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Üdvözlet Mindenkinek! 
 
Hasonlóképpen! 
 
Kis bevezető után a kérdésem a 

következő lenne. Hogyan védekeznek a 
hivatásos és nem hivatásos nők az ellen, 
hogy teherbe ne essenek (pl. boszi)? 

 

Kezdjük az egyszerű nép 
egyszerű leányaival.  

Sehogy. De tényleg. A paphoz 
nem mennek, mert az még ki is átkozza 
őket, ha ilyen istentelenségekre akarják 
rávenni (a gyermek áldás, ez ellen 
védekezni szentségtörés...) A 
füvesasszony adhat dolgokat, de azokat 
többnyire nyakba kell akasztani. 
Képzelhetitek, mennyire hatékony. 

Amennyire a népi gyógyászatot, 
és az erre vonatkozó hagyományokat 
ismerem, nem tudtak olyan füvekről, 
főzetekről, amelyek komolyan gátoltak 
volna a fogamzást. Ennek ellenére 
virágoztak a babonák. 
Szerencsétleneknek az is nehezítette a 
helyzetét, hogy titokban kellett tartani az 
ügyet, meg hogy erre nézvést a férfiak 
sosem folytattak kutatásokat... Ellenben 
profi módszerek voltak a 
gyermekelhajtásra. Abban a könyvben, 
amiben a mérgező növények után 
kutattam, minden harmadiknál 
megemlítették, hogy anno 
angyalcsináláshoz használták. Itt kell 
megjegyezni, hogy a legtöbb társadalom 

hallgatólagosan megtűri az abortuszt, 
főleg, ha terhesség korai szakaszában 
történik. (Mondván, a 
gyerekkezdeménybe csak akkor 
költözik bele a Halhatatlan lélek, 
amikor először megmozdul. Ergo 
addig nem is számít gyilkosságnak...) 

Városi polgárasszonyok, 
nemesasszonyok 

-Hmmm. Meg köztük is sok 
olyan akad, aki valami babona alapján 
védekezik, vagyis sehogy. Egész 
egyszerűen azért, mert a többé-
kevésbé működőképes módszer 
kívülről szemlélve épp olyan, mint a 
teljesen hatástalan....   

De ők már beszélhetnek Ellana-
papnőkkel, akik megtaníthatják őket a 
számolgatós módszerre. (Ami ugye 
nem biztos, de egész jó. A többihez 
képest.) 

Elméletileg hozzájuthatnak 
segédeszközökhöz (halhólyag, X állat 
bele, stb.) de azzal is van gond. 

Hogyan szerzi be??? Itt nem 
hantázhat, hogy mire is kell... Hogyan 
beszéli rá az illető urat? Sokaknak még 
ma is vannak kifogásaik, pedig ugye a 
mai technika, és fókabél között vannak 
különbségek... És akkor még nem 
beszéltünk ezeknek a holmiknak a 
sterilitásáról. 

A másik középkorban elterjedt 
módszer az időben történő 
megszakítás.  Gond: Van-e elegendő 
önuralmuk?  



MAGUS                                                                          Gátlások fogamzásra                                                    Kalandozok.hu 

2 
 

Tudják-e mitől lesz a gyerek? Ne röhögjetek, 
van róla fogalmuk, de konkrétan? Anno nem volt 
egyértelmű ez se...  

Továbbá érdekességként: Évezredeken át 
hitték bizonyos anyagok fogamzásátló hatásában. Pl. 
méz, gránátalma belseje, stb. A hölgy úgy használta, 
ahogy ma zseléket szokás.  

Ami a jó benne: olcsó, és nem lebukás a 
beszerzése. Néha működik. Szóval nem 100%, de 
jobb a semminél.  

Főrangú nemesasszonyok, vagyonos nők, 
stb. 

A korábban elmondott okokból kifolyólag 
előfordulhat, hogy az ő módszereik sem védenek 
igazán. De nagy részük mar ismeri hol lehet 
beszerezni a teljesen biztos szereket, és van is 
pénzük beszerezni azokat. Persze náluk is gond 
lehet, hogy hogyan szerezzek be feltűnés nélkül, de 
könnyebben megoldják.  

Megj.: A várúr lánya ettől még simán úgy 
maradhat, mivel a hajadonokat fel se világosítják, 
hogy mi ellen kellene egyáltalán védekezni....  

- Hivatásos szajhák: Szinten nem védekeznek. 
Egyszerűen túl drága lenne minden egyes esetre... 
Max. Hordanak valami amulettet. 

- Mágiahasználók, élükön az Ellana-
papnőkkel: A legtöbbjük elég művelt, hogy tudja, 
mit, hol, mikor kell tennie. Az vonatkozik az összes 
mágiahasználó nőre. A biztos védelmet csak a 

mágikus szerek jelentik. Ez az Ellana-papnők 
és boszorkányok specije. Náluk kizárt a nem 
kívánt terhesség. A többieknél is igen-igen 
ritka. 

 
A többi esetben dobatnék rá, a fentiek 

fényébe változó százalékot, bár egyszerűbb, ha 
a KM dönt, úgyis ő ismer minden tényezőt.  
Ami a Pszit illeti.. Fájdalomokozás? 
Férfilogika. A gyerek és Te egy vagy, amíg a 
kicsi meg nem születik. Hogy varázsolsz rá 
külön??  De erre nincs is szükség. Mint 
modottam, igen változatos egyéb módszerek 
ismeretesek. 

Ennyi. Sok, de gondoltam egyszer 
elviselitek.  
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