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GYÓGYSZERTÖRTÉNETI ÉS NÉPRAJZI ADATOK AZ ABORTIVUMOK 
ÉS ANTIKONCIPIENSEK KÖRÉBŐL MAGYARORSZÁGON 

DR SEREGÉLY GYÖRGY ÉS SZENTGYÖRGYI ISTVÁN; 

Jelen feldolgozás szervesen illeszkedik egy már 

sajtó alá rendezett és a születéskorlátozás egye
temes Cnvostörté11etével füglalkozó ta11ulmányhoz 

[1 J Munkánk célja a szülésprevenció hazai történe

tének tárgyalása, különös tekintettel a fellelhető 

gyógyszer történeti anyagra, illetőleg azokra a nép
gyógyászatban használt szerekre, eszközökre és el

járásokra, amelyek idővel - a társadahni és ter
mészettudon1ányos fejlődés során - mint antikon

cipiensek kaptak helyet a XIX és XX sz. gyógy

,szertárában 
A születésszán1 n1érséklésére irányuló e111beri tö

lekvés komplex jellege megköveteli, hogy a f6 mon

danivaló mellett érintőlegesen figyelembe vegyük a 
mindenkori társadalmi-kulturális helyzetet. Egy 

historikus feldolgozásban az antikoncipiens és 

abortív eljárások szigorú különválasztása lehetet
len. A gye1n1ek:szá1n csökkentésére irányuló szán
dék az ősi múltba nyúlik vissza, an1ikor ez a meg
külö11böztetés 1nég nen1 is létezett 

„Eslcüszöm a gyógyító Apollóra, Aszklepioszra és 

Ilügieiá1a" - hangzil{ az ókori hippokratészi eskü 

egy részlete- „sen,kinek se11i adok halálos 1nérget 

hasonlóképpen nern segitek hozzá egyetlen asszonyt 
sem magzata elJwjtásához" [2]. 13 évszázaddal ké

sőbb, a n1agya1 á1lan1alapítás korába11, eg~y harcos, 
nomád nép prünitív, inisztikus elen1ekkel átszőtt 
orvoslása keveredett a l{eresztény vallás szellemé

vel átitatott orvosi szemlélettel Az ősmagyarok 

nomád életformája lehetetlenné tette az egységes 

gyógyszerkincs kialakulását; a gyógyítás a tálto
·sok, sámá11ok és javasasszonyok kezében volt, akil{ 

javarészt ráolvasásokra és varázsszerekre építették 
gyógymódjukat. Noha írott emlékeink nincsenek e 

kor b61, mégis fel kell tételeznünk, hogy a honalapí

tók már mindazon kezdetleges szaporodásgátló is
merettel rendelkeztek, amelyek a korabeli népeknél 

fellelhetők, így a megszakított érintkezés, az egy

idejű orgaz1nus kerülése, a vagina kitö1nése füvek
kel, gyantákkal, különböző növényi, állati és ás

ványi abor tivumok és a gyeunekgyilkosság sem le

hetett ismeretlen előttük Ez utóbbiról megjegy
zendő; hogy a prünitív felfogás csak a hasznos, n1un

kára képes egyént vette emberszámba 
A kereszténység elterjedésével hazánkban is 

kialakult a kolostori orvostudomány; a papok 

gy6gyítottak, gyógynövényeket termesztettek és 

gyógyszereket készítettek A természettudományos 
.gondolkodás csak az arab világban élt tovább, ná

lunk a szigorú valláserkölcsű életet élő nők egész
ségügye bábák, javasasszonyok és füvesasszonyok 

kezében volt, hiszen férfi nem kezelhette őket A cél 

·ebben a korban legfőképpen a szülés elősegítése, 
nem pedig annak gátlása volt, amit varázsfüvekkel, 

benedikciókkal [3] és szülőövekkel [4] támogattak 
.a, bábák. Nehéz eldönteni, hogy a korai kereszté

nyek vallá,si a,szkétiz1nusa és öncsonkítása mögött 

állt-e, és milyen mértékben állt születéskorlátozási 

szándék Az öncsonkitás gyakoriságára utal min

den esetre az 1052-ben kiadott Kánoni Könyvek és 
Constitutiók 31 cikkelye, mely szerint nem lehe

tett római katolikus pap, aki bűnbeesésétől való 
félelmében férfiatlaiiitott>t magát [5] 

A szigorú, szemérmes élet 1nellett azonba11 1nár 

az Árpád-házi királyok idején kezdett tért hódítani 

a prostitúció (Budán 1279-ben intézményesült, 

Pozsonyban 1373-ban már bordélyház létesült), 
szükségszerűen lazulást idézve elő az erkölcsi felfo

gásban Közrejátszott ebben a külföld példája is, 
hiszen már az 1096-i kereszteshadról, mely Ma

gyarországon átvonult, azt írta Bertlwld barát, 

hogy „számtalan férfi ruhába öltözött nőt hurcoltak 
rnagukkal, hosszú úton fajtalankodva velük" [6]. 

