Pt!pllliin· h. Zl'itsr:hrif1",1. 1-I<izúnk
b;in il „llH:-:\lllSZl'rl\"i Lctp"' \"tiii él \1(Jt1H·uput<'tk r(·,_ 

"z új g:-(>gyhd-:o1úr;i n~··:, \"l' n1<tg<1:: riszlrúk knr-· 
rnún:·. n1cly lrl:!.B-b;tn nyih·únt\:-; ki:"("!'!('1t·k(·t p:t-· 

n1r.1d . ..;z<tbad gyak\1rl<tiúi rnt\gc-ngc•c!(·. :\Z<.Ji:t rni11-

dl'!1 (:UrÚpili vúru:-: kiizl.il ;1 honL gy(·1,L;yn11')doc1k 

legLiibb l·:f'1\·l:t(Jí\·,.J clicsvk,,dh(·!il-:. neki ]1(,d:;! 
!H'!1H:sst'.'g (:s tiZ (·rtclinisl"gnr:k 1c·.~n<1~y\1bb ''SZt·. 
~\z el:-;() 11rvo:-;. ciki l:i'irhúzl)é\!1 íg:,.· gy(·J_'...:;.-it•J!' Jiu-
.11,•rluiffer \·nlt 1n:l:2-bí..:n. hún1n1 \.'" 1111\l\·;1 Fl(·-
isi-lununn ::z t:.~c·,~z k<'1rh<'!1.:11 ig.\· '~ .~ZlT\·:· ,-1. :\ 

ki.,\.(·tkezii hú:;i: (-.y :<,lr;'in \iihb .ill„ lílll-; .~:-. c1· 

11. k<'irhú:c: il·i t::-;lili :\ u~>zt riúb;c n úl i ii l;'thi1! 1 
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irgaln1asrenc1i nővérek kezelésében. 1844-ben je
lentették n1eg az osztrák h. egylet tagjai (kiknek 
elnökéül ő cs. k. Ap. Fölsége 1847-ben cs. kir. 
tanácsost kinevezni legkegyeln1esebben n1éltózta
tott) az „Osterr. Zeit. flir. Horn."" - 1857-löl 
.. Zeitschrift cles Oest. Vereins cler hurn .• '\ertzte" 
cín1en jelent n1eg - folyóiratot. de ezeken kívlll 
ís több jeles rnunka jelent n1eg'' [llj. 

Első, aki hazánkban a horneopata gyógymódot 
gyakorolta, clr. l\Jüller ezred-orvos volt, kit 1820-
ban Forgó Pest megyei főorvos követett. Atto1nyr, 
Balogh PálJ Bakody József, Brann, Garay, I-Ianelli, 
I\.Jaycr, I\1osllotvil.z, J{ováts Pál, Ii.Jonclello, ilu·rda 
szintén elsők köz0 :::;z~u11ílhalók [Ill. 

Legnépszerübb hirdetője az új tannak flrgent i 
Dö111.e lett [16]. aki 1847-ben kiadta a n1últ szü
zad során több kiaclúsí: n1egért és több n~'elvre 
lefordított f<J 1nüvét. a niagyar hon1eopaták ké
zikönyvét [l 1]. Ezt többször, különféle céloknak 
n1egfelelóen átdolgozta és 1863-ban n1ég egy, ön
állónak tekinthet() könyvecskét is írt [17]. l(é
szü1t ebben az iclöben hon1eopata állatorvosi, ill. 
clsösegélynyújt6 könyv is [18. lffl- Els{) hon1cup~lt.a 
kórházunk Gyöngyiisön nyílt n1eg 1838-ban ((Jt 
évvel a 1ege1sé..í lipc::;ei - utún) clr. I-1orncr ve
zetésével, az irgahnasrend kezelésében. 111üködé
séról 1895-böl 1nég van adatunk: Budapesten pe
dig a niai IX. ker. I(nézits u. 1·±. sz. alatt volt az 
.,Erzsébet" I-Iasonszenvi I<.órhúz [1·11. I-Ion1eopata 
túrsulat is alakult 184?.-ben (, .... sajnos, nyelvvi
szúly 111iatt n1egszünt.''). Ennek - és az egyeten1 
tiltakozásának - ellenére , .... ~:z 1844-ki ország
g~vülésen n1indkól húz egyhangúlag h. tanszék és 
l:linikun1 felállításúra szavazott. n1i n1ég egy or
szágban sen1 iürténl 1neg. Ennél korábban csak 
F'rankhonb.a,n létezetl volna hasonszenvi tanszl~k. 
ha a végzet 1násképp nen1 parancsol Napo1eonnaL 
ki is n1akacs kütegé!.c'il a h. állal szabadult n1cg 
Elba szigetén 181·1-ben" [111. (Végül i:; csak 1870-
ben sikerült „ ... kivívni két hasonszenvi tan
székei: és kóroclút:. Dr. Bakod~~ Tivadar és D1'. 

