
Ismerkedés a klasszikus homeopátiával
Mi a homeopátia?
A home o pá tia az euró pai újkori gon dol ko dás ban kifej lesz tett és a
hason ló ság ter mé szeti tör vé nyén ala puló tudo má nyos gyógy sze re -
lési rend szer.

Gyógy sze rek elő ál lí tá sá ra, ki vá lasz tá sá ra és ada go lá sá ra vo nat ko -
zó szi go rú sza bá lyok összes sé ge.
A home o pá tia irány za tai – a szer vá lasz tás mód sze rei alapján:

1. Klasszi kus home o pá tia (lásd lej jebb)
2. Klinikai (más helyeken pluralista): a szerválasztás klinikai

diagnózisokon alapul (pl. mandulagyulladás) és egyszerre egy vagy
több, akár 8-10-féle monokészítményt is ad egy betegnek.

3. Organotróp és komplex: szövetek és szöveti elváltozások
(pl. csontszerek) a szerválasztás alapjai, illetve olyan gyári
készítményekről van szó, amelyekben egyszerre 4–8–10-féle
homeopátiás monokészítmény keveréke található, és
fantázianeveken szerepelnek (pl. Luffeel) szintén klinikai indikáció
alapján.

Mi a klasszikus homeopátia?
A klasszi kus home o pá tia két leg alap ve tőbb sajá tos sága, hogy

Akut be teg ség ben az akut to ta li tást, kró ni kus be teg ség ben a kró ni kus
to ta li tást te kint jük a ke ze lés alap já nak. (Ezek ma gya rá za tát lásd ké sőbb, az
„Eset fel vé tel” fe je zet ben.)

Három alap tör vé nye van:
1. A hason ló sági sza bály
2. Az egész sé ge se ken vég zett gyógy szer vizs gá la tok (proving)
3. A potenciálás, illetve a mini má lis dózis elve
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MINDIG az egész szer ve ze tet ve szi fi gye lem be (ak kor is, ami kor
sé rü lés re Arnicát ad – de tud ja, hogy ez „csak” lo ká lis in di ká ció, ame -
lyet ké sőbb vagy szük ség sze rint a szer ve zet egé szé nek a ke ze lé se kell
hogy kö ves sen), ez a to ta li tás elve.

LEHETŐSÉG SZERINT egy szer re csak egy fé le mono készít -
ményt kap a be teg, s erre vár juk a szer ve zet vá la szát.



A klasszi kus home o pá tia további alap el vei
– Hahnemann és köve tő i nek tevé keny sége a mun kánk alapja
– Indi vi du a li zá lás: a lénye ges, saját sá gos, fel tűnő tüne tek kivá lasz tása
– A gyógy ulás alap el vei: a Hering-féle sza bály, elnyo má sok, egy ol dalú

beteg sé gek…
– Kró ni kus beteg sé gek gyó gyí tása a miaz ma tan figye lembevéte lé vel

A klasszi kus home o pá tia rész te rü le tei
1. Tör té ne lem

a) A magyar or szági home o pá tia tör té nelme
b) A home o pá tia világ tör té nelme
c) Hahnemann élete és élet műve

2. Fi lo zó fia
a) Organon
b) Egyéb klasszi kus for rá sok
c) Alap tör vé nyek
d) A kró ni kus beteg sé gek. Miaz ma tan

3. Mód szer tan
a) Eset fel vé tel
b) Eset ana lí zis
c) Gyógy sze re lés

i. Szer vá lasz tás
ii. Poten cia vá lasz tás
iii. Ada go lási mód sze rek

d) Eset kö ve tés
4. Materia Medica

a) A sze rek leírása a fej-láb séma alap ján gyógy szer vizs gá lati, kli ni -
kai, pato ló giai, szö vet tani, pszi cho ló giai, nép gyógy ászati, gyógy -
szer tani, ásvány-, állat- vagy növény tani ada tok bevo ná sá val

b) Provingok faj tái, mód szer ta nuk, tör té nel mük
c) A Materia Medica bőví tése nap ja ink ban