Egymás után jelentek meg az uralkodók törvényei 

a nemi élettel és ai1nak következményeivel kapcso
latban IV. László idejében a budai zsinat 1279-hen 

kimondta: „K iátkozzuk azokat, alcilc. gonoszul ko
raszülést, abortuszt idéznek.elő". Szerte Európában, 

így hazánkban is isn1ertté váltak az olyan című re

ceptek, mint ,,Ad menstruu1n provoca11,du11i'', Pto 

abortu" stb A XII sz-ban alapított salernoi orvosi 
iRkola Egészségügyi gyűjte1nénye 11an1arosa11 egész 
Európában, így nálunk is elterjedt .. A könyv szer
zője ismeretlen, egy XVIII. századi magyar fordí

tásában a következő olvasható, Baradlai [7] sze-
1int: „A régi Doktorok JJ!fályválcfelől írjálc 
Gyülcere valcartsa hasad megindittyák 
S Asszonyon 1neg-állott hó-szá11iot mozdittyák '' 

E néhány kiragadott példa is mutatja, hogy a szü
letéskorlátozás gyakorlata ebben az időben már 
igazolhatóan fellelhető 

A középkor utolsó szakaszában forradalmi válto

zás 1nent végbe: a hu1nanizmus kibontakozása és a 

felfedezések átformálták a gondolkodást, és kezdtek 
leomlani az egyház által emelt korlátok Arab min

tára alakultak át a kolostori gyógyszertárak, kor

szerűbb, kiszélesedő gyógyszerkinccsel. Az erkölcsi 
színvonal - különösen Mátyás idejében - tovább 

süllyedt, ugyanakkor a szülészet kérdéseivel válto
zatlanul a bábák foglalkoztak, akiknek a törvény 

előtt is tekintélyük volt, v_éleményük döntött peres 

szülészeti kérdésekben. Erthető, hogy megfelelő 
haszon fejében mindenre kaphatónak bizonyultak 

Gyógymódjaikban előtér be kerültek a menstruá

ciót előidéző szerek, 1nelyek rendszerint egyben 
abortivumok is voltak A leggyakrabban használt 

növényi anyagok ininden valószínűség szerint az 
óko1 ban is is1nert aloe, boróka, levendula, petre

zselye1n, majoranna, illetve ezek füzetei stb lehet

tek Nyelvemlékeink egyik nevezetessége, a Pray

kódex is említést tett a boróka erős magzatűző ha
tásáról. A középkorban kiteijedten használt ún 

11űségövek szintén a születéskorlátozás eszközének 
tekinthetők 

----------------------------• 
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A gyermekgyilkosság és magzatelhajtás egyre 
gyakoribbá vált a társadalom minden rétegében. 
Ennek oka a törvénytelen gyermek kitaszítottsága, 
anyjának.szégyenteljes helyzete és az anya bünte
téstől való félelme Vü!t. Ettől Beatrix sem volt men
tes, aki minden bizonnyal abortív beavatkozásnak 
köszönhette későbbi meddőségét. 

A XIV., XV , XVI sz törvényeiből is következ
tethetünk a kor viszonyaira. A budai jogkönyv 
(1425) a magzatelhajtás véghezvivőjét csupán 
száműzte a városból, ha azonban a magzatelhajtó 
szer tői meghalt az anya, úgy a beadó is halállal 
bűnhődött Halál volt a büntetése annak is, aki 
örökös magtalanságot idézett elő egy asszonyban 
A Tripartitum (elkészült 1498-ban) törvényei lehe
tővé tették, hogy a házasságtörő asszonyt „szaba
don és jogosan" megölhesse a férje [8). 

A XVI sz.-tólkezdve megindult a már kialakult 
polgárság megerősödése, egyben kibontakozott az 
a reális gondolkodásmód, amely az ember életének 
boldogabbá tétele érdekében kutatta a természet 
törvényszerűségeit :Mintegy két évszázados lassú 
érlelődés előzte meg a XVIU sz nagy természet
tudományos fürradalmát, a1nely eszmei előkészí
tője volt a társadalomban is végbemenő polgári 
fonadalmaknak a XIX. sz során .. Az egyik oldalon 
az anató1niai ismeretek kiszélesedése, a vérkeringés 
helyes felismerése, a másik oldalon Hippokratész, 
Galenosz 1nűveinek revízió nélküli elismerése és 
használata jelentkezik.. Leeuwenhoek már a spermi
u1nokat vizsgálja saját szerkesztésű mikroszkóp
j·án, amikor a fogan1zá8 és a szülés még mindig 
misztikus ködbe burkolt sziget az orvostudomány
ban 

l\fagyarország történelmének vérzivataros kor
szakát élte, sínylődve töröktől és osztráktól Idege
nek vagy külföldön tanult magyar orvosok hozták 
a tudomá11y, az orvoslás legfrissebb eredményeit 
1563-ban Sophus Frigyes mégis így írt a városi ta
nácshoz: „ iinpostorok, hajnyírók, kuruzslók és 
varázslók" gyógyítanak A nehéz körülmények el
lenére is napvilágot láttak az első orvosgyógysze
részi szakmunkák, füveskönyvek: Pápai Páriz Pax 
corporisa, Beythe András Füvészkönyve, Méliusz 
J. P Her bariuma [9J Ez utóbbi 1578-ban jelent 
meg Kolozsvárott, „az fáknak, füveknek nevekről, 
tern1észetekről és hasznairól" szól, 111agyar nyelven, 
bizonyítva egyben az abortivumok széles körű is
meretét Ilyen fejezeteket találunk benne: 

, ,De Buxo Az asszonyállat méhében az élő gyerme-
ket 11iegöli " 

„De Agno Casto Asszonyember szorult vérét 
11iegi1idítja '' 

„De Cedro. Asswnyer1iber ne é~j'en véle, 1nert 1ned-· 
dővé tészi '' 

„De Anthemide .. ha reá kötöd, vagy onnét alól 
párlod, az as.szon„ye1nber havi kórságát megindítja." 

