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Alig akadt név az ötvenes években, amely annyira felizgatta 
a kedélyeket, mint Bruno Gröning neve. Alig történt olyasmi, 
ami annyira ellenétes reakciókat váltott ki, mint ami Bruno 
Gröning személye körül történt. Egyesek szerették és 
tisztelték, mások gyűlölték és harcoltak ellene. Egyesek 
számára ő volt az utolsó remény a különböző orvosi kezelések 
sikertelen útjain. Mások számára ő volt a legnagyobb veszély, 
ami összeomlással fenyegette a szorgalmasan, évszázadokon 
keresztül kialakított tudományos világképet.

Milyen ember volt ez a Bruno Gröning, aki ilyen nagy 
érzelmeket váltott ki az emberekből? Egyesek térdre borultak, 
mások kardot ragadtak. Az ő idejében alig volt olyan ember, 
akinél környezet reakcióiban ilyen szorosan egymás mellett 
jelent volna meg a „hozsanna“ és a „feszítsd meg“, mint 
Bruno Gröningnél. 

Bruno Gröning fenomén, aki után érdemes kutatni.
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A le nem fordított német szavak magyarázata 
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a Heilstrom beáramlásával a testben egy tisztító folyamat kezdődik el, 
amely fájdalmakkal is járhat. A testet megtisztítja a betegségtől. ezt 
nevezte Bruno Gröning regelungnak..
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Előszó

1949-ben Bruno Gröning személye világszerte nagy érdeklődést 
váltott ki. Csodálatos gyógyulások történtek, és betegek ezrei zarán-
dokoltak működésének színhelyére. 1959-ben távozott el körünkből a 
„csodagyógyító“, de egy Baráti kör életben tartja szellemi örökségét, 
és még a mai napig is történnek gyógyulások.

1985-ben hallottam először a Bruno Gröning Baráti körről, amely 
felkeltette érdeklődésemet és csatlakoztam hozzá. itt jó néhány olyan 
különleges eseményt érhettem meg, mint a szembetegségemből való 
spontán gyógyulást. 

10 éven keresztül viseltem +3,5 dioptriás szemüveget, amit 1985 
augusztusában egyik napról a másikra letehettem anélkül, hogy bármi 
panaszom lett volna. ugyanolyan jól láttam, mint azelőtt szemüveg-
gel.

különösen csodálatos volt ez a folyamat, mivel én senkivel nem 
beszéltem erről a Baráti körben. Csak gondolatban kértem Bruno 
Gröning segítségét. senki sem tudott róla.

Az 1985 decemberében történt orvosi utóvizsgálat ered ményeként 
megállapították, hogy szemem teljesen egészséges. A látásom tökéle-
tes, és nincs többé szükségem szemüvegre. 

ez, és sok hasonló tapasztalat meggyőzött Bruno Gröning gyógy-
erejének hatásosságáról és elhatároztam, hogy segítek a műben. Bepil-
lantást nyertem a Baráti kör felépítésébe, működésébe és Bruno 
Gröning tanítását egyre jobban megismerhettem. Az évek alatt mióta 
a  Bruno Gröning Baráti körhöz tartozom láthattam számtalan ember 
gyógyulását és életkedvük visszatérését. mint közösségvezető, gyakran 
megtapasztalhattam, hogy a segítséget keresők csak azáltal, hogy meg-
szívlelték Bruno Gröning tanítását, visszanyerték egészségüket.

ezeket megtapasztalva erős vágyat éreztem, hogy könyvet írjak 
Bruno Gröning működéséről és a Baráti kör munkájáról. Így kelet-
kezett ez a könyv. Az igazságnak megfelelően szeretném az esemé-
nyeket tolmácsolni azzal az emberrel kapcsolatban, akit Anita Höhne 
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a Geistheiler heute… (szellemgyógyászok ma…) című könyvében 
németország első és leghíresebb gyógyászaként emel ki*. A negyve-
nes évek első nyilvános fellépésétől egészen 1959-ben bekövetkezett 
haláláig és azon túl is, szemügyre kell venni a „herfordi csodadoktor“ 
működését.

ebből a célból a könyv hármas felosztását találtam a leg-
célszerűbbnek. Az első rész Bruno Gröning személyével foglalkozik, 
életével, tanításával és a korabeli tanúk benyomásaival. A második rész 
bemutatja a Bruno Gröning Baráti kört a mai formájában, és gyógy-
ulási beszámolókat is tartalmaz. A harmadik rész rámutat, hogy Bruno 
Gröning tanítása és hatása jóval több, mint csak a gyógyulás. Világra 
szóló problémák, mint az erdők pusztulása, a környezetszennyezés, a 
kábítószer problémák stb. mind megoldhatóak a segítségével. 

köszönettel tartozom Grete Häusler asszonynak, aki megenged-
te, hogy ennek a munkának az érdekében hozzájuthassak a Bruno 
Gröning archívumhoz, és a Grete Häusler kiadó minden munkatársá-
nak, akik a könyv létrehozásában segítettek. 

Bár lennének készek az olvasók arra, hogy a Bruno Gröning körüli 
eseményeket előítélet nélkül olvassák, és meggyőződhessenek szavai 
igazságáról!  nem ok nélkül mondta mindig:

„Bízzál és higgyél,  
segít és gyógyít az isteni erő!“

* Anita Höhne: Geistheiler heute: ihre methoden, ihre erfolge, Hermann Bauer 
kiadó, Freiburg i. Brsg., 1991..



13

evezetés

Amikor Bruno Gröning 1949-ben – négy évvel a második világhá-
ború vége után – a figyelem középpontjába került, a körülötte történ-
teket csodálkozással és bizonytalansággal fogadták az emberek. sen-
ki sem tudta a váratlan gyógyulásokat megmagyarázni. 1949. június 
24-én a münchener merkur-ban a következőket lehetett olvasni:

„Herford, az ő Bruno Gröningjével németország minden 
részéből jövő emberek ezreinek zarándokhelye lett. ‚Csodagyó-
gyításait‘ szájról-szájra adták tovább. Tudományos bizottságok, 
nordrhein-Westfália kormánya, a rendőrség, sajtóbizottságok, 
valamennyien ezzel az emberrel foglalkoztak. egyesek jótevő-
nek, vagy egyszerűen isten küldöttének tekintik. mások viszont 
sarlatánnak tartják. (…)

Valójában a herfordi ‚csodadoktor‘ feltűnést keltő sikereit nem 
lehet letagadni. Bénák széttörik a mankóikat, vakok újra látnak, 
tüdő-, gyomor- és asztmás betegek lesznek ismét egészségesek. 
Gröning az embereket ámulatba ejti, úgy néznek fel rá, mint egy 
csodára. (…)

A világ egy talánnyal találta szemben magát. Hogyan lehetett ilyesmi? 
Hogy tudott Bruno Gröning ilyen gyógyulásokat előidézni, amelyek 
még az orvosok általi kontrollálást is kiállták? Ő maga így magyarázta: 

„nem én gyógyítok, hanem az isteni erő gyógyít általam.“

és másik helyen: 
„Ha ön hisz a gyógyulásban, akkor már megkapta a segítséget. 

Csak hinnie kell önnek!“ 

mit kezdhet az isteni erővel a felvilágosodott, komolyan gondolko-
dó ember a huszadik században? Hogyan okozhat a hit ilyen gyógy-
ulásokat, amelyek Gröning körül naponta történtek?

Hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, egészen messze kell visz-
szanyúlnunk, és a betegségek igazi okát kell felismernünk. sok ember 
él abban a hitben, hogy a betegség valami véletlen folytán keletkezik, 
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ami hirtelen jön és az ember jóformán a semmitől betegszik meg. 
Bruno Gröning ellenben azt mondta: 

„minél jobban eltávolodott az ember istentől, tudatosan vagy 
tudattalanul, annál kevesebb életerő maradt a testében, úgy hogy 
alig volt már benne élet, és a szervek, ahogy bánt velük, úgy 
reagáltak. Az ember nem tudta életét teljes erővel leélni. eltá-
volodott ettől az erőforrástól. Végül is elveszítette a nagy isteni 
erőforrással való kapcsolatot. nem tudta többé isten energiáját 
magába fogadni, és így vált ő, ill. a teste egy ronccsá.“

Teljesen hasonlóan ír az osztrák író, Hans sterneder der 
Wunderapostel (A Csodaapostol) című beavató regényében: 

„nos, végül is szeretnék neked a betegségek mély értelmé-
ről mesélni, mert a betegségek és a gyógyításuk miatt szedik az 
emberek a gyógynövényeket és gyógyfüveket. 

Láthatod, az emberek számtalan sok betegségben szenvednek, 
és kimondhatatlanul sok szenvedő sóhajtozva vonszolja magát 
a földi életen át. ez már rég odavezethette volna az embereket, 
hogy feltegyék a kérdést, tulajdonképpen mi az oka a betegsé-
geknek? mert ha isten, ha ezt helyesen értelmezzük, az embert a 
saját képére teremtette, akkor istennek, a tökéletesnek, az embert 
szintén tökéletesnek, tehát egészségesnek kellett kigondolnia és 
megteremtenie. és miután az ember istentől származik, szellem 
az Ő szelleméből és lényének egy része, akkor az ember maga is 
egészséges kell, hogy legyen, mert istennél nincs betegség.

és ha valaki azt válaszolná neked: ‚Az ember csak úgy egysze-
rűen megbetegszik‘, akkor válaszolj neki nyugodtan: ‚nem, egy 
ember sem lesz csak úgy beteg! Hanem maguk az emberek azok, 
akik a betegségeket magukhoz hívják, vonzzák, magukra veszik a 
betegségeket!‘

mert minden betegség természetellenes, szellemellenes, isten 
ellenes, démonias! 

Ha ez így van, akkor meg kell kérdezni magunktól, miért kelet-
kezik, hogyan kerülhetjük el, hogyan győzhetjük le?
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Ha mélyebben megfigyeled az életet a természetben és az 
emberben, hamarosan tudatosodik benned, hogy az egész világ-
űrben nincs véletlen, hanem minden a rend és a bölcsesség örök 
isteni talaján nyugszik.

Tehát, az egészség és betegség is a törvény megrendíthetet-
len talaján kell, hogy álljon! s nem nehéz ebből kikövetkeztetni: 
ameddig egy ember az isteni törvények fényében van, egészsé-
ges, és abban a pillanatban, amikor az isteni törvény kegyelmi 
köréből kilép, tehát vétkezik ellene, megbetegszik!

istennel való harmónia: egészség.
istentől való eltávolodás: betegség.“ *

ezt olvashatjuk Jakob Lorbertől:

„Ha az emberek soha nem fordulnának el istentől, soha sem 
jutnának bajba, nem érné őket szerencsétlenség. (…) A testi 
betegségek mindenkor csak keserű következményei istennek az 
emberekkel világosan közölt parancsolatai megtagadásának. 

Aki már fiatal korától kezdve hűségesen ezekhez tartja magát, 
annak egészen idős koráig soha nem lesz szüksége orvosra. (…) 
de az emberek elfajultak, hamarosan súlyos testi bajaik keletkez-
tek, és megismerték annak a következményeit, hogy isten törvé-
nyeit alig, vagy egyáltalán nem követték.

mert az ember csak ilyen. Aki képes egy tökéletes gépezetet 
valamilyen célból elkészíteni, úgy biztosan ahhoz is ért, hogy 
hogyan lehet azt célszerűen használni, és hogyan kell a gépeze-
tet működtetni, hogy ne romoljon el, és a későbbiekben is alkal-
mazni lehessen. A gépezet gyártója megmutatja és elmagyarázza 
annak, akinek eladta, hogy mire ügyeljen, hogy a gépezet funk-
ciójának megfelelően, tartósan működjön. A vásárlónak termé-
szetesen pontosan be is kell tartania, amit a gyártó mondott. de 
ha a vásárló idővel saját akaratából vagy hanyagságból ezt nem 

* Hans sterneder: der Wunderapostel, Hermann Bauer kiadó, Freiburg i. Brsg., 
1984.
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tartja be, akkor saját magát kell okolnia, ha a gépezet elromlik, és 
ezáltal teljesen, vagy részben használhatatlanná válik.

isten azonban a legnagyobb ‚gépmestere‘ az emberi életnek, 
amelyet Ő az emberek számára hasznos utasításokkal, mint 
egy művészi gépezetet rendezett be. Ha a lélek a vele világosan 
közölt utasítás szerint használja ezt az élettel ellátott gépet, ami 
isten parancsolatait tartalmazza, úgy a test a szükségének meg-
felelő egészségben marad, de ha idővel a lustává és érzékivé váló 
lélek nem veszi figyelembe az örökkévalóságos nagy gépmester 
törvényeit, úgy saját magát okolhatja, hogy testét mindenféle 
nyomorúság lepi el.“ * 

Az amerikai ralph Waldo Trine in Harmonie mit dem unendlichen 
(Harmóniában a végtelennel) című könyvében olvashatjuk ezeket a 
sorokat:

„Az egészség, a tökéletes, gazdag és mindent betöltő egészség 
az élet normális állapota. minden más abnormális. Abnormális 
állapot azonban valamilyen visszásságból származik. isten soha-
sem teremtett betegséget és szenvedést. ezeket kivétel nélkül az 
emberek teremtették. Azáltal, hogy a törvényeket, amelyek sze-
rint élniük kellene,  megszegik. de mi már annyira megszoktuk 
ezt, hogy már ott tartunk, ha nem is normális, de valamilyen ter-
mészetes állapotnak tekintjük.“ **

Hans sterneder úgy magyaráztatja el a Csodaapostollal, hogy isten 
törvényeinek megszegése által végül is érzékelhető betegségek kelet-
keznek a testben.

