
Mi fán is terem a hasonszenyészet? - A szelíd gyógymód 

medicinájának térhódítása hazánkban  

Néhány tíz esztendővel ennek előtte magyar honban is 

fokozatosan terjedt el Samuel Hahnemann német doktor 

újkeletű gyógyító módszere, a hasonszenvészet vagy 

máshogy nevezve homeopathia. Az újkeletű módszer 

képviselői között jeles doktorokat és tisztes bábanőket is 

számontart a jelen közvélemény, akikhez nagyfokú 

bizodalommal fordulnak az újsütetű páciensek, akik a 

szokásos gyógyítási módszereket túl terhesnek és 

hiábavalónak találják. Az egyre népszerüsődő új kezelési 

mód legifjontibb hazai képviselői e tanulmányban jártak 

utána a meghonosodó „szelid gyógymód” alkalmazásának. 

  

Az Úr 1837. esztendejéig a Birodalom minden országában tiltva volt ezen módszerrel 

élni. Ezen misztériumokkal teli, sejtelmes működésű tudomány nagy vetélytársa vala az 

akadémikus gyógytudománynak.  Működésének alapja az, hogy amint egy dolog betegséget 

hoz, úgy ki is űzheti a fertőt az ember testéből, lelkéből.  

Ezen oknál fogva a gyógyító szerek is a legszerteágazóbb helyekről kerülhettek elő, teljes 

egyet nem értésben az eddigi elvvel, miszerint mindenféle betegségnek megvan a maga 

ellenszere. Ezen új elvet vallók a betegségeket az életerőnek gyengülésére vezették vissza, s 

ennek értelmében az emberi testnek ösztökélik az öngyógyításra való képességét. Nem régiben 

Marosvásárhelyi Szotyori József orvosdoktor így írt erről az új tudományról: „Az egész 

homeopathia az orvosi rengeteg tudomány épületei közt csak nyári, zöldleveles szín, mely alatt 

az orvos téli hidegben megfázik, nyári záporban megázik, a szülék szeme sós forrássá válik”. 

Néhány esztendő múltával azonban hasonszenvi doktorok nagy érdemeket értek el a 

kolerának gyógyításában. Később, az 1843-as esztendőben megalakították tudományos 

egyesületüket is. Sok homeopatha orvos, mint Forgó György, Horváth József, Almási Balogh 

Pál, vagy Attomir József személyes ismeretségben voltak az alapító Hahnemannal, s ezzel 

mintegy a közvetlen kapcsolatnak felvételének lehetőségét kínálták ugyancsak nagynevű 

pácienseiknek. Napjainkban is sok híve van ennek a misztikus tudománynak, köztük 

Vörösmarthy, Garay, Tompa, Madách, Széchenyi, Kossuth vagy épp Deák. Arisztokratákból 

sincs hiány a táborban a Festeticsek, a Zichyk és a Károlyiak jóakaratjából. 



Isten a tudója csak annak, hogy hogyan alakul a haszonszenvészet jövendője és ember 

legyen a talpán, aki eligazodik e rohanó világ forgatagában, mindenféle információjában.  

Klórmész: kemikália a fekáliákra 

Magától értetődően, sokrétű nyavalya burjánzik napjainkban, példának okáért a 

köszvény, a vérbaj, a tüdősorvadás, az aranyér, a skorbut és a malária elharapózása. Eltérően a 

földönfutó és a bővelkedők soraiban. E tekintetben a járványok esnek csak kivételül. Századunk 

elejébe az orosz influenza nagy rettegést keltett közöttünk, mindennek tetejébe 1831-ben 

megjelent a kevéssé ismert kolera is. 

Néhány esztendő elmúltával 1847-ben Semmelveis Ignácz, Jakob Kolletschka 

cimborájának hirtelen eltávosztával kiókumlálta a kézmosás mivoltját. Okos ember voltára 

rájött, hogy a halál okozója és a gyermekágyi láz bizonyosan azonos. Tudniillik ám, hogy a 

léha orvosok boncolás után fertőtlenítés semmibe vételével távoztak a várandós asszonyok 

körébe. Kétségesen a bábák és a bábanövendékek keze alatt ilyesféle istencsapás nem leledzik 

meg. Megannyi metódus szemügyre vétele után 1847 nyárelőjének idején a klórmeszet 

választotta fertőtlenítőszernek. Innenstől fogva minden gyüttmentnek kötelezővé tette a klóros 

kézmosást. Rendelkezései felszították a kedélyeket az esztendőiben.1851-ben honorárium 

nélküli nagyra becsült főorvosi titulussal illeték a Szent Rókus Kórház szülészeti osztályán. 