„De Pegano. . . ne11i Jó élni véle szülő, szaporodó 
asszonnak, 1nert Meddővé tészi a Nemző rnagot el-
fogyatja." 

„De Abrotano Menstua, azaz As.szonye11iber vérét 
1negindítja '' 

„De Thlaspi. Asszonyember rútságát indítja. 
terhes Asszonyállatban„ niegöli a gyermeket." 

Beythe András 1595-ben megjelent füveskönyvé
ben a boróka erőteljes magzatűző tulajdonságát 
en1líti. 

A XVII , XVIIL sz.-ban a bábák orvosi felügye
let alá kerültek, azonban nem gyakorlati, hanem. 
csupán elméleti szempontból [10] Ismerik és gyűj
tik a gyógynövényeket, és a törvény ellenére el is 
készítik a gyógyszereket Mellettük működtek a 
XX. sz. elejéig a képzetlen, ún. parasztbábák, 
akiknek áldatlan tevékenysége nem egy tragédiát 
idézett elő az egyszerű nép körében .. Az abortívu
mok terjesztésében ebben az időben nagy szerepet 
játszottak a gyógyszmész;ek-is, akik a füvesasszo
nyokkal karöltve, kapva kaptak a jó kereseti lehe
tőségen és garmadával árulták titkos szereiket, 
sokszor „ganajpatika" szh1vonalú készítményei
ket.. A törvények továbbra is tiltották az abortuszt, 
így az 1675-ben kiadott Corpus Juris Hungarici is 
nyomatékosan síkraszállt az ilyen irányú tevékeny
ség ellen .. A bábáknak jelenteniük kellett a teherbe 
esetteket az orvosnak és a hatóságoknak. Hogy 
ne lehesse11 őket megtéveszteni, így írt számukra 
Dombi Sámuel 1772-ben kiadott Bába mesterség e 
könyvében [11]: „ találtatnak olly r'avasz Asz
szonyok és Léányok, a kik vízi betegségben és egyébb 
nyavalyákban, mondják magokat lenni, holot terhe-, 
sek, és . . erős orvosságok által, gyermekeiket haf 
tattyák ki méhekből.." Nediliczi Váli Mihály 1759-
ben írta Házi orvosi szótárotska e. 1nűvét, amely
nek 1797-es kiadásában olvashatjuk: „Ketske-rágó 
fa bogyóinak magvát meg-törvén az ember borban 
ii:nya a~ja az Asszonyi állatnak vérit lnegin
dít]a ... 

A XVIIL sz folyamán egymás után jelentek meg 
a magyar nyelvű tankönyvek bábák számára [12] 
Steidele János Magyar bábamesterség e könyve 
1777 -ben pl. felhívta a bábák figyelmét a törvény 
előtti hívatásuk teljesítéséhez szükséges tananyag 
elsajátítására is, nevezetesen a fogamzás megálla
pítására, vagy a gyanús koraszülés körülményeinek 
kiderítésére. Ter1nészetesen továbbra is a bábák 
voltak - hivatali tisztük ellenére - a legtöbb 
abortusz és 1nagzatelhajtás részesei. Weszprénii 
István „Bába n1esterségre tanító könyv" -ében ol
vashatjuk [13]: „. senlci által magokat annyira 
megvesztegettetni ne engedjék, hogy a gyermeket a vi
selős Asszonyból vagy egy vagy más mód által erősza
kosképpen ki-hajtsák, vagy hogy az Annya hasában 
1negöljék " 

Valószínűleg a XVIII sz. első felében írta szer· 
zője a Vácon kiadott „Házi orvosságok" e n1unká
ban az „Aszszonyok hó-szám fel-akadásáról" a kö
vetkezőket: „A fekete ürmöt Artemisia főzd-meg 
vízben a beteg magát fő-képpen ágyéka tájáig azzal 
párollya és lábait melegen abban áztassa" A mű 
további születésgátló rendelvényei: 

1 Combok, Jábs:zárakdörzsöléseésfekete üröm, kakuk
fű, ni.ajo:ranna teakeve1·ékének ivása 

2. Levendulavüág mézben 
3. Tört fahéj, szerecsendió-virág, sáfrány borban áz

tatva, esetleg még keverve a kék liliom gyökerének a.sza·· 
lás után megtört porával, italként elfogyasztva 

4. Kifejezetten a „szegény rend" szá1nára rendeli: 
a) babért borban megfőzni és 1neginni, 
b) pirosító fű gyökerét borban megfőzni és meginni 

1 
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A drogokkal végzett kuruzslás mellett a bábák 
végezte erőszakos abortív beavatkozások, a nép 
hagyományos fogamzásgátló módszerei és a babo
nák végtelenje képezte e korszakban a születéskor
látozáá legfőblúnódszereit. 

