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Házipatikák és gyógymódok a szálkai nép körében*
HOMOKI ANNA és GÉMES BALÁZS

A szerző jelkutatf,a a szálkai nép körében az elmúlt
Az adatközlők átlagos életkora 62 év,, Többmásfél évszázad gazdag népi orvoslási hagyományait, nyire háztartásban dolgozók és nyugdíjasok
Szálka községben felmérte a házi gyógyszer készletek
Természetesen teljes kép úgy alakulhat ki, ha
tartalmát, minőségét és ,az alkalmazott népi gyógyitó
majd
a község valamennyi családjánál elvégzem a
eljárásokat, A gyógyszerek ajánlása a rokonok,
felmérést,
de már így is igen gazdag, értékelhető
szomszédok között még nagyon „divatos",, Az egy-egy
kezelés után megmaradt gyógyszereket - „hogy kár- adatanyagot nyertem, s folyamatban levő kutatába ne vesszen" - mások használják fel, mint akik- saimról adok itt most számot
nek rendelte az orvos, Babonás hiedelmeken és népi
A felmérés a következő szempontok figyelembeszokásokon alapszik a népi gyógyeljárások zöme vételével történt;
Szálka községben is . Fejfájásra pl. a hideg vizes boL Gyógyszerkészletek vizsgálata: milyen gyógyrogatástól, .a vietnami balzsamos bedörzsölésig sokfészereket
tartanak otthon, mikor szerezték be ezeket
lét alkalmaznak. A vizsgálat eredménye arra hívja
mennyi
a
lejárt készítmény.,
fel a figyelmet, hogy azokban a községekben, ahol le2
Az
otthon
tárolt gyógyszerek ismerete: mil'e
telepedett orvos, gyógyszerész nem működik, még nagyobb hangsúlyt kell helyezni az egészségügyi felvilá- szokták használni, 1nennyire ismerik azok hatását,
gosításra.

*
A magyar népi mvoslás, népi gyógyászat kutatása az utóbbi másfél évszázad alatt igen gazdag
anyagot produkált, Az adatanyag nagy része azon·
ban nem a népi orvoslás kutatása, hanem nyelvészeti munkálatok, vagy néprnjzon belül néphit-népszokás-leírások „melléktermékekén t" gyűlt öszsze, Ez a magyarázata annak, hogy az adatanyag
rendkívül heterngén, ami téves következtetések
forrása lehet,
Kutatásaim célja éppen ezért az élő gyakmlat
vizsgálata. Meghatározott földrajzi területen, 1Ueghatárózott időben adatokat gyűjteni és az adatok
alapján vizsgálni, hogy jelenleg- az ingyenessé vált
orvosi ellátás és a majdnem ingyenes gyógyszerellátás időszakában-milyen hagyományos népi
gyógyszereket és eljárásokat alkalmaznak Célom
volt vizsgálni, hogy milyen kapcsolat létezik a hivatalos és népi orvoslás között
Vizsgálataimat Szálka községben végeztem 1977,
február 5 és május 9 között
Szálka Tolna megyei község; a megyeszékhelytől
13 km-re fekszik Lélekszáma 590, lakói többségében svábok és Heves megyéből települt magyarok.
A faluban heti két alkalommal van körzeti orvosi
rendelés, gyógyszertár nincs,
37 családnál végeztem helyszini felmérést, föleg
az id,ősebb generáció körében, Úgy gondoltam
ugyanis, hogy e korosztálynak van elsősorban már km ánál fogva is-gyógyszerre szüksége, ugyanakkor ők azok, akik a népgyógyászati hagyománya'
kat jobban ismerik és a népi gyógymódokat alkalmazzák.
*Az 19 7 7. ev1 soproni R.ozsnyai Eznlékversenyen
elhangzott előadás

mennyire tartják be az orvos előírásait
3, Kutattam továbbá azokat a népi gyógyító eljárásokat, amelyeket a gyógyszerekkel párhuzamosan, esetleg helyettük alkalmaznak