„isten életerejét állandóan szétárasztja az egész világon. ez a 
sugárzás minden élőlényt táplál, ahogy a gyereket az anyatej táp-
lálja, és általa a legnagyobb és legvirágzóbb egészségnek örvend-
het.

Aki tehát istenben él, a bőséget és azáltal az egészséget tapasz-
talhatja meg. mert istennel teljes összhangban,  vagyis tökéletes 
harmóniában van. (…)

* Jakob Lorber: Johannes – das grosse evangelium, Lorber kiadó. Bietigheim, 1985..
** ralph Waldo Trine: in Harmonie mit dem unendlichen, stuttgart, 1984.
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de abban a pillanatban, amikor egy ember megszakítja az 
istennel való harmóniát, ha tudatosan, vagy anélkül elfordul 
istentől és vétkezik az örök, isteni törvény ellen, akkor természe-
tesen zavar keletkezik isten és az ember viszonyában. minden-
képpen kisebb-nagyobb rövidzárlat jelentkezik. Az ilyen ember, 
aki isten törvénye ellen vétett, úgy hogy kiesett az egységből és a 
harmóniából, ellentmon dásba került istennel, ellentétekbe, disz-
harmóniába  süllyed. Vagy szellemileg lesz beteg, mert minden 
isten elleni cselekedet a szellem megbetegedése!

nos halljad! ez a szellemi megrázkódtatás, ez a meghasonulás 
istennel feltétlenül azt okozza, hogy isten tiszta, tökéletes élet-
árama már nem folyhat akadálytalanul és teljes mértékben a vét-
kező teremtménybe.

A lecsökkent áramlás következtében az isteni szikra fénye 
zavaros lesz. A további következménye pedig az, hogy ez az alul-
táplált isteni szikra már nem képes a lelket az isteni erővel (…) 
tökéletesen feltölteni. (…)

Ahogy isten elrendezte, hogy az isteni szikra az Ő élet erejét 
felvegye, és a lélekhez továbbítsa, (…) úgy a lélek is állandóan 
táplálja a fizikai testet és egészségben tartja.

és most halljad az emberéletnek az egyik legnagyobb csodáját! 
isten az emberi testet úgy építette fel, és a Vele való kapcsolatot 
olyan módon alakította ki, hogy minden szerv egy bizonyos iste-
ni tulajdonságnak felel meg!

nos, ha az ember ezeknek az isteni tulajdonságoknak vagy 
erényeknek egyike ellen is vétkezik, a lélek megbetegszik. Vagy a 
földi élet szavaival mondva: nem képes az isteni élet áramot abba 
a szervbe teljes mértékben felvenni, amelyik azt az erényt teste-
síti meg, ami ellen az ember vétkezett. és így lesznek a szervek 
a hiány következtében ugyanolyan betegek, mint a növény a pin-
cében, ha a napsugár nem ér el hozzá teljesen.
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Így a betegség útja mindig ez a hármas út: először a szellem 
vétkezése, vagyis a szellem megbetegedése, utána a lélek megbe-
tegedése, (…). és mint utolsó fokozat, a fizikai test megbetege-
dése.

Így látod, hogy minden testi betegség az ember számára, aki 
sem a szellemi meghasonlást, sem a lelkében való viszályt nem 
érzékeli, az utolsó és veszélyes jele annak, hogy diszharmóniába 
jutott istennel.

minden testi és lelki megbetegedés figyelmeztető jel a megté-
résre, hogy az ember visszaállítsa az istennel való egységet, har-
móniát, mielőtt még késő lenne, és el kell gondolkoznia azon, 
miben vétkezett isten törvénye ellen.“ *

Bruno Gröning mindezt egyszerű szavakkal magyarázza meg:
“isten szépnek, jónak, és egészségesnek teremtette az 

embert. ilyennek is akarja látni. eredetileg az emberek szo-
rosan kötődtek istenhez: szeretet volt, harmónia és egészség, 
minden egységes volt. Amióta azonban az első ember egy 
másik hangra, a Gonoszra kezdett hallgatni – aki kívül állt ezen 
az egységen – s azt tette, amit az mondott neki, megszakadt a 
kötelék, s azóta isten itt áll, az emberek pedig ott. isten és az 
emberek között hatalmas szakadék nyílt. nincs kapcsolat. Az 
ember magára hagyatva van, ha mégoly hívő és sokat imádko-
zik is, élete során találkozik a Gonosszal, aki lehúzza a mélybe. 
önök is eljutottak ide a mélybe életük során. önök is átélik 
a szerencsétlenséget, a fájdalmakat, a gyógyíthatatlan bajokat. 
Azt mondom: ne menjenek még mélyebbre, én felszólítom 
önöket a nagy megtérésre! Jöjjenek fel, és én hidat építek a 
szakadék felett! Térjenek át a fájdalom útjáról az isteni útra! itt 
nincs sze rencsétlenség, fájdalom, gyógyíthatatlan: itt minden 
jó. ez az út visszavezet istenhez!“

A test megbetegedése sterneder szerint az utolsó figyelmeztető jele 
az istentől való elszakadásnak. de amint Trine írja, az emberek eköz-
ben annyira hozzászoktak a betegségekhez, hogy természetesnek tekin-
tik, és nem veszik tudomásul a figyelmeztető jeleket. ma egyre világo-

* Hans sterneder: der Wunderapostel
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sabb lesz, hová vezet ez. Az ember figyelmen kívül hagyja isten intését, 
és biztosan halad a katasztrófa felé. Úgy tűnik, a Föld megsemmisülése 
és azzal az egész emberiség megsemmisülése csak idő kérdése.

de isten meg akarja akadályozni, hogy az emberek ezt az utolsó 
lépést megtegyék és mindent tönkretegyenek. A jeleket – betegségek, 
természeti katasztrófák stb. – az emberek nem ismerték már fel, tehát 
istennek azt kellett tennie, amit Ő mindig is tett: nagy szellemeket 
küldeni a Földre, akik ott az Ő akaratát hirdetik és figyelmeztetik az 
embereket a megtérésre.

Bruno Gröning azt a feladatot kapta, hogy a szenvedőket, betege-
ket és vegetálókat segítse, megszabadítsa a szenvedésüktől, és minden 
embert felhívjon a nagy megtérésre.

Az egyszerű danzigi férfi jártas volt az élet alapszabályaiban. ismer-
te a szellem és lélek közötti összefüggéseket és azok egymásra hatását, 
tudta mi okozza a betegségeket, és hogyan lehet azokat megakadá-
lyozni. de mindenekelőtt megvolt benne, amit a mai időkben egyre 
ritkábban tapasztalhatunk, az isten iránti szeretet.

Ő az embereket nem csak a betegségek eredetéről világosította fel, 
hanem segített is nekik, és ez számára nélkülözéssel, ellenségeskedés-
sel, gúnyolódással járt. embertársai egészsége, üdvössége, a bajból való 
megszabadítása fontosabb volt számára, mint a személyes boldogsága.

„Adják át nekem a betegségüket, gondjaikat, bajaikat, minden 
rosszat – én mindent átveszek. széles a hátam.“ 

és ő nem csak úgy mondta ezt, hanem meg is tette, mint ahogy a 
számtalan sikerbeszámoló bizonyítja. de a bámulatos az, hogy ma is, 
évtizedekkel halála után is megteszi ugyanezt, és a gyógyulások nem 
szűnnek meg.

ez az írás Bruno Gröning működését akarja tanúsítani. Beszámol éle-
téről, tanításáról és művéről, és megvilágítja azt, amit mozgásba hozott. 
de még továbbmegy és megmutatja, hogy általa nemcsak betegségek 
szűnnek meg, hanem az emberek ismét boldogok lesznek, és megtanul-
ják életüket irányítani. ez Bruno Gröning tulajdonképpeni célja.



20

„Az emberek mesternek neveznek engem, tulajdonképpen ki 
is egy mester? Aki például a mesterségét uralja, az mester. Van-
nak lakatosok, szabók, asztalosok stb., én vi szont kívánom, hogy 
az ‚élet mesterei‘ legyenek!“

Az embernek helyt kell állnia az élet harcában, és nem szabad a 
Gonoszt magába fogadnia. minden élethelyzetet meg kell oldania 
és a Jót tettekre váltania. Bruno Gröning felszólította az embereket, 
hogy a felebaráti szeretetet komolyan vegyék, és minden embert isten 
gyermekének tekintsenek. Ők mindnyájan összetartoznak, nem sza-
bad egymás ellen küzdeni, harcolni. Ha az emberek ezt megszívlelnék, 
embertársaikat valóban szeretnék, és segíteni akarnának egymásnak, 
akkor a Föld másképp nézne ki. A mai idők számtalan, világot átfogó 
problémája magától oldódna meg. Az embereknek csak bízniuk kel-
lene embertársaikban, megbecsülni, szeretni egymást és kérni isten 
áldását, akkor olyan változás állna be, amit ma még nem vagyunk 
képesek elképzelni. és Bruno Gröning ide akarja vezetni az embere-
ket. A gyógyulás az első lépés, de az út folytatódik, és csak egy célja 
van: tökéletes isteni egység!
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I. rész 

Bruno GrönInG személye

Alig akadt név az ötvenes években, amely annyira felizgatta a kedé-
lyeket, mint Bruno Gröning neve. Alig történt olyasmi, ami annyira 
ellenétes reakciókat váltott ki, mint ami Bruno Gröning személye 
körül történt. egyesek szerették és tisztelték, mások gyűlölték és har-
coltak ellene. egyesek számára ő volt az utolsó remény a különböző 
orvosi kezelések sikertelen útjain. mások számára ő volt a legnagyobb 
veszély, ami összeomlással fenyegette a szorgalmasan, évszázadokon 
keresztül kialakított tudományos világképet.

milyen ember volt ez a Bruno Gröning, aki ilyen nagy érzelmeket 
váltott ki az emberekből? egyesek térdre borultak, mások kardot 
ragadtak. Az ő idejében alig volt olyan ember, akinél környezet reakci-
óiban ilyen szorosan egymás mellett jelent volna meg a „hozsanna“ és 
a „feszítsd meg“, mint Bruno Gröningnél. 

Bruno Gröning fenomén, aki után érdemes kutatni. 
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1. fejezet: Bruno Gröning élete

Amikor 1949 májusában az újságok a „herfordi csodadoktor“-ról 
beszámoltak, Bruno Gröning mögött már olyan életút állt, amely a 
tapasztalatok gyümölcseivel volt gazdagon megáldva, és nélkülözések-
kel volt kikövezve.