A XVIII sz. második felétől a szülészet és nő
gyógyászat - ha nem is kizárólagosan - végre 
szakavatott orvosok kezébe került A társadalmi
kulturális fejlettség akkori fokán az egyszerűbb 
emberek is jobban kiismerték magukat a gyógynö
vények és gyógyszerek körében és egyre szélesebb 
körben végezték titkon önmagukon a magzatelhaj
tást, amelyhez az eszközöket maguk készítették, 
illetve a növényeket maguk szedték, vagy vásárol
ták a gyógyszertárból, javasasszonytól, noha a 
Monarchia 1787-es törvénykönyve főbenjáró bűn
nek minősítette a gyermekelhajtást és 1 hónaptól 
5 évig terjedhető börtönnel sújtotta. 

A tudományos felfedezések a XIX sz-ban a fo
gamzást megelőző módszerek gyors fejlődését ered
ményezték a fejlettebb országokban, ugyanakkor 
nálunk alig változtattak a helyzeten .. 1802-ben még 
ilyen előiratokat találunk „az elmaradt vérzés meg
indítására" [14]: „A gummik, mellyek izgatások 
által a nyálkás nedvességeknek meg-rekedéseiket 
(menses elmaradása) oszla~ják p .. o az Ammoniai 
gummi, Galbanum, myrrha, ördögszar, sapapenum, 
opopanax és aloes." A különféle primitív magzatel
hajtó módszerek olyan nagy elterjedtségnek ör
vendtek, hogy törvényeink is rákényszerültek rész
letezésükre. Grósz Lajos a törvényszéki orvostudo-
1nány gyakorlati kézikönyvéber1 1873-Lan felhívta 
a figyelmet az általánosságban használatos sze
:rekre: Secale cornutum, fl:ondes Sabinae, Cinnamo
mum stb Az 1882-ben kiadott 8824 sz. miniszteri 
rendelet .szerint [15]: „Magzatrontás, magzatűzés, 
csecsemők alácsúsztatása vagy kicserélése a köz
törvények értelmében büntettetik" Első egységes 
büntető kódexünk, az 1878-as törvény már alapos 
részletezéssel szolgál [16] Az erőművi behatások 
sorában tárgyalja a méhnyak égetését, kitágítását 
gyökérrel, vagy más eszközökkel, a magzatburok 
megrepesztését kötőtűvel, írótollal, catheterreL A 
belső szerek közül az anyarozsot, nehézszagú boró
kát, kőrisbogárport, rutát stb: említi_ Eltér J [17] 
Törvényszéki orvostan c munkájának 319 .. parag
tafusa ugyancsak bőbeszédű Az , ,erőművi vetélés 
vegytanilag ható" okaihoz számítja a méhvér
hajtó szerek és abortuszt okozó szerek tömegét: 
a sáfrányt, ürömfüvet, fekete hunyort, fehér pe
metefüvet, székfüvet, csombort, rozsvirágot, ter
pentin olajat, mynhaport és kendermagot.. Az 
„erőművileg ható támasztó okok" közé sorolja 
különféle szalagok, szorító ruhák viselését, a szer
telen erőltetést és terhek emelését, valamint az 
erőteljes rázkódást, amit köhögés, nevetés, éneklés 
és közösülés okozhat 

A XIX sz. végére és a XX sz .. elejére tehető 
hazánkban a tudományos alapokon nyugvó anti
koncepció kezdeti időszaka. A gyógyszertárakban 
ekkor már szorgalmasan árulták a házi receptek 
szerint készült hüvelyi fogamzásgátlókat, öblítő 
szereket, labdacsokat. Az akadályokat nem ismerő 
kereskedelem gyorsan felsorakoztatta árui közé a 

nyugatról beszerzett, fogamzást megelőző oklu
zív eszközöket, a condoinot, pessariu1not, cervix: 
sapkát, spongyát, tampont, a méh üregébe helye
zendő intrauterin fogamzásgátlókat, a méhvillát, 
ezüst gyűrűt stb Századeleji katalógusok igazol
ják [18, 19], hogy ezek az eszközök minden forgal
masabb gyógyszer tárban kaphatók voltak A nagy
kereskedői árakról az alábbi táblázat nyújt tájé
koztatást (1 táblázat). 

Óvszer 
--------~-"- -

Gumicondom 
Halhólyag . 
Pa1isi szivacskák 
Occlusio-pessarium 

J. táblázat 

Ár 

5 - 8 K 
8 -12 K 
3,5- 4 K 
2 - 2,5 K 

A spermiumok elölését szolgáló házi hüvelyöb
lítő szerek (ecet, víz, szappanlé stb . .) helyét szerves 
és szervetlen sók, savanyú vegyhatású egysejtölő 
kemikáliák kezdték átvenni korszerű gyógyszer
alakok, hüvelygolyók, kúpok, zselék, krémek, 
habok formájában, amelyek ugyancsak beszerez
hetők voltak a gyógyszertárakban, noha mind
ezen szereket mint egészségügyi - nemi betegsé-· 
geket megelőző - cikkeket volt csak szabad propa
gálni Korlátlan forgalmazásuk képmutatásszerű 
akadályozásának háttere a kor álerkölcsében ke
resendő, amit talán Bloch [20] jellemzett a leg
találóbban: „ . a törvénytelen teherbeesést bűnnek 
és szégyennek tartják, ellenben ugyanakkor a szü
letendő gyermek életét szentnek tartják, a megszüle
tettét ismét becstelennek. '' 

Ebben az időben a fogamzásgátló tanácsadás -
a preventív szerek beszerzési helye miatt - nagy
részt a gyógyszertárakban folyt, de gyakorlatilag 
azt is mondhatjuk, hogy a terhességmegelőzés egész 
története során -kivéve a modern időket -füként 
azok az egyének foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, 
akik az illető korszakban magukat a gyógyszereket 
készítették 

A viszonylag hatásos fogamzásgátló lehetőségek 
birtokában sem veszítettek azonban ·túl sokat je
lentőségükből a népi hiedelmek, babonák és ku
ruzsló eljárások, melyek eredete századokra nyúlik 
vissza, felkutatásukkal azonban csak a XIX sz.
ban kezdtek alaposabban foglalkozni és az ellenük 
folytatott hathatós küzdelemre csak a IL Világ
háború után került sor. 