Megdöbbentő, egyben elgondolkoztató, milyen
hatalmas mennyiségű gyógyszer van hozzá nem
értő emberek kezében. Olyan család nem akadt,
ahol gyógyszert ne találtam volna, átlagosan 1415-félét, de az is előfordult, hogy 43-féle került elő
és egy-egy gyógyszerféleségből több helyen 4-5
dobozzal tettek elém
Felmérésem kirívó esete egy 44 éves asszony, akinek készletében 4 doboz Eleninm, 5 doboz Codein
stibium, 5 doboz Eunoctin szerepelt a még 40 különböző gyógyszeren kívül
Azt, hogy valamiből két csomag legyen, teimészetes dolognak taitotta A gyógyszerek 40%-a már
lejárt, Így pl a Codein stibium 1973-ban, a Ridol
tabletta 1974-ben, a Ridol kúp 1972-ben A Ridol
tablettát és kúpot a szomszédasszonya hagyta rá
A Meristin tablettát egyik ismerőse ajánlotta, egy
másik Kefalginnal ajándékozta meg, a Belloidot és
Eleniumot édesanyjától kapta
Elmesélte, hogy egy rokona állandó orvosi kezelés alatt áll, s azokat a gyógyszereket, amelyek helyett az orvos újabbakat rendel, átveszi tőle . Igaz,
még egyiket sem próbálta ki, mivel nem volt szüksége rájuk
Felvetődött természetesen a gyógyszerek selejtezésének szükségessége Sem a legnagyobb készlettel rendelkező, de jóformán más sem gondolt arra,
hogy a szükségteleneket megsemmisítse Erre általában nem tudtak okot mondani
A felmérés hatására többen előttem semmisítették meg gyógyszerkészletük jelentős részét, és ebben szívesen fogadták segítségemet