5. Tü net tan
a) A tünet defi ní ci ója és fel osz tá sai
b) Organon 153. § ér tel me zé se
c) Mo da li tá sok
d) Mi től válik egy tünet home o pá tiás tünetté?
e) A tüne tek hie rar chi ája
f) A tel jes értékű tünet
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6. Gyógy szer tan
a) Ki in du lá si anya gok
b) Elő ál lí tás, potenciálás
c) Nozódák és szarkódák
d) Mi nő ség biz to sí tás, gyógy szer köny vek
e) Ki sze re lé sek, eltart ha tó ság, táro lás, spe ci á lis köve tel mé nyek
f) Jogi sza bá lyo zás

7. Re per tó ri u mok, repertorizáció
8. Tu do mány

a) A home o pá tia saját tudo má nyos alap jai
b) Mo dern tu do má nyok kal való meg kö ze lí tés

9. Klinikum
a) Akut beteg sé gek
b) Szerv rend sze rek sze rinti beteg sé gek

A „klasszi kus” szó ere dete, jelen tése
Maga a szó a leg több szer ző nél a „classis” latin szóra vezet hető vissza, ami
a leg ma ga sabb, a pol gári osz tályt jelölte Servius Tullius római király ide jé -
ben. Kap cso la tos a szó még emel lett a „clarus” jel ző vel is, ami nek a jelen -
tése: vilá gos, fényes, ragyogó.

Mai ér te lem ben véve mű vé sze ti és tu do má nyos te rü le tek nek a mo dern -
től való el kü lö ní té sé re hasz nál juk (lásd: klasszi kus és mo dern or vos tu do -
mány). Azok nak a mű vek nek, irány za tok nak a meg ne ve zé se, ame lyek az
óko ri gö rög-ró mai stí lus esz ményt kép vi sel ve te rü le tük nek ki ma gas ló
kép vi se lői, ér té kes és emel ke dett tar tal mat fe jez nek ki tö ké le tes for má ban.
A köz nyelv ben a klasszi kus je lö lés szo ro san egy be kap cso ló dik az időt ál ló,
tar tós, kor szak okon át íve lő dol gok jel lem zé sé vel.

Ezek fi gye lem bevé te lé vel ki je lent het jük, hogy a klasszi kus nak ne ve zett
ho me o pá tia meg fe lel a fen ti meg ha tá ro zás nak. Egy olyan tel jes egé szet je -
löl, amely nek, mint fent lát hat tuk, több év szá za dos tör té nel me, önál ló fi lo -
zó fi á ja, rész le te sen ki dol go zott el mé le te és gya kor la ta van. Mind emel lett a
ré szek he lyett az egé szet vizs gál ja, an nak a koz mosszal való har mó ni á ját
te kin ti elérendő célnak.
Minő ség biz to sí tási szem pontok
A gyógy sze ré sze ti mi nő ség biz to sí tás sza bá lya i nak meg fe le lő en (GPP =
good pharmacy practice) lét re jött a ho me o pá ti á ban is egy szem lé let mód,
ame lyet az aláb bi ak nak meg fe le lő en is mer te tek. Ez tu laj don kép pen hét
osz tály, mely nek egyet len egy lép cső jét sem sza bad ki hagy ni. Ezek nagy ál -
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ta lá nos ság ban véve egy más ra épü lő anya gok és kész sé gek, de sok tud ni va -
ló val (pl. a Materia Medica egyes ele me i vel, va gyis a sze rek le írá sá val) már
az első „osz tály ban” el kell kez de ni is mer ked ni.