Temesváry [21] monográfiája kiváló forrásmun
kául szolgál e kérdésben .. Megtudjuk, hogy a bács
megyei szerbek viaszkorongot dugtak prevenció
ként hüvelyükbe, a torontálmegyei románok 
kámfort, más helyeken timsót. Az ősi szokások 
továbbéltek az alsóbb néposztályok soraiban „A nő 
közösülés után szálljon le vizelni, nyomja meg jól a 
hasát, vagy erölködjék s Jujja ki magából a terméke
nyítő anyagot.'' 

Sok helyen már a mennyegző során gondoltak 
aÍra, hogy a házasság gyermektelen legyen. Ebből 
a célból a menyasszonyi koszorú egy ágát tűzbe 
vetették (Pest m_). A menyasszonynak zárt lakatot 
kellett átlépnie (Sopron m.). Volt ahol a zárt laka-
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i;ot a kútba dobták s csak akkor veszítette el gyer
mekelhárító erejét, ha felhozták és kinyitották [22]. 
Muraközben az esküvői ruhába tűket szúrtak s 
-eköré annyi ésmµó kántorfonalat köttek, ahány 
éves gyermekteleruiéget kívántak Nógrád megyé
ben a n1e11yasszony 1negfelelő számú gabonasze
met dobott a kútba. Baranyában annyi parázs
szénre vizelt, ahány eszte11dős inagtalanságot akart 
Krassó-Szörény megyében az esküvő ~l.~tt a 
menyasszony annyi ,kapcsot tartott a s~alabai;, 
ahány évig nem kíva:it gyeri;ieket, a felV:id.~ki .~ot 
ara háttal annyi lépcsofokra lepett az eskuvo elotti 
napon, ahány éves meddőséget ó~ajtott [23] Ka.
lotaszegi babona szerint, ha a no kereszteletlenul 
meghalt gyermek csontj~ból magánál t~rt el?y ~~
rabot terméketlen lesz tole [24] Ha a no havi vere
vel b'ekeni egy halott férfi genitáliáit, meddővé 
-válik, ezért mondják a magtalan nőre azon a vidé
ken, hogy „holtra peselt" [25] Egyes falvakban azt 
tartották, hogy ha a nő több férfival közösül, k~
vésbé valószínű a terhessége Maros-Torda 11rngye
ben a nő coitus után azonnal sót nyelt Gödöllőn 
.a köldökzsinór placentaris szakaszára a kívánt 
meddőség éveinek megfelelő ~zámú 2s.om?t kö
töttek Sokhelyütt a gyermekagyas no agyat egy 
idegen asszony vetette meg titokban, hogy ezzel el
kerüljék a további gyermekáldást (Békés m ), 
vagy a szemetet az ablak felé söpörték, hogy ne 
Jegyen több gyermek 

Az ősi, ún. coitus obstructus egy sajátos für
mája is fellelhető volt ll'.l:!!,gyarországon, az ún. 
„,erdélyi eljárás", ami a periis tövének ejacul~ti~t 
megelőző összeszorításából állt, hogy az ondo ki
jutását meggátolják A prehistorikus időkből is-
1nert ún„ ,,ankat prut'' eljárást hazánkban a század
fordulón még javában alkalmazták; „a paraszt
bába megfoidítja a méhet, elfordítja a méhszájat". 
Erdély egyes vidékein Vajka~ [26] szennt: ,,Az 
-asszony üres hombárba beleha2ol, hogy nyom2a a 
.hasát a deszka." Ugyanezen a tájon a méhbe abor
tív célból fehér ürö1n, piros bazsarózsa és Inezei 
petrezselyem gyökeret helyeztek ~el Somogy .m:
gyében dívatban volt az oltatlan meszben valo allas 
·és a fött burgonyával való gőzölés Krassó-Szö
rényben többszöri érvágást ;,régezte~ abo;tusz ~~é
rése céljából. Mindenütt nagy elteIJedtsegnek or
vendett a coitus i11terruptus, amit a változatos 
népi elnevezések sokasága is bizo11yít: Baranyá
-ban szánt de nem vet", Bihar rnegyében „ne járj 
-a sz~bában'., hane1n rnaradj a pitvarban", Három-
szék és Hunyad megyében „ bent csépel kívül 
.szór", más tájakon „áldás előtt hagyd el a templ,?
mot" stb. Csököly községben (Esztergom m.) a nok 
-a „göbe görgőinek" (sertés petefészek) szárított 
porát itták oldatban a meddőség elérése céljából, 
mely módszer bizonyos tekintetben a hormonális 
fogamzásgátlás egy népi előfutárának. is tekint
hető, melyhez hasonlóról a nemzetközi nodalom 
.sehol sem tesz említést. A bánáti magyar nők 
méhviaszból készítettek pessariumot, illetve méh
nyak sapka szerű eszközt és azt helyezték fol kö
zösülés előtt Alkalmazták a coitus inter fomorát 
is [27] Az intrauterin „pessariumok" népies formá
iról Scipiades [28] írásából megtudjuk: „ ... me-

