
és a leg több ször ve ri fi kált mó don jött elő a gyógy szer vizs gá la tok so rán. A
Lycopodium ese té ben ma is 4-es ér té kű nek (vas ta gon és nagy be tű vel sze -
dett nek) je löl jük azt a tü ne tet, hogy rom lik (bár mi) dél után 4 és 8 óra kö -
zött. Ha egy szer 4 ér ték kel kí ván ja a vi zet, de ugyan ak kor 4 ér ték kel utál ja
(te hát a gyógy szer vizs gá lók egy ré sze na gyon kí ván ta, má sik ré sze na gyon
utál ta), ak kor ez nem tar to zik a szer gé ni u szá ba. Ha a Bryonia ese té ben a
gyógy szer vizs gá lók egy ré sze ja vult vol na a leg ki sebb moz du lat ra, ak kor ez 
a tü net nem ke rült vol na bele a szer gé ni u szá ba.

Bönninghausen hang sú lyoz za, hogy a ta lált szert meg kell vizs gál ni ab -
ból a szem pont ból is, hogy nincs-e ben ne el lent mon dás. A Nux vomica 4
ér ték kel utál ja a moz gást és 1 ér ték kel kí ván ja. Egy olyan be teg nek, aki kí -
ván ja a moz gást, a Nux vomica nem fog se gí te ni, ezért kont ra in di kált.

És itt je le nik meg a po lá ris tü ne tek fo gal ma: van nak olyan tü ne tek, ame -
lyek nek lé te zik a re per tó ri um ban el len té tük is: kí ván ja a vi zet – utál ja a vi -
zet. Me leg re rom lik – me leg re ja vul. Nincs po la ri tá sa pél dá ul an nak a tü -
net nek, hogy re pe dé sek van nak az uj ja in. Ezt a fo ga lom kört már Bönning -
hausen is be ve zet te, de tel jes vi rág já ban csak a 2010-es évek ben vá lik hasz -
nál ha tó vá a mód szer a szá mí tó gé pes mód sze rek be ve ze té sé vel.
Polaritásanalízis Heiner Frei fej lesz té se alap ján
Bönninghausen mun kás sá gá nak 1990-es évek be li új rafel fe de zé se a sváj ci
ho me o pa ta gyer mek or vos, Heiner Frei te vé keny sé gé ben ju tott el je len le gi
lát vá nyo san ma gas szín vo nal ára. Bönninghausen fej lesz té se it a leg mo der -
nebb szá mí tó gé pes tech ni ka fel hasz ná lá sá val olyan tö kély re jut tat ta, amely 
az allopaták felé is meg hoz za (Svájc ban) azt a bi zo nyos sá got, hogy a
klasszi kus ho me o pá tia messze me nő en al kal mas és kí vá na tos esz köz sok,
ed dig szint eti ku mok kal sem gyó gyít ha tó kró ni kus be teg ség szá má ra is
(mint pél dá ul az autizmus).

Mint már fent ol vas hat tuk, Bönninghausen azt akar ta el ér ni, hogy a vá -
lasz tott szer a le he tő leg ma ga sabb va ló szí nű ség gel fed je le a be teg tü ne te it.
Az úgy ne ve zett po lá ris tü ne tek a leg több szer nél je len van nak, ám kü lön -
bö ző erős ség gel. A kontraindikációnak és a po la ri tá sok kü lönb sé ge i nek
ma te ma ti kai ana lí zi sé vel le he tő vé vá lik a sze re ket olyan ma gas va ló szí nű -
ség gel a be teg tü ne te i hez ren del ni, ami az ed di gi ek nél lát vá nyo sabb gyó -
gy ulá so kat tesz le he tő vé. Pub li kál ni, elő ad ni és eset kö ve té se ket be mu tat ni
– leg alább is az allopátiás kö zön ség felé – jó val meg győ zőb ben le het en nek
a mód szer nek a se gít sé gé vel. Ket tős vak kli ni kai vizs gá la tok vál nak le he tő -
vé, ami a ma te ma ti kai tu do má nyos sá got a klasszi kus ho me o pá tia te rü le té -
re is be hoz za, ez ál tal az allopátia szá má ra is hi te les bi zo nyí té ko kat kí nál va.
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Boger mód sze re
Cyrus Maxwell Boger (1861–1935) Bönninghausen ame ri kai for dí tó ja és 
kö ve tő je volt (idő ben is), és mun kás sá gá nak fő jel lem ző je, hogy Kent és
Bönninghausen mód sze rét fog lal ta egy ség be. To vább fej lesz tet te Bönning -
hausen generalizációs és abszt rak ci ós mun ka mód szer ét, ugyan ak kor Kent
eset fel vé te li tech ni ká ját az zal egé szí tet te ki, hogy a be te gek élet út já nak ana -
lí zi sét – Hahnemannhoz ha son ló an – ki ter jesz tet te egé szen a csa lá di be -
teg sé ge kig.