Gyermekkora és ifjúsága

Bruno Gröning 1906. május 30-án született danzing-olivában, 
August és margarethe Gröning hét gyermeke közül a negyedik 
gyermekként. szülei már korán felfigyeltek fiuk különlegességére. 
időnként, ha az apa mogorván és zsémbesen jött haza, a csecsemő 
szobájából hirtelen egészen erős hangok hallatszottak ki. Amikor a 
szülők ijedten utánanéztek, már minden csendes volt, és a kicsi béké-
sen aludt bölcsőjében. erre az apa abbahagyta a zsémbeskedést és 
megnyugodva járkált a házban. ilyen és hasonló események elidege-
nítették tőle szüleit és testvéreit, sőt az apából kellemetlen érzelme-
ket váltott ki. minél idősebb lett Bruno Gröning, környezete annál 
idegenebb lett számára. egon Arthur schmidt így számol be a die 
Wunderheilungen des Bruno Gröning (Bruno Gröning csodagyógyí-
tásai) című könyvében:

„A családban Bruno Gröninget (…) a ‚különc‘ gúnynévvel lát-
ták el. még ma is gyakran említi ezt, és ha testvéreinek viccesen a 
szemükre veti, szégyenkezve hajtják le fejüket. különösen a leg-
idősebb fiú, Georg hangsúlyozza ki, hogy ha valamit megettek, 
Bruno soha sem árulta el testvéreit, még akkor sem, ha az össze-
esküvés ellene  irányult, és emiatt szenvednie kellett.“ *

környezetének keményszívűsége által kiközösítve, a kis Bruno a 
természetbe menekült. Jobban vonzódott az állatok hoz, fákhoz, bok-
rokhoz, mint az emberekhez. Gyakran órákra eltűnt az erdőben.

* egon Arthur schmidt: die Wunderheilungen des Bruno Gröning, Falken kiadó, 
Berlin 1949.
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„itt megtapasztalhattam istent. minden bokorban, fában és 
minden állatban, sőt még a kövekben is. Órákon keresztül álldo-
gáltam elmélyülve – tulajdonképpen az idő  megszűnt számomra 
– és mindig úgy éreztem, mintha egész bensőm kitárulna a vég-
telenség felé.“

A vele hasonló korúak verekedéseiben soha sem vett részt. Így ő 
lett a gonosz gúnyolódások tárgya, akit különlegességéért megvertek 
és büntettek. 

idővel felismerhetővé vált Bruno Gröning lényében az, aminek 
köszönhetően a későbbi „csodadoktor“ nevet kapta. Jelenlétében 
állatok, emberek gyógyultak meg. különösen az első világháborúban 
kereste fel gyakran a kórházakat, ahol szívesen látott vendég volt. 
Ha megjelent, a sebesültek jobban érezték magukat, és sokan meg-
gyógyultak. Betegek is üzentek édesanyjának, menjen el hozzájuk a 
kis Brunoval. A családban és ismerősök körében szívesen fogadták a 
kisfiú gyógyító képességét.

Bruno Gröning így ír életrajzában:
„már kis koromban megszabadultak jelenlétemben szen-

vedéseiktől a beteg emberek, és a gyerekek, de felnőttek is 
ve szekedéskor, ingerült állapotban néhány szavamtól teljesen 
megnyugodtak. már gyerekként észrevettem, hogy azok az álla-
tok, amelyek félénkek voltak, vagy amelyeket rosszindulatúnak 
tartottak, velem szemben jóindulatúak és szelídek voltak. ezzel 
szemben a szülői házzal való  kapcsolatom különös és feszült 
volt. ezért hamarosan teljes önállóságra törekedtem, hogy kike-
rülhessek a meg nem értettségből, amit családom velem szem-
ben tanúsított.“

Az előkészületek évei

Az általános iskola 5. osztálya után Bruno Gröning keres kedői szak-
mát kezdett tanulni. ezt azonban két és fél év után apja nyomására 
kénytelen volt abbahagyni. A kőműves foglalkozású édesapja azonban 
azt akarta, hogy fia hozzá hasonlóan építési szakmát tanuljon ki. Ács-
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nak taníttatta, de itt sem juthatott el a záró vizsgákig, mert a hábo-
rú utáni zűrzavaros gazdasági helyzet ezt nem engedte meg. negyed 
évvel tanoncságának befejezése előtt, megbízások hiányában, a cég 
bezárt. A rákövetkező időkben különböző tevékenységeket folytatott. 
majdnem két éven keresztül működtetett egy épület-, és műbútorasz-
talos-műhelyt, dolgozott gyári és alkalmi munkásként, volt táviratki-
hordó és gyengeáramú szerelő. egon Arthur schmidt így ír a követ-
kező időkről:

„Azonkívül különböző munkatársai, mint különleges ismer-
tetőjeléről számoltak be, arról, hogy bármilyen munkához is 
nyúlt, az mind sikerült neki, órák, rádiók javításánál, vagy amikor 
lakatosként dolgozott. A műszaki dolgokban különösen ügyes 
volt. soha sem vonakodott a legdurvább, a testileg legnehezebb 
munkák elvégzésétől sem. mint kikötőmunkás, ugyanúgy húzta 
a kötelet, mint társai. nem rejtette véka alá, ez hozzátartozott 
ahhoz az úthoz, amely őt a mélységen átvezette, hogy eljusson 
a magasságba. egy régi kínai közmondás mondja: ‚Aki sohasem 
ment mocsáron keresztül, abból nem lehet szent.‘ régebbi mun-
katársaitól fennmaradtak bizonyítványok, amelyek közül nem-
rég a kezembe került egy, és ebben az állt, hogy egy éves közös 
munka után ennek a munkásnak Bruno Gröning volt a legrende-
sebb, legjobb munkatársa, akivel valaha is együtt dolgozott, és az 
elképzelhető legjobb emlékei vannak róla.“ *

Huszonegy évesen megházasodott. de felesége egyáltalán nem 
értette meg őt. egy polgári családi élet korlátjai közé akarta kény-
szeríteni, és gyógyításait hóbortnak tekintette. 1931-ben és 1939-ben 
születtek fiai, Harald és Günter, mindketten 9 éves korukban haltak 
meg. noha számtalan ember tapasztalt Bruno Gröning által gyógy-
ulást, Gertrud Gröning nem hitt férje gyógy erejében. nem rá bízta 
a gyerekeket, hanem az orvosokra. de a hagyományos orvoslás nem 
tudott rajtuk segíteni. mindkét fiú kórházban halt meg, Harald 1939-
ben danzingban, Günter 1949-ben dillenburgban. Bruno Gröning 
számára ez volt élete legnagyobb csapása. évekkel később is könnye-
zett, ha fiairól beszélt. 

* egon Arthur schmidt: die Wunderheilungen des Bruno Gröning, Falken kiadó, 
Berlin 1949.
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Így ez a két világháború közötti idő előkészület volt későbbi műkö-
déséhez. Jó néhány rossz tapasztalatot kellett elkönyvelnie, hogy az 
embereket minden élethelyzetükben megért hesse, és bajaikban velük 
érezhessen.

A második világháborúban, 1943-ban behívták a Wehrmachtba (az 
1945 előtti német hadsereg. A ford. megjegyzése). ott nézeteltérések-
re került sor, amiatt, hogy vonakodott emberekre lőni, hadbíróságot 
helyezték kilátásba. Végül a frontra küldték. megsebesült, orosz hadi-
fogságba került és 1945-ben, mint hazájából száműzött került német-
ország nyugati részébe. 

Bruno Gröninget a háborús idők alatt csak az a vágy fűtötte, hogy 
minél többet segíthessen. sőt a fronton is minden alkalmat megraga-
dott, hogy társaiért és a civil lakosságért bevesse magát.

egy orosz faluban lehetővé tette az éhhalál küszöbén lévő embe-
reknek, hogy hozzájussanak a hadsereg élelmiszerkészletéhez. A fog-
ság alatt bajtársainak jobb ruházatot, élelmet és jobb szállást harcolt 
ki. sok embert gyógyított meg, akik éhségtől keletkező ödémákban 
szenvedtek. A háború borzalmai között egy embert sem ölt meg, de 
számtalannak segített.

1945-ben kiszabadult a fogságból, a hesseni dillenburgban új 
egzisztenciát épített fel, és családját is odahozatta. miután a második 
fiú is meghalt, és felesége minden segítésre irá nyuló tevékenységét 
meg akarta tiltani, elvált tőle. kötelességének érezte, hogy a gyógyító 
erőt, amivel rendelkezett, minden emberhez eljuttassa. Azt mondta:

„nem egyes emberekhez tartozom, hanem az egész emberi-
séghez.“

1949 elején útja a ruhr-vidékre vezetett. egyes beszámolók követ-
keztében mind többen figyeltek fel Bruno Gröningre. Házról házra 
járt, mindig oda, ahol szükség volt rá. Így működött kis körben, amíg 
1949 márciusában elfogadta egy herfordi mérnök meghívását, hogy 
látogassa meg fiát.
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A herfordi „Csodadoktor“

A kilencéves dieter Hülsmann már egy ideje ágybanfekvő beteg 
volt. előrehaladott izomsorvadásban szenvedett, és az orvosok nem 
tudtak rajta segíteni. miután Bruno Gröning meglátogatta a kisfiút, a 
gyermek ismét képes volt járni. Hülsmann mérnök, akit fia hirtelen 
gyógyulása fellelkesített, kérte a vendéget, hogy maradjon továbbra is 
náluk. más betegeket is meg akart hívni, hogy a csodadoktor segítsen 
rajtuk.

Bruno Gröning elfogadta az ajánlatot, és a házat egyre több gyógy-
ulásra váró kereste fel. egyre többen hallottak a Gröning körüli cso-
dálatos gyógyulásokról. nem tartott sokáig, és neve ismertté vált. Az 
újságok beszámoltak a „Csodadoktor“-ról, és az angol szektorban 
napi téma lett. ezrek érkeztek a Wilhelm térre és tömegek lepték el a 
házat.

manfred Lütgenhorst, a münchner merkur újságírója többek között 
így írt 1949. június 24-én:

„Amikor délelőtt 10 óra 30-kor megérkeztem Herfordba, a 
Wilhelm téren a kis kétemeletes ház előtt kb. 1000 ember gyűlt 
össze. kimondani is nehéz, milyen nyomorúságos képet nyúj-
tottak. számtalan béna ült tolószékben, másokat hozzátartozóik 
támogattak, vakok, süketek, anyák béna és gyenge elméjű gyer-
mekeikkel karjukban, öreg nénikék és fiatal emberek tolakodtak, 
sóhajtoztak. majdnem 100 autó, teherautók, bu szok tömege par-
kolt a ház előtt; valamennyien messziről jöttek.

‚Gondolják önök, hogy meggyógyulnak?‘ – kérdeztem a bete-
geket. Ők bólintottak. ‚Tegnap kellett volna, hogy ön itt legyen‘ 
– válaszolta egyikük. ‚Gröning úr Viersenben volt, rheinland-
ban, és itt az udvarban öt béna volt jelen, mind egészségesen 
mentek haza. Távgyógyítás – és mégis ezen az udvaron gyógyul-
tak meg.‘ A többi beteg igazolta ezt a tényt.