lveket a sakkjáték paraszt figu;ájához hasonló 
formában a nép egyszerű gyermekei fából faragnak 
maguknak, azt - olykor enyvezett cérnával is 
bevo11va - tá11yérjá;,ral a méhszáj elé, orsójával a 
méhnyakba, gombjával pedíg a belső méhszájba 
illesztve, egészen a inéhűrbe hel:yezendő . " 
Ugyanő e1nlíti a coitus reservatus használatát, ·va
lamint az A, B, D és E vitan1in hiányos étre11det 
antikoncipiens célból. Az egyke rendszer iégi ha
zájában, az Or1nányságban, a közösülés előtt ken
derfonállal körültekert facsigát alkalmaztak intra
cervicalisan [29] A ~sülés utáni hüvelyöblítésre 
számtalan anyagot haszllá1tak, vizet, szappan
oldatot, ecetet, karbolt stb. A század végén szerte 
Európában elterjedt növényi abortívumok voltak 
a Juniperus sabina, a Bryon1a alba, a tengeri 
hagyma, a Sarsaparilla, az Aloe, a kőrisbogárppr, 
az Asarum europeum, a Ruta grav~eolens, a Secale 
cornutum,a Crocus sativus, a rrhuja occidentalis, 
a Petrosellinum sativum, a Taxus baccata, a My
ristica fragrans stb. [30, 31]. Hajdú megyében 
Liszt [32] leírása szerint aloeból mol?yoró;iyi, 
diónyi darabokat is bevettek, rendesen szilvaheJ ha 
göngyölve. A sáfrányt pálinkában áztatva has~
nálták a rutafű és oleander mellett. „A ruttafu
vet némelyek, hogy vérzésök meginduljon, czipő-
jökben is hordozzák " 

Változatlanul kísér tett a paraszt bábák áldatlan 
tevékenysége: „Legveszedelmesebb e téren a bá
bák söpredéke lehet, kik úgy látszik, mechanikus 
úton a has forcírozott massálásával iparkodnak 
elérni az abortust" [32]. Sajnos az abortívumok 
árusításában sokszor a gyógyszerészek és keres
kedők is elmarasztalhatók voltak amint erre 
Czimmer [33] írása is utal: „Több községben emlí
tették a gyógyszerészek, hogy feltűnően sok alo.ét, 
sennát és fructus colocynthidist visznek. A ch1n111t 
kiterjedten használják Ahol nincs patika, ott a 
zsidó boltosnál kapható kéz alatt. Kinapornak 
hívják Anticoncipiensként timsó darabkát ve~e~
nek a hüvelybe .. " Az említett anyagokon kivul 
belsőleg alkalmazták a rozsdás vasport (Heves 1-.; ), 
a köszörűkő alól vett vizet (Muraköz), a töm1ent 
(Erdély) és a lőport (Szabolcs m) stb Ez utóbb!t 
abból a meggondolásból, hogy ahogyan a golyot 
kihajtja a csőből, úgy hajtja ki a magzatot is ,a 
méhből. Hüvelygőzöléseket végeztek szénapelyva
val, papsajttal stb. A krassó-szörényi oláhok é~ a 
Pest megvei magyarok mályvagyökérbél,, vag!. ced
ruságból készített orsót alkalmaztak a mehsza1ban 
Ma is kísértő, elterjedt tévhit volt a tartós szop
tatás, vala1nint a közösülés alatti női passzivitás a 
fogamzás megelőzése céljából 

Az abortusz elérésének brutális n1ódszereibe11 
sem volt hiány soha. Ide tartozott a nehéz súlyok 
e1nelése, ugrálás, táncolás, rázós úton utazás, a 
terhes has ütése, rúgása, n1assage, fürró fürdő, a 
has feszes átkötése Méhükbe gyökereket, lúdtol
lat, hajcsatot, tollszárat, kötőtűt, kathetert tol
tak fel a nők. A terhes méhbe erős hatású oldatokat 
fecskendeztek (arzénes, higanyos, jódos stb ) . A 
gravid méhszájat szivaccsal, papírtekerccsel, toll
szárral, gyökérrel stb tágították fel mesterségesen, 
vagy ujjal, elektromos árammal ingerelték tartó-

! 1 
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san az abortusz bekövetkeztéig. Még a tartós éhezés
től sem riadtak vissza egyesek Reflexes úton, 
inéhösszehúzódás révén, abortuszt kívántak elérni 
a mellbimbó és bimbóudvar mechanikus ingerlé
sével [34], mely beavatkozást később a modern 
szülészet szülésmegindításra is alkalmazta és hatá
sosságát - tokographiás vizsgálatokkal ·-- éppen 
napjainkban támasztották alá hazai szerzők [35] 

Az orvostudomány olyan vadhajtása, mint a 
homeopathia, sem volt mentes a magzatelhajtó 
szerek kínálatától s még szerencse, hogy a hatástalan 
adagok miatt ezzel legalább nem ártottak a nők-
11ek ,,Hószám-hiány, elnyomatott havi tisztulás'' 
esetére javasolták a Conium-ot, a China-t, a Cal
carea car bonica-t, aSecale-t, a Graphites-t stb. [36] 