11cnunnann Ferenc neveztettek ki U1núroknak." 
/;\ hon1eopútia ti.Jl'lénetét <:\ [20J foghllta clsi"1-

kéni: össze. ,c;yakorlaU kl>zikiinyvként: pedig a [~1 ! 
szolgúlt , .... 1nelybcn ~iz ausztriai és nén1el .biro
dalon1ban létcz{i ·Hl:l. Olaszban l·!L Franczi~1 lflf\. 
i\ngolhonban 212. és i\n1erikában gyakorl(.J ho1n. 
orvosok s~\t. neve, lakhelye. n1ost n1ajc1 rninclcn 
nyelven n1eg,iclen{J h. folyóiratok, hcHn. kórhúzak 
l1s a t.an lerjedését bizonyitú <.1datok küzölletnck." 
(.'-\.kkor1 arnikor eg~' J.B-±0. évi statisztika szerint 
l\THgyarorszii.gon csupún 5:);) orvo;:;cloktor {.:s :324 
gyógyszerész volt.! f221). 

'fovábbi r1~;.::~letcz6s helyett a lén1út zárandó 
csa1k !lroe1Lti clr. szerl1ny vélen1t~nyét idézve: 

a hon1eopalhiát az ész legí.lcivösb VÍ\'n1únyú
nak Uirl.ják a tudon1úny l~s a 1nüvészel intelligens 
barút.ai. aristokratáink és az értelrniség nngyobb 
ré;.;ze ... kivúlt nekik köszönheti terjedését ha
zúnkban . . és h. orvosok hianyában lelkes nein
orvosok is foglalkoznak a1kaln1azásával'·. Akadtak 
ki.izöi.t.ük g~'Ógyszerészek is. p1. a leghírnevcsehb 
spcci:übta dr. Járrnnu Guula) az 1858-bnn alapí
tott .. „\z ornszli1nhoz'' eín1zelt. ön<:i11('1an ~zerve-

zelt hasonszenvi gyógyszertár tulajdonosa volt. 
A patika még századunk huszas éveiben is mű
ködött (a inai V. ker. Eötvös u-Veres Pálné u. 
sar~kon) különbe.iúratú hon1eopala részleggel. J(ü-
1ön1eges szép.ségü eredeti bútorzntát a l(iscelli 
i\/Iúz0un1 (irzi. de a gyógyszertúrra ina múr csak 
egy vúrv{i.nytábla en1lékcztet. (Ezen kívül Buda
pesten volt n1ég dr. Nagy Bélúnak a n1ai Marti
nelli téren, Löcherel' Tamásnak az Üllői úton, dr. 
\Veber Dezsőnek a Práter utcában, a ~,Gön1öri'' 
patikának a Majakovszkij utcában és a Zoltán-pa
tikának az t\lpári Gyula utcában is ho1neopata 
részlege; vidéken is több hon1eopata gJrógyszertár, 
ill. részleg n1üköclött, :;élt külföldi érdekell:;ég. a 
l\'It\DUS-cl~g i.s üze1ncltetett h. gyógyszertúrat 
1~:11. 

A 1unncopátio rl/rn::öi 

.'\ 1neróben új tannak tern1észetesen az érdek
telen közön1bö:;ök n1e1lctt szán1os ádáz ellensége 
is akadt. a kor több neves orvosa tiltakozott el
lene és „. ezek n1e11ett. a gyógyszerészi csaták 
folytonosak va1{1nak, .. 1852-ben hazánk kilencz 
inegyéj(,,b(íl folyan1odt.ak a gyógyszerészek a n1i
nisleriun1hnz az iránt. hogy a gyógyszerek kezc
lósétül i.iltas::;anak el a hon1eopathük ... n1ert a 
gyógyszerészek jövcclelinc csökken ú1ta1uk. n1ivel 
I-Iahnen1ann systf:•1nájúi elhagyván hon1. orvos
súgok he1yett heroicus alkaloidok"kal. n1ercur prae
para t un1okkal. vesica toriun10 kka1 gyógyítanak. 
n1iket nzonban nen1 gyógyszertárakból rendelnek. 
hanen1 kercskedökt 61 vesznek." [11]. Tény, hogy 
c1z igazi ho1ncopatúk sohase1n használtak olyan 
otdagokaL rnelyek bárn1ilyen eróshatúsú szerből 
·!s úrtaln1asak lehettek \rolna. a nevi..'1kke1 vissza
t:·lii sarlc1tánokat pedig élesen clitélt.ék. 

