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e) Pmratfinmetszetek beecsetelésé-1 d) Lezáró; 50 gUfilllli mwbfou.m, 50 
re; 2 ce1loi.dt:n, 59 .1>ce!D111, 200 spiritus cukor, 50 víz, 1 thymol. MegJrnménye
(9-0% ), dik, m1nt a kanadab:absmn., (A-µá1iliy)„ 

Reagenspapirok 

A rna,g,;Tusµapírosok festékoldatta.l átítatntt va.gy 
mely.e]{ s.zÍrnválto·zá:sa sa~vi va,gy lúgoi;; \regyhajtás, jód 
s~olg,ál A fes,ték.Q1ldatok.at vaigy szűrőpapír,osb:a itajuk, 

bevont paµirlapok, 
otb., 'kímutrutrusára 

v1agy ecseteljrüJr. Ez 
uWbbi !1apok ·színváltozása él„sebb 

A papírlapokat megf:estésük előtt 1%-os amn1oniaioldatb:an áZitartjuk- -s
azu.t.án lieö-bI:itjük és -~sim.órra akasztva ,gzá,rítjuk. Az ~T előkészített száraz 
µa.pirost úgy festjeü!k, hogy: 

a) a szűrő,pa1pír-os1t a festéko1d.atba mái tjuk s az üve.gpá!Lcán véigig
huzzuk és ,gzárítá.s végett zisinór:ra aik,rusztju.k. 

h) a pó1s,tiapapíros egyik oldalátfino.rn, liágy~ .széles ecsettel bevonjuk 
a f:es1t1é:k.01-da1btal is ugya.;nugy •szárítjuk, 1n'Í1"}t clő:bb ············· --~OC---·~········ 

AzOlithmin-papíms.: 1 a:'louithmint vonunlk 100 spiritushan (90%) s a fil-
és 0,.5 natrium car.bo•ni.eum crys:tialli- trált tinktui·át hi,gí.tju,k 400 1spiritus
satuim-ot o.ldunk 1000 vízben, Az olda- szal (9-01%) és 500 vízzel. 
tot sem1'eg;esítjük hÍg kéll!S'avval s pa-· Kaliu·m}odidos keményitős vapíros: 
pir.sz.eJetek1re vi•sszük át A kék azo- 25 alilly:lrum tr1ti,ci-t eldör~sölünlr 25 
]Jii:hmtinpapíros ,savaktól n1egv·öT·ös·ö- vízz;el is 1·észletenként 950 fora-ó vízet 

dik öntünk hozzá, vízfürdőn fél óráig be-
Hae»UL,tox.ulinpapíros„ Oa;mpeche- ví.tjük s végül 4 kaliun1 j-0d.at.um-ot 

papí10is: 4-0 liig·num campechianae-t adva hozzá átszűrjük. A f.olyadékot 
lűiOO vízzel 24 úráig áztat'llll1k s a fo- lágy ecsettel papÍr·O:S;ra kenjük„ 
1y-ad1ék.ot fi1trálva annyi an1moniát Lakumuszpapíros kék. Charta ex
adu.nk h<azz.á, l1·ogy 1szine 1söté't barna- ploratoria lutea~ 50 Ja:c.0a musica.e-t 
v·Öl'ÖS J~en. vízzel 12 órán át kivonunk, hogy a 
Kemén.yítőpapíros.:· 10 amylum-ot el- sziil"'edék végül 1000 l·egyen s a f.olya~ 

dörz.s:ölün:k 10 víz.z.el s 980 f.01TÓ vízzel dékhoz es·eppe1tlrénit addi,g ,adunk aci~ 
pépet állítuuk elő,. A for.r ó folyad&kot ,dmn hydrochlOTicum dilufomo.t, uníg 
1sz.éJ,es e:cs:ette1l pióstapa.píTos1~a kenjülr a kék szín vöröses á1 ny:a,latúvá kezd 
fö], n1e]yet sz.oha!hő,mérsék.le.ten ,s.zá- válni. 
rítunk. Lakumu.szpapí1' a.s vö1 ö·.s„ Charta ex• 

Kongoipapí1os.: 0.1 k1on.gov-ÖTÖ·st ol- plora.toria rubra: 50 lacca mu;siCa.€.:it 
du.nk 750 1spi1 i·tu1s-bam (90,%) -és 250 1110 vízz.el 24 6ráig áztatunk, az olda~ 
vízben ,g a:z 1oldat:t:al ,a b'ev.ewt.ő, Tészhe:n t.ot fiLtTáljuk és a:nnyi .ac:idum sulfu
I1eírt rm.ó.don, papír0:s.l.apokat vonu,nk l icu1n dilu.tun1ot ·Cse,pegt.etü.n:k hozzá, 
be. hnb1"Y •Szín·e éppoo viö·rös legyen. A 

Ku1' kumapapfros: Chaa t.a explora- 1 •rörö,s fol~· adékot 24 ór1a .i11uJ.v,a újra 
toria Iut.ea: 15 curcu1nae i··hizon1.a-t ki- filtrál.iuk. 

MÁSODIK KÖTET. 

KOZMETIKA. 

TECHNIKAI KÉSZITMÉNYEK. 

TÁPSZEREK. 



i' 
•.• •.. ·.·'.!" :~; 

il 
J 

.•... ·.·1 . 

,;;;.;;,,2l 
'' /;;:q 

--- ::·_~:,~2if?_:::: --

ELSÖ RÉSZ. 

Kozmetikai es dermatológiai készítmények 
A kozmetika tágabb értelemben a test szépségápolá,sának tudománya. 

Eszközei az általános testedWs, tornázás, spo1toik mér·sékelt űzése, fizikai es 
mechanikai 111űveletek, leöntések, fürdések, dörzsölés-ek (fr-ottag·e, massage), 
villamozás, víz~ és napfürdők stb. A tulajdonképeni kozmetika a test külső, 
látható felületének ápolása és .szépítése megfelelő eszközök alkalmazásáv-al. 
A kozmetika szo1·-os kapcs.oJaib.an van a bőrgyógyá,szattal (dern1atol()gia) s. 
az arcbőr, fejbőr, kézbőr, a körmök, haj, a szen1üreg, .a szem ápolásán kívül 
hozzát.artozik az 01·r és fül fo:rmázása és a fo.gápolás n1ellett a fo.gász.wt bi
zony-os műveletei (lnai;zkirozó .fo.ga:k a1kaln1azása -stb.). 

Vonat1kozásb.a11 .áll a kozmetika a bel,gyógyászattal is„ A testből' ntiri·· 
gj ei ugyanis éppen úg;y-, mint az Organotherapia címnél már felsorolt hclsö 
szekréciós mirigyek külső váladékokonJrívül (izzadságzsiradék) belső (endokrin) 
nedveket is tern1elnek és <Sejtjeiknek fiziológiai műiködése a test belső miri
gs eivel .kapcsolatos„ A nemi m 1irigyek hormonjiainruk kiesésével kap0solatban 
pl. a klimaktériun1 idején ;ráncosodni, folto.sodni !kezd a bőr, :a p.aizsmirigy 
müködési zavaT.ainál n1utatkozó myx-oedemanál viaszsár.ga és vizenyősen 
duzzadt a .bőr, a Ba.sedow-Jrórnál túlságos izzadás és :bőTfol,tok mutatkoznak 
rajta s ugyanily foltok az Addison.Jrórnál is fellépnek. Nem céluruk a bőr
gyógyászat és ennek ·belgyógyászati vonatkozásait részJ.etezni, csupán azok-· 
nak bizonyos irányú kozm-etik:ai :kapcsolatára utalunk és arra a leh-ető.ség.re, 
hogy egyes fiziológ1ai eredetű bőrrnndelleneségeik belsőleg alkalmazo<tt sze
rekkel is megszüntethetők, éppen úgy, mint a kóros kövérnég ( adipositas) é8 
soyáuyság is. A k·ozn1e.tik,át érinti ez alapon távo1abbróil .a kóros tün-eteket 
nen1 Inutató kövérség soványítókúrával való -csökkentése, továbbá ,a sovány
ságnál a hízlaló kúrák alk·rulmazása is .. 

~-\.. bőr racionális ápolásához szük.sége-s általáno.s tudnivalókat iövid 
összefoglalásban a következő sorrendben tárgyaljuk .. 

1 . ... i\. bőr szerkezetére, fiziol.ogiájára és ikén1iá.iá1a vo.natkozó általános 
tudnivalók iövid ki·Fo11ata„ 

2. A kozn1etikában használt alap.anyag.ok, azok hatás.ária való utalással 
és a kozmetiikában ha·8zn-ált segítőszerek. 

3. A fizikai 1ké111ia. kozn1etikai vo.natkozá.sai. 
4. A koz111etikai készítmény-ek te-chnológiájá1a v.onatkozó ált.alános tá

jéko~tatás„ 

A bőI' szerkezete és élettana. 

_ \z elasztiku~ en1be1i bőr testünket aránylag vékony iéte#'lH~!l von~a 
be. Elettani szerepe rendkívül tág 1kórben n1ozog„ \Tédi a testet kulso be-hala
sok e1Ieu, részt-'i- esz a tesithéhnéTséklet szabál~·ozásában és az .ct-nyagcsere ter
n1ékeiuek kivála&ztásába11, továbbá belst:jében sok érzékszerv foglal helyet, 

_;\,_ bőr két főrétegből áll: először az epidern1is, a111elyhez a ha:·sonlóan 
epitheliális eredetií. ni.irigYek, haj és kör111ök is tartoznak és m·ásod-szor a 
inesoder111ális e1cdetú cutis, an1e'ly 1 iszont isn1ét két rétegből .áll. Ez a két 
réteg a co1·iun1 (i1 ha) és a subcutan kötőszfr'> et réteg„ Az epide.r1nisben ,semmi
féle edén)- t>k niur~L~nek„ legfelsőbb l·é-tpg'p tr-ljrf:ien el -y·-an szarusodva (szaru-
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há1 tya.)., A szar.uhá0tya Pik.k~lyes elhaLt .sejtekből áll, amely sejtek fokozato-
~~n Jek-0pnaik,, illey>_l~g ~elo~9dnek; Ezt a sejtveszteséget .az epider misnek 
UJOllllail ~hal~ seJtJei poto}Ják, rmg az epiderm1s legmélyebb rétegében foly
to~o~ UJ 1SeJtek keletke~nek. Az epidermis sejtk.épző rétegét stratum ger
m~n.;t1vumn.ak (Malpig~-r~teg), ~eyezzük és az említett sze1epen kívül a bőr 
sz1nevel ,kap~solatban .J:rr Jel~to;s~ggel. A coi:iumban va.nnak a véredények~ 
~ faiggyum1r1gyek, az izzads_a~rr~ek, .a ha}hagymáik és az idegrostok,. ~;\_z 
rdegr·ostok a strat1;-!n;i; ·Éf.erm_1nat1':11m1g .felnyulnak, az izzadságmirigJrek vi-
szont a subcutan kotoszovet1g nyu.lna.k le. 

„ .. ~z i_zzadságrnirigyeknek, és fag.gyúmirigyeknek finom kivezető csövecs-· 
k~1 fo1fele ,th.a;!adva, a szaruhartyan is áthatolnak s annak felületén szájnyí-
lasokkal vegzodn<ik. · 

, A b?rl}ka<;:soko:g. a .. mi!igy?k e~es vá1,adékai, a verejték, faggyúváJa-
de~, ,a haJszalcs~vess-eg tory~n"Z,BI szer~P-~ a bor felszínére -szivárognak. A bőr
nyrlasokol}, csek~ly mellillyJ.s~gu .ley~~o is hatol be a szövetekbe s viszont .a 
sz~rvez11~tbol, a v:erben lefolyo ox1dac1os folyamatok terméke .széndioxid és víz 
ezu ton 'IS ta vozük. 
. , A:- e,gé~~sé.f:es, épfel~á-mszövetü, fin-0m zsiradékréteggel bevont bőr kera-
t~nbol :~llo „ikul~o r~tege v1zben, üldhiatatlan _P:r-o.teinanyag ~ a hasonló, de la
zabbszovetu har,tyakkal ellentetben, a neuiralrs vizes sooldatokat nem bo
cs~t.~a át. V~zben a?'o.nh;;tD: ,hosszab,b idő alat! ~g~?- erősen megduzzad s a .száj
ny1lasokon at oZJnozrs utJan csekely menny1segu ,sók a bőr belsőbb rétegei-be 
b.~h<l;tolh.atnak: Lúgok a !S~!·urétegb.e :~esziváro,gnruk, mert azt meglazítják 3 
tomenyE(,n e:l 1.s. r.o~cs?lhat,Ják. Hasonlo oikokbol át.hatolhatnak azon .savak, 
egyes foJeg sav1hat,a-su ,gyogy.szeranyagok, pl. clrry.sarobin n:aphtol pyrogal-
1~~· resorcin„ ,szalicilsav (s~i n.em)„ Be?afol tov~bbá pá1:o'1g9 jód, 'higany s 
koi;~yebben, ath,atoln~ 8:. ~azok, R,L o~rgen ~a haJ .szarurértegen át (hajhalvá
ny1t-as),, tovabha be.~or~~oles;~el eloseg1t';e ;n~mileg bep_,;;.to~nruk egyes zsirade
kok. Zsirokka,l bedornsolhetok a faggyum1I'lgyek ny1lasam át oldhatatlan 
a~~ago]r is mindaddig; míg a 1sz~jnyíláso~ be n~m tömődnek. A fölszívódá&t 
zs1roldoa;p.yaog9k, :pl. cedrusfaolaJnak hozzaikeverese, nagy.on elősegíti.. A bőr
ne~ b!3lsobb :retegebe, az ir}iába, alig van fö.I,szívódás és éppen ezért nehéz a 
haJ.szal.ak ~ely·e]Jben lenyuló . h,agym.ájáD}tk infekciós betegségeit gyógysze·· 
resen ]rezeln1, me~ az esetben 1•s, ha a gyo.gyanyag behatolását a külső réteg
nek, ~~gokkal valo fellazítása vagy savrukkal rtörténő maratása által is eJő
segitJük 
. ,A bőr zsí1·11áladékai„ A bőr természetes zsiJ'adéka 16.1-19.6% choJeste-

l'lll~ es 9,ho!es~e1Tn-e~ztert i,s tartalmaz, tehát nem az-ono,s a fő,leg isocholes
te1mekbol allo Janolinnal. A faggyúmirigyek nyílásán át melyek közvetle
n~l ~ haj:- ~lletve ,sző.rszálakhoz símulnruk, a bőrfaggyú álÍ·andóan a bőr fel
sz~ne1~_e s~1v.1;1rog. A bor al~tti zsírok, épp úgy mint az .emlősök,nél, zsír.savas 
ghcermbol allanak. (70-80% o.lein-, 20% palmitin- és 5 százalék stearinsav) 
Zsírtartalmú a verejték is.. " 
. . Izzadás. V~rejték. A vereitéknek az izzadtságmiiigyekbőJ való kiválá.sát 
1d~g11~geriei~, toyabbá ~ yéyn,ek a bő!' f~é .tör~nő áral1)-lása befolyá,solják, ez 
ut9bb1 a, boreqenye.k ta%1tas.i;iva1. Szend1ox1.d folhalmozodása, vagy az oxi,g.ér:
~sokk~enes a ver.?en az :zzadast fokoz~~ Ide~hatás előidézése útján fokozza az 
izzadast p.l. a p1l-0~a.rp1n, ellenb~n .c~~okkent1 az ,adrenalin, :atropin .stb .. Fin-0-
~1an poi~to,tt b-0rkosav a fag&'Y1:m1r1~yeket nem tartalmazó tenyérre, ta1lpra 
~rr;itve .neh~ny per-e !;ll~lva ~:i;os ~z~„4a,st oko.z, mely azután a miiigyerk para
liz1se ,folytan megszumJi;, mr.ert is UJabban izzadsá,gcsökkentőül alkalmazzák 
Nem erdektelen megemhtenunk, hogy cukorbetegek pilokarpintól nem izzad
:r;ak, .~llenben. adr:~alin, vagy thyr~oidin. konybinálásával erős izzasztásuk 
erheto ~l; pa1zsm1r1gy pangas .esetén a·z izzadás csupán thyreoidtnnel is fo
kozhato. 

'f''' 
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, __ jl 

. Az izzadság rendesen sava:iyúhatású, ritkán •Semleges. Az izzadság gya
kür1 kellemetlen szaga a f:ag,gyuborn:lás, iIL oxydációs termékeitől ,származik. 
Az iz~ds~g fostőan~.agokat is .szokott ".tartalmazni, melyek a fehérneműt 
meg~,zmez1k es magavwl rawad a testbol egyes illóanyagokat is (pl hagy- , .d 
mabuzt). ::,! 

A testből a bőrön át ki,váló. yeie.i!ék napi mennyisége kb. 800-1000 g Z; 
leh:t~ 1,fs 19<Jl-;-l.0:1; 0..44-2 .. 28% sz1lard anyagokat tartalmaz, mely utóbbiak- '>W 
~1a, t,0.%-®. asvany1 any.a,g, az or.ganikus anyag·ok pedig: közömbös zsírok„és -"-:_iJi~-:J!<_,„ 
il1.ozs1r~av.ak J.4--2.8% c1_1oles!e1in tartalon1mal, fehérjenyon1ok, kreatinin,, __ ---~~~-~---"=-~--,--
~a.dms~~.kus oxy1Savaik, eterkens.av-ak, fenolok, sk.atoxyl, indoxyl és karba- :~.--:;:~j 
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Bőr- és ltajpigrncntek: A bőr és haj fest-őanJ- a.gai 111a nrá1 eléggé isn1e-
11:: te,se~. ~íe~gis111~1·és~~khöz 1az utat a Bloch-f.éle dopar-e-akció mutatta meg„ Ha 
ugyanis friss ho1szoyetn1etszeteket 1:100{} dioxyphenylalanin oldatba helyezve 
37 fokon 24 órán át thern1ostatban melegítünk, úgy a szövet eg)-·-es részei sö
tét-színűre festődnek„ ~-\_ festődés a 1-eukocytá:lron, az idegvégződéseke11, haránt
csíkolt izn1okou é~ ]ege1·ősebben a.z -epide1misen mutatkozik„ A. sejtek heh:;ejé 
ben, a inagtól eltekintve, fekete rögök 1.a1kódnak le, amelyek -eset.Ieg igen finon1 
eloszlásúak is lehetnek. ~~ színképződés (pigmentképződés) az .epidern1is basá-
1is részében., a Lan.aerhans-féle sejtekben a leg-erősebb„ Az epiderrni,sen kívül 
a ha.ig·yökér sejtjei is erős doparea:kciót adnak, a haj n1aga nem reagál. fiíi
lltán a <loparcakció egyénenként eltérőleg n1utatkozik, n1égpedig J.egerősebh 
azoknáJ, akiknél a tc11nészetes pigment képződése a legerősebb, tehát pL .sö
tPtbőTÜeknél„ sötét hajú-mknál és fordítva, .gyönge pig.m-enrtképződésű-eknél a 
lr-g·g·yöng:ébb. továbbá, lTICJ"t a n-apfény, az ultraibolya-sugarak, a Röntgensu.ga-
1 ak, 1 átliun1sugara.k a dopa1eakciót .erősítik: Bioch a1Ta a következtetési e 
jnt hog;i-· a terrnészete.s pig1nentképződés a dopareakeióhoz hasonló folya1nat 
'-; Jiog·;. <l 11opareakciót és a. te1111észetes pig1nentet egy enzin1.hozza lét1e,an1ely 
a diox~·phcn~·la-lanint sötét festőanyagokká, pign1entté alal\:ítja át A pi,gn1ent 
;1 f_,an(/t'l han.<;-f-é]e spjtckben keletk·ezik ,és innen vándorol n1ásodla.gos he· 
b Pkrf' .. az epidern1isbc, a hajszálakba stb. A dopa1ea.kcióra vonatkozólag a 
11H'la11inok1 a vonatkozó is1neretek :-;zolgá.lhaínaik további felvilágosítással. Az. 
;-uuiuo~aY ak ugyanis oxidáció hatására Rötét festőanyagokká, inelaninokká 
alakul11ak .. I'\:ézcnfekvő az a ni:agya.rázat, hogy a pign1ente1k szintén oxidációs 
úton, n1égpec1ig enzi111ek közre1nüködéséve1, képződnek az an1,inosavakból, pl. 
<lioxyphellJ-" alaninbó1. rrán1ogatja ezt az álláspontot, hogy a tryptophan inár 
Jevegőn, a tyTosin pedig az állati szövete-khen található t11rositwse nevű oxi
dáló ferrnentun1 hatására 111elaninná alakul. 1Jfeirou1sku 1909-ben .ernberi bőr· 
hől cg:-. oI:r·a.n oxidáló enzimet ter1nelt ki, an1ely ac11 enalinn.c1l me]a.nint a1lkot 
Az adTenalin Kreibich és Bittorf sze1·int pign1entképző, csakhogy a Bloch ál
tal később fe-1fedezet-t dioxyphenyla<Ianin pig111en.tképző hatása s0:kkal in'éen
zívebb„ .A. dopareak:ció tehát nem specifikur;;, hauen1-1ninden o]ya.n aminosaY 
adja, an1ely e-léggé könnyen oxjdálha.tó. A dopa1earkció enzimes jellegét iga
zolja az, hogy sejtn1érgek, n1int pl. kénhidrogén, kénsav, hidrocian,sa.v, l?i-os 
.sósa'i hí_!:~· lúgok 111.egszünteOk. A dopaTe:aili:ció nagy mértékben függ a hidro
u:rn ion koncentrációjától A koncentráció optin1uma 2Xl0·8• M:iután azon· 
hau a feltéte]ezPit enzj111, a dopaoxydase előállítása, -elkülönítése eddig ne1rL 
,;;;ikP1 iilt t~s a riign1rnt képződését az an1ino.savakból esetleg kén1iailag is le-
hctnr 111ng:-.- arúzni, e kérdéssel behatóbban foglalkozni fölösle.gcsn0k tartjuk. 
Eg'ysz01 úség kedvéért az enzin1es 1nagyaráza.t0it fogadjuk el: a 'bőr .és haj szí
ne a dopaoxy<lase n1enn:y iségével arányos, ez a mennyiség pedi,g 1 észben in
dividuális, részben pedig külső okoktól, pl. a napfény hatásátóI függ„ Ha a 
dopaoxidase n1ennyisége rkevés, pl. ,a szervezet hiányos anyag-cseréje folytán, 
úgy a pig1nentképződés i-s csök1ken és .esetleg teljesen n1egszűnik; az aggkori 
n1egőszülés i-s ennek a. következménye. 