A magzatelhajtást a nép körében in t.heoria leg
föh;éppen az Alföldön ítélték el, innen a mondás: 
„Aki a rnagzatát elhajtja, annak azt a pokolban 
tálalják föl, hogy rnegegye .. " Eddig a babonák, 
népszokások, kuruzsló beavatkozások és kevéssé 
eredményes fogamzásgátló eljár ások Szomorú fel
sorolásunk megközelítően sem teljes és hogy még 
ma sem beszélhetünk róluk egyértehnűen múlt idő
ben, arra Tarján Öngyógyítók c munkája [37] is 
kiáltó bizonyíték 

Szervezett egészségügyi felvilágosító tevékenység 
ebben az időben még nem folyt hazánkban és az 
antikoncipiens szerek: egyetemi oktatását is Jnel
lőzték, úgy gondolván, hogy az mélyen szemérem
sértő, erkölcstelen és faj ellenes lenne A maradi -
ságra jellemző többek között egyik neves nő
gyóg~yászunJ;;: felfogása is, aki 1935-ben az akkor 
korszerű antikoncipiensekről (condom, pessariun1, 
cervix-sapka spongya, stb..) így írt [28]: „JJ1éltán 
csodálatos, hogy még nagytekintélyft nőgyógyászok 
is akadnak olyanok, akik azt kívánják, hogy ezen 
védekező eljárások tudnivalóit egyeterni előadásain
kon, tanítsuk, vagy éppen, niint Frae1ikel, azt is cse
lekszik, hogy ezen védekező e(íárásokat nerncsak saját 
hallgatóiknak, hanem az egyetem bármely szakos 
1i6i hallgatóinak is de1nonstrá~ják " Mennyi jóvá
tehetetlen bűnös cselekedetet lehetett volna meg
előzni, ha ez a felfogás akkoriban áttörhető lett 
volna! 

A történeti áttekintésben szereplő abortív szerek 
és antikoncipiens próbálkozások, de még a nép
gyógyászat empirikus gyakorlata is sok esetben 
hozzájárult a tudományos kutatás sikereihez. A 
pessarium elődjeinek tekinthetők a kézzel fara
gott facsigák, a vegyi prevenciót a primitív hü
velyöblítés előzte meg, a méhenbelüli fogamzásgát
lást a méhbe feldugott eszközök stb.. Napjainkban 
több olyan gyógynövény hatóanyagát szinteti
zálják a világon, amiket régebben az alsóbb nép
osztályok varázsszerként alkalmaztak s melyek 
némelyikéről pi azóta kiderült, hogy a női 
hormonháztartás alapvető enzimrendszerének gát-
lásával átmeneti meddőség kiváltására képes, 
Amint láttuk, még a hormonális antikoncepció 
előfütára is megtalálható a nép szokásai között 
Végeredményben a természettudományos fejlődés 
és a tapasztalati megfigyeléseken alapuló néphagyo
mány alakitotta ki az antikoncipiensek korszerű 
gyógyszercsoportját. 

1945 után az országszerte fellendült egészségügyi 
nevelő munka felvette a küzdelmet a babonák, a, 

maradiság, a magzatelhajtás és a hatástalan fo
gamzásgátló módszerek használata ellen Az éventa 
100 OOO-re tehető [38] illegális abortuszok további 
elterjedésének megfékezése céljából 1956-ban meg
könnyítették a vetélések legális, orvosi lebonyolí
tásának feltételeit A klasszikus antikoncipiensek 
használatának népszerűsége továbbra sem érte el a, 

kellő szintet, ugyanakkor még a kórházakban vég
zett terhességmegszakítások esetében is mind töbh 
egészségügyi és szociális ártalon1 vált ismeretessé„ 
A korszerű fogamzásgátlás__a női belsőelválasztású 
mirigyrendszer pontosabb megismerésén alapnló. 
orális, hormonális lehetőség révén lett elfogadható 
vá, mely eljárás bevezetésére 1967-benkerült sor ha-. 
zánkban [39], elsősorban azzal a célzattal, hogy 
a kedvezőtlenül szaporodó legális művi abortu
szokat megfékezzük és helyette egy jelenleg világ-

- szerte elfogadott, hatásos módszert vezessünk be .. 
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papAtaqeemuqeLKue u JmH02parjjuqelKUe iJaHHbre o npaNe
HeHUU a6op1nU8HblX cpeOcme u npomueo1a1iamoqubtX npe
. napa1noe e Ben2puu 

ABIOpbI µ,aro1 OŐ30p 06 HCIOpHKO-ctiap!IIauesrHqecKOj\1 
pa3BHTIH1 aőopTHBHbIX H rrpor11so3aqaroqHhIX cpe,D;CTB Ha 

·OCHOBaHHH H\1€IOll.\HXC5I B pacnop5J)l(CHHH aBTOpOB )J;aHHblX 

B BettrJHIH 11 06 3THürpa!}J11qecKHX ,D;aHHhIX 3IHX cpe;:i;crs 
Dpn 11c1op1111e:Ko~1 062ope OHH r~acaro1cH HapO,r:J;HbIX o6hI
'tfaer, C).eBepHH 11 :10WHbIX Hp;ett, sa1eM paccA1arp11saroT 
'l:IanpaI3JieHHe pa313HTI1H B HaCTOHIJ;ee speM.\l 