Vizsgálataim szerint az emberek általában ismerik gyógyszereiket, és tudni is akarják hatásukat;
ezen a téren határozottan igénylik a felvilágosítást
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Ez a szemlélet nein jellemző azonban a község
Ha a lakosság egy része igényli is a hatás ismerelakóira
A népi gyógyítás hívei a gyógyító hatást
tét, az összecserélés veszélye fokozott. Az idős falusi ember számára komoly probléma az idegen kézzel fogható szereknek tulajdonítják Csoporgyógyszemév kiejtése . Ők a doboz színe, nagysága, tosításukkor azt vettem figyelembe, hogyntlrehaszformája, a tabletta külleme alapján különböztetik nálják őket
meg a gyógyszereket
Fájdalomcsillapítás A fájdalmat, akárcsak vaEgy idős asszony közölte pi, hogy a Halidor lamely betegség bármelyik tünetét, a népgyógyátablettát étvágyhozó hatásáért szedi. Gyógyszerei szatban . általában önálló betegségnek tartják.
A fejfájást 50%-ban házi szerekkel gyógyítják
között volt a Peritol is; .az előzőt ezzel cserélte öszsze Ez a példa is figyelmeztet ana, hogy milyen annak ellenére, hogy egy család sem akadt, melyben valamilyen fájdalomcsillapítót ne ismertek
veszélyeket rejt magában a hasonlóság
Egy 66 éves férfi 17-fole gyógyszert mutatott. volna a hivatalos gyógyszerek közül
Az Aspirintól a Sandomigranig szinte valamenyEbből csupán hatot ismert Az ismeretlen gyógynyi
készítmény szerepelt a felsoroltak között Enszereket már több év óta őrzi. Ezek vérnyomásnek ellenére kiterjedten alkalmaznak hagyományos
csökkentők, altatók, nyugtatók, fájdalomcsillapítók A régi gyógyszerek között több volt a bon- eljárásokat is . Egy 62 éves asszony már nagyon
tatlan csomag Csupán kiváltotta őket. Az ő esete sok fájdalomcsillapít6t kipróbált, hogy időnként
is példa a fölöslegesen tárolt gyógyszer okozta ve- jelentkező igen erős fejfájását megszüntesse. Újabszélyre: egyik reggel rosszullétét Dorlotynnal akarta ban visszatért a régi eljárásához: a roham jelentmegszüntetni A hatást ráadásul pálinkával is kezésekor vizes ruhával köti be a fejét.
Hűsítő hatáson alapszik egy másik módszer is:
segítette. A bekövetkező kellemetlen, részegséghez
hasonló állapotot kizárólag a gyógyszer hatásának nyers krumpliszeleteket kötni a fejre Van aki
Demalgon hiányában cukor nélküli feketét iszik,
tulajdonította
A beteg ember általában orvoshoz fordul, utasí- melyhez előzőleg fél citrom levét keveri. Ez mintásait a.zonban nen1 pontosan követi; sokan nem denféle fejfájást megszüntet - állítja„ Más is haaz előírt adagban, hanem saját elgondolásuk szerint tásosnak tartja a kávét, de citromlé nélkül.
A bevált módszerek közé tartozik a homlok és a
szeclik a gyógyszert
tarkó bedörzsölése sósborszesszel, vietnami bal„A doktor úr azt mondta, hogy naponta kétszer zsammal vagy ecetes vízzel és a fej melegen tarfél szemet vegyek be a vérnyomáscsökkentőből, tása. Fülfájás esetén kivétel nélkül a meleg gyógyíde én úgy gondoltam, jó lesz az úgy is, ha egyszerre tó hatásáról számolnak be. Kispárnát, zacskóba
veszem be a napi adagot . Csak elporlik, és tönkre- tetL meleg sót használnak erre a célra„ Általánosan
megy egy része, ha kettétöröm a tablettát" - okos- használják a kövirózsa levelét is . Van, aki ilyenkor
kodott egy idős bácsi.
jó meleg vizet önt a fülébe.
Egy másik sorozatban váltja ki a Dalgol cseppeA sósborszesz gyomorfájás esetén is általánosan
ket, de kellemetlen íze és szaga miatt csupán otthon kedvelt szer. Az egyik cukorra cseppenti és a cukőrizgeti őket. Egy harmaclik úgy döntött az első
rot elszopogatja; más cukor nélkül issza . Többen a
adag . után, hogy nem szedi tovább a Pulsotylt, ..pálinkát tartják hasznosnak. A pálinka nemcsak
-meif rossz ízű
mint gyomoreiősítő, hanem a betegségek megelő
Lehetne még tovább.sorolni a példát az önkényes zésében is kiterjedten alkalmazott szer .Gyomorgyógyszemdagolásra, melynek veszélyei közismer- bántalmakra ezeken kívül különböző teákat fotek
gyasztanak. Például: mentateát, saját maguk álEbben a faluban a gyógyszerfogyasztás túlzott
tal gyűjtött apró bojtorjánból és kamillából főzött
Sokan élnek a „gyógyszer egyenlő méreg" jelszó- teát Van, aki állott vizes borogatást alkalmaz,
val. Ez veszélyes, ugyanis erre hivatkozva csupán ezenkívül (nagyon helyesen) kekszet eszik és üres
főbb panaszaik enyhüléséig szeclik az orvos által
teát iszik
előírt készítményeket.
Hashajtás Hashajtás szükségessége esetén sem,
A faluban azonban élnek a népi gyógyítás hagyo- minclig fordulnak tabletta használatához. J6 hasmányai is. Mint ismeretes, a népi gyógyítás magába hajtónak tartják - az anyalevelet.. Egyesek szilvaolvasztotta egyfelől a racionális magyarázatokon lekvárt esznek, mások szappanos vizes beöntéssel
nyugvó, a gyakorlati tapasztalatok által megerősí szappanb61 készített végbélkúppal, a végbél láztett tudást, másfelől a babonákat. A községben még mérővel való izgatásával érnek el hashajtó hakornnkban is élnek a század elejére jellemző babo- tást .
nás hiedelmek: a 1nost 65 éves, volt kenőasszony
Az ái1izs és a kömény szélhajtó hatásáról is1nerehisz a szem1nelverésben, a szenes víz hatásában„ tes.
Cukor betegségét or vassal kezelteti, de úgy döntött,
Hasmenés Általában széntablettával kezelik.
hogy elmegy egy ún. gyógyító emberhez, aki „ki
Elterjedt
a Zamat kávé alkalmazása is Nyers,
tudja venni a cukrot az ember szervezetéből" Felösszereszelt
vadgesztenyével is értek már el eredtétel a gyógyítóban való hit
ményt.
Elvétve találkoztam olyan hiedelemmel is, hogy
Reumatikus fájdalom csökkentésére ma is alkalaz alkalmazott szer hatása bizonyos formaságokhoz kötött. Van például, aki körömágygyulladás 1nazzák a sósborszeszt, denaturált szeszt, a fájó
gyógyítására háromszor mártja forró vízbe az uj- végtagok áztatását sós vízben Jónak tartják a viet·
i1ami balzsamos bedö:rzeölé~t !!?,
·
ját, fohász kíséretében.
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A_ H o 111 o ki - B G é 111 o s: IIau'3apotheken und
Heilprakt1'.ken zwischen der Bevölkerung i:on !S'zálka
"\Te1fasse1 sa111111elten die Reliquien der volkstün1lichen 1\fedizin Z\visohen dfJr Bevölk8rung d0s Do1fes
Szálka Sie untersuchten den Inha.Jt und denAus\vahl der
"B~a1nilienapot-hoken
und die volkstün1lic:hen Tfeilpraktikcn Die ,,En1pfehlung'' von 1fedikan1fJnten
z\vischen Ver\vandten und Nachbal'(-J1l ist noch üblich
Die nach fJiner rnedizinischen Behan<llung zurückgebliebenen Arzneiinittcl \verden oft von anderen Pcrsonen
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eingeno1nn1en, fiiI \Ven1 sic vo1 sch1 ieben \vo1den sind
Za.hlreiehe I-Ieilpraktien \VLHzeln noch in _\bf1rgla.uben
auch iin Kreis de1 Bevölke1ung von Szálka Es sind ja
doch vielc -Heilvc1fal11en, difJ ein ge\visses Sinn haben,
\vie z. B kalt-e U t!?sehl8-ge, ode1 Ein1 eiben 1nit aro1natischen Salben, Ole, oder Balsa.n1en gegen ge\visse
Kopfschn1fnze11 uS\V Dio Ergebnisse der Studien I'nfen
die Aufn1e1ksa1nkcit da1aúf, dass die Gesundheitsaufkl.'.irung und-Erziehung in solc:hen Ge1noinden, \VO kein
Arzt und Apothisker p1aktisiur t, nooh wichtiger ist als
sonst