Továbbmentem a tömegben, és lejegyeztem az emberek 
csodálatos beszámolóit. ez már mind elég volna ahhoz, hogy 
kitöltsön egy könyvet. Amikor rágyújtottam egy cigarettára, 
mellettem egy fiatalember így szólt: ‚kérem, adjon nekem is 
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egyet!‘ egyenruhát hordott, és úgy nézett ki, mint aki orosz-
országból tért haza. Adtam egyet neki. rágyújtott és nagy lelke-
sedéssel mondta: ‚Látja, mindent újra magam tudok csinálni.‘ s 
eközben elkezdte a jobb karját ujjaival együtt mozgatni és köz-
ben jobb lábát is. ‚önt is Gröning gyógyította meg?‘ – kérdez-
tem. ‚igen, oroszországban az egész jobb oldalam megbénult. 
Gröning úr csak rám nézett, és most újra teljesen egészséges 
vagyok, még most sem tudom ezt felfogni.‘ Boldogan mozgatta 
végtagjait.

egy csoport felé igyekeztem, ahol emberek egy kb. 40 éves ősz 
hajú nőt vettek körül. Hallottam, amikor az asszony ezt mondta: 
‚engem is Gröning úr gyógyított meg. súlyos gyomorfekélyem 
volt, egyre soványabb lettem, és nem tudtam már a fájdalmak-
tól aludni. Tizenketten voltunk egyszerre Gröningnél. (…) rám 
nézett és úgy tűnt, mintha a fekély, mint egy kő, a földre hul-
lott volna. Azóta nincsenek fájdalmaim, egyre hízom, és a rönt-
genfelvételek egyértelműen kimutatták, hogy a fekély eltűnt. Az 
orvosi vizsgálati bizottság rendelkezésére álltam. mondhatom 
önöknek, nagyon csodálkoztak!‘ Az asszony tovább folytatta 
elbeszélését: ‚de ez még mind semmi. múlt héten egy vak ember 
tartózkodott itt az udvaron. Több napon és éj szakán át várako-
zott. miután én többször idejövök, feltűnt nekem. megszántam 
szegényt és meghívtam enni. ‚nem‘, hárította el. ‚nem mulaszt-
hatom el azt a pillanatot, amikor Gröning úr kijön.‘ ekkor hoz-
tam neki egy zsemlét, és azt mondtam, majd gondoskodom róla, 
hogy valaki kivigye őt a pályaudvarra. ‚senkire sincs szükségem, 
mert én egyedül fogok menni a pályaudvarra.‘ s ezt ezután saját 
szememmel tapasztalhattam meg. Gröning úr kijött, és a fiatal-
ember felkiáltott. ‚ismét látok!‘ Valóban, a fátyol eltűnt a sze-
mei elől. Leírta nekem, milyen táskát tartottam a kezemben. ezt 
mondta: ‚ott megy egy autó, s ez és ez a rendszáma.‘ és ahogy 
kijelentette előre, megtalálta az utat egyedül a pálya udvarra. A 
körülállók mind sírtak az örömtől.“

nem tartott sokáig, és a hatóságok – különösen az egészség ügyi 
hatóság – megvizsgálták az ügyet. kialakult egy vizsgáló bizottság, és 
Bruno Gröninget eltiltották a gyógyítástól.
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néhány befolyásos orvos kimondottan ellensége lett. mindent meg-
mozgattak, hogy működésében akadályozzák, és követelték, vesse alá 
magát egy tudományos vizsgálatnak. Hogy milyen gondolat állt a tila-
lom mögött, világosan megmutatkozik az i rányt megszabó résztve-
vő orvosok következő kijelentéseiből. „Gröning bebizonyíthatja azt, 
amit csak akar, a gyógyítási engedélyt úgysem fogja megkapni.“ * „Az 
orvosok szakmai becsületét sérti, ha Gröninggel szóba állnak.“ **

Június végén véglegesen el kellett hagynia Herfordot. minden igye-
kezete meghiúsult, hogy engedélyt kapjon a gyógyításra.

A „fenomén Gröning “ és a tudomány

körülbelül ebben az időben kezdték el Gröning gyógyítási sike-
reit felülvizsgálni a revue című újság egészségügyi munkatársai. A 
marburgi pszichológus dr. H. G. Fischer egy külön újságíró stábbal 
utazott Herfordba. Beszélgetett a gyógyultakkal, és meglepetéssel 
állapította meg, hogy Gröning módszere tényleg sikeres volt. ezért 
a revue elhatározta, hogy hozzájárul a „Gröning fenomén“ tudomá-
nyos alapon való tisztázásához. A heidelbergi egyetemi klinika kapta a 
megbízást, hogy a „Csodadoktor“ gyógymódjait kivizsgálja.

Bruno Gröning beleegyezett Fischer javaslataiba, mert pozitív szak-
értői véleményt ígért a vizsgálatok kedvező lefolyása esetében. Bruno 
Gröning remélte, utat talált, hogy szabadon gyógyít hasson.

Július 27-én kezdődtek a vizsgálatok. Azok a személyek, akiken 
tudását be kellett bizonyítania, a betegeknek azon köréből kerültek 
ki, akik (kb. 80.000-en) segítségkérő levélben fordultak hozzá. ehhez 
még hozzájött a heidelbergi Ludolf-krehl klinika néhány páciense. 
először mindnyájukat alaposan kivizsgálták és megállapították a diag-
nózist. ezek után kerültek Gröninghez, rajtuk kellett megmutatnia 
módszerét. ennél más orvosok is jelen voltak. Tanúi lehettek annak, 
 hogyan szűntek meg a betegségek, sőt gyakran spontán gyógyulások 

* revue folyóirat 27. száma, 1949. augusztus
** egon Arthur schmidt és Helmut Hülsmann állásfoglalása a westfáliai újság orvosi 

bizottságának a közleményéhez, 1949. aug. 11-én
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is történtek. A klinikán tartott utóvizsgálatok igazolták a gyógyuláso-
kat. még a gyógyít hatatlannak tartott Bechterew-kór is gyógyítható 
volt. 

A revue újság által megjelentetett szakvéleményben dr. Fischer 
nyomatékosan kijelentette, hogy Bruno Gröning nem sarlatán, hanem 
veleszületett tehetségű szellemi orvos. ezzel próbálta saját szemszö-
géből a „Gröning fenomént“ megmagyarázni, anélkül, hogy igazságot 
tegyen.

A végleges szakvéleményt az eredmények kiértékelése után akar-
ták kidolgozni. Biztosították Bruno Gröninget, hogy szabad utat kap 
működéséhez. eközben Fischer professzor és von Weizsäcker úr (aki-
nek a védnöksége alatt állt az egész vállalkozás) egy javaslatot tettek. 
Gyógyintézeteket akartak létesíteni, ahol Bruno Gröning az orvosok 
mellett működhetett volna. A betegek ellenőrzését és kiválasztását 
azonban maguknak akarták biztosítani. ezzel kapcsolatban Bruno 
Gröning így nyilatkozott: 

„ennek alapján a prof. Fischer által megállapított pénz ügyi 
feltételek számomra nem voltak elfogadhatóak. Természetesen 
erről sok megbeszélést folytattunk, sőt azokkal az urakkal is, akik 
ezt finanszírozni akarták. Prof. Fischer javaslataival nem tudtam 
egyetérteni, ezért elutasítottam, és pedig azért, mert:

1. semmiféle anyagiakkal nem rendelkeztem, ellentétben vele, 
így nem vállalhattam olyan pénzügyi kötelezettségeket, amelye-
ket nem tudtam volna teljesíteni.

2. soha nem gondoltam arra, hogy ebből a tervből anyagi 
hasznot húzzak. 

ezért mindez számomra egy lehetetlen követelés volt. Azon 
kívül csak azt akartam tenni, ami a hivatásom, hogy a segítséget 
kérőknek segíthessek. Csak ezért akartam a pszichote rapeuták 
rendelkezésére állni, de ebből az ügyből soha sem akartam üzle-
tet csinálni.“

Bruno Gröning elutasító viselkedése miatt a professzorok elvesz-
tették az iránta való érdeklődésüket. A megígért szak értői véleményt 
soha nem állították ki. Ahelyett, hogy szabad működést biztosítot-
tak volna számára, még több követ gördítettek útjába. A vizsgálatok 
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folyamán gyógymódját „kezelés“ és „páciens“ kifejezésekkel látták el, 
és mint orvosi működést értékelték. ezzel a természetgyógyász tör-
vény meghatározta a konfliktust.

Traberhof

A heidelbergi vizsgálatok lezárása után 1949 augusztusában Bruno 
Gröning figyelme dél-németország felé fordult. meg akart szaba-
dulni a személye körül keletkezett zűrzavartól, és egy rosenheim 
közelében lévő nyugodt, privát birtok területére vonult vissza. elein-
te sikerült tartózkodási helyét titokban tartani. de miután az újságok 
először beszámoltak Bajor országba való megérkezéséről, nagy töme-
gek rohanták meg a környéket. kb. 30 000 ember áramlott naponta a 
rosenheimi Traberhofba. A sajtó és a rádió is beszámolt erről. sőt fil-
met is forgattak az eseményekről. A címe Gröning volt, és a körülötte 
lezajló eseményeket dokumentálta. 

szeptember második hetében a Zeitungsblitz című újság egy külön 
kiadásában így számol be: 

„időközben mintegy tízezren gyűltek össze, akik órák óta 
a nagy hőségben arra a nagy eseményre vártak, hogy Bruno 
Gröning megjelenjen a balkonon. ekkor Bruno Gröning beszélt 
a tömeghez, és kisugározta gyógyító erejét. szorosan egymáshoz 
préselődve álltak az emberek, hogy teljes mértékben élvezhessék 
a Heilstrom*-ot. már jelentkeztek az első reakciók a tolószékben 
ülő és más súlyos betegeknél. 

A vakok ismét láttak, ismét felemelkedtek a járni nem tudók, a 
bénák ismét megmozgatták merev végtagjaikat. emberek százai 
számoltak be arról, hogy beteg testrészeiken a fájdalmak felerő-
södtek, szúrást, nyomást, bizsergést éreztek, vagy a könnyedség 
megmagyarázhatatlan érzését, – vagy arról, hogy fejfájásuk hirte-
len megszűnt.“

de nemcsak a Traberhof-ban került sor gyógyulásokra. mindenütt, 
ahol Gröning megjelent, viharos gyorsasággal vették körül a betegek. 

* Heilstrom: magyarázat a 8 oldalon
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Anita Höhne a Geistheiler heute… (szellemgyógyászok ma…) című 
könyvében így írja le a Gröning körül kialakult helyzetet:

„Amikor Gröning még csak beharangozta jövetelét, már 
megkezdődött a zarándoklás. Tipikusak a jelenetek,  amelyeket 
rudolf  spitz újságíró figyelt meg az 1949 szeptemberében 
Gröningnél tett látogatásánál.

‚este 7 órakor emberek ezrei várakoztak a sonnenstrassén. 22 
óra 30 perckor még mindig ott voltak. A háború öt éve folyamán 
sok mindent megéltem, de akkora megrázkódtatást soha, mint 
ebben a négy órában, amikor Bruno Gröninggel szemben ülve 
megtapasztalhattam a szenvedés és nyomorúság borzalmas pará-
déját. epilepsziások, vakok, bénák mankóikkal nyomakodtak 
hozzá. Anyák emelték béna gyermekeiket Gröning felé. egyesek 
elájultak, jajgatás, segítségért való  könyörgés, kérelmek, sóhajok 
hal latszottak mindenfelől.‘

egy másik müncheni újságíró, dr. kurt Trampler is megfi-
gyelte a tolószékeikben ülő betegeket, bénákat, nagy tömegeket 
a rosenheim melletti Traberhof-ban, ahol Gröning annak idején 
lakott. Trampler, mint a münchener Allgemein riportere jelent 
meg – olyan újságíró, aki csak azt hitte el, amit saját maga látott 
és hallott.

‚most egy hangot hallottunk a balkonról, ami nem Gröningé 
volt, és az ablak irányába igyekeztünk. A müncheni rendőrfőnök, 
Pitzer beszélt az összegyűlt emberekhez. Beszámolt arról, hogy 
fájdalmas isiásza, ami éveken keresztül kínozta, Bruno Gröning 
jelenlétében nagy mértékben enyhült. Pitzer nem olyan ember, 
aki hiszékenység re hajlamos, de amit saját magán megfigyelt, 
azt bizonyí tani is tudja. most nyilvánosan kiállt Gröning mellett. 
Hagen úr, Csu képviselő, hasonló kijelentéssel követte őt.‘ “ *

sőt a bajor hatóságok is jóindulatúak voltak Göninggel szemben. 
1949. szeptember 7-én a münchener merkur „Jóindulat Gröninggel 
szemben“ címszó alatt így nyilatkozott:

„dr. ehard miniszterelnök egy hétfői sajtókonferencián kije-
lentette, hogy nem lehet egy ilyen ‚rendkívüli egyéniség‘-nek, 

* Anita Höhne, Geistheiler heute: ihre methoden, ihre erfolge
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mint Bruno Gröning, a működését paragrafusok miatt meghiúsí-
tani. Véleménye szerint Bajorországban ennek engedélyeztetése 
nem fog nehézséget okozni.

A bajor belügyminisztérium lapzártakor közölt ismertetése sze-
rint Bruno Gröning gyógytevékenységének vizsgálata a követke-
zőket eredményezte: tevékenységét szabad szere tetszolgálatnak 
kell tekinteni, és ennek megfelelően a  ter mé szetgyógyász tör-
vény szerint nincs szükség enge délyezésre.“ 

Traberhof-ban nagy zűrzavar alakult ki Gröning személye körül. 
sokan érkeztek olyanok is, akik képességéből üzletet akartak csinálni. 
Ártottak jó hírének és tekintélyének, és ez a hatóságok távolmaradását 
okozta. 