Sze ret ném fel hív ni a fi gyel met a ho me o pá ti ás is ko lák és tan fo lyam ok
tan anyag ára, amit ezek nek meg fe le lő en kell össze ál lí ta ni. A klasszi kus ho -
me o pá ti át – mint lát hat juk – nem le het pár he tes gyors tal pa ló kur zu so kon
el sa já tí ta ni! Ugyan ak kor ér de mes meg je gyez ni, hogy a klasszi kus ho me o -
pá tia igen is egy ta nul ha tó mód szer, nem kel le nek hoz zá kü lön le ges ve le -
szü le tett adott sá gok vagy föl dön tú li in tu í ció. Egy faj ta te het ség ah hoz kell,
hogy egy adat hal maz ból ki tud juk vá lasz ta ni a fon to sat és a ke vés bé fon to -
sat. Ezt azon ban a ho me o pá ti ás prak ti ku mok és kli ni kai gya kor la tok na -
gyon nagy mér ték ben segítenek megtanulni.
GHP
GOOD HOMEOPATHIC PRACTICE = Mit kell tud nia a jó home o pa -
tá nak? („kom pe ten ciák”)

1. A home o pá tia filo zó fi á ját
2. Az eset fel vé tel mód szer ta nát, a bete gek meg fi gye lé sé nek esz kö -

zeit
3. A kapott tüne tek érté ke lé sét
4. Ismer nie kell a Materia Medicát és a repertorizálást, a reper tó ri u -

mo kat
5. A po ten cia vá lasz tás nak és a sze rek ada go lá sá nak sza bá lyait
6. Az eset mene dzse lé sét, az eset kö ve tés alap sza bá lyait
7. A hosszú távú eset kö ve tést (Ez egy külön műfaj!)
8. Mások ese te i nek szu per ví zi ó ját
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A home o pá tia helye a böl cse let ben, a tudo má nyok között,
az orvos tu do mány ban
A filo zó fia (régi magyar szó val böl cse let) a böl cses ség sze re tete. Mind -
annyian tud juk és lát juk, hogy a klasszi kus home o pá ti á nak van filo zó fi ája,
van az élő szer ve zet ről, annak egész ségi és beteg ségi álla po ta i ról alko tott
össze függő tan rend szere, mely az elmúlt évszá zadok során bizo nyos fej lő -
dési foko za to kon átha ladva azért meg őrizte ere deti hagyo má nyos gon do -
lati ele meit. Köz ponti témája az élet erő, amely a szer ve ze tet áthatva azt
har mo ni ku san mű köd te ti. Betegség ese tén az egész rend szer har mó ni ája
káro so dik. Ekkor elég egy immateriális inger, amely jól kivá lasztva képes a
har mó nia útjára vissza ve zetni a káro so dott élet erőt. A filo zó fiai irány za tok 
közül a home o pá tia a feno me no ló gi á hoz áll a leg kö ze lebb, mert a jelen sé -
gek áll nak vizs gá la tá nak közép pont já ban, melyek ebben az érte lem ben
sem bővebb magya rá za tot, sem oki meg kö ze lí tést nem igé nyel nek.

A „tu do mány” a de fi ní ció sze rint olyan rend sze re zett tu dás, amely egy -
ség be fog lalt, alap tör vé nyek re fek te tett té nyek összes sé ge. En nek a ho me o -
pá tia – min den kez dő tan fo lya mot vég zett ho me o pa ta tud ja – tel jes egé -
szé ben meg fe lel.

A tu do mány nem egyen lő a ter mé szet tu do mánnyal, a tu do mány an nál
sok kal na gyobb hal maz. Be le tar toz nak a tra di ci o ná lis és a mo dern tu do -
má nyok is, va la mint a ter mé sze ten kí vül az em be ri lé lek kel, a tár sa da lom -
mal, a gaz da ság gal fog lal ko zó tudományok is.