A kozmetikában használt alapanyagok és segítőeszközök„ 

~~ kozn1-etikában használt alapanyagok: nyersanyag01k és m,ás dr ógok1 a 
'ona tkozó adatokat a 10--26, továbbá a 419-490. oldalakon ismertettük. Is-
1nétlések elkerülése Yégett az ,ott közlöttekre utaJun1k ·S itt 0sak a kozmetiká
val vonatkozásba álló anyagok rövid föl-sorolására szorírbkozun.k, lehetőleg 
kite1jesz.kedve azok 1kozn1etikai hatá,sán·ak és a1k-a11nazásának jellemzé-sé-1·e i~ 
a következő beosztá.ss.a:l: 

I. Növényi dró.g.ok. II. A!La.ti drógok. UI. Festékek. lV Szervetlen és 
sze1·\0-es gyógyanyagok. v„ Illatanyagok„ 

I . . '\'övény·i dt ógok. a) rrannindrógok: Ha111.amelis, kinakére.g (chinae 
co1 tex), ratanhiagyökér, töJgyfaké-reg (quer:cus cortex), ·zsálya (salviia), ca
techu, campechiána-fa: vizes folyadél<okba, fogporokba stb. b) Savdrógok: 
Citron1, ecet, st:yraxgyanta, benzoegyanta, stb. -e) Illóolajdrógok." Kakukfíí 
(thymus), mentha, zsálya (.salvia), méhfű ,(melissa), lavandula, káimus (aco
rus), l'Ozn1arin, angelika (ar·changelica), továbbá az összes illóolajok (Lásd 
23-29 .. oldal.) és ezek any.anyövényeL d) Nyólkadrógok.: Lenmag (linumJ, 
ziliz (althea), mályva, birsalmamag (cydonia) stb. e) Saponindrógolc: Sapo
na.ria, quilla~ a. lógeszt-enye (hyppO'cast.anus). f) Festékdrógok.: Henna, dió-
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héj (juglans, isatis, sáf1án;y (c1occus), safloT (ca1thann1s). gi (J.yantá/, l~
balz.sa.mok.~ b-enzoe, oli1banun1. styJax. 

II. Állati dró.ook.~ Ambia, castoreun1, n1oschus, 
III. Festékek.. a) Anorganikus festékek: A fehér festékek 'közül leget ő

sebben föd a bázisos ólnn1karbonát: óion1fehér (Kre111se1 \"\'eiss, v·eneziafehé1, 
HoHandf.ehér), ez azonban n1é1:ges ·S alkaln1azása tiJo:o; .. .\ tiszta áru higít.ott 
ecetsavban oldódik (az oldhataitlan rész szulfát, kTéta-, gipsz- vag:y ag:\ ag
hamisításra inutat). I..ieghasználatosabb fehér fedőfesték a cinkoxid (zincun1 
oxydatum, cinkfehér), mely az ólon1fehérrel ellentétben, kénhydro.géntől ue1n 
barnul meg. Hí.g ecetsav könnyen oldja, Hasonló finon1 fehér por a bázlsos 
bizmutnitrárt (bismu:tum 1subnitricum, spanyolfe.hé1) E há101n fő koz·n1etik,ai 
fehérfémfesték ·mellett a metalloidok és fö1dfé111ek sói: báriumszulfát (.sul~y-
pát) m:agnéziumkarbonát~ kalciun1karbonát (1kréta), k.alciun1sulfát (gipsz) és 
a ta,lkun1 nem annyira fedőanyagok, hane1n púdelek és a1·cfestékek viYŐ
és ·aJapanyagai s nem o]y fénylők, min1t a fehér n-ehézfén1festékek. Ez utób
biak közül legfontosabb a bárium'f'iz·ulfát (baritfehér, per111anensfehér, -blan_c
fix, rneJy utóbbi 20% vízzel .a po1nál na.gyobh födőképeséglí és pa,gztaalakban 
blanc-fix en pate néven kapható.) Ez anyag ·vízben és hígsavakban oldhatat
lan és ha O:ldható báriu·msók.at ne1n t.artaln1az, küls6Ieg alkal1n.azva ne111 ár
talmas. Vörö.„ festékek közül esaikis a higanyszulfid (cinóber, chinai YÖrös) 
és a bázisos ólon1-ehro1n.át, .a kék festékrk közül a fe1roferriciankaliun1 (bt>l'
Jini kék), .a sár.oák közül -a n1érges ólon1chron1át (.krón1sá1ga), a f.énylő és jó.J 
födő kadn1iun1.szulfid (kadnTiun1sá1ga). a baJ náJ, közül az un1b1a (,rasta1tahnú 
ag;vagféleség.eik) s az inkább sárgás \·asoxiclhidrát {nkke1) koz1netikai fén1-
festékek. 

b) Természetes '!'iZerves fcsfőan.va.ook.' .\z 01g·anikns fi s1óau~ agok köziil 
növényi e1edct"ück a saf.101 (safflo1, carthu11ius ti11c:torins). a kurkun1a f(':-;fő
anya.ga. a sárga Clll'·CU111in), a fcrnan1bukfa (festéke a \-(irös b1asilC'i11). a s:-lf
Tány (festék-e a -cr-ocin, po]ych1Dit), a santál--vörös, a i aihúniaYö1ö.;; (sz}l.j,· ize!r 
és parföinök festésére), az alkannagy.ökérből n;, e1't s éterbrn, alkoholban, oln·· 
jokban gyön:rörü vö1összinhen oldódó alkannin (dioxi111etil-anthrachino11)~ a 
szappanok, pon1ádék festésére h:a.sznált kakaóhéjn1.ussza (1nassa cac.ao) és ka
ramel (cukor-couleui ), végül a kloi·ofiJ (ch101oph;,·11), niely töhbn)' ire csalán
Jevele,kből alkohollal kivont és benzollal tisztított zöld festőanyag . ..Jllatl 
fe.stőanJJa.o a coccione11a (cochenille), ille'.-ve az ebből előállított ka1'111i11 
(karn1oisinvö1 ös). 

e) Mesterséges .szct ve.s fe8tőanJ1agok ,,_.\_ 111este1 séges festékek icndk.í,· üi. 
nag~ szitín1ú színváltozaiuk, iováibbá ·k,önn:.-ü alkahnazhatóságuk és olcs0 
ál'uk rniatt újabha,n ig.en nagy inérté.kben alkahn.aztatnak a koz1netikában. ~.\ 
n1egfelelő festékek kivála·sztásánál pontosan ügyelni .kell inindazon ki)1 üln1é
nye;rre, -a1nelyek között al:kaln1az11i kiván ink őket. l\.lindazou koz111eiikai k2-
:-;zítn1ényeknél, an1ely.ek a 1est olyan részeivel ke1 ülnek é1 int kezésbe, ahonnan a 
felszívóclás könnyen történhe:t, csakis nen1 n1é1ges fe.stékeket- szab.ad nlkal
n1azni. i\ltalában a legtöbb esetben csakis 111ércgn1011te.--; fest:?kek alkalllHl'l
hatók .. Ha a készít:n1ény hosszabiJ ideig van napfén;.- hatúsán<tk kité,-e, úg.} 
fény,álló festéket kell alka:hnazni, n1e1 t különben a készítn1én;.· idővel teljesen 
elveszti ..színét, vagy pe<lfg esetleg csúnya színt kap. T-Ic-1 a készítn1én~··ekhen 
lúgok vagy szappano:lc va,nna.k, úgy ]úg, ill.. 'Szappanúllú festéket kelI kivá·· 
lasztani.. Általában cél:szerií .az alkahnazandó festéket előszö1 gondosan kip1ó
bá:lni, nehogy u,tóJago:-; kellen1,etlensé.ge1knek tegyük ki u1a.gnnkat. \Tannak 
vízben, alküholban, zsírban .o.ldható, vala111int teljes·en oldhatatlan festéke,k 

A gy,akrabban használt festékek színek szerint csopo11o~ít' a a köy·et„ 
kezők: 

Sá1 {Ja festékek.: :N'-aphtol-sá1 g.a S, 01 ange II {.t\1anda1 in Sál gaJ, o!- a1~g.~ 
IV (Ci;tr.onin, Azof},avin), Viktória sárga (Tropliolin GJ, AuraJnin, \ aloc11 
sárga G és R .• Metanil .sárga 

Zöld fc<;tékek: Naphtol zöld B, :t.lalachit zöld. ('~ cinin zöld. 
Barna fer:;tékek.: Bis1narck ba1na. (Vesuvin, Excclsio1 barlla), Cong·o 

ha1na. 
Fekete festékek.: Nig1osin, Naphr1ol fekete, Dia111in fpkete. 
Vörös festékek..: Ponceau 2R, 3R, P2R, .A.zosaYfuchsin. B1illiánsponceau 

4R, Sudan IV, Fuch·sin, Savfuchsin, Eosin, E1J·th1osin, Pliloxin, Saf1anin~ 
R.hoda111in. 

Kék festékek.: Indigo, Benzokék (Dian1in kék). 
Ibolya festékek,: 11ethJ-·'libol) a, Gentianiniholya 
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IV'". Szer vet len é.s sze1 V<'S gyógyanyagok. , „ . 
Jód: A ·szinjód elsőrangú k-ozmetlikum szepléfak~~l, há~n~aszto borp1g

n1enteknél Pörsenéseki1él, hőrtüszőm~gbei:_-eged~eknel ossz.ehy~os~e~, fagyda
g·anatoknál lohiasztó„ l..1ábizza-dás, ha.Jhullas, ~,eJ~prpa eIJ~n JOdkal1umos, 3:1-
koholos, olajos, koilodiumos oldatokban, kenoesok alakJaban nyer a1kalma-

zást. ](én; ~.\ kén .a bőrbe bed?rzsö!v,e k~,~ ~~rtftk~en, ff)ként z~íi:o~ _jelen.lété
ben felszívódik .. :f,Dk~ozza a seJtek, t;le!n~ukod.ese~ es e~altaJ. e}o..~eg1t1 :1 .. ~eteg 
v-agy- lehá·mloitt borreszek ,regen-er.3;,lo~asat. :1i111;tán a kenneik an_t1DB:·r.a;.gi,ta1 ha
tása is Yan és n1e1t a rnelyebb borretegekbe ~s, be tud ~.a~?ln'l, kivalo~n, be
yá]t a bőr és a haj n1egbetegedéseinek keze.Iesere. Alkal1ákka.l, k-?mh1nalv~ 
snfükal energikusabb hatást fejt ki. Ez esetben az alkál~~k ~e.h,atásara, alk.al1-
~zulfitlok képződnek, :a1ne]yek a sz.aruképletek~t felüJdJak ~s igy, a ken me~ 
mélyebb rbteaekbe képc,s behatolni. (L. alkal1szulfidok) Mivel femekkel. sz1-
ues ·fén1 szulfidokat alkot~ hajfestő-szerek ·alkafrésze is„„ .Li\._~:Jí:oh-o.los, gly.cer1ne~, 
yizes alkalikus (Kun1•n1erf.eld víz) suspensiókb.an, kenocsok, szap_panokJ pu
cleiek alakjába.~ alkahn~zzá~. .,\ kolloidális kén hatása sokkal 1ntenz1v-ebb 
finomabb eloswasa folytan (Sulfidal). , . . 

(Jx.11gén; A kozn1-e.tifoában az oxygent i.endes-en in statu nascendi ~lkal-
111azzák. ~-\z oxygén forrásai gyanánt leginkább a pe1'o~ydo:k szerepelnek., E~ek 
közü] legelterjedtebb a hyd1o~él)-SZUI:>.e1~xyd,, a,~ely vizes ,'°l~artb.an k:aph~:to a 
ker-esk<lele.rnben. Rendesen ketfele ton1eny.segu oldat h:;.sznalatos. a, 3 ~s 30 
százaléko·s oldat, ainelyeket ,az a]ka.1111.a.zásnak 111.egfeleloen ikell_ ~~,g1tan1 ,A 
hYdr.ogenszuperoxyd oldatok nen1 telj.esen .st~:b.ilok, h':'nen1 _az, id!? f~olyaman 
his.sankiut Plbonilanak és oxygénta1ta.ln1uk telJesen ~lvesz. 1\f1nel ton1enyebbek 
az oldatok, annál gyorsabban bon1lanak. _V~nnak bizonyos aiJy~go.~, an1elye~ 
~egítségéye] a hydrogénszupe1 OX)-· d Lon1lasai iue.g, lehel: akadal~~ ozni. Ilyei~e.k. 
«hillillszulfát. an1idon.aphtolszulfosavuáiriu1n, so (e1konogen).. acetani11tl, 
szappan, kP111ényítő, dexb in, gly.kog;é11, foszfatok stb. _--;-.\cctan1l~d . alkalma
zása _AuHcrikáhan tilos, inert h;\Tdrogcnszuper.oxyd he]1ata:-;;:~ ~}a~t nitrobenz.ol 
keletkt zik btJőlc. A hydl'ogéuszuverüx)-; dot alkal1na~~sa ce1.1abol csaik ,?l.r·ap
n uY a o·okkal sz·a bad kon11Ji11álni, a-ni cl s ek nen1 bo.ntJak el. Ennek Jehetoseget 
u1i.11d7-n kon1bi11úció összcáJlításáuál .külön kell el1bírá]ni. " _ „ 

.:\ }ryclrogén·szuperox~·dot l?arba.1nidtlal ~I:kotott k~!tos \'eg:ruJete, ala~
júhau :-;zilál'dan is aJkaln1azhat;ink. Ez a, ,~~1la1d ,-e~·~1~let k_b .. 30% ,~zupe1; 
ox\ dot taiit.ahnaz„ Citro111savval yag~y fehei.1eYcl st.alnl1zalva tel.Jescn allando 

IHqw1ol) .. · · t' f 11 · ·1·1 t' k · :\ fén1e;k: peiox~ydjajbó1 fe1szabaJulo oxy~ent sz1n e~1 e :asznru11,a JU 
koz1netjkai céJokra, bá1· eg;yes peroxydok túl .künn~: e1~, nu~;~ok v1szon~ !ul n~
hPznn a<lják le oxJ-~ g-énjüket lg:\.- a i~a!riu1n,perox?d !ul eros, a; in~:;i-gnezium es 
zinkp01 ox~- d pedig túl .gyenge oxydalo hatast feJt, k~„ Sa\ an~ u k;ozegben sok
kal ('l'Ősehh hatást feitenek ki, nlivel a .sav hatasai·r; hyd1ogensz,uperoxyd 
..;zahadul fel belőlük .. :\. .persa,·ak, úgyn1•int a perboratok_, pe~·.~zulf.atok, Pf?f
k;1: ho11útok alkaln1avhatósága sokkal uagJ- obb, ?nert oxy.gep.1uket ~edvezoo
lJell adiúk le. l(oznietikai célokl'a azonban, C?a~~s a J)~·~·borat~~ ter.Je<ltek eL 

.-\z oxygéu, ill. a p.e1oxydok alkahuazasi .kore a kovetk~zo: , 
J. Ox11.r1é11-fiirdők.: Rendesen ,nát1iun1pe1borát.ot ha.szn.alnak erl'e a cel

ra. --~\_ 11Ut1iun1ve1 bol'át vízzel nátriu1n'borátra és h~tl1ogenszu:r:eroxyd1'!1' bon1-
lik. 2i1iu1áu az OXJ.-g·énes fü1 dök célja az, hogy a fürdő oxygennel tel1tve lt;
"'Vt'll a hych·.ogé11szupt11oxydból az oxygént kalaiytikus úton f~l J<;ell szaba<l1-
j~~.11i.'Il:-i e~1 katalJ- zátoTok .a kDIJ.oidfén1ek, különösen a kolloid fp~_r1.o~yd, in3;!1-
g;ano 1~eg-y íilctek (u1anganota1 tarat és IJorkősav. .n1-<:11gau·oszulf3;t..

1
e,]_ bl_}'~1J; say) ~.;znponin, gl~ cirihizin, katalytikus enzyn1ek, n11nt pl. a 111aJ1 o e oa t-

tott lícpin (Behri11g-\:VeTke) :-;tb„ _ , . 
2 .. Oxi.r;énrs bűrápofás. i-\z oxigént leacló auyiigokat per,bo1atok, pe1ox1~ 

dok s1h, k.e1lőcsükbe üsak úg·y al~.ahnazha~ó-~, ~?~'J-.·. ~zo~!J~ .' 1~t.a1:tal~.1?-· 1!_~1}:~ 
oxidúllndü anyagokat neui kcYt:'1·unk .. A. novcnJ-1 zsnadek 1;; ox1~a1hato le~en. 
11, keuőcsökbe eélsze1 űbb vazelint s nehezen szappanosi1hato any.~go.l{at, 
i11'.i11t a lanolint, kakaóvajat alkaln1az11j és ezekkel. a, n_ehezehben „~oml~~ ,c;~k; 
vel'oxitlot, \agy karban1iclhidrogénperoxido1 kon1bu1a~J\lf· Jb;\_ bo{ be '8Z~d_ ?f? 
kenőcsök ]Jt'l'OX\ dja a bőrnedvek :ka,laliti.kus anyaga1to ,e ~Hf!O v::- ?~1 a?• 
ha.-lvá11vító liatá'st fejte11ek rki -s az ily kenőcsök a .se~1ke~el_e:-;nel is k1vaJo gJ;O
g;yító fiatúsuak, az oxigén fertőtlenítő ha:tá:-;a_ f.?!ytan.' Jl} en pl. ~ k:i;r:bamid: 
h:. dt ugénsznverox~ dot 1artah11azo F'('r r1u 111-J~r JUJ~.~·.?, ~:ut~po~ ?kh}k JO a kkl _ 
ciuin perborá1os talkuJI1 .(Leukozon), YalaJJJJllt c1nkox1dddl e:-i ta urnmal e 
vert ná11 iun1pe1borát. 
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3. Körmök és haihalványítása o.xigénnel. A körön1 halványításánál 
szírtalanítás után a hy.dr-0,génperoxid .oldat felbontásá1~a igen gyorsan ható 
ammoniát szokás hozzáad·ni és a halványítást rövid ideig végezni hogv a kö
röm átlátszatlanná és merevvé ne váljon. Hasonló az eljáiás a h~j ha.iyányí
·tásán.41 i,s, melynél a tisztára mosott h;ajat híg ammoniával benedvesítve, 
1-il%-<JS hidrogénpernxid oldwttal, vcagy 1:100 perborát oldattal benedvesitjük 
s azután !Zsírozzuk. Tömény hidrogénperoxid oldatok a hajszálakat is meg
támadják s eWrt szulfidokikal keverve depilato1"iu1n gyanánt használatosak 
. A peroxidaknak a hajfestékekhez való haszná1a!át a hajápolás című fe
Jezethen j,smertet.iűk :részletesen„ 

4. Oxygénes .szá.ivizek és fo.qpor.ok.:· Ha szájvizek é,s fogporok pe1oxydo
kat tarta1m-aznak, csak .ols-an alkatrészeket sz.a.had hüzzá keverni, arnelyek 
maguJr nem oxydálódnak könnyen„ Von:atko2:1ik ez elsősorban az izesítő anya
g,o:kra. Oxygén hatá·sár.a teljesen n1egváltozik: a. geranial (citral), citTonellal 
és ált&lában az aldehydek, HL aldehydeket tartalmazó olajok a telítetlen ve
gyületek egy része. Nem változik meg a n1enthol, ·menthyl~cetát, borneo! 
borny.lacetát, ol. menthae, geraniol, euka.Jyptol thJ n1ol stb. Fogporok céljaira 
perboratokat keverünk n1-egfelelő .a·lapanyagol\.1kaL 