Amikor ez az állapot lehetetlenné vált, Gröning visszavonult a bajor 
hegyekbe. A gyógyhelyek felépítéséhez akart néhány ajánlatot meg-
vizsgálni. Célja az volt, hogy olyan intézményeket hozzanak létre, ahol 
a segítséget kérők rendezett körülmények között érhetnek el gyógy-
ulást. A heidelbergi minta szerint az orvosoknak elő- és utóvizsgálato-
kat kell szervezniük és a megtörtént gyógyulásokat dokumentálni.

Üzletelők Gröning körül

otto meckelburg, wangerooge-i üzletember ajánlatot tett 
Gröningnek. Felesége gyógyulásáért hálából segíteni akart, és a 
gyógyhelyek létesítéséhez konkrét terveket mutatott neki. Gröning 
beleegyezett, és meckelburg lett a menedzsere. december végén 
mindketten felkerekedtek Wangerooge felé. itt, a meckel burg által 
szervezett rendezvényeken, Gröning beszélt az összegyűltekhez, és 
ez számos gyógyulást eredményezett. Teljesen megbízott az egykori 
kZ-parancsnokban (koncentrációs tábor parancsnoka. A ford. meg-
jegyzése). Az 1950. január 8-án hitelesített nyilatkozatban Gröning 
jövőbeni működését teljesen meckelburgra bízta.

„Gröning úr beleegyezését adja meckelburg úr tervéhez és 
kötelezi magát, hogy személyét ehhez a tervhez teljes mérték-
ben rendelkezésre bocsátja. ugyanakkor kötelezi magát, hogy a 
meckelburg úr által létesítendő egyesületnek – alapításához és 



34

későbbi működtetéséhez is – minden támogatást megad, és azon 
kívül minden tőle telhetőt megtesz, hogy a nevezett célt szolgál-
ni tudja.

ezt az elkötelezettséget, a fentiekben megnevezett célkitűzés 
érdekében, Gröning úr vállalja meckelburg úr, valamint az alapí-
tott egyesület mellett.

ezen kívül Gröning úr kötelezi magát, hogy nem támogat más 
személyt vagy kört. Tevékenységét csak az egyesület keretén 
belül, és csak meckelburg úr beleegyezésével gyakorolhatja.“ *

meckelburg még januárban megalapította a Verein zur erforschung 
Gröningscher Heilmethoden (A Gröning-féle Gyógymódot kuta-
tó egyesület). Ő maga lett az üzletvezető, havi 1000 dm keresettel. 
Bruno Gröning nem kapott semmit. kiderült, hogy meckelburg nem 
tartotta magát a megállapodásokhoz. Gröningben csak pénzforrást 
látott, és gúnyosan „az istálló legjobb lová“-nak nevezte őt. A betegek 
számára nem léteztek. Gröninget magához kötötte ezzel a szerződés-
sel, és a „Csodadoktor“-nak azt kellett csinálni, amit ő mondott. 

Csak 1950 júniusában sikerült Gröningnek meckelburgtól megsza-
badulnia, amire az bosszút esküdött. „elkapom még Gröninget, és 
minden csontját összetöröm.“ 

ezek után Gröning néhány hónapot együtt dolgozott a münche-
ni természetgyógyásszal, eugen enderlinnel. enderlin Traberhofnál 
meggyógyult, és felajánlotta Gröningnek, hogy praxisában előadá-
sokat tarthat. de róla is kiderült, hogy csak üzletet akart. nem akart 
segíteni, csak a „Gröning fenomén“-ből tőkét kovácsolni. év végén 
Gröning megvált tőle is, és az 1952/53-ban felújított együttműködés 
hasonló okok miatt szintén meghiúsult.

A rákövetkező időkben Bruno Gröning Gräfelfingben, a 
weikersheimi panzióban tartott előadásokat. kurt Trampler újságíró 
szállást biztosított számára, és megszervezte az összejöveteleket. már 
1949 ősze óta ismerte Gröninget. Annak idején egy müncheni újság 
riportereként jött Traberhofba, és anélkül, hogy remélte volna, lábpa-

* Hitelesített egyezmény Bruno Gröning és otto meckeburg között Wangeroogé-
ban, 1950. jan. 8-án
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naszából kigyógyult. Hálából megírta a die große umkehr (A nagy 
megtérés) című könyvét, és a hatóságoknál kiállt Gröning mellett.

Hasonlóan, mint enderlinnél, a gräfelfingi előadásokat is sokan 
látogatták. Hihetetlen gyógyulások történtek. de a Tramp lerral való 
kapcsolat is véget ért. egyik napról a másik ra úgy gondolta, hogy már 
eleget tanult Gröningtől, szakított vele, és mint gyógyító, önállóan 
kezdett működni.

A csalók megtűrése 

egyre többen közeledtek Bruno Gröninghez, azzal a szándékkal, 
hogy segítsenek. sokukat azonban csak az érdekelte, hogy tehetsé-
géből jó üzletet nyerjenek. Úgy látszott, hogy ő az ilyen embereket 
különösen vonzotta. Ha céljukat nem érték el, vagy Gröning szakított 
velük, akkor megpróbálták hosszadalmas eljárással fizetésre kénysze-
ríteni.

Így pl. Hülsmann asszony. miután kiderült, hogy Gröningen nem 
tudott pénzt keresni, vádat emelt a munkaügyi bíróságnál. Azt az időt, 
amíg Gröning nála lakott, órabérben felszámolta, és utólagosan köve-
telte. ezt Bruno Gröningnek élete végéig havi részletekben kellett 
kifizetnie. de ez nem volt egyedüli eset. Akkori munkatársai ilyen és 
hasonló módon mutatták meg igazi arcukat.

de miért engedte Bruno Gröning annyira közel magához ezeket a 
vélt segítőket? miért nem zárkózott el az ilyen üzletelőktől?

1950. augusztus 31-én münchenben tartott előadásában így nyilat-
kozott erről a kérdésről: 

„Amit az emberek eddig megkíséreltek, az volt, hogy ennek 
a kis embernek a tudásán és tehetségén pénzt keressenek. Azt 
gondolták, hogy aranybányát találtak. részben volt lehetőségük 
pénzt keresni, de hála istennek hasznuk belőle nem volt. kell, 
hogy legyenek ilyen emberek is, és pedig azért, hogy kiderül-
jön, ki az ember, és hogy ki az az ember aki holttesteken gázol 
keresztül, és nem kérdezi, hogy kell-e a betegnek segíteni. Van-
nak, akik holttesteken lépnek át, akiktől nyugodtan ott fekhet-
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nek a betegek. ezek az emberek soha sem érdek lődtek ezután, 
soha sem hagytak ki semmiféle alkalmat, hogy a közelemben 
lehessenek. Tudom, felteszik a kérdést, igen, ha ez az ember 
olyan sokat tud, miért nem tudta ezt is, talán valójában semmit 
sem tud. Hogy én valójában mit tudok, azt önök egymás után 
majd megtudják. de ez így kellett, hogy legyen. ez az anyag 
hiányzott ehhez az építményhez, hogy mindnyájuk számára az 
út szabad legyen.“

Grete Häusler a következő esetet írja le a Hier ist die Wahrheit an 
und um Bruno Gröning (ez az igazság Bruno Gröning ről) című 
könyvében:

„Amikor egyszer Bruno Gröningtől elbúcsúztam, minden jót 
kívántam neki, és ezt mondtam: ‚Gröning úr, minden jót kívá-
nok önnek, kívánom, hogy a működéséhez nyugalma legyen, és 
egyetlen hamis munkatársa se akadjon.‘ nagy meglepetésemre 
azt válaszolta: ‚nagy tévedés, ez így kell, hogy legyen!‘ Annak 
idején ezt nem értettem, de megmagyarázta, miért kellett mind-
ezt eltűrnie és kiállnia. nagy titkot ismertetett meg velem.

‚Tudom, hogy mi van egy emberben. Ha viszont azt monda-
nám, hogy ez egy hazug, csaló, tolvaj, akkor senki sem hinné 
el nekem. mit csináljak? ezeket az embereket magamhoz kell 
vonzanom, a jót tanítani nekik, megmutatni a megtéréshez veze-
tő utat, ugyanakkor alkalmuk van a hazudáshoz, csaláshoz, és 
lopáshoz. Ha ezt ennek ellenére megteszik, akkor mindenki tud-
ja, kik ők valójában. Akkor egészen közel engedem őket magam-
hoz, és nem vagyok gyáva, akkor küzdök.‘ “ *

Az első nagy per

Bruno Gröning 1951/52-ben állt először bíróság előtt engedély 
nélküli működésért. 1949-ben tevékenységét a bajor belügyminiszté-
rium szeretetszolgálatnak tekintette, most azonban a  gyógyítási tevé-
kenységekhez sorolta be orvosi szempontból. Vádat emeltek ellene, 

* Grete Häusler: Hier ist die Wahrheit an und um Bruno Gröning, Grete Häusler 
Verlag, Wegberg, 1990.
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hivatkozva az 1939-ben kiadott ter mészetgyógyász törvényre, amely 
a gyógyászatban addig érvényes szabadságot megszüntette, és a gyó-
gyítást az akkori nemzetiszocialista orvosok kezébe helyezte. Bruno 
Gröninget mind a két bírósági fokon felmentették. A müncheni tarto-
mányi törvényszék elnöke 1952 márciusában kiadott ítélethozatalában 
kijelentette:

„A bíróság helytelennek találná egyoldalú szakvéle mények 
alapján a vádlott elítélését. mert egyáltalán kétséges, hogy Bruno 
Gröning tevékenysége a  természetgyógyász tör vények közé 
sorolható-e, miután működése még egy alig felkutatott területre 
vonatkozik.“ *

Bár Bruno Gröninget a fellebbezési tárgyaláson felmentették, de 
működését pontosan a természetgyógyász törvények értelmében 
jelölték meg.

„A vádlott engedély nélkül és anélkül, hogy orvosi működés-
re jogosult lett volna, olyan tevékenységet folytatott, amelyben 
emberek betegségeit, szenvedéseit és testi bajait gyógyította, eny-
hítette, ami viszont a természetgyógyász törvények keretei közé 
tartozik. (…)

A vádlott elítélése azonban azért nem következhetett be, mert 
ő, azt objektíven megítélve gyógyítási tevékenysége közben, vét-
kességet kizáró tévedésben volt, és így nem szándékosan csele-
kedett.“ **

Tehát Bruno Gröning állítólag a vétkességet kizáró tévedés alatt 
állt, ami törvényszéki tárgyalás útján tisztázódott, de ez, a felmentés 
ellenére, gyógyítási tilalommal volt egyenlő. Így ettől kezdve Bruno 
Gröningnek tudnia kellett, hogy tevékenysége a természetgyógy-
ász törvények értelmében gyógyításnak minősül, és mint ilyen, tiltva 
van. működésének igazi jellegét, aminek folytán cselekedete orvosi 
szempontból semmi esetre sem jelent gyógyítási tevékenységet, nem 
ismerték el.

* megjelent a neues Blatt újság szava elűzi a betegséget című sorozatában: 1957. júl. 
7-én, „A pert újra elnapolták” cím alatt.

** itélet a) Bruno Gröning ellen és b) otto meckelburg ellen a természetgyógyász 
törvények kihágása miatt 1952. júl. 8-án
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A Gröning pirulák

Bruno Gröning ismét új utat kellett hogy keressen, ami szabad 
működést tett volna lehetővé számára. Legálisan akart működni, ren-
dezett körülmények között, és el akarta kerülni a termé szetgyógyász 
törvényekkel való konfliktusokat. sőt kész volt arra, hogy termé-
szetgyógyászatból levizsgázzon, de kérvényét egy nagyon is kérdéses 
indokkal elutasították.

Jó lehetőségnek kínálkozott, hogy az embereket ennek ellenére elér-
hesse, rudolf  Bachmann ajánlata egy „biológiai-dinamikus-labor“ ala-
pítására. Bachmann gyógyfüvekből, régi házi receptek alapján akart 
két biológiai hatóanyagot, a “G 52“-t és az „L 52“-t előállítani, ame-
lyekbe Bruno Gröningnek kellett volna a gyógyerejét beletenni.