(Tolna megyei Tanác.s Gyógyszertári Közpon~ja 7101 Szekszárd, Széchenyi u. 30 Pf 45.)
Érkezett: 1977 VII 29.

ÚJ ÉDESÍTŐSZER AZ NSZK-BAN

NEM .TAVUL A KÁBÍTÓSZERHELYZET
Ref Pharm. Ztg . 122 (23), 956 (1977).

Ref

Az Egyesült Nemzetek gazdasági és szociális tanácsának kábítószer-bizottsága 1977 február 7. és 25„ között
Genfben tartott ülésén 30 tagállam képviselői mellett
további 28 áJiam megfigyelői is részt vettek.
A jelenlegi helyzetet vizsgálva inegállapították, hogy
az illegális kábítószer-kereskedelem és-· cse1npészet vá.1tozatlanul működik és folyamatosan terjed. Az egyeskábítószerekből elkobzott mennyiségeknél fajtánként
ugyan eltolódások észlelhetők, de az összkép cseppet
sen1 n1egnyugt11tó. Az ópiun1ból és morfiun1ból Jefogla.It
1nennyiségek tovább csökkentek, ezzel szen1ben a he1oin inennyisége 1975-ben 44o/0 -kal nőtt az előző évhez
viszonyítva Ez a tény is a11a a Jná.r évek óta tapasztalható irányzatra mutat, hogy a termelő országok egyre
inkább ne1n nyersanyagot és félkész árut exportálnak,
hanen1 a végter111éket, elsősorban heroin alakjában.
A titkos laborok tehát jórészt megukban a tern1elő országokban ni_űködnek. Ezekben egyidejűleg 111egnőtt
a kereslet az ecetsavanhid1id iránt, an1ely a heroin elő
állításához szükséges„ Is1nét megállapítást nyert, hogy
a heroin legjelentősebb kereskedeln1i útja a délkeletázsiai „arany háron1szög"-ből A1nsterdamba, mint a
nyugati világ elosztó központjába vezet Az USA illegális kábítószer~ke1eskedelmét főleg mexikói források
táplálják.
Az utóbbi 5 évben világszerte elkobzott „klasszikuS"
kábítószerek n1ennyisége kb-ban Az 1975 évi adatok
ideiglenesek Zárójelben az Európára eső mennyiségek