Szén. (Carboneun-i„) A kozmetikában -esaik a sze1·ves anYagok: cuko1 ,:é1 
stb .. eJ,szenesítésével n:v·ert ·sz.én használatos és kivételesen fŐgporokba fa~zén
por, szűr.éshez cs.ontszén„ A szén .kolloid.adszorbens tulajdonságainál fogva anti
szeptikus és ,szagtalanító hatást ~s ikife.it.. Használjuk n1int festő.anyagot (ko
rom, csontszén, tus), f'Z utóbbi vagy Iámpakoron1 envvvcl t1aga.kantával vaO'\ 
a.rabgun1mioldaital összedöJzsölv,C, avagy k-olloidszén, amelJ'et ,ká1nforn~k 
vagy cukornak kénsavval való elszenesítése és a :kénsavas f.ol-:i--adék utó:1ao'<l8 
dializá1lásáy.al 11J'eruek (enyv\: el fo1 n1-ábaöntve és be-száx ítva, ' rndacskákban 
is ikapható 

Víz. A víz hatása .a bő11 e kén1.iai és fizikaL Oldia a bő1 felszínén lévil 
anya:go-kat, .inindene;kelőtt a ·sókat, továbbá a zRírsavak egy 1észét, az izzad
ság protein,Jeit és hosszabb ideig· ta1tó érintkezés után földuzzaszfja a ~zaTn
hártyát és a, bőr ;többi, p1·otei_nj{'l~„ Túlságos áztatás annyi1a kiJúgÓz?,a a bőrt, 
ho,gy me~.s~aradas, n:~an n1erev e.s dul'va lesz, fő.leg ha. frotti1ozással a föl
sz1nt bo1·1to. f,ag_·p;J i;reteg inechan1kusan eltávolítottuk; e hátrányos hatása a 
nag}111cn11J1·segu ·sokat tartaln1azó úg·ynevezett ke1né1Tv vizeknél fokozottabb 
Az ásván:vvizck. fürdőYizek !közül .a nátriun1hidrokarljonát t·1rtaln1úak Iúo·o:-; 
h~tásúak,, a többieknél a sóhatás éivényesiil. _l\„ szénsavta1·/a11núa1k a fin7'11'1 
gazh~1borekoknak a hő1ön való fölhiz.se1g-ésc ié,-én n1echnnik11san (1nusszás
sz~rúen) hatnak s f1jssítő hatásií.ak. _.:_\ kéuPs \·izek n kéu i·sn101·tpf-elt hatásút 
f.eJtik ki.. A víz fizjkai hatása a .hő köz\: ctítés0n alapn 1 · a hideu víz vé1 edén\ -
szűkí1tő, gátol:i.a a bőrnedv0k kiv-álúsát, iniú1ta1 a bŐ1 nie1(';,ehb~ és .szilá.r
da:bhá 'Táli,k; a IangJ"O.s y-fz esök1kent-i. a bőr anvn°"cse1éiét· a for1óvíz vé1-
edénytágító, izzadás fokozó és hosszabban {a1 Íó alÍkaÍniazására a bőr 
kim,e1 iiltség- niiat:t, külső behatásokkal :-izen1ben érzékeny és n1eg·hülésre haj-
la1nos lesz. - · 

Savak. S<J,.sali." s~~plő, pö1 sen,ések. ~·~ uladásos bői pil osságnál (e1 \ the-
1na), .alkühollal es I?arfo1nn1cl elpgy1t,~e (L1que:~1· stiptique)„ - ÉrdeR kö 1 ön1nél 
a sosav a Jegc.sekel3·ebb ·egy0nctle11-segek feluleti len1arása és oldá,sa 1·évén 
csiszo.Iószer; szájvizckbe 0.1%-.át adjuk„ Töniényen 1\ukRzen1~11aTatc';, 'f(é1;.~·01-· 
l\~;a~'Ó„ és„ ö.sszeh,~z?: híg old.~t lábizzpdásnál _és fürdő.khe. Foszfor<>:ar. ](özön1-
bos1to foleg szaJv1zekbe (0.3%). Arzensav n11nt por (pulvi·s cosini). 1(C'nőcs6i.:· 
be vagy :tapaszba , szulfidja (auripig1nent) dcpilatoJ iun1okba Bórsor„ T':nYl1t• 
hatásánál fogva ·e]ter.iedt h.aszn.álatú há111lasztószer sze,plőknéL Rzilú1d á.lln
potbau fagyasztó: 50-6ú mp-n:r i h.aitására .a bőr Jehó]y,a rrzik„ Q/11 ÓJJlSU I' E'l'ŐS 
oxidáló és összehúzószer lábjzzadásnál Ecetsav. vér,edén\:'Ös·szehúzó hntásúnú l 
fogva frissítő, inint illatosított pipereecet n1-0sdóvizeikbe~ s ;nini a többi sa\', 
há1niasztószer-pasztákba (ilyen -az ecetből, 1nézből és kese1 ü runndulából k1> 
szült háziszer; körőn1fényesítő„ TriklórecetsaP.: n1ar ai:ószei- :-;zc1nölcsök
nél. Te)s·av: 111a1atószer szemölcs, tyukszen1, ,szeplőnél összehúzo és ncut1aJj
záló száiviz-ekbe. Oxáls·av.~ f.ehérítőszer. Borkősav iz·o·a'tó adstringen~ izzad:J.;o;. 
ná], újabban poralakban. CitromsaD: hámlasztószer

0 

swplőknél, bőrYörösség·
nél, száraz ótvarnál, össze11úzó izz:adásnáJ. fa.,g:ydagan.atoknál; 1körömcsiszofó 
és. fény-e.sítő„ Benzoesav -adstring·ens és neutralizáló száj• izekhe„ S.zalicilsnr. 
n11ni: .a többi saYa.k, 111aró -szövetroncsoJó, kis 111-ennyiségben élénkítő. a sej
tT.ek T.e.generálódásáf- elősegíti; edényszűkítő és .antiszeptikus hatása is Y-all. 

YUJ(.sze1nek, bőrduzzanatok, pig1nentf.01tok, sze111ők lehánilasztásiua. főleg
tapaszalakban hatásos: híg· .alkoholos oldata izzadá:~. hő1 fnggyusodás s hajhul-

_,,„,;,<-< 
·'''0;±!:.'' 

·;::;2z;5fz _ 
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lásnál, hi1;ltőpo1 ban lábizzadásnál. C.ser-.sav (ta11nin) izzadásnál, fa.gydagana
toknál, .aJakfölpattogzásnál, fag~ydagan.atokra, ikö1·ön1lágyítóul, szájvizekbe 
f.oghúserősítőül; hajfestők al1k.atTésze. Di:brón1t,annin formaldehid vegyülete 
a tannob1on1in szintén antisz·epti:kus és adstringens. Hasonló és viszketés el
lenes hatású a Heliob1 on1in, an1ely tannin, bróm, formaldehyd és carbamid 
ypgyülete. 

„:\. .savakhoz hasonló a11k,aln1azt-atásúak a savanyú sók is„ 
Alkaliák. Híg oldatban a bőrh-á:mot duzzasztó, lágyító és oldó 11atásúak„ 

Tü1né11>-- lúgok a bői t teJj.esen el,marják. Oldatu1k, mint a szappanok, a bő;r ... 
fngg> úi emu1geálja ~ az izzadság szabad 2:1sírsavjait lek·öti; duzza,sztó hatá
sukkal a föJös .szaruanyag-ot va.gy erős-en ·Színeződött bőrt -oldani képesek. A 
11útro11lúg, főleg alkalikus .szappanok.ban, a kálilúg .lágy 1kenősz.appanokhan, 
a:lk-oholos szappanoldatokhan .szerepel: Mindkettő oldata túlfej 1lődött Jröröm
l'észek 1étcge111kénti leoldásá1a és főleg· szen1ölcsök lág:yítá.sára -szolgál. Az 
an11n-0nia főleg- szappanokban kámforral (opodeldok) és n1ás izgató .anya
g·okkal együtt szaruoldó szeplőnél és zsíroldó főle.g hajhuliásnál. .A.z oltott 
1nész 'lz--es szuszpenzió.ia v,;,1gy paszláj.a főleg depilatoriu111. 

A!kalikarbonátok: IJassú hán1:1:asztók, n1ert a SZiaruhárt-s-át lassabba11 
oltl.iák, inint ,az alkúliák. A bő1t kiszárítják. A káliun1 és nátriumkarbonát 
b61'·fagg~-ií rJtá\ olífók h.a;ihullásná], la-ssú hán1laszt.ók -szeplő.nél .._\ nátrium
hikarbonátot sha1upoon készítés8r·e .és szénsavas fürdőkhöz használják. 

.-1lkafir;zulfidol,: P1oteinoldó hatásuknál fogva szaruoidók és ezért főleg 
d<>pil<-itórju111o:kba használják. .\ nátriun1hyd1.oszultid főleg szen1ölcspaszták 
~„..; ~zappa11ok, u kalciu111 és há1 iu111szulfid pedig dcpilatóriu1nok céljaira 
f'zo.Jg·úl 

J1orar.· \'ízzrl h:-d1ol~zál és alkr.Jikus hatású .. \z epide1n1ist duzza5zt
.iH. zsb oldó, g·~ ( ngéu nn1iszcptikus. J)uz;r,a.sztó hatásánál fog\"a sc.gédianyag 
1nindcn ol~ a11 ( sethen, nn1ikol' \·.ala1nilycn nch<:'Z·CU f'elszÍ\0 Ódó anyagot alkal-
111az11nk a bö1 ön. liiutőpol' nlal{_j.ában izz.adás ellen használják, n1osdóporoik
ln1n alknlika1 bonútokkal <'gyii1t y]zlúg:,-ító (shau1poon), kenőcsökbe al.kaliku:--; 
hnbis<111úl !'og\.a 1ni1;_1 z:~í1 és \'ia:-;z f'lliulgeúJószet stb. 

Tin1.<;6„ ..... \ds11i11gl'llS és <1ntiszeptiiku11i, izzadús, fag·;idiaganatok ellen. 
Zi/IÍ,l'r'U.1Jiilrtc!,;· .--\ zinkklorid n1a1ó hatású, J\:ollodinn11nal eg·yiitt szen1-

iilc:.;ök ('ll( 11. ~\_ zinkoxycl ~ziÍJ"ÍÍÓ és SPnllegesítő hatású. Kór-os jzzadás, nedvező 
piii sr11ésrk11él és fag·yúsi -S('·lJ(~knél, izzadás áll.n.1 fC'hna:rt bői felületek kezelé
r-;(;re J1nsználjá1k. Hintópo1 ok és kPnőcsök a,Jiakjában alkalmazzák. 

líc;.:z é<; l\·ruln1iun1-r;ólt„ Kizárólag hajfesté.kekhe, .főlPg a lúgosítot-t réz
,.;zulfnt. int-!~ !kén, kéuhitlrogénnel. .kaliun1ft>rrocia11áttal ''agy py-rogalollal ke
,l~s nik.k\'lsó hozzúadása n1cJlc;tt tin1:afeke1é1e fest..!\.. ·kadn1iu1n-szulfát hidro
g{~11:.;zu1fiddal sárga 1:rr1néket ad s csupán szőkítőül használatos 

J.:z/i<;f crr1.11iilef-ck. Az rzüstultrát- hatása nHllÓ, élősdipusztító és összehuz6 
S;1,<'J1töl~sök ni,a1atú:-;ú1a, híg:abb 1~0í-os oldatai{ kór-os izzadásnál és .antiszep
tiku1n g\„anáut.. tcnúbbá redukáló -sze1rkkeL pl.. pyrogallollal, Ya.gy thioszul
Jaíokkal (f(•kl'te féJll< ziist, ill. <:'züs1szu1fld kt'lctkezjk) hajfesték gJ.anáut. 

Olo111rrf!11iitcfC'l-..·.: .:\z ólon1nitrát glicerinnel 1keve1 Ye izzadásnál és fel
])attogzo11 kl>zh6i 1 e, nz úlonutccfáf; é:-; szubacetál kenőcsökb.e zsírsav.as ólo111-
t.avnsznkba -s kt 11líc-:~iikhl' (1-Ieh1 akenőcs) fagyási daganatokra, izz.adás é:-; 
aknénél. 1 

Hiqon.11.: \ hig·;u1~ \t'g)ületck hatúsa PJŐsebb, in1int az ezüst só.ké ... A n1er
liuril1lorid (.<>z11úii111ríf-) fché1jp]pc,-;Hpó H1a1ó antiszeptikun1, tö1néuy oldn~ban 
o·\'uln<lást u,koz s a f Plhőrt lcliúHilasztja. Hasz.náliák ni,aró és hárn.lasztosze
~Úl szcn1ölcsöknl~l. duzza11atok11úl. t\ uksze111rik11él é.s szeplőknél, ha-jhullásnál 
1%-o~s oldathall a hc1juö\Í:st t•1ősCgÍ1:Ye antiszeptiku1n g~anánt. ~'1.. 1n.erlturt'. 
an1idol;/orid hatú:;.;a ol~ an. ullnt a szublimáté, dP so.kkal la.ssübb. P.oTialakbau 
fizá1·ító, a gyógyuló bő1·ano1núliák, főleg pjgnien.tá-eió és hajhullá:-:;nál kenő
c:-iö.kbt> és frhé1 11úth 1 <'kbP alkaln1azható. Cg~· ani1~- alkahnazást nye1·nek az 
etil{'ndi.n1nh1 higa11~ (í)ublan1iJ1), a forn1aniid é"snccinin1id higany, a n1er
ku1ltolu"\lsa\as Xa (,1f1'idol), nit~J, .kitiinő hakte1icid dczin.ficiens kerato
pJa:-;ztik1ls hatással, szappa11okba11 is hatáso:~: furunkolosc, akne, bő1tulzsi1·0-
,.;otlúsnúl és .a bőr és ha.i pal'azitás lJ<111t.aln1aiuúl. 

J~i);111ut-<>:ók. Oh1hat.atlanságuk 11iia1t g~;fnge adshingens hatásúak, kü-
1i;11üst>11 sebliintőporokban erős(•Jl szá1 ítú .:-\. bizn1ut 5'.zubnit-rát fedő
.an:vag és hiverhid1ozis11ál ki\·áló hatású„ ~--\ lu~sonló hatású Bi hidroxid é--s 
karbonát kenöc:-;ökhen. érz6keny bőTnél g-;. ulada:-;t okozl1atn.ak. 

V(<J'1ji{('(j inakfio ÚSl"Ú11J}i 011Jj(l(]Q/, a k\'HlC, :kréta, gipsz, ba1;yt., lllag ... 
nt~zin, t:llknui„ .ag·yag- horzsakő, sulirg·li. ónoxid. cinóhe1 n1elyek egy· iészét 
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a szintén inaktív földfos.tékekilrnl együtt a festékek címnél már ismertettük„ 
A kvarcpor mechanikus iisfilító- és dörzsÖrlőszer: .bőrn.tká.k: és 'bőregyenetlen-· 
ségek lekoptatására, hasonJ.óképen a horzsakő pora is. A kréta (márványpor) 
fehérrSminkek: alkatrésw: savakikial .szem•ben ne.m ellentálló és ezért ér:WJreny 
bőrnél használata nem ajánlatos. Egyébként csiszolószer főleg fogporokhoz, 
márványsz.app.anhoz; ugyanily &likalma,ztatású a m:a:gnéziullllk:ar.honát és 
roagnesiumoxyd is. A taLlru:mot folyékony sminkekhez, sminkkenőcsökhöz, 
pasztákhoz: olajokikal és zsírokkal; glicerinnel és gumminyálikával fogpaszták
hoz ,smirgiliporral keverve körömiesiszolá.shoz Í·S használják„ .A.z agyag (ho.Iu.s) 
erős szárí,tószer és finom csi1szolósz.er fényezésre,. Az ónoxidnaik ·(stan„ 
nooxid) az üvegnél keményebb ümapolt pora körömcsiszolásra használatos,_ 
töblmyir·e tallm=al keverve .. 

AUwhol. (AethylalkohoL) Az alkohol .a kozmetikában csak külső, lokális 
a1ka-lmazást nyer illatszereknél, szájvizeknél, hajSze-szeknél. Törnényebb 50---,fJO 
százalékos alkooo~ a :bőrt és nyáilk,ahártyálmt izgatja, mert vízelvonó hatüsú. 
mint a ,gJioorin Hígabb .alkohol a bőrt vörösíti s melegíti. Tömény alkohol 
hosszabb hatása .a bőrön vérbőséget és ,sav·ós izmdást idéz elő. A ·száj nyá1irn.
llártyáján 30-40 ,százalékos alikohol is gyuladá,st okozhat. A kozmetikáb'1'1 az 
a:lko.hol mint oldószer és mint bőrizgartó szerepel. Ra mint oldó.sz~.r szerepel 
pl .. illatszerelmél, úgy ,gyakran előnyösen helyettesíthető propy !alkohollal. A 
propylalkoho.1 ugyan mérgezőbb hatású, mint :az aethylaI:kohol, ez azonban a 
külső alkalma~á,snáil nem já tsziJk szerepet 

A chinolin és kininbázis antiszeptiJkus, összehúzó és erősítő hatás,sal fő
leg hajnövesztősze1 ül h.asználato.sak„ 

lchthyol. Az ichthyol és pótkészítményei, mint: fohthynat, isarol és petro
sulfol organikus ként tartalmaznak, melynek hatása a készít1né~yek tel,i
tettlen szénhidro.génjei~el együtt keratopLasztikus, regeneráló, ad.str1ngen-s es 
emel1ett fájda.lomcsi:llapító is, !eháit a !<ombinált kátránykénhatásnak meg
felelő. E készítményeket bőrtúlzsirosodás, h-ajhullás, pörsen.ések, fagydag.ana
tok, v.ér'bő bőrv-Or·ö.södések esetén ,alk:al.mazzák, továbbá 'hatásos viszketés
csillapítóul, főleg ótvar és élősdiek okozta bőrbefagségeknél ily élősdi'Cket 
(pl. rühatkák) elpusztít.ó llat&ssd. Vizes, a,hkoholos, ecetes-oldatban az ich
thy-01 iads.t.ring;ens és antiszeptikus hatása érvényesü,I, valamint az ichthyolos 
szappanokban ts.. Kevésbé jó hatásúak a telítetlen kettősvegyületeket Uell) 
tartalmazó tumen-01, thiol, thigen-01, továbbá raz o-rg.aniJkus ként tarta.J.mazo 
kénezett zsírokból !készült szappanok: Thio.sapol {1().% S), Thio.savonal (5% S)„ 

Kál"1ány.: K.oz1n,ettkai célokra úgy a fakátrány, mint a kőszénkátrány 
ha,sználatos .. A fakátrány főként phenolrnkból .és phenolaetherekből Ml. Szén
hydrogéneik és nit1·ogénta1italmú bázisok :csak kisebb mennyiség€-kben vann&k 
benne. A kő-szénkátil'ányokhai1 nagyobb a szénhydr-og:én-eik. mennyisége, de tete
m,es mennyiségű initrogéntiartalmú bázis i,s van benne. ICozmetikai .célokra 
mindkét fajta kátrány csak .üsztított formában használható.. A fakátránynál 
a tisztítás rendesen csak iabhól áll, hogy szilárd a11k:atrészeiket és a ,szurkot 
eliávolitják, míg a kőszénkátrányn.ál az izgartóhatású bázisok.at (pyridin stb.) 
is el kehl távolítani. A fakátrányoknak .többfélesége ismert: a bül\1kf.alkáfoány, 
a fenyőfaIDátrány. a borókakátrány, nyirfia1kátrány. lt kátrány hatását elsö
sor·ban a lbenne lévő phen·ol10knak, a ikőszénkátrány még a naphtalinnak is 
kösZiönhetL Ha>"t-á.sa fertőrtlenítő és acut .gyulad.ást előidéző, ami által a hőll' 
hosszasan tartó ,gyuladásai resorbeálódnak. Ezért főleg a haj megbetegedé
seinél és a kü'lön!böző hőrhánta1.ma1knál alkalmaz·7Ják„ A gyakorlatban igen -sok 
tisztitott kátrány1készítmény h.aiSználato.s .. Az Anthrasol szuro:k- és pyrirlin
m,ente.s kőszénkátrány és ugyancsak tisztított bDrókakátrány elegy.e. A 
Lianthral és a Pitral tisztított fenyőfokátrányok; a Pitral káliszappallils ol
data a Pixavon. A Pittylen fenyőd"<!Jrátránynaik, az Empyroform pedig nyir.fa
lkátrányuak formaJ.dehyddel való kondenzációs terméke. 