Bruno Gröning elfogadta az ajánlatot, és a preparátumokat előállí-
tották. 1953. június 9-én így számolt be erről a tervről:

„ennek a gyógyszernek az előállításához egy minden modern 
segédeszközzel ellátott laboratórium, valamint tudományos mun-
katársak csoportja áll a rendelkezésemre. Adataim szerint már 
számos gyógyszert gyártottak le, aminek alapján még eddig nem 
tapasztalt sikereket értünk el. ezt a hatóanyagot számos orvo-
son kívül a müncheni egyetemi klinika is kipróbálta, és a legjobb 
szakvéleményt adta róla. ennek hatásaként a bajor belügyminisz-
térium megadta az engedélyt ennek a gyógyszernek az előállítá-
sára. A gyógy szeripar nagy érdeklődést mutatott a preparátumok 
iránt. külföldi gyárak át akarták venni a forgalomba hozatalát, 
a szövetségi köztársaság neves cégei ajánlkoztak egyes receptek 
megvásárlására.“

később így írt Bruno Gröning a laboratóriumi prepará tumokról:
„rudolf  Bachmann úr 1953-ban felajánlotta, hogy engem és 

művemet hathatósan támogat. A szert Bachmann úr saját maga 
állította elő és ezzel, ahogy ő mondta, anyagi alapot akart szá-
momra teremteni, hogy lehetőségem legyen művem (a segítsé-
get keresők számára alapítandó gyógyhelyek) finanszíro zására. 
Hogy megtudjam, hogyan ítélik meg a Bachmann által előállított 
szert szakorvosi oldalról, felvettem a kapcsolatot a müncheni dr. 
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med. Höcht úrral, aki biztosított arról, hogy a szert kifogástalan-
nak találja. ennek alapján a nevemet adtam a laboratóriumhoz, 
így az a ‚Bruno Gröning laboratórium‘ elnevezést kapta. 

Bachmann úr ezeket a preparátumokat privát alapon akar-
ta forgalomba hozni, és pedig annál az egyszerű oknál fogva, 
hogy nem akarta a nagy- és a közbenső kereskedelmet (gyógy-
szertárakat) támogatni. ezzel a tervvel nem értettem egyet és 
követeltem, hogy a gyógyszereket adják át a gyógy szertáraknak. 
Bachmann úr nem engedett, el szánt üzletember volt.“

Bachmann is lelepleződött, mint üzletelő, aki csak a saját zsebére 
akart dolgozni. nem rendelkezett a jól felszerelt laboratóriummal, és 
az egész tervből Bruno Gröningnek kevés pozitívum jutott. sőt, ami-
kor Bachmann röviddel ezután meghalt, nagy adósságot hagyott hát-
ra, amit helyette Gröningnek kellett ki egyenlíteni. erről szóljon ismét 
maga Bruno Gröning:

„mindent egybevetve szeretném ismételten kihang súlyozni, 
hogy 

- egyrészt nem akarok üzletelni, ahogy azt ő gondolta,
- másrészt az eredmény egyenlő volt a nullával (a prepará-

tumok kiadása), mert Bachmann úr ténykedésével csak ártott 
nekem, úgy, hogy több ezer márkát kellett visszafizetnem, és 
még jelenleg is van tartozásom. Bachmann úrnak a laboratóri-
um berendezéséhez nagyon sok pénzre volt szüksége. ezt köl-
csön formájában barátaimtól szedtem össze, amit most vissza 
kell fizetnem. Bachmann úr a múlt évben elhalálozott, tehát ő 
már nem képes kötelezettségeit teljesíteni. mivel semmit sem 
 hagyott hátra, ebben az esetben én vagyok a szenvedő fél, aki-
nek fizetnie kell.“

A Gröning szövetség

Hogy a gyógyítási tilalom ellenére sok embert elérhessen, Bruno 
Gröning már az ötvenes évek elején közösségeket hívott életre. ott 
előadásokat tartott, és csak arra törekedett, hogy tanítását továbbadja 
a segítséget keresőknek.
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1953. november 22-én megalapította murnau/seehausenben a 
Gröning szövetséget, mint legfontosabb szervezetet. egyesületként 
 szerették volna bejegyezni, hogy ezáltal Bruno Gröningnek törvé-
nyes védelmet nyújthassanak. ezzel akarták a további konfliktusokat 
a  természetgyógyász törvénnyel szemben megakadályozni.

A Gröning szövetség elnökségi tagjai közé tartoztak többek között 
gróf  Zeppelin, gróf  matuschka, Anny Freiin ebner von eschenbach, 
Hermann riedinger építésügyi főtanácsos és konstantin Weisser igaz-
gató, eleinte rudolf  Bachmann is, mint alapító tag, akitől a szövet-
ség mindenesetre hamarosan megvált. elnöke, életre szólóan, Bruno 
Gröning lett. 

A szövetség jegyzőkönyv vezetője a heidelbergi újságíró, egon 
Arthur schmidt lett. Ő már Herfordban is szoros kapcsolatban állt 
a ‚Csodadoktor‘-ral, és megalapítója volt a ring der Freunde Bruno 
Gröning (Bruno Gröning Barátainak köre) nevű egyesületnek. ez 
azonban nem Bruno Gröning elképzelése szerint működött, és hama-
rosan fel is oszlott. Akkoriban Bruno Gröning schmidttől is elvált, 
mert az adományok egy részét elsikkasztotta.

1952-ben schmidt újra Gröninghez fordult és beismerte, hogy hibá-
zott. kérte, hogy a mű felépítésénél újra segíthessen. Bruno Gröning 
ismét alkalmazta őt, mint munkatársat. Így schmidtnek többször is 
lehetősége nyílt arra, hogy bebizonyítsa, valóban a betegek javát akar-
ja, és nem csak anyagi hasznot akar húzni.

1955-ben Gröning véglegesen szakított schmidttel, miután az felfo-
gásán nem változtatott. most is igyekezett Gröning tehetségéből hasz-
not húzni, mint a múltban. Hülsmann asszony hoz hasonlóan, a válás 
után schmidt is arra törekedett, hogy pert indítson ellene. önkéntes 
munkájáért utólag pénzt akart kicsikarni. 

A szövetség üzleti vezetését konstantin Weisser és Hermann 
Triedinger vették át. ez sokat ígérőnek tűnt, mivel a közéleti dolgok-
ban jártas emberek voltak, és képzettségük a Bruno Gröning műnek 
előnyére szolgált volna. de ez azt a veszélyt is rejtette magában, hogy 
mivel Gröning nem állt azon a képzettségi fokon, mint ők, az egysze-
rű munkással szemben fölényben érezhették volna magukat. 
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idővel a dolgok valóban ebbe az irányba fejlődtek, és egyre inkább 
nehezükre esett, hogy elfogadják, amit Bruno Gröning mondott. Úgy 
tűnt, elfelejtették, hogy a szövetség nemcsak Bruno Gröning nevét 
viselte, de őmiatta is alakult meg. Általuk a Gröning szövetség egyre 
jobban öncélúvá vált. eredeti céljukat, hogy a szenvedőknek segítse-
nek, teljesen elvesztették szemük elől. Úgy tűnt, mintha nem akarták 
volna elismerni, hogy Gröning volt az, aki által a gyógyulások megtör-
téntek és nem a szövetség. 

Így a Gröning szövetség az ellentéte lett annak, aminek tulajdon-
képpen lennie kellett volna. Annak a számára, akinek a nevét viselte, 
a szövetség börtön lett, és ahelyett, hogy szabaddá tette volna, egyre 
jobban korlátok közé szorította. 

A nagy per

1955. március 4-én az állami bíróság újra vádat emelt Bruno 
Gröning ellen. A kifogás ismét az volt, hogy vétkezett a 
 ter mé szet gyógyász törvények ellen. egy további vádpontban gondat-
lanságból elkövetett emberöléssel is vádolták.*

miután megkapta a vádiratot, barátaihoz fordult:
„kedves Barátaim!
ezekben a napokban a sajtó és rádió kisebb-nagyobb célzá-

sokkal, nagy felhajtással nyilvánosságra hozta, hogy a ii. számú 
müncheni állami bíróság gondatlanságból eredő emberölés miatt 
vádat emelt ellenem. Állítólag 1949 végén gyógyulást ígértem 
egy 17 éves, TBC-ben szenvedő fiatal lánynak, és ez visszatar-
totta attól, hogy orvoshoz forduljon, és szanatóriumba menjen. 
Vétkesnek tartottak ennek a fiatal lánynak az elhalálozásában.

Aki világos ésszel olvasta vagy hallotta ezeket a híreket, az fel-
ismerhette, mit akartak ezzel elérni. A barátaim között zavart kel-
teni, és a segítséget keresőket visszatartani attól, hogy céljainkat 
és az általam nyilvánosságra hozott felismeréseket közelebbről 

* A per részletes leírása Grete Häusler Hier ist die Wahrheit an und um Bruno 
Gröning című könyvében, „A nagy per“.
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megismerhessék. minden eszközzel meg akarták próbálni, hogy 
a saját és a Gröning-szövetség tevékenységét megakadályozzák.

Természetesen a dolgok másképp állnak, mint ahogy azt elő-
adják! Barátaimnak nincs szükségük arra, hogy magyarázkodjam, 
ők tudják, hogy én nem ígérek gyógyulást, és nem tanácsolok el 
senkit sem attól, hogy orvosi kezelést vegyen igénybe.

1952-ben felmentettek. nem különös, hogy a ‚kuhfuß eset‘-et, 
amiről már 1949/1950-ben tudomásuk volt, csak az 1951/1952-
es eljárásnál hozták fel ellenem, noha az iratok már akkoriban 
ismertek voltak?!

nem feltűnő, hogy a nyomozásokat egy ellenem felújított 
bírósági tárgyaláshoz pontosan abban az időpontban indították 
el, amikor az 1953. november 22-én murnauban életre hívott 
Gröning szövetséget a nyilvánosság elé terjesztették? ugyanis a 
rendőrség 1954 januárja óta számos közösségvezetőt és barátot, 
valamint szövetségi tagot kihallgatott és felügyelet alatt tartott.“

Az eljárás előkészületei két éven át húzódtak. Bruno Gröning védel-
mét jelentékenyen megnehezítették. majdnem minden felmentő tanút 
elutasítottak, a vád tanúit azonban bebocsátották. Bruno Gröning 
két egykori munkatársa is köztük volt: eugen enderlin és otto 
meckelburg. különösen meckel burg – az első eljárásban még maga is 
vádlott – élesen Gröning ellen fordult. mindent elkövetett, hogy árt-
son neki.

A gondatlanságból elkövetett emberölés a vádpontok között döntő 
szerepet játszott. olyan esetről volt szó, ami Gröning „szervező tény-
kedésének“ idejében történt. 

1949 novemberében emil kuhfuß, a sparkasse hivatalnoka 17 éves 
leányával, a mindkét oldali tüdőbajban szenvedő ruthtal, részt vett 
egy Bruno Gröning előadáson.

Gröning rögtön felismerte, hogy a lányon nem lehet már segíteni, 
és ennek megfelelően nyilatkozott egy ott lévő orvosnak. meckelburg 
azonban hevesen ostromolta Gröning et, hogy foglalkozzon az esettel. 
Így jött létre az előadás után egy személyes találkozás Bruno Gröning 
és ruth kuhfuß között. Gröning bátorságra buzdította a lányt és 
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rábeszélte az apát, hogy kilenc nap után keressenek fel egy szakor-
vost. ezzel azt akarta elérni, hogy a leány, aki az orvosokról hallani 
sem akart többé, ismét orvosi felügyelet alá kerüljön. Az apa megígér-
te, hogy törődni fog ezzel.