„:\z els(í pillanatban jelentéktelennek lútszó 
kt:'.•1·clések súlyos konzckvenciúkat kezdtek kiter
n1elni a gyógys:zcrészek szán1<:ira: a ho1neopata 
gy(·1gyítús szinte "teljesen feleslegessé akarta ten
ni a gyógyszerek használatát. ~l\zzal. hogy a ter
n1Cszettuclon1úny n1inden tétele sze1nben álloit az 
új gyógyn1t'1dclal. vajn1i keveset l'rick 1\ hnineopa
túk legnagyobb része ugyanis papokbó1 l~s n ta
níll1k sorúb<'il kt•rült ki. akiknek a tün1cgck ehitt 
1.ekini.t~lyük volt. Érthetl) tehút, hogy a rnisztiku1n 
fell' an1úgyis hajló nép kezdett ezekhez júrni és 
igy clvontúk a betegek egy részét a gyúgyszer
túrnkt/11. Ennél i:.i n;;igyobb baj ··.roll azonban, hogy 
látva. hogy arrn nen1 hivatottak ls gyógykczel
nek l~s gyógyszcrcl;;:et cliszpcnzálnak. rengetegen 
v0rsze1nct. kaptak és titkos szerek nagy tön1egé
vcl úrasztottúk el a vidéket. S búrhova is fordul
tak a gyógyszerészek segítséget sehonnan sen1 
kaptak. 1\ h.atósúgok ugyan kiadtak néha-néha 
f.~gy rendelete!.. dc azokat senki sen1 hajtotta vl:g
re" [:!). 1\nnyi haszna volt csupún ennek az ú1-
clat1un úllapolnak. hogy tovább élezte a feszült
ségeket. cliisegítette és kikényszerítette az Orszá
gos Gyógyszerész Egyesület inegalakulásút 1872-
ben l.,,s inegkövete1tc a gyögys7.erészek t{1rsadaln1i-, 
anyagi helyzetenek jogi rendezését is 1B76-ban. 
:.\ hon1eopatákat ellenfeleik clséisorban az alúb
biak ierén tú1nadlúk l~S tún1acljúk (annak elh~nó
rt hon1eopata gyógyszertúr;1\\: talúlh~1thk 111<1 1,': 
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Lipcse kö:.:::pontjában és a Nycvszki.i proszpeklen 
egyaránt): 

- a nihil, a piciny n1ennyiségek alkah11az8.sa 
alapján („ ... Nyi lránál a folyóba dobnak egy pi
lulát cs azt állítják. hogy Calcuttánál, a tenger 
vizében lesz a leghalásosb ... " - idézi [2]); 

- a „n1ethodus expeclatíva (várakozó rnodor)" 
vonatkozásában. az isrnert ,,1nedicus curat, nalu
ra sanat" n1ondásra célozva; ezzel sze1nben a ho-
111eopa t8.k viszont váltig állítják, hogy „sic curat 
natura conforn1iter''; 

- a diétát hangsúlyozta ellenfeleik nagy része 
egyedüli hasznos elöírásukként, és nen1 felejtették 
ki 

- a .. kCpzclüclésl'', inai szóval a placcbo-halúst 
Sl.'111. 

Erclekesek az érvek és ellenérvek, a nyelvöltöge
t.ések. n1inclenesclrc lény, hogy a pesti egyeten1 
hasonszenvi tanszékeit ugyan n1cgszüntették, 
n1égis az 1876. évi Xr\r, törvénycikk 126. §. n1eg
engecli [~·!] a ho1neopalúk n1üködését. Ezt tulaj
donképpen változatlanul hagyja 1nég a 203. 
14~ '1946. NIVI sz. rendelet is [25J. a kövelkezö 
jogszabályokból pedig egyszerüen esak kin1aracl 
a horncopátia . .t\zaz. a hasonszenvi orvosok gyógy
szereiket n1aguk készíthették és kiszolgáltathat
túk, csupán a gyógyszerek ösanyagail l.arloztak 
gyógyszertárakból beszerezni és a gyógyszer ne
vét és hígitási fokál a szignai.úrán fellünlctni. 
Ez a n1i11in1ális korlátozás ne1n volt alapta1an, n1i
vcl akkoriban az orvosok házi gyógyszertára je
lentős konkurrenciát jelenteti: a gyógyszerészek
nek. Ugyanis - fölcg olyan helyeken. ahol nen1 
volt a közelben patika - drogériákból beszer
zett szereket úrultak az elvárható (első-) segély
n~'újtá;.;t ,ióval 111egha1adó n1értékben a gyakorló 
orvosok. 