Az utóbbi években több n1este,rségcs édesítőszer került tilalrni listá.ra az Egyesület Allamokban, ezért behatóan folyik a kutatás n1ás, alkaln1as készít1nények
után Egy ilyen új anyag, an1elynek kifejlesztése a
Hoechst vegyészeti gyárban n1á.1 előrehaladott állapotban van, az Acetosulfam. Az új édesítőszer toxikológiai
vizsgálatai lezártnak tekinthetők és rövidesen kérni
fogják élehniszeripari alkahnazásának engedélyezését
A cég n1ár 1negkezdte egy kisebb tét.elek gyártását a szol··
gáló telep építését. Az Acetosulfam édesítőer·eje mintegy 200-szorosa a cukorénak és ízét jónak találják (148)
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KEVÉS A VESEDONOH
Al'M

1972

1973

1974

1975

Opium:
40 053
39 506
73 765
45 591
27 794
(1 374)
(2 081)
(2 588)
(101)
(276)
Mo1fin:
1 600
1 712
1 667
6 111
387
(1 266)
(645)
(220)
(117)
(210)
He1'0in:
1 605
1 445
l 927
929
1 113
(405)
(311)
(793)
(128)
(151)
Kokain:
561
766
1 354
1 459
2 383)
(33)
(21)
(29)
(35)
(37
Cannabis:
a) nö,·ényi részek, ina.iihuana
4 323 637
1 646 611 1584 713 1582687
2 926 787
(4 506)
(7 447)
(10 587)
(16 966)
(3 074)
b) gyanta (hasis):
(-)0 574
50 022
62 11 i
82 255
49 353
(19 792)
(27 381)
(29 294)
(H 012)
(23 305)
<;) hasis·-ola.j:
56
393
558
451
(6)
(204)
(199)
(327)
R B

Öst Ap.-Ztg.31(17),343(1971)

A Né1net Szövetségi Köztársaságban akut, hiány 1nutatkozik szervi donorokban. Ebből következik, hogy a
veseátültetések szán1a 1nessze elmarad a szükségestől
Egy legutóbb kiadott szakorvosi jelentés szeriht 1975ben az NSZK-ban a baleseti halált szenvedettek mindössze 0,9%-ában került so1 s:tervek kivételére. Ugyanezen idő alatt pl. Hollandiában a halálos áldozatok
6,8%-ából hasznosítottak valamely belső szervet, hogy
áltftluk en1beri életeket n1enthessenek rneg (154).
1l B

(151)
1971

Pharm Ztg. 122 (15), 575 (1977)

Ref

VÉRNYOMÁSMÉRÉS HÁZILAG
Pharm. Ztg 122 (25), 1070 (1977)

J„ Jahnecke prof.-nak „A hipertonia inint kockázati
című értekezése szerint: „Magasvérnyon1ás
közepes és súlyos 1negjelenési formáiban, különösen ha
ortosztatikus rendellenességekkel kell szán1olni, a vérnyo1ná.s biztonságos és veszélytelen beállítása lehetetlen anélkül, hogy a beteg sajátmaga ellenőrizze azt."
Az ipar célkit-íízése ezért egyre tökéletesebb, könnyen
kezelhető és n1egbízható olyan készülékek kifejlesztése,
an1elyek alkalmasak arra, hogy a_.beteg önmaga bá.11nikor megmérhesse vérnyoinását. Uj elvi ala,pokon épül
a Labora J\iannheün cég „Visomat" néven kihozott készüléke, amely a vérnyo1nás adatait optikai úton közli,
így azzal az előnnyel jár, hogy a hallás okozta hibákat
eleve kiküszöböli A szisztolés és diasztolés értékeket
vörös fényú fel villanásokkal pontosan jelzi és a készülék
elektronikája révén kifogástalan eredinényeket ad
A Viso1nat e1ős n1-ííanyag tokban elhelyezett elen1es
készülék. Nern na.gyóbb egy fényképezőgépnél, így alkahnas arra, hogy tulajdonosa utazásaira könnyen ina.gávai vigye. A minden készülékhez csatolt pontos utasítás lehetővé teszi, hogy a. beteg annak kezelését :::·övid
idő alatt elsajátítsa Ennek ellené1e hasznos kiegészítést
jelent, ha a gyógyszerész gyakorlati, út1nutatássa.I is
szolgál a készülék n1egvásá1olójá.nak Ara kb 200 nyu·
gatné1net u1á.1ka (152)
R. B
tényező"