A kátroány elkü1Önített alkatrészei közül a phenolok, nevezetesen a 
Phenol maga, a kresolok, a guajacol stb. fertfülenítésre h.asználabsak. A ré
gebben nagy mértékben elterjedt phen;ol ,(karbóJ,sav) helyét ma már teljesen 
elfogJ1ailta a ikrezól, amelynek ma.ró és mérg.ező h.atá-sa kisebb, viszont fertőt
lenítő hatása nagyo!J.b. A krezól ill. a phenol különböző készitmények alakjá- . . „LJJ;f~'-- ... 
ban, részint ,szappanos-aJiloa.1iJms oldatban, részint .szilárd állapotban, mint ' 
savanyú alkali sók vann.ak elterjedve. Ilyen készítn1ény a Lysol, Kresapol, ---··~~~----,-:>,,,··· :~~~~~~.,, .. 
.apa/col, Paealol, Metakalin, Paralysol, Betalysol, Phenolut sfü. A naphta- .'j:i ; 

lint, bár különböző bőrbajoknál kedvező hatást fejt ki, a kozmetikában nem '( 
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használják e,1ős szaga iniatt, helyette na.gy iitkáu .a tet1ahyd1ona.ftalint, a 
Tetralint" ha·sználják. 

fJ-1Vaphtol~ Böriz.g.a.tó hatású, an.tisz.eptikus €s desodoráló tulajdo.nságú 
any.ag. Hatása a phen-o,lok'éhoz h.a,sonló. Bőrfiaggyúsodás, izzadás, hajhullás 
(L.assa1-kúra) és .szeplők elle11 használják a,Jkoholos oldatban, k-enőcs és pú-
der alakjában. , , , 

Pvroca.tecliin, Resorcin, Pv1'ogallol.:· Hatasuk len) egeben a.zonos a phe
noloikév'.al Közülü1k .cs.aki,s .a 1 cso1 cin és a pyrogal!.o,l ill. ezek acet~tjai hasz
nálatosaik„ Az acetát.ok közül különfrsen a resorcine, az Euresol te1.1edt el.. Az 
acetátok ·előnye, hog:y hőri.~:~tó„,J1atásuk kise?b, . , 

~.\. s.zénhydrogenck koznl ro.kent a henz1n, petro]aethe1, benzol o ldosze:·-
ként használ.atos.a:k. , .. , . , 

Z.sirok ési ola}ok; A koz111.etikába11 pg·saránt alkalnn:1zzak ~ noveny1, al
]atj és ásványi zsiradékükia1, olajokat. ill. viaszokat. ":\. hasznalatosabbak a 
kö\:etkezők: . 

J ni:iYén\:j zsi1a<lékok: kBJ.1de1111.agolaj (nl. cann.abis), gy.apotn1agolaJ Col. 
o·oss"\ pli Yag·~· coton .olaj), sz,ezá111o_laj, zsíros 111ustá1-olaj (ol.. sirmpis piug.), 
;ppcPola.i \ol.. 1apn1·n1n vagy b1assicae), zsír0s n1t:.ndul:a6laj (ol. a111ygd~laru111), 
fao1ai (ol. oliYae), földidióolaj. (ol. aiachidis), 1icinus olaj, kó-kuszolaJ (ol. co
cois, kóknsz-zsÍT ), kakaó-vaj, j:apáuvl.asz. 

2.. állati zsiradékok: n1arhafaggyú (sebu111 bo\'inu111), juhfaggyú 
(sebu1!1 ovile), disznózsí1 (axungia po1ci, adeps suillus), inarh~
,·elő (lnedulla boYi) éR -ezek hasadási te1n1.ékei, n1int a stea1in, ole1n 
íPlain) és glycerin, n1éhYiasz (cera flava és .aJba), spe,1111.acet (cetaceu1n), 
gy.ap,iúzsí1 (lanolin).. , . . . , . , , . 

3„ ás\·ányi zsiradekok: "\·az.f•hn ,·-agy pa1afflnolaJ,_ fehe1 es sa1ga vraze~1,n, 
fehér és súrg.a paraffin, a paraffinból és Yazelinolajból összeolYasztá'8 útJan 
készült 111e,ste1·ségcs vazelin, ceresin. . .. . . . „ 

~findezen a1T\ ,agok:at .a 10-26. olJ.a]on 1s111ertettnk„ Kozn1ctJ,ka1 Je.lento
ségiiikkel kapcsolatos tulajdonságajkkal a :kenőcsök cín1ú feí-ezetben foglal-
kozunk. . , r • • • ( 

V„ Jllatanya_ook: Az illatos11tashoz ,hasznalt acthe11kus olaJoka.t a 26.-29 
oldalon tá1.g~'altuk„.~;\.z ot:t fe.J:-101"olt ·olajokból egész sorozat olrran chemia1, ve
"'\'iilPt<'t kiilöuítPttek el a:n1el\ eknEk p]őállítása legnagyobbre~zt inesters-eges 
~ion is lehetséges és Íg>' 111h1t 'JénJ egescn ole·sól.Jb teJ'n1ékPk a parfü111é1ia .aJa:p 
an"\ ao·.ainl liasz11ú.lhat.ók„ .... .\. 111·esh-'r·ség{""S illat.anJ··ago.knak Jlif,•gvau az a;r,' elo
HYiik~hoo·\ tula:idonság-.aik tc:liest>n á11a11dók, n1íg a ter1né:~zctC'~~ olajok ercdc
iÚktől és

0

ÍPl'HJc:lésük körühnén;i eilől .függően \áltozó tulajdoságüak. 1\ in~s-
1p1·ségese11 Plöállított Yeg>'i a]upauyago.kból a ter1nészetes ~etheriku.s olaJo;k 
ntI111zatnit j.s elő lehet állítani.. .A„ legtöbb incster,sége,s ill?nlaJ szag~, e~·ye-s k.~
Yételekiől elteikilli\·f', nen1 oly fino1n, si1na, inint a te1111,eszetes ol1a.Jo1ke, A ko" 
Y('tikezőkhrn a incsicrséges illatalapanya,gokat vegyi összetételük ·szerint cso
po1·1tosítva sol'oljuk föl. 

1. Szénhid.ro.oének és azok haloqénfizár11iazélwi:· I •. ilnouen (cit1·ün1sz,ag), 
St>J ol és ln·o1n1st.yrol (jácinti11at), <lifenihnethan (11.a1aneslllat) 

2 . . 4llíoliolok é,fi phrnolok: a pasztinákiszagú oct~lalknhül, a rózsaszagJi 
non•· ]n,lkohol :a. higított állapotban .gyögyvir ágszagú ·linalool, a1nely rend.k1-
Y Ül· soik illat' aJ,kiat'1é-sz·e, ia rózsaszagú ge1aniol, citronellül, Ioseol, réuniol és 
11erol. a borncol, an1ely a fenJ· ői1latok re,nd.es .a,Jkab észe, :az orgonasz.a.gú ~er
pineo.l, a 1nenthol a. kán1fors:1..a.gú euc-aJ:yp.tol (cineol, cájeputol), .a benzy1a1ko-· 
hol, aniel"\ a :}ázn~inillat fontos aJ,k:at1észe, a fahé.ialkohol: a jácjnt- és '1ilion1-
illato1k ki\:·áló fixálója, a phenyl:a.et,hylal.kohol: a rózsa, jácint és orgonaillatok 
alapanyag.a, a phenyJpropylalfoohol: a i·ezed.a lényeges alk.aitrésze, ia siantalol: 
keleti pa1·fiin1ö.k anyaga, a kakukfű,sz.agú ca1vac1ol és .thyn10I, az .á11issza~?
anetho1. .a szegfüszegszagú eugen-ol és ii.s.oeugcnol, .amely.ek a diva:tos parfu
n1 ök alkatrészei. 

3„ _.(_lethcrck és esztet('k;· az á111h1.a,sza,gú 1an1yJhenzoát, ,az 01chidea .és ló
he1 eszagú arr1\;l.szaJicilát (Trerfo,J), .az aethyJcinnamát 1kölni vizek fixálója, a 
n1éz- é.s rózsa.Szagú feni]etjlacetát, a jáz1nin és gardeniakon1pozíciókhoz hasz
nált benzy lacetát, a benzy Iét.er és benzy 1be11z.oát olcsó oldó- és fixáló.szerek, a 
hf'nzylbut~r.át gyüniö:Jcsaromák (szappanok) ·előál:lítására, sz-olgáJ, a be;i~Y}
cjnna1uát íixúlú, a henzylbutyrát gyün1ölcsb.ouqueth-ez valo, a Denzylszal1c1lat 
fixáló és a n1esterség·es moschus oldószere, a ,8-naphtolaethyl.aeth~r 
<Bron1elia) és inetiléter (yara-yara) neroii bázis, a cinnamylacetat, 
-hutyTút, -f 01 n1iát, -111 opioná t, -\' aleriana t YirágilJa,to'khoz szüg,s.ége-

;,:~~;::,„ 't" 

--------------------.iii..--------------------· 



12 

s~k, a, cki:t1onellyJ.i;ic~tát, ~butJ.1at,, ,-forn1iat, ·-p1opionat, -vBle1ia-n.at ió-
~saszagua , a d1et1Jphtala1t fixalo a tlec~,-Jform'at · ·· ' 
bázis az eug 1 ·· · ' ' ·' 1 111s es neroli t't , b te110 - _e-s 11soeugcnoh11ethylaetheT sz.egfűszeg1sza,gúa.k a. <YeTanvl 
.ace -~. es u ,Yr:a.t rózsa- és t11ba1ÓZisaszagúak, a ge1·anylformiat-' p1;pionU-1-_ 
yaJ,~~1,anat ro,zsaf;zagúark, az isobutylacetát gs ümöJos- és virágeffektuRok ~l~ 
eheser] szf]gal .CI\i,a~;échal-Niel TÓzsa), ,az jsobut:ylbenzoat fixáló, az is~but:\~l-
p en~ ha?e _at ,f11s;~ato szagot f!-<l a. Vll'fi&'ko1upo_~íc~óknak, az isobutyl1salic~"int 
~z -oic idea_ es lohe1e, yaJa111111t fantaz1a-parfnmók kiváló alapanva()"\a a~ 
is~s~fr}lt yJ,a,n~-yla~·~hoz, n:irciszhoz, és .keleti bouquetsh.ez ~ haszn~álfá1k, ,_~ 
P I~so ,methyl e.s ·et1}eter a canan.ga; es yl8:ng-ylangsza.go.t adják, a p-i_kresyJ .. 
k~lt~tr .. es phen}lace~at ylang-ylang e~ 11a~·c1sz-szag·hoz valók, a linalylace-t.át 
. o n_1\1ze.khez,hasznalat?_s, az a?-thr~n1l~a\ s a rnet.hylanthranJ·lsa,;·1nethJles%
~~r-e._m-:st~rseg.es nel'pl11Ilat .alR?-1:resze1, a inethylbenzoát (Nj.obe olaj) szén.:t· 
es. nar91sz1~lat ~J~atr~,sze, a h~_Pi~nkarho11s~vn1etilesztcr fl'i·ss ibolJ alevélszagü.· 
hason}C!aJl _ibo:~.aszagu .a 111J·lIStlll·Sa\', llletiJeszt~re, a IJ)1el1J ]ecetsav 111Bfilesz
tere n1ez- es 1 ozsaszagu, az ~etJ.. lacetat rozsa-, :Jáz111i11- ét-i f.antázia-illatokh{)z 
alikaJn1a,s, ~ p),Jen:ylaetlryJac~tat, -l~c11z~at, -forn1iat, -propionát, -valerianát 1 {),~ 
Zisakomp_oz.1c~0Khoz, ?' b.utyr.at pedig 1ozsá11 kíviil n1 g-ona-, Jilion1- és chrysan
then:iu~1~Ilat.plap.~n,3'a·~':1" a_ phenylp1opyla.CX',tát Józsa- és jácintil1atokhoz, a 
terp1nJ..]acctat olcso potsze1c a berga111otte- e~ Ja\ endula-olajoknak kölnlv· 1-
be, szappan okba. · · Ize ... 

: 4.: ~l(!cl;.11d~k,:· a ln:na·0ksz~gú aldeh~ d CH.„ <1% ('peisz.agú a,Jdehyd c1~. '.l. 
n1alnaszao u ~ldehJ: d 020, a Jn_1n1osaszagu ~111sa ldchy d (aubépine ), a keHei ii 
}11 Jnd~lat~J;( 1! beknzahl~ehf':~· a c1t~_'on1sz~g.u c1tral. a1uel~ hez ha.-;o.u1ó .n citronel
a „ ez l~ o nna Jdrat]a a gyong:~ v1rag alapan)·ag, az j1"is- és lho], af'ffektust 
a~.0 c1111 1na~feJ~vd, __ a phenyla;ee.t.alde.hyd_ rúzs,a és ,.iúci111 alap.an) c.1g·: liasonló a 
P. enJ PIOP".\ ? eh~·d: a ·v·an11ha a~"onias. a1Ka11.·cszc a ·y;.niil!i11, ~1 proto
catechualdehJ d111eth~ l~paethr1 (Hel1oí1 op111) hehot l'Opszai.;·ú ,1 J'al1(> j11ldPh\ dí't 
szappanokhoz hasz.nalJ<:vk. ~ 
. ..5. f{cto1~ok.„ az a.cPtophenon n'kúr, JH'\\-lll0\\11-ha:'I. 01gona, foug-f'1e s{h, 
111.ato:k aJkp.t;i:esze; ·3: _ben_zophenon.t gerá11inn1-. J"Ózsa- és sanf"áltípusú bouquet
~ez 1~.asZinailJ.a;k; ,a .iuz~n111szagú JUS.Jnou, az ibolya.szagú jonon a1nelY -két 
izomer,ili:qve1~eke„ az a-Jonont rózsaillat.hoz ls, a P-.ionont pedig· egész kJ\;:étele~
fi_nom.s.agu '.J ozsa_1}lato.kh~z (tcal'.Ózs.a) használják; az iris-sz.agú i1·ou: a ku1na
r1nra en1lek:ezteto tubarozsa.sza.gú tuberon. 

, 6 .. Lact.on91c.: Eze,~ !közül eg)„edül a k:1n1a1_innaik: van nagyobb jelentő· 
sege, n11nt_ia szena-:. h0hoirop-, \val.~111,eiste1- cs inws k{1n1pDz-iciók .al1kat1észének. 

7 .. J.Vltrove{IJJU~c~ek:·. a kese1u 111.andulaszagú nitrobenzol: a n1estersé.ges. 
n1oschus, ;a1neI1r tr1n1tro1,s.obuit"yltoluol yag·y ennek izo.rnérje és hon1oloo'ja. 
, 8„ J:li_troar::.ntartalm;ú vegyületek.: a higíf\;.a ;iáz.n1in- és ncJoliszagú l1~lol 
es a fixaloszerul h1a,,szna.lt Hka:tol. 

„, ./l f~lso,1 olt. illa tan)_a.g?k;. f el?,~~Zl}álásáv <;ll n1estc1s~ges illóola.iokat lehet 
eloall1tan1, an1elJ. eket f e]Jav1tas ce]Ja hol ierineszetcs o]a10.kkal lehet ele<r~y ítf'n i 
Cpl

1
-. .. ak H.eico virágo}ajok) Néhán~'nak az öss:r.;etétclét' a köYetk{·zőkb~~;1 kö

zo JU ~: 

Bc1.qa111ottr? olaj (E„ és l-l. E1drnann): 83% lin1.onen, 13% .a.11t,h1,a11il~a\""
m.ethyle:szf:.er. 

Cassia1.JÍl á.(Jola ! (Schünn1e] & Co„ Leipzig-1\fllti t;-:): szalicy l.sav inethylesz
ter, benzylalkohol, hna.Jo0il, ger.aniol, tcrpineo1, j.on-o.n, iron, cun1inaldehyd. 
dooyl-, octyl-, no1ulal<l<>hyd. 

Ceylonfahéjolaj (Schirnmel & Co.): föallm\J észe a fahéjaldehyd, továbbit 
phelland1e~1,t, eugen_olt, inet~y]an1ylketont, nony]- és cu1ninaldehytlet, caryo
phyllent, lmaloolt, 1sobutyllmaloolt cymolt benzaldehydet pheny]prnpvlal-
dehydet, pinent fu1 fu1·0Jt, eugienoln~et.hyJaethert ta.1 talmaz.' · · 

Cit.r:omola~ (Hf!-ine & Co., I)eipzig): 1in1onen, phellandren, .cit1a], citrone1-
il:al, g.e1r;inyJ~cetat, hnalool, linal}01]acetát, n-octyl- és n-nonyl,aldehyd. 

r:_1,ra9illatok, (.Schering, Be1Bn): ibolya-, orgona- és tearózsakivonatok
hoz 1:000-1000 aTanyban c.a:rnpheuylenacetont k.everünk. 

>'<' 

-'····~·";~;;::. ~ 

····-···--'-i~~-

. Jázminvi1 á,qola.~ (H,eine & C.o.): ú,03 1kg jasm.on, 0,15 kg Iinailylacetá,t, 0,1 
kg lrnalool, 0,025 !kg mdol, 0,005 ,kg anthra1ülsavmethy!eszter, {),14 kg benzyJ-
~-LkfhÖ15.5A ~erm.Jszett~,s olaJ~oz teIJesen h1asonló eredn1é.nyt ad a következő elő- :-f;:~3~1': 
:.'.'i-0lwÍ enzy ace at, ü,fa kg liwalylacetat, 0,1 kg linalool, 0,2 kg benzyl- __ -_-_-_---_-_-" ___ -_•·_-_-_-._;_i"--.'_J„_•_.·_!,-„ ..• __ ·· __ ·-_--

Mandminolaj (Schimmel & Co.): 80{) lin]{)nen, 250 dipenten, 1 decylal-
::J.~Je:zte~~nylaldeh)·d. 4 linalool, 3 te1pineol, 40 methylanthrnnilsav- •• ~(J 

,;:;:!• . .. ~~-„ 
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Neroliolai.: 32,5 mesterséges bergamobte olaj, B(} linalool, 25 linalylace
tát, 12 gernnyliormiát, 0,5 citraJ, 0,3 indol és esetleg némi phenylaethyfoJko
hol és anthranHsavmethyleszter mint alapanyag. 

Rózsaolaj (Schimmel & Co.): 80 geraniol, 10 citronellol, 1 pheny!.aethyl
alk-0hol, 2 linalool, 0,25 citml, 0,5 octy 1a1dehyd. 

Ylang-Y/,angolaj (Schirmnel & Go .. ): 250 lirualool, 130 gernniol, 50 cadinen, 
2 .eugenol, 10 p-kresolmethylaether, 60 benzoesavmethylester, 150 benzylal.ko
hol, 100 benzy]acetát, 67 henzylbenzoat, 20 isoeugenol, 1 kresol, 40 isoeugenol 
methyJaether, 100 ,eugenoJmethylaether, 20 sa!icylsavmethyleszter és 0,5 an
thnmilsa vmethy 1eszter. 

A különböző természetes olajokból és mes,t:ersé.ges termékekből előáll í
tott illatkompoziciókat 1 a parfümöknéL 

A kozmetika fizikai-kémiai vonatkozásai. 

Kolloidok: A kozmetikában szernplő ~ll-0idok közül legfontosabbak a 
szappanok„ .li. szappanok n1osóh.atását :kolloid tulajdonságaik. alapján teljese;_1 
meg :lehet m.agyar.ázni.. E h.atás magy,arárotára egész· soro:z.at elméletet álli
tottak fel, amelyek egyiike se:m tudta a .mosóhatás világos képét adni. Legel
fogadottabb á11láspont az volt, hogy a ,szappanok hid.rolitikus bon1lása követ
keztében felszabaduló aLkali a bőrfelületen vagy ineg1nosandó tárgyon lévő 
zsír.t elszappanosítja és íg:y .a tárgy.wkat a hozzájuk tapadó pisZioktól meg
szabad~tja, n1ert a mechanikus stWnnyezések a Zi.SÍT 1f.eloldás és a m·e0hanikai 
behat,J,sok folytán feUazulnak és eltáyofütatnak. Miután a llydrolyzisnél fei
sza:baduló alkali .csekcély mennyisége következtében a zsír elszappanosodása 
nemigen képzelhető el, tová:bbá Inert ez a hidr-0litiku.s m.agyaráz,at nem oldja 
meg teljes-en a nem ZisÍrn,emű piszok eltávolításánaik n1ódj.át, ezt az ehnéletet 
elfo . .g.adni ·n.en1 lehet. Haso.nlóképen 1sen1n1iféle -komoly,sá.got ne1n lehet tulaj· 
donítanunk ,azon feltevéseknek, .a1nelyek a hidrolitikus homJásn.til felszaba
dUló zsírsavaknak tulajdonítanak bizonyos szerepet„ Megfontolva azt, hogy 
a 1sza.ppanoik viszkozitásuk, zselatináló- ·és duzz.adókép,ességük11él fo.gva emul
ziós ko11oidoknak bizonyultak, úgy valószínűnek !kell ·tartanunk, .h-0g·y a szap
pan.o:k i11-0súhaitásának kifejtésénél el,sősorban különböző ,ko11o.idkémi.ai, külö
nösen pedj.g adszorpciós folyan1atok szerepelnek: .a ,sZ'appanoldatok ismert 
módon erős e111ul.geá.iló hatással bírn.a1k és zsír.okkal emulziós-szürpciós ve
gyületeket al!kotnak, azonban nem-osak z.sír-okk1a:l, hanen1 más f.olyadékokk.al, 
sőt s:zi.lár·d anyagokika.l szen1hen is n1e.gv-an az a tulajdonságuk, ho.gy kolloid
szor.pciós vegyületeket alkotnak„ 

A 1szappano.k inosóhatása vége1edrnénJ-be11 kolloidkémiai folyamiat*, ame
lyet_ rnechaniikai hatásokkal na.gi'méritékhen folmzni ,]ehet. A bőr mosásánál 
még az a1kali duzzasztó hatása i·S .szerephez jut. 