il ho111eopótia ért.Ckclúsc 

Ön111agú.ban véve .. a hasonszenvószet za-
vartvegyülelc a régi en1prikai gyógyászat elhasz
nált rongyainak. körülvéve litokszerüségekkel és 
az anyagnak állítólagos szc1le1nesítésével: a józan 
(~s.szel cllenkcz{; ú1Inocluzús l1.s ún1ílús" [2]. lfgyan
ez a forrás - csupán nz adagok .. nagyságát 
vizsgálva - idézi Schi1nko tanár szán1ítósail:" 
... a 11. hígításon kezdjük, ahol ha scn1111it scin 
akarunk elveszíteni az eredeti anya-1éoldatbó1. 
833 köb 111érfölcl vízre. tehát a Fekete-tenger 
víztarta1n1ára lenne szükség: a 2;). higílúsra pe
dig százezerszer több víz kellene. 111int arneny
nyit- a teren1lésnek nünden világtestei tartaln1az-
11ának. ha azok n1inc1 üresek volnának .. 1

\ azaz. 
hatóanyagnak nernhogy rnolekulái. de 111ár 

cgyet1cn aton1ja se111 lehet. az általános használa
tú (20.-'..JO.) ho1neopala hígífúsokban. l\'Iindezek 
cllenórl' azonb:1n - talún a n1t"tr e1111í1et:i: poziti
vun1ai kiivctkeztt'bt~n ·- .. l'ppcn az urvnsok vnltnk 
azok. ;1kik az új tannak apostolai le!.!:ek ... a ku
ruzslásnak a lcg;kúrosabb L1ja nH>g ott is n1eg
tercn1, ahol a tudon1ányos képzettség n1iat l sen1-
n1i talajának sen1 szabadna lenni." [2] 

Erre 1egvalószínübb rnagyarúzatnak az lúiszik. 
hogy a betegek c;.;alódl.ak az igazi íudúsban l~s 
igy u .::;arL:tfúnok'' elöl valóban ;,i ~;urlalún(jkh(lz 

111enekülnek [26J. l\!Iinl Bcncd.elc Ist.ván dl'. irla: 
ellentrnondás érvényesül az orvostudo-

1nányban ... óriási léptekkel haladunk - és egy
re zsúfoltabbak kórházaink: n1eggyógyitjuk a 
nagy fertőző blegségeket - de ne1n tudunk 1neg
bírkózni a náthával; isn1erünk egy cson1ó gyó
gyithatallan betegséget, s cg~' csn1nót, n1e1y n1a
gától is n1eggyógyul: e kettö közöl ti bizonytalan 
szélességü sáv a n1indennapi gyakorlat területe. s 
e területen közel sein vagyunk olyan 1nagabizto
sak. a111ilyennek n1ulatjuk n1agunkal. 1\ páciense
_ket gögösen arra kényszerítjük. bízzúk csak 1na
gukat a luclon1ányra. ün1 e l.udon1úri.v sukszor 
n1egfeneklik. és a pácienst nen1 n~'ugtaL,ia !neg. 
hogy egy óriási 1néretüvé dagadt labnrat<iriurni 
n1echanizn1us foglalkozik külön-küliin a v0rsejt
.ieivcl. vú!aclékaiva1, rejlett üregcivc:L l<iiható é." 
láthatatlan a1katrészeivcl. szc1nélyc cki1zben kCp
letesen vagy ténylegesen - se111n1ivé zsugorodik. 
lVIegriacl a hataln1as gépezet fogai közöt.L el
veszettnek érzi n1agát ... A„z cinbcrck tekintélyes 
része fellázad ez ellen a szen1(,lyiclcniU·i gyógy
g('pczet ellen. hitéí veszti. hun1bugnak {':-; sar
latánságnak t<-_1rtja az egL,szcl - bel:vet!c: a val<icli 
sarlalánokhoz fordul. akik a bun:.rnlull (~:; bizuny-
1alan gyógyitás helyett eg~'szerli {~s biztns vctrúzs
lalot ígérnek.' 1 llO]. 

1\ lélektani 111oliváci(.l n1elleU. azonban van 
n1aleriális n1agyarúzat is. nH~gpcdig az. hogy· n1a
ga:;abb szinten ugyan. dc tulajdonképpen vissza
kanyarod(t)unk a n1úsfélszúz év cltitti kétségbe
eséshez. az Cvezrecles -- .,Nil nnc.:ere" elvhez. I~Ií

szcn n1a t!ppen úgy. csak n1ás. korszerlí clraszti
kun1okai rendel a receptirá.sra kárhoztatott kór-
zeti orvos az aniibiotlku111nk. hnrn1onkc!szi tn1é-
nyek fnrn1ájában. n1ini (·isc " prin1ilívebb higany
('s arzénvegyülelek k(,pébcn. Lútszó1ag ugyanis a 
!cgegyszerúbb „felírni valainit" (ezl a beteg el is 
vúrja. ineg is követeli) n nyilván ered1nényes(cbb) 
knn1plex pszichoszon1atikus fl!!Óf!,!Jilás helyett 
(n16gpeclig n1inclegyik orvosnak. inert a beteg 
löbbhöz is cln1egy !) - (~s az crec1111ény n1úris az 
cllent1rizhct.etlcn ós beláthatatlan kiivctkczn1é
nyckkcl ,iúró p(ilipraginúzia 1:~:~ g~'ógy:-;zcrabúzus. 