Di Gy. Sereg.ély-D1.I. Sientgyö1g;yi: 
Pha'nnaziegeschichtliche und ethnogtaph&"Jche Anqaben zu 
den .Abottivn1.itteln und den Antikonzipienzien ín Unga1 n. 
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GYÓGYSZERKÖNYVI KENŐCSÖK VÍZTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
INFRAVÖRÖS HŐKÖZLÉSSEL 

HEILNÉ FÜREDI ZSÓFIA 

Gyógyszervizsgálataink során gyakran szerepel 
kenőcsök víztartalmának meghatározása A Ph. 
Hg„ V. és VI előirata szerint a szárítási vesztesé
get úgy kapjuk meg, hogy szárítószekrényben egy 
6ráig · 40-50°-on tartjuk a vizsgálandó anyagot, 
majd a hőmérsékletet 100-110°-ra emelve, ál
landó súlyig szárítjuk. Az állandó súlyt megkapjuk, 
ha „ a szárítás fülya1nán két - egyn1ás után 
·egy órás időközben végzett - súlymérés különbsé
.ge a szárított anyagra vonatkoztatva grammon
ként legfeljebb 1 mg" [1, 2]. 

A nedvességtartalom meghatározására több 
1nódsze1 is1neretes Zalai isn1ertet i1éhány szárítási 
módszert, eljárást [3], így: a száraz levegőn tör
té11ő nedvességelvonáSt, elektron1os fűtésű ter-
1nosztátot és szárítószekrényt, exszikkátorokat, 
víztartalmú anyagoknak kiizzított i1átriu1nszulfát
tal történő víztelenítését stb. Szász és Papp [4] 
.a11alitikai célra a fentieken kívül K. J/ischer víz-
1neghatározási rnódszeré11ek is1nertetésével, annak 
pontosságával foglalkoznak Közlik a végpontjel
.zés lehetőségeit, valan1int az egyszerű kivitelezési 
módszert, gumisapkával ellátott Erlenmeyer-lom
bikban titrálva 

Infravörös hőközléssel Rédiger [5] jelentősen 
csökkentette a szárítási időt a gyógyszer vizsgála
tok során előforduló szárítási veszteség és szárítási 
maradék n1eghatározása folya1nán 

Dolgozatomban O/V és V/O típusú kenőcsök 
'Víztartalmának meghatározásával foglalkozom 

A Gyógyszerkönyvben leírt módszer Kernpler [6] 
megállapításai és a ini vizsgálataink szerint is igen 
hosszadahnas; 7-8 órai szárítási idő után érte el az 
állandó súlyt 

A V/O típusú kenőcsöknél gyakori szárítás köz
ben a kifröccsenés, mivel a víz van a belső fiizisban, 
és melegítéskor a vízgőz csak az olajos réteg szét
nyomáBa után tud elpárologni [7] 

Szakfelügyelői labmatóriumunkban már hosz-

szab b idő óta alkalmazzuk kenőcsök víztartalmá
nak n1eghatározására az illfravörös hővel történő 
szárítást.. A jól homogenizált kenőcsből olyan 
mennyiséget mérünk le becsiszolt dugójú szá
rítószelencébe, hogy a szárítási maradék 0,20-
0,30 g között legyen A szelencébe kb. 20 db üveg
golyót helyezünk és kb. 5 ml legtöménycbb11lkoholt 
öntünk. 

Infravörös lámpa alatt, reflektáló folülettel el
látott szekrényben, 14 cm-es lámpatávolságból 
kezdjük meg a melegítést, miközben a szelencét 
mozgatjuk Az eljárás menete a következő: 

1. A kenőcsöt „emulgeáljuk" az alkoholba.n, ez
által elősegítjük az anyagátadást, azaz a kenőcs 
víztartalmának az alkoholos fázisba történő át
vitelét. 

2 Az üveggolyók megnövelik a felületet. Az 
alkoholban „emulgeált" kenőcs igen vékony ré
tegben va11 a kétszeresére megnövelt felületen, a 
ví~ párolgása gymsabb és kifröccsenés nem fordult 
elo . 

3 Az alkoholnak a fentieken kivül más szerepe 
is van: a víz párolgását is elősegítjük vele. A ke-· 
nőcsben levő víz sokszmosát - kb. 5 ml alkoholt 
- adva hozzá, a víz párolgási hőjét lényegesen 
csökkentjük, mivel az alkohol és víz azeotrop 
elegyként párolog [8] A szelence felett kialakuló 
gőztér egyensúlyát enyhe légáram létrehozásával 
megbonthatjuk. Ezt úgy oldjuk meg, hogy gumi
labdára kihúzott végű üvegcsövet helyezünk, s óva
tosan „pumpáljuk" a levegőt a szelence fölé. 

A V/O és O/V típusú kenőcsök víztartalmát a 
fent ismertetett módon 60 pere alatt elpárologtat
juk, és a kalciumoxidos exszikkátor ban lehűlt ke
nőcsöt mérjük. A készítmények a jelzett idő alatt 
elérték az állandó súlyt. Ebben az esetben azt úgy 
ellenőriztük, hogy a 60 percig IV-lámpa alatt szá
rított vizsgálandó anyagokat még két ízben 10-10 
percre visszahelyeztük a lá1npa alá és az exszikká-