A szappan ti,sztítóh1atásánruk mériOOkeül 1MJ.nak haJbzók.épességét szokás 
elfogadni„ Bár n1,a.g.a a habképződés is ·koJloidjeleruség, :a ttsztítóh,atás n1érté 
keül 0saik .a,n.nyiban Jehet elfogadni, n1iert a ihabképződés intenzitás·a arányos 
az egyéb kolloid tulajdonságokkal. 

A .szappanok pó:tl:ásár,a 1swlgáló ;saponinok ,szintén Jrolloidterm.észetűek 
és .tendkívül ·erős hahképzök .. Miután vizes oldatuk nem ·olyan kellemetlen lúg
izű, mint a szappanoldatoké, i,g'len gyakran ihiasználják pl. 1SZiájvizakbe a szap·· 
pan pótlására. :Th.ííg a kemény víz a szappa·n habzóképességét -0ldhatatlan k.al
eium, m.agnézium1szappanok képződése miatt lecsökkenti, addig a kemény 
víznek ,a sapoill.nra ily hatása nine.s. 

A szappanon kivül a kozmetikában a . .gelatin és a tkülönhöző nyálk-á.k 
szer ep~lnek koiloidokként 

Emulziók: A kozmetikai emulziók vagy folyékonyak vagy pedig sűrű 
:illományú·a:k. Többnyire :zisíroknaik vízben vagy víznek ZiSÍrükihan való emul
ziói -s~erepeln{'lk. Az :emuJziók előállításához ·szük,séges emulgeáló.anyagok 
ci,gyanazt a .SZierepet játS'zák, mint 1a védőkolloidok. Ha az emulzióban a víz 
van túlsúlyban, ú.gy a zisiradék V'an a dispersfázis·han, ha a jelenlévő víz meny
nyisé.gét esükik·entjük, ú·gy a-z emulzió 1hel1ső .szerikeretében foko2.iatos változás 

* A kolloid-folyamat igazolására szolgál a lugokkal és savakkal ~zemben teljesen 
indifferens korom könnyü lemoshatósága szappannal, ami kisérletileg is illusztrálható. Ha 
pl. tölcsérbe helyezett szűrópapirra kormot helyezünk s rajta vizet szűrünk át. a lecsurgó 
víz teljesen szintelen, ha ellenben a vízhez 1°/o--os szappanoldatot adunk, a lecsurgó 
vízzel tintaszerű kolloidoldat aJakjában a korom is átszűrődik 



14 

történik, a-111enn;yiben egy bizonyos vízta1 tafn1.on alul a víz ke1 ül .a dispe1s
fázisba. A 1kozn1etik1ai kenőcsök emulziójellege i,endkívül :nagyjelentőséO'ü a 
kenőcsök felszívódása .sz.en1pont.iából, amint azt a ikenő.0sök 1észlete.s tár:"'O'ya-· 
lásánál látni fogjuk. '"' 

Szuszpenziók: A ko~metLkiában '8zán10.s szuszpenzió sze1re:pel: zsírkő, cink.
oxid, glycerinben és víz'ben, kén a h:aj1eg·eneráló:kban és kénesfürdőkben st-b„ 
A ,gzuszpenzi6ket is v.édö.any:a.g.ok (többnyire az u. n. nyál•kás anya.go.k jelen
létében állítjuk elő. A védő.anyag n1inÖisége, rtovábbá a szusí'lpenzió fin.arnsága 
szerint a .szuszpenziók Jléha a kolloidok haitárába jutnak. 

Viszkózitás.: A lk1enősziappanok viszkózitáJsa az individuáli1s tulajdnnsá
gDktól eltekintve, aZ a1Lkáli és zsír arányától, valamint a hő;f.októl és vívtarta
lomtól függ, a kenőcsök és kocsnnyák viszkózitása pedig .az anyagi tulajdon
ságoktól eltekintve a hőf.októl, :a higítástól. Az alkatrészeik .arány.ának változ
tatásával tehát módu-nkban áll anyagaink yi,szkózitását tetszés szerint vál
toztatni.. A kozrnetikai készítmények YÜ5zkózitása azok alkalruazása sze1n
pontjából igen nagy jelentőségű. 

Duzzasztó hatás. Duzza1sztó Ji,8Jtás-Ua:k a bői· sz.a1 uhá1t:yájá1a a szabad 
vagy pl. a s-z;appa.nból leváló a}J{.áliák, valamint a ,savak is; duzzasztó hatást 
feJt ki hosszabb idő alatt víz is (tudvalevőleg a legkeményebb biva13- szaru i~ 
kb. 2 hétig vízben tartva inegtluzZiad s 15 százaléknyi vizet vesz föl. .A. haj
szálak ,gzarurét;egének duzzadá8'a ,a dep-il.ató1iun10:kná.l a-lkaln1azott lúgo:-; "zulii
dokkal oldódivsig fokozódik. 

Diffuzió. A diffuzió, 111in:t n1ár emJítettük, eg~ es au~agoknál az ép iJőr 
aránylag igen csekély felületén, a bőrtüszőkön át történik ugyan, de a dif
fuzió, fóleg a víz difiuziója, az egész tes:t felületén n1égis .iele11tékeuy. A ható
anyagok ctíffuziójának föltétele az, hog:r azok legalább in·olekuláiisan di:s
perz oldatban .Jegye11e.k. 

..1.ldszorbció é.s porok tapadása, -~ bőinek púde1.ekkcl Yaló födésénél .lé
ny-eges n..zo1k tapadóképessége, n1e.JJ- a tapadófelület nagyságától függ. _A_ ta
p,adó felület a gö:n1bölyded a.lwkú po1·-o.knál, pl. a növényi keményítőszen1csék
n-él kisebb, n1int a porított ásványi any,ag.ok szögletes lapocskákkal határolt 
sze1ncséin-él. Az .ásványi porok közül a zsirkő a legnagyobb víz- és zsírlekötö
képes.ségü„ A por-okna:k a z•siradékokhoz való tapadása dispe1zíójuk foka sze~ 
rint részint kolloidális adszorbcíó, részint egyszerű tapadás. Gázok .adszo1·b
ció.i,a .a .szé11sa\,as fürdő1knél szerepel. A fürdÖ'khöz adott iklorofil pl. ,adszorb
ció révén csökkenti a buboT:éko.k nagyságát és elillanását s ugyanaz a szerepe 
v.an a '8apuninoknalk: is.,. „A„ _poi"Ok zsíros va.gy egyéb anyagokat csak bizonyos 
mértékben adszorbeálna'k: ha pl.. a bőrnek a púder által :történő zsírt.alauitú
sát e.l akai ;luk -ke1 ülni, zsíro.-, púderek-et alkalmazunk, n1-e.rt -azok zsíTral ad~ 
szorbtíve telítettek léYén, újabb zsír1n·e1111yiséget nem adszorbeálna.k ~.\.d
szo1bció a faszén dezodoráló hatása i 1s, pl. a fogporotk:ha,n s e hatás 111egszÜ-· 
niik, ha a szén a levegő gázai Ya 1 lltá1 telítődött, ezért csak f1isse-n izzított sze
net használjunk. 

Cse1·zés é~' ad"trin_qen,<; hafri"i„ .:\_ zsír.adé.kok és egyéb anJ.ag:ok puhító, 
lá.g:\-' í1tó h.atásir1-.al ·ellentét<:~ az öss.ze_húzó: adstl"ingen.s hatás, n1ely a felület 
csökkentés.e és esetleg -a sc.1Jek flh~r.1ta11;,:a.g:ainaik 1negalva<lás-a, illetYe 1ec~a
pása i·évén történik. IlJ hatásnak az alu111inín1nsók, a híg savak. a fo1111a
lin, a tarn1in. 

K. at-aly.si8. Ka:t.a1izáto1üik a J,kahllaz.a sa az oxigénes f ü1 dőknél é~ L -~· ~- L':-i 

haj festőknél fo1 dul elő. 

A kozmetikai készítmények technológiája. 

A kozmetikai ikészítn1énJ-ek épúg~-. nlint a .g~ ógysze1készít111é11,·ek, I. 
folyék-ony II . .féJ,szilárd, III .. ;zilá1d és l"V'. po1·11e111ü állo1nányúc1k. "\z .ily ál- "-~:-::51-
lománvú 'v.alaniint u. n„ forn1áz-ott (fassiollált) kozn1etikai !készít111énsck elő- -,·~>" 
ál1ításU .többnyire az ,első rész inegfelelő fl iezeteinek általános részében is- -.,--:lr· .. 
n1er1ietett 1nódszeI ck szel' int tör ténik„ :_:;;:;3:t> 

-~ 1koz111etikai .készítn1énJ·et, n1011tlhnt.iuk, ki'i étel nélkül, ,kii.lsö ha.szná- ::.·.' .... ·· •. ·.•.·.'·:··.· ••..• : •. ,.:'.· .... ·.:.· .•.. 1'•· latra n:yeinek alkahnaztatást. r~röbbnyire ösHzes an:- a.guk llatékon:- s c~ak "l 
ritkább esetekben van bennük n1ás hatóany-ag is„ 'l'e1szt>tŐ:-; külalakjuk inál' ,„,„,,,„,.';;:;;·;,·;-;;;;$„.„„.„ 
ez o:kbok' 1, is, f 01,i-tosakub,1 ,~1:1i11~tt, a gy~gd·~ ~zr:.r1·k~"'zit11i1 ~ HY L ~'-'.' ~;:1 z . ll i (l)~JUi köri.i.b

1
t
1
tqnt -----~·::-:-:<:.::t _____ ~--

egyes . ·esz1t1T1C!l'i e' - e oa i a,si n10 Jana es P- lll''i""t•zesc11e J s i1zo11~-os e ere
sC'ket E'l'ed1né11:-eZ s lZrkct általá11os:->·ág·bau a kö\eikezőkbt'll isu1erietjii.k: 
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I„ FolyéJ.on_y hé.szít111ények alkohollal, '-'"Ízzel y3..gy fol:rékon~· zsíranyra-
gokk.a,l készülnek . , 

Az al/cohollal előállított folJ•ékon3· készítmén3 ek közül a kozme<tika!;an 
extrait néven .szerepelnek a .zsíros virágkenőcsökből nyert kivon-atok; t-ink
túrák növényi és egyéb anyag-ok alk-oh-olos híg kivonatai; ol<J,atok (s~lutio) ~,z 
alkoholban teJjesen oldha1tó any,agok, pl. viTágesszenciák, .soik ~t9„ v1z~l elA 
állítva„ KBszítésük1·e- vonatk·ozóla.g .a 148. oldalon elm-0nd-0ttak irans·adok„ 
felsorolt készít111éuy,ek -előállításánál előf.orduló műveletek, ~ö~~l: dige_<:Jti?, ~z 
egyn.egy-ed óráig tartó ,áztat.ás n1eilegvízz-el, dccoctlo a f'e]-ora1g tarto fozes, 
macel'atio a 8-12 napig· tartó áztatás hideg ''"Ízzel _ , 

Ví.zzel készülnek toYábbá a desztillátu1nok "S ez utóbbi.akna} a 355.: old.a·· 
Ion ehnondottakat is fig;i. elein be kell venni.. . _ 

Folyéhon.11 z~i1 ncn1ii ltészitn1ények az egyrs an:rago,k 'C?)aJ-OS 9ldat-a1, pL 
hajolaio-k, toYábbá különféle z.síro"' anyagoknak i11egfelelo 1nodsz.erekk.el 
ví~ben eiosz]atott en1ul,ziók _ . , , , , . 

.4.z f'tnul.zióli ra nezye a 10. oldalon ('.hnondottak k1egeszitese1. e 1neg.Je
l.!'\ ezzük 111ég: a kö' etkezőket. „:\..z en1ulziók előt11Htásn1ódink technjkáJa szerint 
liil'Phaniku~ Pn1ulziók1·a és :kolloid en1ulzjókr-n o~ztjuk. 

.,4) I\Tcchanikai úton .készül az en1ulzió az olajt.art.a.hnú n1agv.akb?~ a 
henniik léYő e1nulge-áló -an:-·ag-.ok segítségév{'l (l.ásd 71. o]dal: I\'f.a,g·emu1z1uk), 
to\ábhú 111egfP-lf'1ő cn1nlge.nse1k ,aJkaln1:az:ísával olaiokbó.l, zsí1o:kból és vla-sz-~
hóL nJint cetaceu111,. lanolin, •k,akaóY:aj, néha gyantákból vagy balz,san10.kbol, 
rnint benzoe, 111)· l''l ha„ pe1 u- \:agy tolu-ba-1zsan1, -styrax stb .. A.z en1ulgálás ar.aL 
•1·un1nliva.l, 11Yá0lkákkal. nlin-t n1ás ·en1ulgensekike.J poi c-ellánnroz.sárb.a.n valo 
~ldörzsölés ségítségéYe"l, nagyban pedig en1ulgeáló-gépek jg.énybevéteJéYe.l, 
en1ulzoT1 al, hon1og-enizáló géppel eszközölhető (lásd 264 .. és 360 .. oldal)„ 

Balzsan1ok és g~·anták jgen ií110111 e1nuhi;iói úgy is készíthetők, hogy al
koholos oldatukat kb. 25~ú glfcerinnel eleg~-ítjük ~ e folyadékot élénk kever
getés közben, igen Yék;o·1T:-: sugárban kétisz;ei' -oly nagJ in:en,llJ'isé~~- vízbe„ cs1~}
gatju,k bele . . l\. g)„;antaik es balzsan1ok alkobo1os-_9ldata111al a ko,.etk,ezo ara-
111·ok h.a.sznáJ,at.osak: benzoenál 4:100, styraxual 3a:100, pei'uha1zsan1nal 20:100, 
Illy.r1hánál 1-0:100 a1ányú íinktúTák 

B) Kolloid enrulziók. Rész1egc.sen elszappanosított zsíi:adéko.k _vizes f<?
lyadékokkal y.a1ló 1keYerékei. Ilyen te.i-sze1··ű en1ulziót 1ad pl. ,1-~0 stea1111,_ 60 _gJr
cerin„ 20 an1rnonia 5000-7500 vízzel főz\ e (Lait de Beaute). A s!eal'r:q. es a 
zsírok n-en10sak anHnoniával, ha.nen1 nrás alkaliákk.al is .emulg~l.hatok, J?l. 
l-00 rész s.tearin 10 ká,liu1nka·1 honáttal, 20 an1·1noniával (fs„ 0.925.1, 4{}-5Q h1g· 
1-0%-os an1111-011iáYal (f.s. 0.96), ·50 1kálilúg.gal (33%), 20-25 n-at~'<?nlug;?al 
(35%), 25 boraxszal, 111egfe1elö n1ennyis-é.gú vízben főzve. Az 1a~ka~iak eloblJ 
jelzett súlyn1e1111;;isége a sűrüb-b, rkrénrszerű állo111ányú ernulzioknal teterne
.sen csökkenthető. 

II. Félszil(11 d állon1ányúak .a kenőesök .és az ezeknél Lágyabb krén10k. 
n1el)ek vagy zsíro.::; k1é1nek, vagy u .. 11. szá1·azktémek. _ .. 

A szárazkrén1ek leghasználatosabb alapany.ag;a a 1sf.ea~1n; !ll~Jy,~-~ gl1~e
rintartaln1ú v-ízbcn 11íggal rés·zle~:esen el,szappan-os~tun~ .. Jfesz:írtésU;!rhoz rrnn
dig az -ol.ajsavn1ent.es (duplán pcreselt)_ .amo~'Í, k:i:m~ny es uvegszeruen m,ere,v 
stearint használ.iuk, n1ert a ]az.a ·sz~Tk~ze~,u.„ ikT1;;talyos, va,~~, a .cs~n~zsir~b_?l 
nyert stea;i.·innal készített ~1é1n kevesbe s~ru, neha csak suru1'lfolyo allom~: 
nyú; ügy-elniinik kell arrq is, h-og~ a ,gtearm ne legy~n, par.afmI1;.al vagy ma~ 
idegen nnJ. agokkal ha1nisrtv.a. A T;eszleges ·elsz.al?pa~os1ta'Sh·oz a l?-.gos anyag~k 
közül Iegjnkább a káliu111karbonat, az. .an1mülli3; es, ·~Z ammo . ..nit;Il} :karb9n:;it 
használatos, ~{áli_u-u1ka1:bonáttq..l .::-- krém, legraci9nali-sabb 1~esz1~es1 ~~01~~ 
az, bog:• _a ,ghce1·1nes ,„1zzel keszult. s ta~as .eden~b~n le:,o '90 f91ro _ 
gos oldatba 3 111-cgol;·.a,sz.to.!t ,ste~1_1,nt ve.k-on:y, 1sugar ba:~ ~e~zletenk-en~ ~~le_ 
csurgatjuk, ininc1en ieszletnel bevaTva .a, pezs~es n1e~-s~~n,tet? az 1L~o1so ~esz 
~etnél a széudjoxidnak a f.oTralás fol:y,ta!-a~~ kozben torten? kipezsg-ese utan a 
ikészítn1ény kész s akkoi jó, ha, ~is probaJa _gyorsan_ lehutve._ m~_g1n-e1 ep_. H~ 
arnnioniát ha-sználun:k az emul,galashoz, ak.kor a ,;stea1J.ii.t ~ g1rc.~r1nes v:iz ele 
g 3--ében 111e,golvcasztiu-k ,s az a111111011iaoldatot eT<?_S kav:ruras, _ ~koz?.en hi1·t~le11 
öi1tiük bele .a keYerékbe s ,azután a .~avará~t gyonge n1elegit~s -~ozbe.n _ n~;i-!1;d
ac1tlig foly;tatjuk. n1íg: an1111onia.szag· erezheto„ ... \ kocso~1yasz.eru_ t9i~;eg k1hule_s
kor hófehéi kié-111111-é alakul. E-llen e~f'tbr_~1 111e~f.elelo n1~ru1~T1'Se~ ainn~on1a 
hozzáadású'i a1 a főzest 111e,g kell is1ne!elnnn.k. E "~1e1n zs1ro~o :SZU1'1a.z k~·e111ek 
111),--éll)'i y;i.g-~ ú.-Yúnyi z:.-1iy.adék~lkkal is kcYe~heíok •S b~nn1~ a gl1cer1_r~! -~z 
u„ 11 . hndi. kl;:~zltnH'nyeknel te1Jesr-n a ,··azebno1a11a1 potoltak, 1nel) ke:,z1t-
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n1é,ny al;k.ah:tfazásá~~ál a bö1t~ n,e1n igen teszi zsíros tapintatú\á, mer.t az ]-
geaJt zs11adák .a borbe felsz1vodik. emu 

Krémsze1ű úl1.0~1·~,?-Y1~.a.k a zsí1os anJagokból készült kenőcsök is, pl 
l;a nag~ ,oh_b menn~, 1s.:g_u vizet ka"\i·~T,unk ~ele, a111i, \agy ti-sztán_ mech:aniikai 
uto~1 p1sz.t1lus~_:;il, na9 3' obb n1enn~- ~.se$eknel, .ka;r,aro szerkezetekkel történik, 
v.~gy _Pedig g3' onge 11!.g, P!· bora.x igenybev.eteieYel, 111el:r vizes oldatban a 
konn:ye?-. ~~.s~appanos:-thato „ aJ}Ya~~-kkal~ egyesül„f·e, en1ulziót eredményez 
a~e13:". ~1hpJeskor kren1.sze1 uve vahk. Ugy kicsinJ ben, kézzel tö:rténő össze~ 
d~:uzso_Iesnel, vala~h1t .!1-a~yban,„ gépv,:I v.~gze!t n1unkánál a vizet, .i1lletve a 
l~g?.s, o_ldat.ot a. :i;nar huJ~n1 kezdo kenocshoz re·szletekben adagoljuk hozzá és 
k1hulesig k~verJuk. „-:-1\.'f ig~; n:y er

0
t ~észí,t1nén~· \ kihü.lés után illatosítjuk, _A, 

C?.ldcr.eam v1z1felv.ev9kepe,ssege 4.0%-ig foko?ihato, ha cetaceuin helyett a sokkal 
kop.ny,~bhe.~1 ·e~u}gealha1:o ste~r1nt olya,sztJuk bele, n1ely a k€nőcsnek hófehér 
s~1nt is kolcson?z; yagy pedig ter111eszetes en1ulgenst is ta1 talmazó Ja,no.lin 
b1z,01;yos n1enny1seget s az a1ka1n1azott vízben ,2-:5% bo1axot oldunk. Az e1nul
ge~I,~sli-o,z. ;a m.á1 említet~ alkaliák é~ lúg-o-~ .sóJ;;: 1nellett használh~atók nagy 
molekulaJu .alkoholok, mmt eholeste1m, cerüalkohol, vagy cetnaLkohol (!. 430 .. 
old.); ce_tJ~alk-oho1la1, pl ,:a ,~akaóvaj vízfelvevőképesség.e 4-0%-i.g is fokozható, 
E1?-1ulgea~o ,a;nyag?k to,:abba a; saponino~ és kis mennyiségben alkaJmazva a 
z~11k~.tal1zalo e1~z11nck is. Segedanyag nelkül is e111ulgeálható, n1int már em-
11tettuk, a Ja.nol1n is, n1ely egy1nagában kb. 2--300%-.o.t vesz fel. 