.'\ \VI·IO 1D77. évi üll.,si-:~n 111egen1litettck (idézi 
r~/]) cJretientii példaként egy ango1f. ;1ki -1~ E:•\· 

:datt :.!2í ezer pilulút l•s -10 ezer ü\·eg l:!:V'Ógyszerl 
fugyaszl.ot.L 1'~~ny. hog~' ez is jókora n1enn~·isl~g. 

dc gyógyszertáraink törzsköziinsCgc (nen1 betegei: 
t.iirzsközönsóge!) egyáltalán ncn1 1naracl e1 iölc 
(ug;,'anis ez ,.c:;upún„ napi kb. 1:) szen1. búr a na
pi 3 üvegnyi-?- fn!ync!ék n1úr kissé t úlzús ... ). 
l(étségbcejtő viszonl- az is, hog:v· 1960 és 1D70 kö
zölt hazánkban az évi n~·uglató-fogyasztú.s 80 lnil-
1i(;r(il 1:15 111i1li(1ra. az H1tatókl1 pccli.L! :;o n1i1lí/Jról 
12 rnilli(1ra niivc:kt.!dci.L [~B/. 

Es Y<tjnn clcgcndiiek-t' ;1 .ir:lenlc,r..;i (!g('szsl:gligyi 
hiz!onsúgi inlézkcdt:'sck. b<irn1íl:-·t'!l szig·(1rú;1k is. 
11cn1 lchcl~;(,~c~;-c l1jabb Conler;.~c111-tr<i.~(\diit'! IJc 
cl tii! függellcnül is: <tZ i'ingyúgysztTl~h~:;. a túl
g:v·ógyszcrelCs n1ct tnór i úrsachtln1i problt~nl<L „:\ 
n1ai polipragn1úzia és poli-far!naknlógia l:bren 
L:!rtja uz aggúly!: h;1 (lkos en1bt•rek c1hii iCk a 
hajdani b<11gnsúgPkat. ini!yen bi:r.to:-;i(l.J.'::unk lebei 
iJchJl. hu[..;:': 1\ictbb nk(1:· c111bcrck l1'..:n1 hi~;zn1.:l: L'l 
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l1,iabb balgaságokal '!.. teszi fl'l a kórdóst 
clr. Benedek 1:-;tvún [101. 

\i;igy a i·ebound-jelen.ség. rncl~'L·! tö.bb gy(·>gy
.szerké.->zít111ény hasznúlatúnál is rnegfigycltek {s 
111el1~'el kapcsolatban J\.álrlnr [2~)/ n1egjegyzi: 
elúreveti ürn~·ékút annak a sznn1orú jövónek. 
hng~' 0gyrl' g~'akrabban kell gyógyszer okozta <lr-
1aln1ak kezelésére szolgúl(.J ú.i gyógyszereket ku
i<iiní". E.s ekkor n1ég ncn1 is gondoltunk a tar
tús gyógy.-;zerfogyasztú:-> kl,söbb lehetséges úrtal
inciira. az iíngyógyszerelés veszélyeire [301. a 
többféle nrvos e.illa! rendelt li>bbft:le szer együttes 
kölc.:si'inhc1túsúra. a beteg szófogaclúsúra a gyógy
szer ha.sznülalúban [:31] stb .. n1clyek összes fii-. 
rnellék- l•s nen1kívánt hatúsút végsö fokon n1égis
c.~c1k a beteg egyedek Crzik függetlenül n1inclen át
lagoktól. kutatúsi eredn1énytúL tuclornúByos pub
likúci(.1\r"1l. 

Es \·is.-;z::1jUt\l\tUnk n1úris ct ·- legalább közvel
lenül beavatkozúsukkal nt~n1. csak <J halng:aiúsuk
kal úrH·i kuruzslúk le\·L,ken;.'ségének alap.]úul szol
µ.úk1 ll:lektani 1;~ . .., anyagi n1utivurnhoz; a hon1eopú-
1ín kialakulúsút l•s .ielcnle_gi léic:i:lisét lehetiivl~ tevé 
kl:~t cli"1n\i'1 tt'~n~·,:·1:iihiiz. 