A rákövetkező időkben lebonyolódó levelezéseket meckelburg 
intézte, és ezek egyáltalán nem jutottak el Bruno Gröninghez. Csak 
1950 májusában hallott ismét ruth kuhfußról. Az apa a közbenső 
időben könyörgő leveleket írt Gröningnek, és kérte, hogy megláto-
gathassa. meckelburg azonban nem adta tovább a leveleket, hanem 
önhatalmúlag – Bruno Gröning tudta nélkül – egy találkozást szerve-
zett kuhfuß úrral. meckelburg csak röviddel a kitűzött időpont előtt 
értesítette erről Gröninget, és rávette, hogy vele menjen.

később meckelburg azt állította, Bruno Gröning ígéretet tett a lány-
nak, hogy meg fogja gyógyítani. de ő maga volt az, aki biztosította az 
apát, hogy megpróbálja rábeszélni  Grö ning et, gyógyítsa meg a lányát. 
meckelburg jó pénzforrást látott a sparkasse hivatalnokában, amit ki 
akart használni, de ehhez szüksége volt Bruno Gröningre. e találko-
zás után Gröning szakított meckelburggal.

egyik súlyos vád, amit Gröning ellen emeltek az volt, hogy meg-
tiltotta ruthnak az orvosi kezelést. ennek ellene szólt azonban az a 
tény, hogy ő maga, amit a vád tanúi igazolni tudtak, a lányt már első 
találkozásuk alkalmával orvoshoz küldte. sőt, egy rádióbeszédében, 
1949 őszén felhívta az emberek figyelmét arra, hogy „menjenek el 
utóvizsgálatra“. A segítséget kérőknek állandóan azt tanácsolta, hogy 
legyenek bizalommal orvosuk iránt. 

ruth kuhfuß, akinek már a háta mögött egynéhány fájdalmas és 
sikertelen gyógykezelés volt, vonakodott, hogy további kezeléseknek 
vesse alá magát. 1950. december 30-án betegségének következtében 
meghalt.

orvosi szempontból dr. med. otto Freihofer egy szakvéleményben 
így nyilatkozott a ruth kuhfuß esettel  kapcsolatban:

„A józan megfigyelésnél minden laikusnak arra a 
 meggyőződésre kell jutnia, ahogy a säckingeni egészségügyi 
hivatal kinyilvánította, hogy a gyógyu lás emberi számítás sze-
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rint kilátástalan volt – tekintettel a ‚nagyon súlyos állapotra‘, ami 
az orvosi lelet szerint válságossá válhatott késedelem esetén. 
éppen így, minden be csületesen gondolkodó orvosnak, aki a 
legújabb orvosságok birtokában nem akar lemondani a termé-
szet erőiről, Prof. Lydtin szakvéleményéhez kell csatlakoznia, 
ami szerint 1949. 11. 5. előtt nagy valószínűsége nem lehetett a 
gyógyulásnak. 

Véleményem szerint már az is több mint csodálatos, hogy a 
beteg egyáltalán 1950. december 30-ig élt, ami azt jelenti, hogy 
Gröning hatására élethaladékot kaphatott.

összefoglalva szeretném még szakvéleményemet azzal lezárni, 
hogy a következő állításokat, miszerint:

1)  ‚gyógyulási kilátások fennálltak‘
2)  ‚a beteg ruth kuhfuß életidejét meg lehetett volna 

 hosszabbítani, ha Gröning úr soha nem jutott volna a közelébe‘ 
– nem lehet bebizonyítani, és ezért ezek nem az igazságnak meg-
felelő állítások.“

A Gröning elleni vádról, tekintettel a gondatlanságból elkövetett 
emberölésre, Josef  Homann, volt középiskolai igazgató, egy 1956-ban 
fogalmazott írásában így nyilatkozott:

„Az igazságot a legvilágosabban a kulisszák mögött találhat-
juk, ha a dolgokat megfordítva nézzük.

Próbáljuk meg ezt a nézetet a kuhfuß esetben alkalmazni. 
Tehát, a TBC betegségben szenvedő leány a kezdeti stádiumban 
először Gröning úrhoz megy, és ő egy, ill. másfél évig ezt a TBC 
betegséget sikertelenül kúrálja. ezt a fázist nevezzük A-nak. 

ezután a leány, mint egy halálraítélt, elmegy a professzorok-
hoz, orvosokhoz és meghal a kezelésük alatt. ez a B fázis.

megkezdődik az eljárás. Az orvosok, mint szakértők lépnek 
fel. ki kell deríteniük, ki az ártatlan. és fogadni merek, hogy 
mindegyik orvos, az egész orvosi fakultás, a világ összes gyógy-
ásza a B fázis mögé állna azzal a megjegyzéssel: ‚itt trónol az 
ártatlanság a dicsőség fényében, mert, hogyan jövünk mi ahhoz, 
hogy felelősséget vállaljunk valamiért, amit valaki másfél évi 
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kezelés alatt elrontott? ez egyenesen nevetséges és abszurd vol-
na!‘ 

és pontosan itt áll Gröning vád alatt a B fázisban. ennél fog-
va az egész modern hagyományos gyógyászat, talán a tudósok 
milliói állnak vele szemben, akik összefogva demonst rálják ártat-
lanságukat!“ *

1957. július végén tartották meg münchen vidék ülnökbíróságá-
nak esküdtszéki termében a tárgyalást. A gondatlanságból elkövetett 
emberölés vádjában felmentették Bruno Gröninget, de a természet-
gyógyász törvények elleni vétekben 2000 dm pénzbüntetésre ítélték.

noha az ítélet az első pillanatban pozitívnak tűnt, számára ez nem 
volt elfogadható. ez egyenlő volt működésének végleges betiltásával. 
Ügyvédjének hibája által, aki az ítéletet sokkal pozitívabban ítélte meg, 
mint Gröning, nem ő fellebbezett, hanem az államügyész. A második 
tárgyalás 1958. január közepén zajlott le ismét münchenben.

szakítás a Gröning szövetséggel

időközben, 1957 októberében vita kezdődött Bruno Gröning és 
a szövetség vezetősége között, amelynek kicsinyes bürokratizmusa 
nagyon ártott Bruno Gröningnek.

A vitához az okot a perben meghozott ítélet adta, aminek következ-
tében Bruno Gröningnek rövid időn belül 2000 dm büntetést kellett 
volna kifizetnie. miután ő nem fogadott el pénzt, és emiatt nem ren-
delkezett elegendő pénzzel, ezért a szövetség már az eljárás kezdetén 
elhatározta, hogy fedezi a keletkező kiadásokat. de az, hogy a pénz-
büntetés ide sorolható-e, az elnökségen belül vitatott volt. Hosszadal-
mas bürokratikus úton meg akarták vizsgálni, hogy a szövetség egy-
általán köteles-e a 2000 dm-ot kifizetni. Csak ez után akartak azzal 
foglalkozni, hogy honnan és hogyan szerezzék meg a pénzt. Így előre 
látható volt, hogy a szükséges pénz Bruno Gröninghez – ha egyálta-
lán eljut – csak későn jutna el. A szövetség tétlenül nézte, hogy Bruno 

* Grete Häusler (kiadó): unter uns steht einer, den kennt keiner, Grete Häusler 
Verlag, Wegberg, 1988.
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Gröningnek börtönbe kell mennie, ha a büntetést nem tudja kifizetni. 
ezáltal nyílt vitára került sor köztük, és végül szakításhoz.

Bruno Gröning így írt a 62 oldalas  A szövetség ténykedésének 
egyenlege című összefoglalójában:

„Ha ma összehasonlítást teszek a régebbi környezetem (az 
üzletelő meckelburg, enderlin, schmidt és Hülsman) és a mai 
környezetem (a szövetség elnökségi tagjai) között, akkor ugyan-
ahhoz a végeredményhez jutok. most is ugyanaz történt, mint 
akkoriban. ma is, azok az emberek, akik a legjobb barátaimnak 
tűntek, hasonlóan viselkedtek, mint a barátaim annak idején. 
Akkor piszkos kezű ügyeskedők csaptak be engem. ma bará-
tok tagadtak meg, akik nyugodtan tudták nézni, hogy – a perek, 
az ítéletek miatt és azáltal, hogy nem kaptam segítséget, azáltal, 
hogy autó nélkül nem látogathattam meg a közösségeket. Azál-
tal, hogy a sajtó üldözése ellen semmit sem tettek, azáltal, hogy 
csak zavart keltettek, azáltal, hogy senki sem volt jelen, ha olya-
nokra lett volna szükségem, akik a hagyo mányos tudásukkal és a 
közéletben való helyzetüknél fogva támogathattak volna és kel-
lett volna támogatniuk engem, – nem jöhetett létre az, ami miatt 
itt vagyok ezen a földön.

közülük egy barát sem harcolt értem, senkinek sem volt 
bátorsága igazán kiállni mellettem. semmi sem történt. kicsinyes 
bürokráciával egyik határozatot hozták a másik után. senki sem 
állt ki igazán értem, senki sem vetette be magát annak érdeké-
ben, hogy végre megszabadítson a perek folyamán ezektől a har-
coktól, – a sajtó ellen, egy segítőért, egy autóért, piszkolódás és 
rágalmazás ellen stb. stb. senki sem állt mellém, hogy tehessem 
azt, amiért itt vagyok ezen a Földön: 

hogy megismertessem az embereket az életerővel, és hitre 
vezessem őket.

Hogy ehhez nyugalomra van szükségem, és nem lehetek min-
dig és mindig világi, külső behatások által akadályozva, hogy iga-
zi védősáncra van szükségem, hogy zavarta lanul működtessem 
azt, amit kaptam, arra nem gondolt senki sem, senki sem a bará-
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taim közül, azok közül, akik a barátaim akartak lenni. és ez szá-
momra megszégyenítő, számomra csalódás.

- Az üzletelők hasznot akartak húzni, ezek rossz embereknek 
bizonyultak. 

- A Gröning-szövetség barátai túlságosan langyosak, egy-
kedvűek, kényelmesek, nem akarom azt mondani, hogy rossz-
akaratúak.

de az eredmény ugyanaz.
nem lettem szabad. sok barát a szövetségből nem tartotta 

meg ígéretét, minden intézkedésük csak gúzsba kötött engem.“

Weisser visszalépett, és a Gröning szövetség, amelyet soha sem 
sikerült egyesületként bejegyeztetni, röviddel ezután felbomlott. 
ennek a helyére lépett a Verein zur Förderung seelisch-geistiger und 
natürlicher Lebensgrundlagen (egyesület a lelki-, szellemi- és a ter-
mészetes élet alapjának elősegítésére). 1958-ban jött létre, és elnöke 
németországban erich Pelz, Ausztriában pedig Alexanader Loy lett. 
de ez az utolsó, még Bruno Gröning életében alapított egyesület sem 
tudta teljesíteni azt, amit ő elvárt. A jegyzőkönyvben még a neve sem 
fordult elő.

szava elűzi a betegséget

A viták és harcok alatt Bruno Gröning működése tovább folytató-
dott. Így számol be többek között dr. Horst mann 1957-ben, a neu-
es Blatt újságban (szava elűzi a betegséget című cikksorozatban):

„következő reggel Hamelből springébe utaztam, a deister 
melletti kis városkába. itt is megalakult egy Gröning-közösség. 
A kiindulási pontot néhány ember gyógyulása adta. és itt 
is megtapasztaltam azt, mint azelőtt schleswig-Holstein 
kü lönböző helységeiben, Augsburgban, Hamelnban, Bécsben, 
Plochingenben és más városokban. emberek álltak fel, és szá-
moltak be nekem betegségeikről. megnevezték az orvo sokat, 
akik kezelték őket, elmesélték gyógyulásaikat, amit Gröningnek 
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köszönhettek. és mindig készek voltak kijelen tésüket esküvel 
megerősíteni:

‚már kisbaba koromban kiugrott mindkét csípőizületem‘ – 
mesélte az ötvenéves Julie Prohnert Hannoverből. ‚később 
csak mankóval tudtam járni. Az orvos nem tudott szenvedése-
men enyhíteni. Amikor Gröning egy előadását meghallgattam, 
erős reakciót éreztem. Hátam, ami már teljesen el volt görbül-
ve, ismét kiegyenesedett. ismét tudtam járni. nem estem többé 
 vissza ebbe a régi állapotomba.‘ 

‚izületi gyulladásban szenvedtem, és állandóan gennyes kiüté-
sek kínoztak. Gröning úr megszabadított ezektől‘ – mondta 
Wilhelm Gabbel Hamelnből.