. 1 kC?lloid~mulziós k1,én1ekhez tartoznak a teliesszappanokkal készült 
s_~ap1;ankrep1ek l~, 111~lyeknel .a z.si1·adé.kot, zsírsavat, pl. st.earint, .kész szappan 
\.1ze~ ol~atav~l .:-·I-sszuk e~nul,z~?Ln„ Ezek a túlzsírozott krén1ek„ K'.l:ém-szerű ál
lon1an:s u_ak v~gul a ken1eny1tovel \'·<Jb„Y zselatinnal főzött glicerin1kocsonyák 
111elyeket a reszletes részben is1n.c1tctünk. ' 

.· _ _ Kenő,0;Ö.!i~· ~-él.szilárd ,áilp.ip.4n:rü.ak .a„ ·vizet neni ta1 tabnazó kozn1etikus 
zs11os .krnocsc:.k 1s .. Ezek kesz1iesenel az l.111guentu cí111 alatt (L 199„ old.) el-
1n~nd9ttaka~- 1~. fig~:elemhe ~ell _':/~Inün,k, Külön kiPllll'lenrlő, hogy il~r kenő
csokne_l ker1ul~1.unk kéll ~ tu.lh9\1le_~t, :i:~e1t .az egyilF-1n:ásik any:ag 'bon1lását 
ere<l1nenyez.nel1 s a kenocs sr.ep kulseJere is bel1i]_;tassal le-11et.. Ezért előbb 
SOl'rendben a nehezeb,ben ·9lv.acló a1~J-.ago.kat 111.elegítjü:k addig, 1níg azok éppen 
n1.egol':ad11'3.k s 3;ZUta1~ reszleten,kent .adoga(:iuk hozzá a folyékony z.siros 
alkatre-sze,ket. A í19~229„ oldalon elősorolt kenőcsök kö·zül .főlea a kö-vetkezől
nye1neik alkalniaztatást a kozn1etikában: Adeps benzo.ata Un~uentun1 la.no~ 
lini, caiscini, en10J1iens, ha.mamelidi,s, pa1affini rosatun1 ~s zi~ci továbbá a 
d~rn1.atol6giába11 valan1ennyi zisíros paszta (P,a~tae 215-216. old„). 'A kenőcsök 
kózül legfontosabb .a .krém.eknél inár előbb ,cn11lített Unguentun1 ,emolliens me-
lyep kozn1e~i1kai -célo-kFa, n1int ~n1lítettük, vízzel emulgeálva használunk. -A 
gyogy,szeTkonyvben h1v1atailos 1Jnguentun1 e1noJ,Jiens n1ellett igen elterjedt 
a~1naik ~?tlá,sá1a, a ce;rezinből és ':azelip.olaj~ól '~észült kenőcs, n1ely boT,:ixos 
v1zzel konny.en es szepen ,emulgealhato, to\:abba a lanolinos kenőcsök n1e
lyek. 111int em1ítettfrk, ,nagy ID·ennyiségű vizet vesznek fel s :i legen-Yhébb 
kifeJezetten .bőrlágyító hat.áisú1ak. Az utóbbi kenőc-sök sár'.gá,s szine minimá~ 
Ji.s 1kék festékkel szép fehérré eg-J'enlíthető ki. 

A kenőcsök sz.ánI-os 'bennük oldh:atatlau1 hatóan~,ag és bőr.festék a·lap~ 
és yiYŐ.af1;yagául .szolgálnak„ .. A pornemű hatóanyia,gükna'k a .kenőcsökben 
va)o i111nel finon1abb eloszlatasa igen lény,eges követeln1ény, ne1ncsak a ké„ 
sz1~n}ény ,~zép küJ1a;Ja,kja, ih,ane1n hatásá,nak fokozása végett is. Kisebb meny
ny,1,segeknel a por egyenletes, finon1 eloszlatására elegendő a porcellánm-o
z~arba111 törté.nő i.g.en .gondos eldö1z.sölés és összekeve'J:és. l\iagy-obb n1ennyi
se~~k el~~ll}t*'s~nál ~·zo1~ban a„ porok fin,om tldörzsölésére és egyenletes ke
v.er.ak ,eloall1tasara n11nd1g rkenocsn1al111-ot (201. old„) kell használnunk melyen 
a kenőcsöt ismételten is át kell őröltetnünk„ ' 

A kenőcsök tartóssága sze111pontjá;ból fi_gy,ele1nb-e ke.11 vennünk az al
k·almazott ailk.atrészek :tulajdonságait. A növényi és állati zsír.okból készült 
kenőcsök tartóssága áltaJában .kisebb. azok könnJű av-asodása miatt. Az áis
ványj_ ·Z1si1adékok 11en1 ava-sodnaik és ·Pzért 1ko1'1átJánnl ta1·tósa.k. _._<\. növényi és 
állati z.siradékoikka.l azonban .a kenőcsnek sok o]~Tan fizikai tulajdo:I1ságot 
k·öl,csö.nözh,etünrk, amelyeket ásványi zsi1 adé.ko.kka.I Hehezebb elérni, 'bár ezek
kel .is tetszés,szerinti kenőcsöket á.Jlíth,atunk elő. A ne111 e111ulgáJt kenőcsöknéI 
sokszor azonban csakis glyce1·itl zsírok,at hat>zná1unk. 

A zsíros paszták előállítását a 2-06„ oldalon isn1e1 tettük, azo:knruk 
ő1-léséTe ép úgy, n1int a kenőcsö.knél is a 3 heng·eres őr,lőgép (202. old,.) u~~·,;: .... c~c .. ;". 
n1as, használható n1egfel-elő szeTkezetíí. keverő- és gyúrógép. 

III. Potnemű száraz készítményeknél főleg pudereknél i.gen lényeges 
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azoik p.orfin-0msági foika és tapadó képessége. Amennyiben 1a ikereskedelem
ben nem volna kapható ,elegendő fi.nomságú po1 anyag, pl. talkum, úgy a meg
felelő hófehér és fénytelen ,darab-os vagy pornemü anyag finom porítására a 
341. oldalon isme11tetett aprító-, porító-gépek valamelyikét vehetjük ;,gényhe; 
a porok egyenletes összekeverését és a durva T·és-zek e1különítését pedi,g ke
verő és szitáló do:bbal végezhetjük. (381. old) 

Egyéb, eddig nem említett folyékony, fé!,szilárd és szi~árd állományú 
készítmén-s--·ek technológiájának :általá-n-0s J,smerrt-etése szük,ségtelen, mive-1 ·a 
készité.si uta.sí.tás.o.kat részben a mű első kötete, részben a tiovábbi részletes 
rész ta1rtalmazza. 

A kozmetikai készítmények festésére h.asznált festőany1a'g,oik alk.a.ilmazá
'5át szintén a részletes rész 'Ílartalmazza, ·v.ala1nint az illatosításukra vonatkozó 
általános tudnivalókat i:s„ 

L A bőr ápolása. 

Bőrápoló é.S bőrfestő szerek. 

A bőrápoló sze1ek alkaln1az-á.sa úgy az ép, mint a koz1netikus hibákat 
111u,tató bőrnél egyaránt szükség.e-s. A szép, egészséges ar.c-bő;i_· ruga.Jrrnas, pu;ha • 
bár.so.nyostapintatú, .e,g:yenletes, világos .szineződése in·ellett nem tu:lsfugosan 
fénylő, hane1n inkább hamv.as. A bőr ruga.lm;a.sságát a bőr ,aJiatti zsírrétegek 
(zsírpárnák) teltsé.gé-v.el kapcs-01.atos .élénk anya,gcsere hozza lét.re, bár,sonyo.s 
tapintata a bőrfelület blarázdá:ltságának eredmén.~re„ Puha.ságát, finom-ságát a· 
faggyu és V·e1·eiiékn1irigyek normális v.ál,adéka adja meg, ln,ely , a b~rn~ 
to1npa fényt is kölcsönöz, s a hamvia,sságát az igen apró. finom, ugyszolvan 
szin:telen sző1·öcskék -okozzáik. 

A bűr koznietikus hibái a következő/e lehetnek. , 
1. A bőr bete.aes szárazsá.qa. A pár·,ás, poros 11evegő, n}etsző h~~e.g sz~l 

hatásától ·eredő bőrszárazság egyszerű zsi1ozássa1 könny.en _.meg-szun~th_et9„ 
Ha ré'"ibb elhany.a~olt vagy öröklött (<asteosis) úgy gondosabb kemlest ige
nyel. A kÓr-0.san ,szfuaz' bőr fénytelen, hámló, fehér v~agy \Törös f.ol.tokkal taT
kÍtott .érdes ,s többnyire túléTzékeny„ l{ezelésére vizes f.olyadékok, il1letve mosa-
8ok 111ellőzésével zsíros krémek é.s zsíros a.rcpor-0k aJkalma·sak. 

,2. A bőr kÓros zsírossága (seborrhoea) a faggyún1irigyek és szőrtüszők 
zsiradéktúlte11neléséneik er.edn1énye i·S lehet; a) korpás zsirosság, amik-or a 
fel-színr·e ;jutó fag,gyu a leháin11ló felháinrészecské-kkel k.ev,e-Tedett piszk:0ssárgia 
1éteget alkot. Gy.ak.ori a fejbőr egész területén s ezzel kap.cs.oJatbaill néha az 
arr·con is ,e,lőfordul; a kézen .sohasen1 mutatk-oziik; b) ola,jos .seborrhoea az 
eaész arcot zsír-0sfényiívé teszi. J\iindkét kóT-OS folyamat elhanyagolv.a ered
n~é~y.ezheti a zsíros bőratkákat (comedon·es, vulg-0: mitesszer), továbbá bőr
vörÖsséget (rosacea)„ 1\1:inc1kettőt okozhatj.á1k 1a-ny.ag0se1e ·zavarok is, melyek 
01·v.osiJag ikezelen-dőik; A zsír.o.s, olajos bőr gőzölgő n1e-legvízzel és lug-o,s vagy 
kéne,s .szappannal napon:ta 2-3 J,~mos.~:3 utáin ~énes vagJ;. r~-0rciniQs,„ avagy 
káliszaippanüs szesszel, gyenge k.enkenoccsel, k.e11es .a1.ctie.1:iel k,ezelh·eto, me
lyek sokszor enyhe gyula<lást okozva, ,ezz,el kapcsolatban ,siettetiJk a gyÓglfu
l.iist„ Súlyosabb gyuladfüs es,etén a kén.cs kezeJést abbahagyva,_ 1az ,eny;heb_b 
i.chthyolos, kát1·ányos készítmények java1talk:, h-ossZ'abb eredményite}ense-gne! 
pedig a bői lehá1nlasztása erlísebh kénes, resorcinos, naftalos pasztak; Ol'VOSl 
alika.ln1azásával. , 

A bőr f,elü<l·etén levő norr.rn1-ális bőrzsiradék rövid időre benzin,nel, eter-
1el, ·erős kölnivízzel távolíth,ató ,el s u,gyane célra szolgálnak az alkaliás szap-
panos 111·osdóporok is. ' , , , 

A bőr zsír-0ssággrul 'kapcsolat-os bőr·.atkák, faggyucsapocskai!r ,v.ege m~g 
szol;;:ott bar-nulllli.. E iképződ1nények ki is ny.omk,odh:atók, .eltávol1tasuk ut~n 
euyhe lú·gos vizek használ~ndók. A faggyúcsapo:csk;~k ~arn1a vé~e „az aT~bor 
zsírtalanítása után hidro.genpe'l.·-0xidoldattal veg11gdorzsolve, egy1dore sz1nte
leníthető. 

2„ Közön5é.Qe.s pa,ttanások ':a szőr tüsző- vagy fagg}:Úll)-iiigyek körül sz.ok
tak ,előf-01dulni. 1Vf.egkülönböztetünik a) mi'tes·szeres, b) .er~keny vagJr :uqv.a~~.s 
és e) seborrhoeás pattanásokat.a) A mitesszeres pattanasokat a faggyum1r1-

2 
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gyek ,el 1n,em t.á-volított vá1}adéikának nyomása hozza létre, mell}-el kapcsolat·· 
ban a bőr atkák kö1 ül brukté-riumüs, igen pícin3"-, gennyes g;ruladás jöhet létre„ 
Az érett, m 1egpuhult pattanás-ok benzinnel zsírtalanítva, kiizzított tűvel föl
szúrhatók s kinyo1nkodva, jódtinktúrával beecsetelend&k„ rrön1eges pattaua
sok orvosilag !kezelendők: Bie1r-féle ·szívóharanggal s antiseborrhoeás 1kenőcs
kúrával s ezután a bőrzsírosságnál felsorült kezeléssel. b) Az érzékeny vagy 
udvara.s pattanások élesen határolt vagy gyulladásos kerületüek s nyomás után 
órákig m-egm:aradó érzékeny vörös f.o,ltok.at okoz.nwk; többnyire sápkóros, 
vérszegény leányok arcán .s:uoktak: fellépni s eltávolításukra legfontosabb az 
alapbántalom orvüslása. Hel;yi kezelésiilkr-e igen ,gyönge kénes pasztát, kát
rány-os kenőcsöt, higanyos tapa,szt használh·atunk„ c) A háton és 11iellen föl
lépő seborr hoeás pattanások érzéktelenek -s a l1egerősehb kénes k-enőcsöt is 
elbírják. K-ezelésü1k a kénik:úra mellett higanytiapasszal, szalicilpasztá,-al elő
idézett eny-e bőrháml.asztással szokott er,edm.ényes lenni.. Sebszerii pattanások 
a homlok és balántékbőrön, főként a SZiakáJ.l és bajusz szőrtilszői kö,.,ött szok
tak mutatkozni.. Idejeikorán kezelés alá véve káliszappan-szesszel, rezorcinos 
szalicilspiritu.sszal végzett bedörzsölésekkel, -éjjelre kén-es pasztával bek-enYe, 
vagy .higany-kénes tapRsszal borítva könnyen g3'Ógyulnak„ E1hanJ.'-agol\·fl. 
pÖr!kk.el vonódna1k be s ennek 1-ev.álása után tölcsérszerű n1é]J edéseket, el nc1n 
múló ripacsokat hag;ynak hátra 

3,. Ekcema az -orvosi neve a nedvedzés után bő1hámlással (ót\-'·ar) Yég
ződő pettyszerü bőTdudoroknak, melyek viszkető bőrpírral kezdődő apró YÖ
rös cson1ócskáJk aJakjáhan mutatikoznak .s gyöngyszerű hólyagképződés köz
ben sá1g.ás gennyes váladékot izzadnak ki s végül pörk.képződés utá11 bő1há111-
lást okoznak, -e sor1end azonhan nen1 1nindig az előbb felsorolt.. Az ekcé1nát 
ok-ozhatják ia bőrhöz 1közeleső részekben véghezn1enő gyu:ladások, a bőr 
seborrhoeája s ekze111a kísérheti az orrnyílás a"1att a náthát-, a fül körül a fül
foly.ú.st, fö.lléphet a sze1n alatt gya\kori sírúsnál s okozhatják azt a kézen, pl. 
a foglalkozással járó bőringe1·-ek s esetleg ái·taln1as .any1agrnkat tar tahuazó 
szépítősze1elc, sőt 111eszes vagy 111ás ás,,ányi anyagokat tartaln1az() ú. 11. túl
kemény rnosdóviz.ek is. Az ekz-e-111,ák többnyire orvosi kezelést igényelnek. 
Enyhébb tüneteknél minden·e;ke-lőtt feltétlen 1-isztaság szükséges, e 111c1lett 
kerülni kell rninden erősebb veg:yi, y,agy gyógyszeres, továbbá ine-c:'.11.anikai 
behatást.. A vizes 1·agy ·Szappanos n1i0sást az -első pe,riódushan teljesen rncllőz
zük s az ckze1nás helyet benzines va,gy zsíros ....-attával tisztítjuk n1eg s telje-
8en közö1nbös púde1·1 el, pl. ken1én:y ítőporrail, hintjilk be .. A- húlJ- ag- és ncdY
képződés idején 3%-os hidrogénperoxidos lcn1osást s kétszeresen bi.gított BnrO\\'
oldattal, ,·agy Goula.1d-vízzel való Je1kötést alkaln1azunk s a n1utatkozó jaYU.
lás után nz u. n. redukáló g~yógy,szer-készítn1énJ eket vehetjük jgényhe. 

.A. rosacea ielJe-gü kó1-os o·r1 vöröss-ég, az azt okozó gyo1nor-, szív-, n1e11-
stJuáci6s- vag;.-- He111ihántalon1 orv-oslásáYal, esetleg -enyhe, pár hétig tartó 
ichth;y·ol-1kf'l1Ócsös Y<t:.>."Y kénes pasztás kez·elés utún a 'issznn1aradó tá~p11lt 
vére1ecskék t'lC'kt1 ollzis~el Y-a:ló -8zíntelenítésével szüntethető incg, Y.ag)-:· pedig 
hán1Jasztó kü1 áyal, or\ osi_ kezelés n1-e1lett. 

4„ f{ÓJ'OS 'ielloú clsza1u.8odáf!olc: bőrfelületi, legfel;i-ebb lencsén;.--i -barnás 
an;.-·ajeg·yek és lJö1lenc:'ék, a szcn1ölcsök és tyukszen1e-k. 1-Gzek csak erősen oxi
dáló, roncsoló nJ.al'a1ós:zt•rPkkel: tc;isa\\'al, sósav1al, hi.klórec~-tsa'\'1a] szali
cilkollodiu1111nal stb. távolíthatók cl. EH-úvolításukl'a újabban fagyas~tást is 
szokás igén;. be venni.. Az e.Jszaru-sodás nagyobb felüleiJ'e is Jdtcr.icdhet. IlJ en 
a) a bőrtüsző eJsz.arusodása, b) bőr elsz1nrusodása„ a) A bőrtiiflzÖk clsza1 uso
dása 1cnclszc1i11t öröklött s leginkább a felső.ka1 és fe.J.sőcouib külső oldalán 
ikienielkedő, sár-gás vagy bn1D-ás, n1áksze1nn;vi pontok, e:ltúvo.Jíthatúk kén-, 
reso1 cin-, 11a11htoJ- ':agy 1kúliun1szappa11, ·esetleg hán1lasztópaszták alkaln1a
zásá\ n.l; igen enyhe esetben kálisza:ppanos alkohol is célra \'ezet b) A bőr 
vastu_(}a(Jb réte.oben való elszarusodasa, a kéz vng·y lábbőr clkérg'esedése ál
landó külső ny-on1ás, vag:;-- bő1izgalon1 folytán: többnyire vizes duzzasztás 
után .g;1ice1innel, lúgo.ldattal Taló felpuhítás után pár óra n1ulva :lev-akarüató 
Yag~ le\ ag<lalható s esetleg tapaszokkal rétegenként lehán1lasztható. GJ-'Ol'
san ·cél1a vezet a tön1énysósavval való áztatás, n1elyet azonban csak ak
'kor rilkal1nazhatunk, ha a. bőr sehol sines ki.sebesedve vag-,- fö]pattanY.a„ 

5 .A.. bőr kóro'ii színtelensé_qe lehet -öröklött vagy -szeizett.. Ug·y- .az ö1ök-
1Citt pig1nenthiánJ-· (albiniz1nus), n1int ~ sza,bálytalan, él-ese-n határolt foltok
ban 11111tatkozó pign1ent~kjesés keletkezesi oka nincs fclderítYe s azokat 11c1n 
i~ ludjak kezelnL 

G . .-\ úőr ~·-<ineződését (pio1ncntációit) a test egyes részein az azok1a erő
sen tlízi) J:;qi<t:~'ál' l1Y\ úbhá n1echanikai l1Jon1ás okozhatja: az egész te.-.:f felü-
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1etére kite1jedő -~zíneződést (pl. akron1ega.lia) belső betegségek idézúk elő„ .l\. 
i1ap és erős hőfény ok-ozta barnulást napernyőikikel, a bőx· befödésével csök
kenthetjük -s védelmet nyújtanak az ellen ia ,színes púderek (glee-cser·púder) 
és kinines -arce111ailok is. Az ily pigm-ent.áció.k .gyors eltüntetésére szolgiá.'lnak 
a fehérítő és hámJasztószeiek. A kozmet.it.ában leginkább fi.gyclembe jövő 
bőrpig1nent.áció a szeplő, n1ely.nek- apró sárg.ásbar·na, .a bőitől töbhnyiie ki
rívó pettyeeskéi szőke vagy vöröshajú egyéneknél, többnyire tavasszal kezd~· 
nek n1utatkozni s ősszel elhalványulnak .. A pigmentáció itt is a Malpighi re
teo· eg;. es pontjainak festéktúltern1elésébő.J ered, eltávolítása, .épúgy mint a 
ha~iha 1,-ánJ-' ít.á·snál, a festéikTéte.get elroncsoló oxidáló any.agoknak a _szarll
háit' a alatt lévő rétegbe juttatásáva'l érhető el. A hosszabb idő alatt meg
duzzasztott -sza1uhá1·tyán hidrogénperoxid oldatból vagy oxidáló vegyülete.k
hől r1, bórnedvek hatására kiváló Dxigén áthatolhat s a. MaJpighi-rétegbe jut
Y<-l. a pign1-entet elbontják. Az enyhe lúgos oldatokkal való du,zzasztásnál 
"\ 01-sabb ·e1·ed1nényre vezet a külső réteg lehá1n]asztása, mely után a bőr
hí'n t;. án át az oxidáló vegyületek is behatolnak a f,estéJkrétegbe s ott azokat 
n1aO'a. a festékanyag is ikataliZiálja s közben oxidálás útján e~roncsolódik. 
c·.2:Yan11;.--en z~íros alapanyagú fehérítőszerek hatásának ro1yamata is, melyek 
a. bőrnyilásokon át szívódnak be a bőrbe. 
· .A_ halványulni rkezdő szeplő ásványi festékeket tar ta,ln1azó n 1appali ar~
k1 én1ekkel ,-agy púderekkel kendőzhető, az erősen ikirívó szeplő ta•rkaságat 
i<lPigleucsen pil'OS arcfestékek színhatása tünteti el, legteljesebben akkor, ha 
előbb fehé1 födőany-agot tartalmazó krémn1e.l yagy zsÍios púderrel a.lapozun'K. 