Ez clll'n pedig Sf.'111 kan1púnynkkod. sen1 <1gyon
hctllgc11.<Í.:':'al ne111 lehet küzdeni. hancn1 az eg~'ik 
(\aiún a;·: cdap\·eiii) fii \lkot. <t túlzott gy(igyszer
fogyasztúsi kellene radikálisan lei.öriilni. „Fel kell 
hivni a fig,\·cl!11ct az orvos nagyfokú fcleliisségé
rc n riivid idejü t:1s a!. l'vckig alkaln1azott gyr'Jgy
ket.elésbcn egyarúni Napjaink nrvos;,.1 nen1-
t:sak a bl"t':;[.( ;.;zen1élyéi. úilapntút (;s H gyógy;.;zcr 
kivúnt hatú;;ót n1érlcgeli. hancn1 a vúrhatO n1el
ll,ld1ai<.!sok<d (·s ;1 gy<'igy.szcrkiilcsónhatásokat is. 
Dc C'Zcn túl figyclcn1n1cl kell. hog~· ld;-;érjc a kró
niku.-; ~~·(1_r_:yszcrl~s kc,:-:ell·s rdyan sajálossúgnit is. 
111int a tcrúpiú;-; hatú.s \·úllozú.c;ai. a ncn1ki\·únt 
h<itú.•;ok jclentkez0.c;e (:•.-; a _t!:'ógyszcr szeclés(:.nc•k 
cln1uL.!sztils« ki"ivctkcztébcn t"cl1Cpi·1 .ielensl'gek. 
:\ k()rs:·'.('t"(i µ:·«1g:-·szcrtcrúpl<iban az orv11s eg:'l"t.' 
inkúbb bett.:g(~nck úll<tncl(·1 iírziij(~vi:: lc.-;í:.„ [:2\1]. 

I\Iíndezck H:rón pedig c1z 1)rv11snak fokoznltabb 
111t:~r1l,kbt'n kell lún1aszk11clnict icn11l•si:12lszcrüleg 

" szr"1 ·~:,:\ 1r1 ·~; l'rt el n1<'bt'n \"c11 t!::r'i_uysZl'l"szakl;r-

!. U i i\'1;1}~~«11· Lr•:;j).;:"n ., l\iit0t ;\l\ad(:nliai Kiarki. 
Budapest. 1nno. ·1 FJarcuUay-I3drso1111: A nH!~Y<1ror
:-z;:igi g:.·(·1gys;.:ert~szet. törtenele t-II. kötet. Budapest. 
!UHU . .'{. Tseh ;"\Uirton: L\•vakat (Jl"\·oslú kiin.\·\·. Pesthcn 
11\fí. fI<.tsoninús kiadús, Budapest. lDBO. ·1. \Veber, H.· 
Ph;inn. Ztg. l !(i 1·! 5:-H (1D7:l). 5. Vicla I'lf.: :\ gyógy-
·";;,er0sZ('\ e' 1 ·/,~l'i :\I·"··y·.u·nrs.,..·1unn IVIagynr Nen1:-::et 
UlBL úprili~ 7.-{i . . I\~;11;1/er.' „'/{.-; Gyór,(yszereszci a 
~\:IX. szc'1zadbun. I.\[<1gy;1r Nen1zei UHll. <'tprili;: l·L 7. 
i\\'IHJJ/cr:· /\.: (;\·,„1g~·szef('.szet '2.5:\J '.l·U (l\JBl). (\. Hu;-:s
ny<i.'< I.\lútyüs t'!elé~ t~s n1unkússüga, :\'lG"''{T ld;idús. 
Dudapest. 1 Ol:J. !J. Gyú~yszereink .'Ji 1 (lflHl. lO. Be
nedek. !. · :\ .~~·ög_\"iiú.s gyr,'1gyitúsa. Gondolat E:iadú. 
Bucl:1pc•s1. l!fiB. 11 . .:lrr1c11li. D.: !""Ia.qin:-:zenvi gvúg\·
rnr'id kt:t.dii !J. or1.·r·sn!-: · úrtcln1f.':.~ nen1orvnsok h~i'sz1l~·1-
l;itúra H. kiac!ús. Bucl<lpe~i". li.Wi1. 1'2. Ro::.sllJJCIJ! ;I!.: 
<:;.,·«ig,\"."zen··szi Hc•tilíip !IViJl. J. ~;.. :JOt-:501. nldal. l:'L 