Kineveztetett az elvi és az empirikus magistratussá a pesti egyetemen 1855-ben. Életművével 

birtokában vala ismeretnek, mely jártassággal százbul tizenötre redukálta a jobblétre 

szenderülők számát. Felfedezését és az aszeptikus eljárással elért eredményeit csakis pajtása 

hosszas nógatására publikálta 1858-ban az Orvosi Hetilapban, A gyermekágyi láz kóroktana 

címmel. Majdan, 1860-ban hozta napvilágra A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és 

megelőzése értekezését. 

Kuruzslók 

Népi orvoslásunkban ugyebár 

hatalmassal szereppel rendelkeznek a 

bábák. Amely szerzetek nemcsak 

szülésznői megbízatással, hanem a 

páciensek kezelésének teendőjével is 

rendelkeztek. Ismeretükben vala a 

különböző füves gyógymódok, a kenés és 

a dörzsölés jártassága is. Továbbá 

járatosak vala a rossz szellemek elűzésében, a rontás levételében és a távoltartásában is. A füves 

gyógymódok hátterében sok emberöltő alatt felhalmozott tudás vala. Teáink, főzeteink 

ténylegesen kikupálják érintett embertársainkat, melyeket hívők és hitetlenek egyaránt tudnak 



bölcsességekkel fokozni. Ugyebár a holdtöltekor és napkelte előtt szedett füvek mágikus erővel 

bírnak. Keléseket dohánylevéllel, lenmagos péppel esetleg sült vöröshagymával, vesebajokat 

fenyőmaggal, bazsalikommal, mentával és citromfűvel, sebeket pálinkás ruhával, sózott 

kenyérbéllel, szilfakéregfőzettel vagy feketenadály-gyökérrel kúrálják. Fejfájásra ecetes, sós 

reszelt tormából vagy krumpliból készült pépet, köhögésre főtt zsályát, kólikára pálinkában 

feloldott és leszűrt lótrágyát alkalmaznak. Felcserek, borbélyok pedig a kevéssé fájdalom 

mentes kúrába vetették hitüket, mégpedig az érvágásba, valamely véna megnyitásába és kisebb-

nagyobb vér eltávoztatásába. 

Kórházak 

„Emberszerető, kedélyesen nemes korunkra hagyaték szegény szűkölködő betegek 

számára menhelyek alapítása”. Így nyilatkozott néhány esztendővel ezelőtt a megyei főorvos a 

kórházakról. Valóban dicső korunk egyik nagy érdeme a kórházak megalapítása. Sok 

lazarétum, ispotály alakult meg, de ezen gyógyító intézmények számát gyarapították az 

irgalmas rend mellett az evangélikusok, a reformátusok, az izraeliták és a nem egyesült görögök 

is. Ezen intézményekben 10-20 ágy volt, és többnyire a nincstelenek és gyámoltalanok ápolását 

vállalták magukra. Emiatt számos helyen szegényápoldának csúfolják eme nemes szándékkal 

alapított színvonalas intézményeket. Nagy általánosságban sajnos nincs elég képesített orvos, 

így a nagyobb kórházakban is csupán egy-kettő jut. A vidéki helyszíneken pedig borbély-

sebészmesterek látták el a sebészi teendőket.  

Kolera 

A messzi Galícia felől 

gyütt eme makacs kórság. Eme 

kitaposatlan utakon járó 

nyavalya sok polgár létét 

követelte. Daliánk, Barra 

István, orvosságot okumlált ki, és eme dologgal kúrálta a gyengélkedőket. Diadalt is aratott 

számos esetben, de nem tudott mindenki baján könnyíteni, és eljutni sem volt képes mindannyi 

beteghez, akinek gondja baja megkívánta volna. A fennebb valók ama törvénnyel rendelkeztek, 

hogy mindenki tulajdon portáján tartózkodjék. Tákoltak a betegeknek szánt külön ispotályokat, 

akit nem viselt meg oly módon a kórság, hogy kúrára vetemedjék, azok saját házuk táján, zárt 

kapukkal jutottak túl bajaikon. A fővárosban 10-ből volt, hogy 7-en is elhunytak a hírek szerint. 

De mostan már nem tudni mely fáma valóságos és mely nem az. A tömérdek megboldogult 

végett, sok más törvény is született, melyek után már sok illető éhezett. A tiszta vizet adó 

kutakat a hírek szerint méreggel szennyezték, ezért sokan felkeltek, beköszöntött a portyázások 

ideje, az urasági magtárokat a parasztemberek pusztították, romlásba döntötték az 



udvarházakat, gyilkolták a nemeseket, uraikat, hívőket. Ezen viaskodásokat a hadsereg döntötte 

meg hatalmas erőkkel. 
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