F~eliiletj bőrszíneződések előfordulnak a kü;J,ső -szaruhártyán is ,s oly fol
tok eltávolíthatók lúgos n1osdószerek!ke-l, ava.gy ·más út-0.n zsírtalanított bőr
nek hí.g savakkal vagy sav,anyú ar-cmosókka.l való bo1ogatásáv-al is. Lúgo:o; 
és oxidUló hatásánál fogya igen jó sze.plő eltávolítószer a n1erkuria,1nidoklorid, 
i11eLY kenőcsben hosszabb ideig· használva, szá111bavehető há:mlasztás nélkül 
is sÍn1áu eltávolítja azokat, főleg ha használata előtt -a szaruhártyá~~ lágyító, 
illetve o:ldókészítn1énye:kkel kezeljük a bőrt, pl: káliszappanos kenteJ.1c1, vagy 
i·edukú]ó l_":'nna-féle kenőcsökkel. .. , , .. 

Bőrhárnlasztás nélkül távolíthatók e1 főként a homlok kornyeken loJ;ib,; 
n;.-ire terhesség ide:ién vagy női beteg,sége1knél n1utatkozó c1~.-caikk?s sze!u 
szü1 késsárga felületi foltok, az u .. n„ inájf.olto.k is, rnelyek tobbrry1re. ~a~· 
o·\ önffc savak fölecsetelésével (savanyú arcn1osóvizek) vagy gyenge ox1dalo 
k2•·::zífn1ények használatára is eltűnnek„ 

.:\. bőr kozn1eti.kus hibáinál em.lít-ett de1111atológiai k-enőcsö-kre vonatko
;1,()]c10 fontos tudnivalók a következők: 0 

A.\ kenőcsök alkatrészeit két csoportra. oszthatjuk: 1. fizikai1a&' és 2. ch!~
nd~ila~ ható t~J~atrészekr~;· ~izika~lag hatna~, a .kenőcsök zsira4fok .. 'alka.tr~
szc1, Jlllg' che1111a1la.g a kenocsok gyogy.szeres 1 esze~ hatnak„ .. A kenocspk m1no_
sl·g·c t'lsősorban a kenőcsök fizikailag ható a.1akaitreszeitő}_ fug-g, a gyo,gy-szere:~ 
alkat1észek n1eunyisé.ge l'Cndesen oly kicsi, hogy a k-enocs .karaktereie befo
]Yúst nen1 g·ya:kor-01. Ha t>n1ulziós kenőcsök-ről v.an szó, te1mészetesen az emul
o:ens js dölitősze1epet játszik. Azon anya,goknak összességét, an1e]ynek segít
~égéYel a g;.Tó-gysze1e,s hatóany.~gokat ken~cs a]a~já}?a hozzu;k. ,kenőc~alap
anYa o·nak nevezzük. A kozrnetikaban haszna,Jt- ,kenocsok eg·y rieszeben nincse
nek i~ g"\·óg-:y~zere-s hatóanyagok, 111er1t pl. egyedül a bőr puhítására szolgálnak . 

.Jr~s11P1 ~; .-;zerint. a kenöcsalapanyag ii·ánt tá1nasztandó követelmények a 
köYctkező.k: 

1 li.onzi.~ztcnciá ja leqyen n1cqfclelő„ _.:\ 111egfc1clő konzis·ztenciának, a meg
hatú1 ozása i o't'n nehéz„ A ken öcs Jegyen könnyen szétdörzsölhető es ken
hető ne '1eo·1':'en szívós 1 ao·adós vagy túl folyékony . A kellő konsistencia 
f'g;-: ik jp]le1~lző tünete 'az, 1'1ogy a kenőcs n1ozsá1 ban pisztillussal dörzsölve 
csattog'Ó hangot ad. „ • •• .. „ : 

2 . .• d __ /i-('11ŐrsalaJJ[1nyag lcrJIJf'J~ a bo,rb<' tclJcspn_ beff,orzsolh~to. .Ezalt:;.l 
a g~„úg_~ sz<:i es alkn1reszek so~kal intenz1Yfh!1 _ha~ast feJtene.k _k1, a1n:, ann~l 
inkál1b is tontos, inert a legtobb der111atolog1a1 bantalo1n a n1elyebb, Ietegel~
ben .iútszódik le yag'~-- ha látszólag a felületen is inutatkoznak, hata,suk -me-
1;. en helenyú]jk a bőTbt„ . . . , . 

;J, .• 4 ke11Ő(<:;afapanJ}ar; leqycn telJesen_ tnd1.ffc1c-n.~, .~zova] ne iz~as,s-a a 
b(i1 t 'le lllé:zz<::n elő yö1ösödést, duzzadásokat, exsudac1o:kat stb. M1utan -a 
bő1 'e1~zékc11';\--~ég·e teJ,ies0n indivjduális és idosynkl'áziús tünetek is n~:utatk-oz
hatnak, ideúHsfi_u intHffe1ens keuőc-salapanyag-g·al llPlJJ 1endelkezhetunk„ 

*- Sr~l!--~t:n und Pas!en \~/ürzburg 
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. 4. A kenőcsalapanyag le.oyen tel,jesen szaotalan; Ezen követehnén;r 
egyik legfontosabb krii:ériun1a a kővetkezö porutban van lefektetve„ 

, 5. A ,kenőcsal,apanya,g tartó.ssága korlátlan legyen, azaz ne bomoljon eL 
A zs1rok es olajok ismert módon fokozaf,osan elvált•oznak, elbomlanak, 111eo~ 
ava,sodnak. Az avasodás k,övetkeztében .szab.ad zsír,savak ikeletkeznek, am~
ly.'::k ikellem.etlen szagúak. Az avias zsírok a bőrt erősen izgatják és gyuladást 
idezne-k elő. A jó kenőcsalapanyagnalli: .az aivasodá-snak nyomát sem .szabad 
mutatnia. 

6„ A kenőcsalapanyag legyen lehetőleg igen sok gyógyszeres alapanyag. 
gal keverhető, továbbá nao.'IJ pormennyisé.gekkel pasztává feldolgozható. 

Ezt a iköv.etelményt .teljessé.g.gel elié1ni nem lehet, me1t nem lehet -olyan 
chen1i,ai és fiz'ikai tulajdonságú kenőcsalapanyagot elképzelni, a1nely a külön
böző che1niai és fizikai tu.laj.donságú hatóanyagokkal megfelelő minőségű 
kenőcsöket, illetőleg pa•sztákat adhatna. 

7„ A kenőcsalapanyag legyen bőrváladékszerű,. Ez a legfontosabb köve
telmény, n1ert könnyen belátható, hogy az a kenőcs, amely a hő1rel adaequat~ 
a·z a bőrJ el sze1nben ~ legindi:fferensebh is„ Ezenkívül azonban tény az is, hogy 
a kenőcs annál inkabb képes a bőr,be :behatolni, mi.nél kevésbé tekinthető 
idegen te_stnek, ini11él inká:bib „phJ-:·siológi1áJs" az összetétele, minél 1okonabb a 
bőrrel. A kenőcs11e'k tehát 1a bőT váladékaih-oz hasonlóna;k kell lenni.. A bőr a 
faggyú1nirjgy·eken át egy konzistens zsiradékot, a sehum-ot választja Jci. Ji~z 
a sebu111, arn.ely ch·en1iailag a gyapjúz,sírhoz hasonlít, tartja puhán a bőrt 
és a,seprti1kus bu1kot alkot a bői ,felületén. A bőr 111ásodik váladéka az izzad·
ság, amely nagyjáibó1 egy serun1szerű f.olyadék·ból ál-1 és an1elybcn biz.onyára 
nén1i zsiradék is van en1ulgeált állapotban. Enneik bivonyítéka az, ho.g·y· a 
fag.gyú1nirigyektől mentes bőrfelületek is eleg·endő inérté.kben zsÍJ.'üzva van
nak; a Jaggyú1nirigy nélküli bő1ielületeken az izzadságn1i1igye.k ,szolgál
tatják a szü;k,séges zsiradékot.. E 1k-étféle váladékho:t; járul még .a tiszit:a seruu1, 
gn1ely a bői nyirokkapill1á1isait és nJ-·i1ok hasadékait tölti ineg. Ebből az kö
vetkezik, hogy a kenő-csalapanyagnak zsiradékot, egy széru111sze1ű folyadékot 
és .ernuLgeált zsj1adékot kell tarrtaln1aznia. 

A kenőcs,alapanyagok közül legiégi,bb a disznózsÍJ, az adcps suillus .. 
an1elynek fizi:kai tulaidonságai igen kedvezőek, azonbali könn~Ten avas-od5k 
és ez alkaln1:azásának fő akadálya A 2% benzoesavval konze1 vált adeps sull
lus benzoatu.s ta1 tóssága nagyobb. a·zonbau nen1 kielégítő. Túlke1nény kon
zistenciája miatt a faggyú nen1 alkahnaz.ható egjicrlül. Az állati és n,övényi 
zsiradé.ko.k 111ellett fontos szerepet játszik .a vaselin, an1elJ-11ek legfontosabb 
előny·e a korlátlan tartósság. :Th.iindez,en anya.g·.ok közös hátránya, hogy vízzel 
ne1n keveredne:!\:, en1ulgeálódnak és í.gy a bőrbe nehezen hatolnak be. A lano
lin összetételében a sehun1hQz hasonlít, sok viz,et 'képes felvenni, A lanolin 
teljesen állandó anyag és egyes idi-osy·nkrávias esetektől eltekintve, teljesen 
indifl'erens. J\1ás zsiradékokkal keveTve növeli azo.k vízfelvevő.képes.ség-ét. i\. 
lano.Iin e.gyn11agában nen1 alk.a.lmazható kenőcsalapanyagnak, rr1ert t-út
ken1ény, szívós, Zsí1ok vízfelvevő:k-épességét inás anyagukka1 is lehet növelni. 
Ilyen anyagok últalában az en1ulgeáJó anyagok, n1int pl.. sztearinsavanilfrl 
(Fetron), az ichihy-0Jból i~olált szulfo,sav tern1észetü anytol, a szulfozsír
sa:vak alakaHsói (Vasenol, Vasog-en), a naftalinszulfosava-k, a szappanok 
(\T asolin1ent), a fehérjék (Reso1·bin, J\iitin) a cetyl és cerJ 1 al1kohol, a külön
böző chole,ste1 in szár1nazéko'k stb. 

Ezen ,ke-nőcsalapanyag-ok kö!Zül legjobban azok közf'lítik n1eg a Jessne-r
féle köv.eteln1ényeket, :an1Bly.ek -ás•,-ányi zsiradékokból készültek és .a zsiradé
kot rész,Len en1u]geáli áll1apotban ta1taln1azzák. 

Iiatásulf.ra nézve <lern1atológiai ;alapon [Tnna iedukáló és oxidáló kenő
csöket különböztet n1eg 

A redukáló kenőc~ök sr.á1 íJóhatá~:n'iak. Ilyen .a szá1ítópa,szta, pl. a Pasta 
zinci o.x.ydati Untw;· 24 cinkoxid, 4 kaolin, 12 oleun1 benzoatu111, 60 adeps bcn~ 
zoatus, v.agy Pa,sta zin.ci sulfurata cttl'icolor Unna.: 14 ci11koxid, 10 kén, 4 kaoli11. 
120 oleun1 ,benzoatun1, 60 .atleIJ8, 2 cinóber. lT,gyanily hatóanyagú készíin1ények 
a .gyógyszeres ,k,enőcsük köz.ött találhatók az Unguenta cín1nél (216. oldal). i\Z 

előbbi .kénes ikenőcs sokikaJ jobb hatású, inint pl. .a P.ast'a Lassari vng,\· _a 
Hebra-k.enőcs s az u, n. bő1ti,szt.átlanságoknál, továbbá gennyes pörscnést~knel 
folliculitis, ikez.Jődő ekze1na stb-nél igen ered1nényescn alkaln1azható: ~c
du·káló kenő.r.sök a kaz,ein-kenőcsök is, pl. 14{10 kazein, 45 alkali, 7ú0 .g.hccT111, 
2100, vaze.lin. 500 szalicilsav, 5 cinkoxid. 10„000 víz,. E kenőcs rnészsó.kkal és sa
vakkal inkoÍnpatibilis, a bői be l'Ögtö-n -beszívódik, ichtyollal vagy kátránnyal 
jól -keveredik és specifikun1 n1inden bői viszketésnél {pruritus)„ .:\. bőr felüle
tén beszá1 adva, finorn réteget hag·y hát1a. 
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Összetett 1edu.kálókenőc~·ök Unna sze.1int azok, melyek a bőr szemcsése
<l-ését (granulatio) g·átolják s pl. sebek bőJ relbevonódását elősegítik; az oxi
dáló kenőcsök után ~lkaln1azaudók. Ily kenőcs pl. 5ű0 resorcin vagy py1ogallo1, 
500 ichthyoJ, 200 szalicilsav, 880 vazelin. Ily- célra alkahnaz.ható az Unguentum 
Wilkinsoni is (228. oldal). Hárnlasztókenőcs Unna szerint 1000 ichthyol, 1000 
vazelin, 4000 ieso1 cin, .-!OOO pasta zinci Unna. E Tedu-káló kenőcs bedörzsölve 1e
hánilasztja a bőrt: szál'az ekcén1áná1 (rosacea) reggel és este bedörzsölve a 
hán1lasztás 8 nav alatt befejeződik. ezután az arcot gelatin-glicerin'fiel (58. ol-
dal) kell bcrnnni. , , 

()xidáló bő1 kcnőcÍ'!ök., linna szerint hidr,ogénpe1ox.id kesz1tményekkel 
k-észiilnek. PI. 20 pe1h~·drol, 10 solutio calcii chlorati, 70 euce1in keveréke há1n1-
lasztó és fehérítő hatású„ , , 

.\_ koz111etikába11 fonto.s födöpa.sztáik az :arcszín halványít.asaxa .szintén 
oxidúiúk<•nőcsök és bizn1ut:'-ló.kkal .készülnek. Kitünő fedőbu~'ok éjjel:re, pl. 9,00 
szá1·c1zkl'én1, 100 biz111u1_.oxi:klorid, 111('.l~·et .szappan.habbal ·valo n1osaikodas l~tan 
kl 11 a bő1Te felkenni. I{ozn1etikai oxidáló pólyázószerek .a tapaszok, c1n'k
eJ1Y\ ek„ kaztinfir11i~z·ek, kenőcs-rnnllű'k. 

· (iÍicrri-11készitn1én11ek. ~t\. kenőcsök és krén1ek között állanak a glice1in
kt~szítu1ény.f'k, inelyekei az 58. és 23l oldalon i~nH.'1·tet.ünk. A glicerin nag·y 
111 éi·tékben tapad a bő11e s főleg enyyes kBszilo1ényei viszkoz.us b~vo,natot 
~zo.Jgúltatna,k. J'\:önn;\ en behatol a kü1ső ből'réte.gbe, azt fölpuhítJia.. ~1on1'?.n~Ten 
hő1 vö1 ösítő és szárító, ininthog·y a sejtek vízta1 tahnát 111ohón .szívJa. Eppen 
ezé1 t Yízz~l yag~· alkohollal higíi.-Y.a haszn&ljuk o:l_y _higít-ásban, h-og·y az elegy 
oz111otikns u:1.-01nása ne leg'~„en nagyobb, inint a ve1e. 

L~iabba11 ké1g·es bőr kozn1etikus rkezeléséTe a <le11natológiában szappa11-
és kénta1 talniú 1készíin1ények n1eJilett a pepszin e s ke.zclést al.kalnl-azzák, l&'Y 
4 súsa\, 2.0 pepsin, 160 kén, 2üQ u~1g~,entu1:-i g,lyce-rini Y1;l.gy <'}IC~rin, esetleg n1cg 
5 alh·cnaHnoldnt (1:1000)„ kiu,1ulo .bo1·atkas elsz.a1usodast 11_eha11y 11,~P alatt .:~l
távolít: célszrrü az arcot c-l6hb J;:éntcjjel vag·y küliloidkennel c1 ose11 bedor
zsölni 

Az ép, normális arcbőr apolása. 

. .\. no1111úlis úllnpotú bő1nél n b61úpo1ó sze1ck ha<Rzuálat.át niiudenko_i .a 
liói u!upos th;ztítá~a l'lÖzze n1eg, szappan segí1ség·é,-e.J. .l\ szappan- ineglaz1t.1a 
é·s ( ltú \' olít j11 a f'<-·l ü le1i :-1za1 use.it.i etl'·geket s az azokhoz tapadt_ pi.sz;kot, .a1nit a 
~zn1i1n11:ozússal kapcsolatos n1echanikai 111űveletc•kkel elöseg'Íiünk„ 

--\ finoniabb bőr a szappan161 néha a.zonual szá1azzá, n:ctevvé és l'f'pede
ZÖ\ t:, ,. áli.k .s ezért a sző!ke egyének szá1·azabb, zsír.szegényebb, g~· öngédebb bó
.rénél kevesebb és enyhébb, neutrális sza,ppant al1kahuazzu11k, a barna, zsíros 
és chn Ya!felületű bőrnél ellenben sok .és .lúgos szappan ·hasz,ná]ható. 

~\ sz,appannal és inele,g vízwl l,e1nosott te1'1nészetes zsiradék pótlá::oa úg:y 
az a1 chő-rnél, nlint .a fej bőrnél h; szii.ksé.ges. Ez utóbbi célra a bőrkTén1'e·k s:to.1-
g·áJnak, n1clyekben zsíro.s növényi olajok, lan-oJin, glicerin, a bőr1lágyító anya
;„ok cctvelő kaikaóvaj, v·azelin stb. pedi,g a hőrbevonó zsiradékok. 
n ' .A. zsir~1dékok '1nellett .a bőr ápolá,sára főle·g g1iceijn, növénylevek~ !l)·ál
_kák, 1néz s savanyú vagy gyöngén lúgo.s oldatok használatos~.k. .. „ , , 

~.\_ leg,gyaikra:bban hasz,nált szer Jnerev vagy iepedezett bor bedorz,solese-
1c1 a glicerin, 1nelyből - iniután hatféle n1iuőségű ke1es.kedeln1i áru is y.an---;-
niinclio' az .első ininőségűt alk.aln1azzuk, kellő higításban. A glicerin egyeb 
anyag~k ''iv6szeréül is lgen .alkaln1,as, n1ert 100 Tésze 15°-011 98 nat:rium ca1:
bonicu1n-ut, 2ü natriu1n chloratu1n1-ot, 50 tannin-t, 40 alumen-t, fi.O borax-ot ke
pes oldani. 