f{a::ay, E.: C~.r<)gyszer(,szi Lexil\on l [. kiitet. Uuda
p0st. 1!100. l-l. :\rjegyzék dr . .Túnna.v G\·ula ha
:-:(Jnszenvi g,\·ögy;.;zertürúból. Budapesi. kb. urno. 15. 
St ttclénui-1: onclra: I·[i rne\·e.~ gyógyszerCszek. Bp .. 
l\)'2.l.J. lti. l3orsn. G.: :\z Orszúgos Orvostörtt:nctí 
i\Jin.\·vtúr I\.özlen1én.vei :io iUJG·!l 1'.~7-150. 17 . . Argenti, 
D.: 1-IasunSZl!nvi útitúl's. l(l{j:). lH. Böhm. [{.: H1!S(IJ1-
szerl\·i <illator\'(1s kb. IBGO. lD. Balouh, 'l'.: t:lséi scge
dck1n1 etc. kb. l!'.GO. '20. J{/einert: Gesehichtc elei· I·Io
n1e(1palhie lflfi'.!.. (Idézi: :!1) '.!.!. !i'Zeuer.: I-Jqn1. Fí.ihrer 
für Deulsch!and und clas gesa1nte Auslancl kb. 1!!50. 
lfdézi: 11). :::..: . ..-111tull. J.: Honll'!•path:v and n1cdicid 
educatifin in Hungary. Qi·vo;.;törtt:neti J<:özlen1ények 
t:J:1l :Jl-5>J. ~l!l-114. (l!JG!l}. '.,!:J. !(épek ~l gyógyítús 
1nlilljúról. Budapest. Ul7:2. Orvostörtt:neti K.özlen1é
n.\·ek Supple1ne11turn 5. :24. nr. I-Icgecliis Lajos cs clr. 
Zlloray Bertalan szctné!yes közlé;;e. HHJ'..!. :2:). Scllie
n1e11t. G.: 1·I()n1ii11pathia és hu1nör1lhl'rapia. Budapest. 
l!l::a. :!.(i. 'l'ihorc.:, .'L: I·íatvani B.- c;ellrén ().· A 
_s;_\·ógyszeré."Z''i J'(:' '.·rina 1 k(J:,:1'1 hatúlyus Ji 1gsza b;iJy11L. 
Bp„ l\J-HL '!./. C~uene.s. [.· Bl'1'2~s0gek l's csnd{ik. Bu
(i<ipest. !(Hifi. :!.B. Idézi: ()rvo.si Hc'tilap l:!.'..! 1-! BfJH 
1 ! DU 1 l. 2:1. Ci-.',"<ú.:yszer(•st:<..~t l í ':) lti:J ( Ul7·! l. :{(!. e; yr·1g;:
>í'.(:rci n k :ll n· ::.!:2 llHHll. ::J. Dil' Ph<trnL industri(· 
(0JSZKl !PHO. 1:2. >t:. :;2. Fii:·Clq,1. B.: Gy<1g_,:st:t'!"tdnk :;! 
1 :;:.;:.; ! HlB 1. 
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.\!iJ11p jlilt.:L'.\ii!'ij'!!iii!CI '.>'C.1'1!11!>! JI 11<.IL"Jll',Jll".l!•L'IB<I 1Joi:;
!lf!l;l!llBl:lllill J'il.\ltl•ll(!T!!I!, ,\1(;;11;1y1U!Jlll."{!ildí." 11 {)CJJrcpch"lll" 
'll/!'ll!it:!IJ!',L r LL'l<l/'<ll'T UCHOBl!l,!C !!p111!!(1!Jl!,I, apcu1a:1 :re
F(lf1C"l'Bl'l!libl:\ f![ll'!l<ljl;fl"IJ!l. l!J1!f("(ITllB."IC/ll!t 1fjl\"f1<1(1<lT(i!l lf 
\"!1111.'flll !lp!DWl!C!!ll>I !"(i,\JCl>!!ilTJ!l!. 1<::c1c;H'TC\l h"!l!ITp-apry
,\\t'IJTll!) !! l!í!JlllC)'CT fl\."lf:\(l."lfif"ll'lt'L"FllC H ;,J;:!"J'l'jll!(l;lld!l1!C 
nl"!H'11i.1 !!i!C"J'(li!l!ll"f"tl cy1necrfl!iB<lH!!"1 :1<11111oro Y'll'lll!H; 
."l(LICt" 110;t'll"J"Fllil<ll''I (lfli!U!(ICTJ, L"fl!;pe.\\L'!l!ltdi !." cn
;1;;i. !t.' 11!!!I1 I• <!F !I flil !l!I -111 '!pl':DH'\1 !1.(lií .'·II..' Jll!\<! ~\·,' I l"!'fl'.\HlliÍ 
l"Cjl<l!l!!!t. 