A mai mo dern ter mé szet tu dós ok en nek el le né re a „tu do má nyos ság” ki -
sa já tí tá sá ra tö rek sze nek, mi köz ben a ho me o pá ti ás és egyéb tra di ci o ná lis
tu dá so kat „ál tu do mány nak” ne ve zik, s ez zel vi lá go san bi zo nyít ják, hogy
nem a va ló ság meg is me ré sé re tö rek sze nek, ha nem „sú lyos ide o ló gi ai bal -
laszt tal ter hel tek”.2

A tra di ci o ná lis tu do má nyok azon ban épp úgy ré szei a tu do mány nak,
mint a fi zi ka, ké mia és tár sa ik. Ak kor gon dol ko dunk he lye sen, ha be lát juk,
hogy a régi és a mo dern tu do má nyok nem egy azon fej lő dé si vo nal egyes
ál lo má sai, ha nem két hom lo ke gye nest el té rő tu dás- és tu do mány ér tel me -
zés kifejeződései.

A tra di ci o ná lis tu do má nyok kö zös jel lem zői, hogy a vi lá got rend sze re -
zett, ér tel mes, har mo ni kus egész nek fel fog va ebbe he lye zik bele az em -
bert, aki nek be teg sé gei min dig a har mó nia meg bom lá sá val kap cso la to sak.
So sem a test a be teg, ha nem az em ber egé sze. A mo dern or vos tu do mány
min dig a résszel fog lal ko zik, ku ta tá sai pe dig a rész re vo nat koz nak, so ha -
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2 Buji Fe renc: Harmonia universalis



sem az egész re. A sem mi ről már min dent tud nak, míg az egész ről szin te
sem mit.3

Még is: az úgy ne ve zett Evidence Based Medicine (EBM) a sta tisz ti kát, a
szá mo kat ve szi ala pul, az evi den cia az ő szá má ra az, ha egy bi zo nyos pa -
nasz (nem a be teg!) meg gyógy ul. Ne hagy juk ma gun kat a szkep ti ku sok ál -
tal tőr be csal ni: a de fi ní ció sze rint evidence based az a mód szer, amely ről
ren del ke zés re áll nak jó mi nő sé gű, a ha tá sos sá gát bi zo nyí tó ta nul má nyok.
Ennyit és sem mi töb bet nem je lent. A ho me o pá tia igen, meg fe lel az evi -
den cia kö ve tel mé nye i nek.4 A ho me o pá tia te hát evidence based medicine.
Ugyan ak kor az egész em bert gyó gyít va szá munk ra a leg na gyobb evi den -
cia, ha tes ti leg-lel ki leg, mel lék ha tá sok nél kül meg gyógy ul va la ki – az aka -
dé mi ai or vos tu do mány erre nem for dít sem mi lyen fi gyel met, ki zá ró lag az
egyes test ré szek gyógy ulá sa áll a fi gyel me kö zép pont já ban.

Lát hat juk, hogy a ho me o pá tia a tra di ci o ná lis tu do má nyok ki in du ló pont -
já nak tel jes egé szé ben meg fe lel. A ho me o pá tia fenn fel vá zolt alap té te le a
to ta li tás. A to ta li tás nem mennyi sé gi, ha nem mi nő sé gi fo ga lom: nem a ré -
szek ma te ma ti kai össze gét je lö li, ha nem an nál sok kal töb bet. Az élő szer -
ve zet kulcs kér dés ét: az élet mi ben lét ét sem mi lyen szá mok kal jel le mez he tő
fo lya mat tal nem tud ták még le ír ni. Min dig is azt a vé le ményt kép vi sel tem,
hogy a két faj ta tu do mány nak pár hu za mo san, egy más mel lett kell lé tez nie.
Bi zo nyos ál la po tok ra a mo dern, bi zo nyos ál la po tok ra pe dig a tra di ci o ná lis
me di ci na al kal ma zan dó. Ab ban bí zom, hogy ez a szem lé let mód eb ben az
egész mű ben tük rö ző dik és szükségessége ezáltal bizonyítást nyerhet.
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3 Ezt a gon do lat rend szert szán dé kom ban áll egy ké sőb bi írás ban rész le te sen
ki fej te ni.

4 Homöopathie in Österreich 2017. 2. szám: Melanie Wölk dip lo ma mun ká já nak
re cen zi ó ja