‚epepanaszaimat csak morfiummal tudtam enyhíteni‘ – 
számolt be kurt severit evestorfból. ‚Bruno Gröningnek 
kö szönhetem, hogy megszabadultam ettől a szenvedéstől.‘ 

‚súlyos cukorbajom volt‘ – számolt be robert Thies sprin-
géből. ‚de még vészesebb volt a szívizom gyengeségem. egyik 
sem kínoz már. ezért köszönetet mondok Bruno Gröningnek.‘ 

ezeket lehetne tovább sorolni. ezek az emberek, akik beszá-
moltak, különböző korúak voltak, férfiak, asszonyok és gyerme-
kek. sokféle betegséget soroltak fel, fejfájástól kezdve, ideggyul-
ladás, isiász, epe- és vesebaj, egészen a súlyos szívpanaszokig és 
a különböző bénulásokig.

de volt még valami, ami nagyon meghatott. sokan közülük 
nyíltan elmesélték a hallgatóság előtt, hogy Gröning által belső 
változást is megtapasztaltak. A siker hajszolását és az egoista 
beállítottságot a belső nyugalom, kiegyensúlyozottság és közös-
ségi gondolkozás szelleme váltotta fel.

ezekkel az emberekkel való beszélgetéseknél, akik Bruno 
Gröning által gyógyulást tapasztaltak, egy kérdés egyre job-
ban elhatalmasodott bennem. minden embernél el lehet-e érni 
a gyógyulást – vagy bátrabban kifejezve – minden betegség 
gyógyítható? Hol voltak azoknak az erőknek határai, amelyek 
Gröningből kiáramlottak? nem adódhattak itt veszélyek? (…)
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Legutolsó látogatásomnál feltettem neki ezeket a kérdéseket. 
‚nem tudok, és nem akarok senkit sem kényszeríteni‘ – vála-
szolta. ‚Ha valaki elzárkózik, és nincs meg benne a készség 
ahhoz, hogy felhasználja a rendhez ezt az erőt, akkor én sem 
vagyok hajlandó beleavatkozni. ezt az embert csak arra szó-
lítom fel, hogy a gonoszt távolítsa el, ami megakadályozza az 
üdvösségre jutást.‘ 

Lenne még egy kérdésem: ‚minden betegség különböző 
módon veszélyes. Tegyük fel, egy súlyos beteg, akiről már több 
orvos lemondott, megkér egyet, aki még a beteg életéért harcol, 
hogy hívja el önt. Tud ön még segíteni?‘ 

‚igen‘ – mondta Gröning. Teljes biztonsággal mondta ezt. ‚Ha 
a beteg hisz benne, és az orvos bízik a hivatásában, a siker nem 
marad el. A közös bizalom hihetetlen erőt tud a betegben kifej-
teni. Gyakran akkor jön a siker a leggyorsabban, ha a beteg két-
ségbeesésében megragadja az utolsó szalmaszálat.‘ “

A per folytatása

Az 1958 januárjában lezajlott fellebbezési tárgyalásnál Bruno 
Gröningnek hátrányára volt, hogy a fellebbezést nem ő, hanem az 
államügyészség adta be. de nemcsak az akkori ügyvéd ha nyagsága 
ártott neki, hanem Gröning új jogi tanácsadója is akadályokkal talál-
ta magát szemben a tárgyalás előkészületeiben, mivel nehezen jutott 
hozzá a szükséges aktákhoz.

Az első tárgyaláshoz képest további hátrányt jelentett az is, hogy az 
ellenfél tanúi sokkal határozottabban léptek fel. Úgy tűnt, hogy meg-
egyeztek „az orvosi tilalom“ pontjában. 

Így az ítélet ezúttal másképp hangzott:

nyolc hónapi börtönbüntetés gondatlanságból elkövetett ember-
ölésért, és 5000 márka pénzbüntetés a ter mészetgyógyász törvények 
megszegése miatt. Az ítéletet próbaidőre felfüggesztették. 

Anny Freiin ebner von eschenbach, aki az első és a második tárgya-
lásnál is jelen volt, ezt az ítéletet németor szág szégyenének nevezte.
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Bruno Gröning úgy nyilatkozott, azért büntetik, mert jót cselekszik. 
sérelmezte, hogy az egész per alatt senki sem érdeklődött arról, hogy 
következik be egy gyógyulás, még a saját ügyvédei sem. Ha megvizs-
gálták volna ezt a kérdést, akkor kiderült volna, hogy működését egy-
általán nem lehet más, orvosi kezelésekkel összehasonlítani. A pert 
be kellett volna szüntetni. de ennek a kérdésnek a tisztázása senkit 
sem érdekelt a tárgyaláson. előre meghatározott véleményük volt 
Gröning ről, és senki sem volt hajlandó ettől eltérni. 

de ez sem jelentette a per végét. ezúttal Bruno Gröning fellebbe-
zéssel élt. A tárgyalás időpontját 1959. jan. 22-ére tűzték ki münchen-
ben, a legfelsőbb bíróság előtt. de időközben Bruno Gröning életé-
ben tragikus dolog történt.

Útja Párizsban végződött 

1958 késő őszén második feleségével, Josettel, akivel 1955 máju-
sában kötött házasságot, Párizsba utazott, hogy az ottani rákspecia-
listával, dr. Pierre Grobonnal megvizsgáltassa magát. A többszöri 
röntgen-felvételek kiértékelése szerint gyomorrákja volt, előrehaladott 
állapotban. Grobon azonnal meg akarta operálni, de Bruno Gröning 
ezt elutasította. Visszatért németor szágba, és előkészítette a közössé-
gek  karácsonyi ünnepségeit. december 4-én magnetofonra beszélt rá, 
hogy azt mindenütt lejátszhassák a karácsonyi ünnepségeken. ezután 
ismét Párizsba ment feleségével. eközben dr. Grobon értesítette dr. 
Bellangert, a híres ráksebészt, akinek klinikáján a Henner utcában volt, 
nem messze a montmartre-tól, az operációra dec. 8-án került sor. Az 
orvosok számára az eredmény megdöbbentő volt, rosszabb, mint amit 
a röntgenfelvételek által sejteni lehetett, az operáció már nem segített. 
A sebet azonnal bevarrták.

Josette Gröning így ír erről:
„Az orvosok számára érthetetlen volt, hogy Bruno külseje alig 

árult el valamit szörnyű, belső fájdalmairól. nem tudták meg-
érteni, hogy még normálisan tudott lélegezni, hogy anyagcseré-
je az utolsó hetekben is kifogástalanul működött, vérképe sem 
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mutatott ki semmi rendellenességet. A betegség ilyen előrehala-
dott állapotában más beteg a legcsekélyebb táplálék felvételénél 
állandóan hány, és súlyos szenvedések közben lassan éhen hal. 
Brunonál ez nem így volt.“

Az orvosok legnagyobb csodálkozására hamarosan felépült, és 
 visszatért németországba, ahol részt vett a karácsonyi ünnepségeken.

1959. január közepén az újonnan megalapított egyesület elnökei-
vel három napon keresztül megbeszélést folytatott és meghatározta, 
hogyan építsék fel a művet. Az elnökök nem is sejtették, hogy ez volt 
vele az utolsó találkozásuk.

Január 21-én ismét Párizsba repült. Az ekkor jelentkező vastagbél 
elzáródása miatt elkerülhetetlen volt egy újabb operáció. 1959. janu-
ár 22-én 9 órakor – ugyanabban az órában, amikor münchenben a 
fellebbezési tárgyalás elkezdődött – operálták meg ismét. el kellett 
tűrnie azt, amit számtalan ember elkerülhetett az ő segítségével, saját 
magán azonban nem volt szabad segítenie.

Amikor azon a reggelen az altatás következtében még  mélyen aludt, 
hirtelen heves vihar támadt Párizs felett. Felesége így számolt be:

„A következő természeti jelenség is nagyon különös volt. 
1959. január 22-én, amikor férjem még narkózisban volt, egy 
hirtelen keletkező vihar, villámlásokkal és dörgésekkel kísérve, 
elsötétítette Párizs derült egét. olyan sötét lett, hogy a nappal 
ellenére is lámpát kellett gyújtani. A kórházi nővér nem győzött 
csodálkozni ilyen heves zivatar láttán.

Az operáció utáni napokon Bruno testhőmérséklete, 
 vérnyomása, érverése teljesen normális volt. két alkalommal fel 
is kelt, és kiült egy fotelbe.“

25-én kómába esett, és a rákövetkező napon, 1959. január 26-án 13 
óra 46 perckor meghalt Bruno Gröning a henner utcai klinikán rák-
ban, ahogy az orvos a halotti bizonyítványban igazolta. 

Tényleg rák volt ez? dr. Bellanger a második operáció után azt 
mondta:

„Bruno Gröning testében borzalmas, teljes belső elégés ment 
végbe. számomra talány, hogyan tudott így ilyen sokáig élni és 
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méghozzá anélkül, hogy borzalmas fájdalmakat kellett volna 
elszenvednie.“

Bruno Gröning már évekkel azelőtt így nyilatkozott:
„Ha megtiltják nekem, hogy gyógyítsak, akkor elégek belül-

ről.“

Hogy Bruno Gröning hogyan viselte el ezt a keserű sorsot, egy levél 
tanúsítja, amelyet dr. Grobon 1959. február 26-án írt az özvegynek:

„ez teljesen természetes [az orvos Bruno Gröninggel szem-
ben tanúsított áldozatkészsége és igyekezete], és mondhatom, 
hogy hatalmas támaszt jelentett Bruno Gröning bátorsága, aka-
ratereje és különleges személyisége. (…)“

dr. Bellanger egy 1974 decemberében írott levelében csodálatát 
fejezte ki Bruno Gröninggel szemben:

„Bruno Gröning szeretettel teli, értékes ember, aki mindig 
kitartott, és emberi méltósága még ma is csodálatot vált ki, tekin-
tettel szenvedésére és halálára.“

Bruno Gröning holttestét a párizsi krematóriumban hamvasztották 
el, és az urnát a dillenburgi Waldfriedhof  temetőben helyezték el.

A pert a vádlott elhalálozása miatt elintézettnek tekintették, végleges 
ítéletet sohasem hoztak.

A „herfordi csodadoktor“, aki az emberek ezreinek adott gyógy-
ulást, magányosan és elhagyatva halt meg egy kis párizsi utcában. 
miért kellett ennek így történni? miért kellett olyan keserűen szenved-
nie? miért nem tudott saját magán segíteni?

Grete Häusler a következőket írja a das Heil erfahren, das ist 
Wahrheit (Az üdvöt megismerni, ez az igazság) című könyvében: 

„Bruno Gröning a Földön eltöltött rövid ideje alatt na gyon 
sok jót nyújtott. A segítségadás és gyógyítás adottságát a bölcső-
jébe helyezték. mindenütt, ahol megfordult, csodálatos dolgok 
történtek, amit ésszel nem lehetett megma gyarázni. 1949 máju-
sában vált ismertté. A herfordi nagy  gyógyu lások után külföld-
ön és belföldön mindenütt csak róla  beszéltek, de mégis három 
hónapra gyógyítási tilalmat kapott. Üldözték, pert indítottak 
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ellene, meg akarták büntetni és elítélni. mért? kinek tett ártott? 
senkinek sem, de az emberek ezreinek tett oly sok jót, amit sen-
kitől sem kaphattak volna. Ártatlanul akarták őt büntetni! meg 
akarták vonni tőle azt, amit isten ajánlott fel neki –  segíteni az 
embereknek! 

keserűen kellett ezt a gonoszságot kihordania Párizsban a rue 
Henner utcai klinikán! nagy fájdalmak közepette égette el bel-
sőjét a Heilstrom, amit nem volt szabad továbbadnia. Az emberi 
törvény akarta ezt neki németországban megtil tani. Vádlottként 
állt a bíróság előtt mindezen hazugságok és rágalmazások alap-
ján, mint egy betörő. 

Csendben és egyedül, egy barát sem tudott róla, hordta ki az 
emberek szenvedéseit. és ez a kihordás nem volt hiába! ennek 
így kellett történnie, másképpen nem volt lehetséges, hogy segít-
sen az embereknek“ *

A Bruno Gröning: Azért élek, hogy az emberiség tovább élhessen 
című könyvében így ír Grete Häusler:

„Az ‚áldozat‘ szóval nekünk embereknek csínján kell bánnunk. 
itt azonban, amikor Bruno Gröning Párizsban meghalt, ez a szó, 
a maga teljességében az igazság.“ **

Csak így volt lehetséges, hogy szavai beteljesedjenek, ahogy manap-
ság ezt számtalan sikerbeszámoló igazolja: 

„Ha már nem leszek itt ezen a földön, mint ember, illetve ha 
testemet már levetettem, az emberiség eljuthat odáig, hogy a 
gyógyulásokat és segítségeket mindenki saját maga megtapasz-
talhatja.“

* Grete Häusler: das Heil erfahren, das ist Wahrheit, Grete Häusler Verlag, 
Wegberg, 1989.

** Grete Häusler: Bruno Gröning: ich lebe, damit die menschheit wird weiterleben 
können, Grete Häusler Verlag, Wegberg, 1990.