Leg jel leg ze te sebb fej lesz té se olyan re per tó ri u mi rub ri kák ki ala kí tá sa,
ame lyek még elő de i nél is na gyobb ge ne ra li zá lást mu tat nak: pél dá ul ha egy
szer nél több he lyen je le nik meg maró vá la dék, ak kor ezt Bönninghausen
még az egyes lokalitásoknál so rol ta fel, de Boger már csak azt az egy rub ri -
kát tet te be a re per tó ri um ba, an nak is a „Generalitások” fe je ze té be, hogy
„maró váladékok”.

Kent nél az ál ta lá nos (ge ne rá lis) tü net a be te get mint egé szet jel lem zi,
Bogernél pe dig a ge ne rá lis tü ne tek fo gal ma ki e gé szül olyan fo gal mak kal,
mint pél dá ul be teg ség for mák, szö ve ti el vál to zá sok vagy élet ko ri fá zi sok
(fi a tal kor, idős kor). Ezek kö zül a leg jel leg ze te sebbek és a leg job ban hasz -
nál ha tók azok a rub ri kák, ame lyek az egyes jól meg ha tá ro zott test ré sze ket
mint „locus minoris resistentiae”20 jel lem zik: ha egy be teg nek min dig a bo -
ká já val van baj, le gyen az sé rü lés, reumatikus fáj da lom vagy da ga dás, vi ze -
se dés, ak kor nem a „Bo ka sé rü lés” és a „Bo ka da ga dás” rub ri kát vesszük fi -
gye lem be, ha nem egy sze rű en a „Boka” vagy a „Boka be teg sé gei” rub ri kát,
me lyek Boger ki egé szí té sei. Itt em lít jük meg, hogy a ma gya rul is meg je lent
Phatak-repertórium alap ját nagy részben Boger munkássága jelenti.
Össze fog la lás, ér té ke lés
A kulcs tü net alap ján tör té nő szer fel írá sok akut be teg sé gek nél és egy ol da lú
be teg sé gek nél a leg job ban hasz nál ha tók. Kell hoz zá, hogy a be teg nek le -
gye nek jól ki fe je zett és jel leg ze tes vo ná so kat mu ta tó tü ne tei, ÉS azo kat ki
is tud ja fe jez ni. Saj nos ma nap ság ez egy re rit kább. A be te gek nem tud ják
vagy nem akar ják meg fi gyel ni sa ját ma gu kat, gyer me kü ket. A leg több ször
az zal a vá lasszal kell szem be sül nünk, hogy „itt is, ott is, hol itt, hol ott”,
vagy „min dig, min den től”, vagy „nem tu dom, mi től”, de ter mé sze te sen a
be teg ál tal elő a dott kép nem ke ve ren dő össze a rosszul fel vett anam né zis -
sel, a rosszul fel tett kér dé sek kel!

A kulcs tü ne tek mód szer cso port al kal ma zá sá val si ke re sen el ke rül het jük
a pszi cho lo gi zá lás ve szé lye it. Al kal mas arra is, hogy össze za vart vagy el -
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akadt ese te ket ki emel jünk a ho má lyos, át lát ha tat lan, za va ros men tá lis ál la -
po tok kö dé ből. Sok szer nek nincs is vagy nem kel lő en ki dol go zott a men -
tá lis képe, ugyan ak kor pon tos, jól kö rül ír ha tó tes ti tüneteik vannak.

Hahnemann és Bönninghausen ide jé ben még ko ránt sem volt olyan sok
szer be vizs gál va, mint ma. Az ő mód sze re ik nek az is az egyik hát rá nya,
hogy ke vés szer rel ope rál nak. Ke vés szer nek áll rendekezésre az a faj ta
gyógy szer vizs gá la ti képe, ami meg bíz ha tó hi vat ko zá si alap ja le het ne a
„Természet tisz ta szavá”-nak.

A polaritásanalízis mód sze ré hez masszív szá mí tó gé pes fel sze relt ség
szük sé ges. A töb bi mód szer is meg kí ván ja a meg fe le lő re per tó ri u mo kat
(Therapeutisches Taschenbuch Bönninghausennél, Synoptic Key Bogernél és a 
Symptomenlexikon Hahnemann-nál), de ezek ke vés anya gi rá for dí tást
igény lő könyv for má já ban is be sze rez he tők.

Nem al kal maz ha tó a kulcs tü ne tek mód sze re a ma oly gya ko ri ki ter jedt
men tá lis, pszi cho ló gi ai, pszi cho szo ma ti kus do mi nan ci á jú ese tek ben.
Nem, vagy csak nagy ne héz sé gek árán al kal maz ha tó multimorbid be te gek -
nél (hal mo zott pa to ló gia). Kor lá to zot tan al kal maz ha tó funk ci o ná lis be teg -
sé gek ben, il let ve in kább úgy fo gal maz zunk, hogy a funk ci o ná lis be teg sé -
gek ben, me lyek leg több ször pszi cho szo ma ti kus ere de tű ek, job ban hasz -
nál ha tók az alkati-miazmatikus-rendszerszemléletű el já rá sok cso port jai.

Ma gyar or szá gon ezt a mód szert saj nos a kel le té nél ke ve seb ben hasz nál -
ják.

Az eset elem zés fo lya ma tát leg job ban il luszt rá ló sa ját ese te im: 5., 6. és 7.
sz. ese tek a könyv „Eset is mer te té sek” fe je ze té ben.
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