[ J 1·. !\„ \' ;1 J' ;1 rl i: //"11""/''tl/1.'{ 

.\ I't'\\·j,.- Í~: j>r•'."t·tll• ,j (>11 1!11' •"<Jllrii1i!l11:' <l11d l!IO{j\l";' 
<>! t!1.- il•·\•·l<>i'i1i•·1i! (of h"lll•'O!Jilllty i11 :1\•fon.I n11d i11 
!lu11:.::1iry. TIP· !>l"Í1wi1•I•_·,... .. "t·i (lf' <lni~~'"'· (Jf lu11111„11>a\!1,\ 
rlwi1· 1•n·1,;1r,1ti<>11 ;11irl rl1· 111,1111wr ••r 1!1„i1· n1•1di<';Hi(IJ1 
i:-' 1·.·li!!t·il. Tii.- {·1111nt,·r«tr:.::111n•·1i!,, {11" t!w !lH·ui·\· a11•! 
1•rn•·ti 1·1· „r llP111''"!1"1liy •1r1· 11H·1itlll1J1•d. tl11·;1 tlw 
/'·": ··hn!o:.;i<-.11 ;111•1 111;1!„rÍnl l•;1:,1·,.; of i!~ l'l"\"~,„1_1( 1•:-.:i;.;t1·11<·•· 
;;1·.- <>11tli111"il. Tl1t· d:11L:t'!"." of' 1lw 111<1d1·ri1. n•c_:J'l·1tald.\ 
liíc;li l"•il•· <'!1d i"r1·r111<·11l!.\ ,·:~1·::::»!'<1l1·il <lru:.::· '"'11'"11!111'" 
! !(>fi il!'" i•11qd1:1c:i:'»'f. 

IJr. 1\. \" :1 r· •I í: /1„ /fri111•'•/"'if,/, 

\·„ri'HC'C'•'I" i"iJ„.rldi"l'.I di„ 1:.„1in~!ll!I :·„11 '11"1 \ "1!\:-'tt\11<!•' 
,j,.r .\ii."''..::•,·~:!;1!t11n:.c: 1!+_.r !lfJl11t·111•ut·lii\". rl••!'<,'!I i11l\'!"!liitiu
!l<ii•· 1111d ci1i!1vi111i,-:c·lw 1:1·/.i(·h1111:..;1,·11. r·:r ::ilrt dit· l'ri11· 
1.ipi„11. ili•' .\t'/.ll'·i111Ít!(•JC" 1 '.!1iit1.1· rl+·1· 1 Jn!ll<H"!lill !1i•-. 
:-'<•\IÍ" •li,- j;,.r„ittll!:.! •ll'r .l!iltt·! 1111•1 .\n11·t·1pl1111:::"'1nvtlio· 
.l„11 1„_.J.::nii1il. l·:r :::1·l1! ;111f <li(' (;„::.;1•ni!l"!f\!l1u'11t1,· f'in un•! 
"\.;i1..:.i„1·1 di.- ''·"\·1·!i1d<J:.;Í:-'"l\(·11 1111•1 n11d1·ri•·l!t·11 HH~•·n 
1l1•r :..::t·u:.-11\\"ii1·1l:::t"-11 l·>:i,:-'!(·11'/. •l.-f [li!\-::1ri1•1' u11<! \11•10111 
• li1· ( ;('L1 l!!'1·11 < l•·r 11 H" l+·r1w11 - l"i• („r i111 i11l!f••11H·i1w11 
\"11„·r! ri,·l •„r1"11 · .\!'" lil-:1t111<"11I Hl iu11. 

L.- 1,,/',11'1'••: 

J ,; l ; •, i'11 ' , !'< • 1 1'< 1 r i ~. ; l 1 ' 1-- 1.1 !-.< 'l l' 1 ii"-. ' i 11 i- ;1 j "i 1· ]·.• 111.·- I i\ ll "t 1j 11 
,j,. !;•, +'!i"u•:111i,_::o ,i,. !11>!<\•'"i"!liu. L1 i11t1·l'rli!<"i.1j11 l:..<ri 
11;11 n>l1111<L1j11 riL1tqj11. Li l1.1111i!..';1·' 1:1 1•ri11"ifu•.iJ1 kni 
l!lt'•liLn!!l"Jltln'/,(>1'1>11 •!t· l:i l1<1111"(']"!tin. l:i 11n·ti,:..:011 l-;11.i 
n.r>lil;ndn11 ·!•_· Li ri11H"l1•j. !.i 111(·11\"Lt„ L1 1;0111 rili"111rt.:u· 
11Jt·1it(Jj!l ki!j ~d-:i1.;t,, L1 !'~ik•du!..:Ínj11 kaj lllal•'l'i•tj11 lqu;oj11 
<]t· Lt lill!U\ t•]:J.ic:t i!•lti t]1· Lt rki\.;t l"Íll'I. \-;!"Ol!lt· !i Hk<'t•!li H> 
ln il11n{:•·1·njn dt• h: ri1n<krnn \1\·!Lc(l!·íud1· ot'tv ( ruí:.:it;i 

li\('<lil·:Ji!l\t"lllH,i•1. 

·J311clu1il.'si, Bethlen(;. Ii. iO. -· l!J~"j) 