.:\. g~lice-rin 111cllett :legelterjedtebb a bőrápoló.szereknél a borax allk:1a'ln1a
zása, Jnelyet e célra alkalmassá tesz az a 1körü.lmé-ny, hügy számos, vízben 
oldhatat:la.n ranya,got -oldha,tóv-á tesz, így pl.. albun1int, kazeint, ~zali<ei:lsavat 
stb„ a viz.et 111eglágyíl.ia, s fgy kiválóan alkwhnas inint ill.atos1tott ·pipere
bo:rax a inosdóvizekbe„ 

l\{ég n1indig igen elterjedt az u„ n. uborkaltészitniények h1asznála;ta. Ezek 
főa:lapanyaga az uborkalé (essentia cucu1neris)„ Az u~.orkalevet ,apror-a gya
lult uborka kisajtoiása útján nyerjük. A levet filhá!Juk, 2~% alkohoI!a,! ke
verjük s esetleg keY·és bora.x-al s 3% glice1innel is, az utóhbiva:l cs~ az eset
ben ha ,a 11-evet .nen1 szándékozunk peroxidokk-al keverni E ,Jevet Jól elzárt 
pal;ck-0ikban, hűvös pÍncéb.en tartjuk el, 8 az Úb'"Yllevezett Ubor,ka.tei -és az 
l1horkakrém készítéséhez használjuk. 

~' ____________________ ......__. ----------------------
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D-bo1 kate} néven benzoetinktú1 á\ al J..:e,-·ert bo1ax-oldat, toj?s tia1 oa ia
Yal v~~Y anélkül, új1aibhan pedig kon1plikáltabb össz.etételú zs1roH, ola.los 
emulz10 van forgalomban„ Uborkakrérnek szintén különböző alapa113 agokkal 
fordu'lnajr elő, ,g e néven zsíros és zsí1 talan arcn1osófo.lyadékok, zsíros és zsír
talan kren1-ek és kenőcsök szerepelnek. ~i\z uihol'ka.lé pótlására a natriu111 citri
cum, illetve natriu111 Jacticun1 3-,5%-os oldata ailkalm.azható„ 

A bőrilágyító- és :fehé-rít6szere.k_ al1kahnazása rendswrint ú-g··y 1ö1 téni.k 
hog·y a feh-érítősz01 t .stb„ ta1 t,aln1·azó ik~nőcsöt este a bő1·hp dö1zsOliiik s reg
gel arcmosó-vízbe, pl ho1axoldatba in.a.rtoit tö1 ülköző\;el .Jetöröljük. 

A bőrt halványító anyagok n1eJlett igen széleskörü alkahnazást 11yc 1·

nek :a bevonó festék g.\'„anánt ;Sze1·ep·lő fehér.színű vegyiiJete.k: a bisn1utu1n 
subnit1icum és oxychlo1 atun1, a inagnesiun1 carhonicun1, a ta]cu111 Ye11etun1 
a zincum carbonicu1n és oxy.d·aiurn stb. s YégüJ az an1~ lun1. Az arcfcstő:ket 
Jnelyek közé folyékony a1ce1nai.lok incllett a fehér festékeket, bis1nut-, cink
olomv-egyület.eket stb. t.artahnazó kenőcsök és arcporok tartoznak, a jó:l le-
1110.sott bőrrB di1ekte kell fölkenni. 

A sz.abiad forgal0:n1ból kivont, hel.ső.le-g iné1ges hatású, ke1eszttel jelzett 
~;zerek a szépítőszerekben csak .orvosi r-endeletre alkahnazhatók. 

'l'úllúgos szá1a.zkrén1ek alkalmazásától, főleg· .a .szőkék iközött gy.akrau 
llőforduló .gyöngéd és érzékeny 1arcbőrü rgJ.·-ének-nél óva:ko<lnu11k kell. n1crt 
1na1 ó hatásuk ég.ető fájdaln1at is okozhat. :Érzékeny bői űeknél a keYéSbé -lú
gos krémek 1a1.k.almazása után is, a bőrt zsíros arck1én1n1el kell bedö1zsiilni„ 
szárazra tö1ölni és a levegő és napsugarak elleni ineg\édés végett bepúdl'-
1·ezni. ~Jz utóbbi cél1a egyes kenőcsök is használatosak, JJJlnt Glecscse1 .. 
kenőcs stb. 

A zsíros !krémek az ai chő1t fén~ essé teszik s f'z-é1 t lf'_2 inkább esti he·· 
dö1zsö]és·re ha.sználatos-nk, a f-ényi<~lf.1 n szappnnoski niírsiik 1u11;pnH k1é1nrk 

-~ bőrápolósze1rkei a köYPÍkC'zó so11(11c]h(n tú1µ~aljnk: 

~.\) Arc- é.~ bő11no.~ó folvadél.;0!1 .. 
E) Zsírtalan A rérn<?!c 
0) Zsíros l>rérnrk és pnsztáh. 
D) Púderek, Bőrfr,lő8Zrrrk 

A) Arc- és bőrmosó fo]yadé)rnk 

Aquac co.srneticae. Pipe1 e rno.sdóvizek, 
_,_.\z a10bő1 és kézbőr ap1óbb felületi f.o]tjainak e]tá\olításá1a bö1izgató

szere:k szo.lgálln.ak, továbbá oly.anolk, an1elyek a felbőJt puhítják s így .a bőr
felső 1éteg·einek eltávolítását elősegítik .. Ily-e,ne-k az alkaliák, bo1ax, saYa-k, 
és n1ás ,gyenge oxidáló.sze,reik, mn.e]yeket többnyire foly.adé:kokban u. 11. arc-
1nosóvíz gyaná·nt alka1111azunk 

.A.z ös,szehúzó hatású, escr,savta1 tahnú és sa'\ an'\ ú e1 ősítő an;\ agok 
(k1 ó1nsav, ·szalici•l.sav, pipe-1.e-ecet·ek .stb.), a túlságos izz.adús eJien te:-;znek jó 
sziolgálatot, a Jábuji.aknál és hóna.Jjnál hintőporokkal 1ko1nbiná:Jva .. J„ábizza
<lásnál .en1e:llett még a ]ú·g-os vízzel való Ji:!;yakori 1110,sogatás s a 11arisn~·a gya
kori vá1toztatása ni.e;}lőzhetet1en. 

Acidum .acetlcumos n1osdóvizek,. 
Arcmosó .ecet.ek„ Pipe1 eecetek 

5 acidum aceticuni, 
5 tinctura benzoes, 
5 spiritus camphoratu.s, 

7· 5 tinctura santali ligni, 
71.5 alkohol„ 
Lotio cosmet.ica acida né\' en a Hamb. 

V Blőirata. 
Acetum aromaticum odora.tum„ Ace

tum odora.tum. Vinai.(J1'e a.romatique.:· 
10 oleum bergamottae, 10 o.leu1n citri, 
5 oileum caryophyl1orum, 1 oieum ci-n
namomi, 3 ,oleum thymi, 3 o'leum l·avan
dul:ae, 75 aether aceticus, 125 alkohol, 

250 acidu.In acet.icu1n dilutu1n. 
b) 1 o·leu111 caryophyJ.lorun1, 1 oleunt 

cinnan1on1i, 2 oleun1 geranii, 2 oleun1 
lavandu1J.ae, 5 tinetu1a catechu, 25 bal·· 
samum peruvianun1, 60 tinctura v:anil-
1ae, 100 tinctura benzoes, 500 spi1ritu,s. 
coloniensis, 150 acidun1 .aceticurn, 150· 
víz. (Mindes.) 

Hasonló összetételü az Acetuni odori
fcrurn Ma.lla.rdi. 

Lásd az Acetu1n aroJnaticutn-ot 148. 
old 

e) 00 spi1itus aethe1eus, 30 s_rdTlt:ns ........ „ '':C:•C!· : ....... . 
colonien,si,s, 20 extrai,t t1 iple de JHSlil'"" 
10 1aether .aceticus, 10 acidum aceu~uu" 
0.52 kumarin (Diet). 
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Eucalyptus l'oilrttr TTin('.fJ(l'I ,:· 30 kc111. vc1getés köz.ben hozzácsepegietiink 15 
extrait ca.ssiae, 30 kc1n exti. violette, tíz tinctura b-enzoes con1posita-t. 
csepp o.Jen1_1 rosal', négy csepp 01]eun1 Fr('nch niilk of rosC's: 30 keni tinctur:.i 
ne1·0IL tíz csepp olt~un1 be1gamottae, lü benzoes, 30 kcn1 stDJ ax-sprit, tíz csepp 
e11 ca1.-ptol, 30 alkohol 175 acidun1 ace- oleu1n iosae, 15 kc111 rn1kohol, 1000 ró-
ticuni di1utu111, i25 víz. zsaYíz. 

J:Jucaly11tolos piprrrrcet .szún.yogcsí- Lilio-J-ntc} .. Lac ri1ginu1n„ .._4qu.a cos-
pés ellen: ±CJ.O alkohol, va.gy spiritus co- n1ctica Ilufela.ndi... _Llqua cosmet.ica len
]( niensis. 50 aethe1 acetieus, 8 acidum ticu.losa. ..._4qua cos,1netica Walther. 
1:1eeticnn1 concentratun1, 10 euca]ypto1. Aqu.a rosac benzoata. Sziizlánytc}.~ 15 
:2 lsoeugenol, 1000 víz. tinctura benzoes-t é-s 20 tinctura balsa-

J?iirdö eeet.: íOO alkohol, 16 aethe1 illi tolutani-t cseppenként hozzákever
acr-ticus. 30 acidnn1 aceticun1 concentra~ getünk 965 ióz.savizhez. 
tn1n. lfi JJPl ubalzsa111-.:-;prit, 12 5 o]eum b) 100 benzoe-spritet kevei ünk 8.8 gli
bc>rg:nn1ottae, 10 oleun1 cit1i, 2 oleum ccrinne.l, hozzáadunk 100 borax-oldatot 
1H•1011, 5 o1PUlll portug'al, 2 oleu1u ge- (2%) .s végül 800 rózsayizet„ 
rnnii. '.200 'i-z e) 30 ,g]ycerin-hez részletenként hoz-

(ll.,1;cr1 in-Dínc1cecet:· 800 alkohol, 150 Ziákeverünk 20 tinctuTa benzoes-t, a ke
g']~:ee1iu .. 3 oleun1 berga111ottae., 0.5 111a- veré.ket higítju.k 10 ,-ízzel s rg·az-észÖ've-
1anol. 0„5 Yauillin. 2 Lenzy}acetat, 3 ten háro111sz.or átszű1jük. _._.\_ szüredékh.ez 
nleun1 cífJ i, O.J oleu111 neroii synth„. 0..2 hozzáöntün·k 30 g·Iicer.in-t és kevergetés 
g]ndinlin„ 15 tinciura bcnzocs. 75 i1is- közbe-n 1350 rózSavjzet. 
SIJl'it, 16 UPt1ie1 acPticus, 90 .acidun1 ace- d) 15 :horax-ot o1dun.k 50 glice1iu, 200 
tif'un1 concf11t1 atu111. 200 narancs,.irág. aqua naphae, 300 aqua iosae és 500 víz 
YÍZ. 1 e]eg~:-ében s ez oldathoz folytonos kevel'-

c-:.11ö n (f.lf r; i' á.urcr t. T' i n.ai rn e a u. mu- j egJ.~~ kgzben 1f rc-skendőbő_~ hoz-záesepeg;. 
(flírf: lOOü alkuho1, 100 ac1<lun1 .acebcu1n, tet1uk <J balsan1u1n, t_olut...tnu:n-~:.ak la 
Conct111Tatun1.. 10 balsan1nn1 peruvia- spi1 itns-sza] n1ele!r1t.esse-l keszu1lt s 20 
11111i1. 10 linalool.. ;) terriineol JO -0Ieu111 tinctn1 a benz?e-s és 20 ~pi1itu.~ ·~,apon_a
h('ro·a1nottae. ti nn1gut>t, 1 vanillin, tu.s-sza] e1eg-y1tett old.a tat. A suru gazen 
~.:i final;. l-acl tat 300 víz, JG aether ace- átszlí.rt fo]ya<lékot 3 extrait de jasn1in, 
ticu~.;„ háron1 csPpp olenn1 iosae, egy csepp 

Fcn.IJŐ piJJr'J(CCct: 1000 al1kohoL 100 o]eu111 iri<lis, 2 tinct1n'l:1 zibethi és 05ku
acidn111 aCl'ticnn1, 10 boTnylacetat, 3 rna.l'innal illatosítiuk .. 
nlt'nn1 ]aYa1Hlulae. 4 0Ienn1 b01.gan1ot- l}on1padour s.zép.séa-tej; 1% bo1ax-
ÜH'. 300 \'íz. 16 aethe1 aceticus.. tartalrnú Aqua 1·0.sae benzoata. 

/bol.11a-rc('f.: f''inaitJr(' nux; violrttrs.: l?ózsatcj: 1 acidu1n bf'nzoicum és 1 
1000 alkohol. 100 acidu1n nceticu1n con- aC'.idum saUcJ 1licun1-ot föloldu1l'k 850 
ct>nt1 atu1n, 0.5-1 ionon (20%), 1 oleu111 rózsavíz.hen, hozzáadogatjuk 50 g:lyce
jnsn1i11i aeth„ .s~·nth„ 10 111-osusz-sprit, iin, 50 a.lkoh-o.J (90%), 2.0 tinctura be11-
10 benzoe-sp1 it. 10 o1euni be1 gan1ottae, zoes il1atosított e]egJ-·ét. Illat.osítás1a öt 
;JOO ,-Jz, 16 aethe1 nceticus. CS·epp o.leun1 rosarun1, két csepp oleun1 

T-tríz.~·a-('(('{ Ti'inai{J1 e á la. rose.: 1000 be1ga1nottae, egy cse-pp oleun1 aura·ntii
alkohol.. 100 ucidu1n acetícun1 concen- florum, 10 e.sepp ess. t1ip1e de jasmin, 
tratnui., 1 ole11111 rosac synth., 5 geranii, 2 csepp jasmin-sprit (1:10), 5 csepp tinc
j oh1u11i paln1ae rosae, 300 YÍZ, 16 ae.ther tura 1noschi, 0.2 :kun1a1 in alka.11naz·ható .. 
a e Pticus Sin1.on szeplőkrérn-j(': bo.rax, benzoe-

r· inai rt r ( dc toilcttr. Pipcr('-f?((Jf.: 1000 sav. glycerin, víz és olPUlll neJoli 
sp1 it. 100 aciduin aceticuni, 1.5 h;oeuge- Sli:in lation:· 250 .gl>"C('I in, 7.5 iózsavíz, 
nol. 5 oleuin cítiL 10 o1euui bergauiot- 'i.5 aqua syring-ae, í.:i anna naphae, 30 
tac>. 1 o.Jeu·ni nero.Ji SJnth., 300 YÍz, 16 :-:;piritus co.lonien~is, 'l.~ tinctura ben-
a1-thP1 aceticus„ zoes. Két heti állás után filt-l'ál,iuk 

_.J. pipcr('('Ccfrhrt. /"őlcq nyÚ1'0ll, f; 'is- Hasonló a. Skin ton-ic. 
,\íl'IJiil a 11101ufó- (>s fiirdörizrlllu z i;;zoliúíl Uborkatr}. s.zára.z: :2j00 iózsavíz, 800 
hr;zzú.adni, sajtolt uhorknlé. 100 benzue-sp1 it, 400 

gJyeerin. 50 tinctn1·a quillayue, 10 iobi

.-\eidurn benzoicurnos n1osdóvizek„ 
- Lotio henzoica. 

~.;i r((iduu1 b('11zoic1uu, 
;3 11uti iu n1 bOJ'(lcicuni, 

~no róz.1-:r11 i.z. 
• ..J.r111u (Of.illl< fi<u Leluna11J1, J->r 1é11.,11i 

~tb .. : 5 spilitns at-11H•1i:o; nihosi, 30 g·ly
ce1'in. 500 aqua rosa1 nn1 eleg~ éhez kc-

niR. 30 1erpi11eol. 
b) 20 bo1ax, :2.0 nat1inn1.aeeticu1n. 800 

1 ézsa\'ÍZ, 25 .spiritus saponatus, 25 tinc-
1 nrn hcnzoes, 60 g]ycerin„„5 csepp oleum 
hc1giln1ottac, 2 CSE'PP olenn1 rosae, 3 
cst>pp tinctu1 a 1noschi, 0.1 .kun1arin, 

,41uora szénítöriz.· 400 uborka.lé, 55 
nat1 iu1n ch;lo1atun1. 15 borax, _100 alko
hol, 10 spil itus coloniensis. 

(Jlvcrrin and cucunlbcr,. Uborka. gly-
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cerin: 1-00 gl:;cerin, 400 ubo1kalé, 15 to
jás.sá1.gája, 19 oleun1 lavandu·lae, 3 
oleum rosae„ 

b) 1000 ubor,kalé, 1000 g]ycerin, 10 
arnny lakk Heiko, 2-0 sprit. 

Lásd a Cetaceuni-tcj cín1et is 

Acidum citricumo;s mosóvizek„ 

i.5 ncidum citr icu1n ,--ag3 natr citri
cunt, 

150 ulycc-r'in, 
2 oleuni iridir;;. 
5 oleuni bcrgarnottae, 

0.3 vanillin, 
375 allwhol, 
480 aqua florun1 aurantii. 

q. s. chloropllyll. 
J(elel'i arcmosó: 30 su.cens cit1 i, 40 

sprit, 40 1 ózsavíz, 1.5 ca1npho1-a, 1.5 i e
sorcin, 1 talcu1n, 3 tinctura benzoes. 

Antiszeptikus mosdóvíz, 
}..T;\--álkás a1c111-osó. 

8 acidion bo1acicun1-ot o-ldunk 
1űű0 11i.zben, az oldatban 
160 lini sc1ncn-t 

négy-öt napig áztatunk a fol~ adákot 
átszűrve hozzákevetünk 

128 alycer in-t, 
192 alkoho/-t (90%), 
16 spiritus colonie11sis-t. 
J2 acidun1 col'bolicu1n-ót 

~ _12 „ó1 ai ~11.ás u~án, vás~o111 uhán U]1.a 
atsz111\ e v1zzel k1rg.eszit1ük 1500-ra. 

b) 2 acülun1 tannicun1, 2 acidu1n ~a1 -
b9lien1!1, 100 ~piritus coloniensis, 901J 
l'OZsa\"lZ 

Bor axos 111osdóvizek„ 

30 úornx, 
100 glycerin, 
3{10 rózsa víz, 

5 cukor, 
5 ambrettol-sp1 it, 

0.3 oleurn rosae .S,,1Jnflt„ 
-0.5 kuniarin, 
0„,5 oleum n.etoli r.;ynth, 
0„1 oleum ylang-ylang 8.1Jnfh, 
Elegendő karminoldattal i ózsa.színií-

Te festjük . . 4-ngol .szépítő i•íz. (Tündé· 

aq_ua jasn1ini, 1 benzy]acetat, 0„2 auh0 
pine, -3 borax. 

1lfanu.lin Bo1s. Sréd toilctte-.alycerin.: 
15 borax, 150 víz, 150 glycerin, 150 alko
hol, 5 oleun1 geranii, 3 oleun1 rosae 
synth„ Néhán;\- napi állás után filtrá1-
juk. 

111osóviz hézizzadás ellen.: 250 J óz:-:a
YÍz, 25 bo1ax, 20 g.Jye-erin. 

b) 30 glJceTin, 30 bo1ax, 10 .ac~cl. bo1 i
cun1, 30 acid. sa,lic~-·licun1, 60 rózsayíz 
50 alkohol 

Eau de cologne-os 1nosdóvizek 
l-i'ü1 rlő-eau ch-' eolo·g-nr-

3000 a/ho/10/, 
25 ulruin lara11du1ar, 
60 olcuni vrtit .r;ruin, 
20 bcrgan1otfa(, 
30 ro~·n1arini, 
:'"10 portuqal, 
60 cit1 i, 

3000 dz. 
,\ fü1dŐ\'Ízhez előzőleg sót is adunk 

jonon-o1dat1'a] ibol~ ailJatúYá tehetjük„ 
Eau _.,4_f-/1r11iet111e.: 200 :spiritu:s aeihf'-

1eus 200 spi1itus co1onieusis, 200 ext1nit 
iridis, 1 n1osusz-spl'it, 1 an1bra-sprit, 2j 
tinctura Qnillayae, 150 gl:ycerin. ÜlPpÍ
tés után filtráljuk. 

Eau dc J>rincr8se.;;; 13 tinteu1·.a he11-
zoes, 3 .spi1itus can1pho1 a tus, 750 sp1r1-
tus coloniensis .. 3 ka1iun1 caJhonicnn1„ 
0.5 tictur.a n1oschi, 230 YÍz. r:i~öbh napi 
állás után filtl'á]jnk. 
Fen11őfiirdő-C'SZ(nrio: 500 olenn1 tP111-

pHni, 50 oleun1 ]aya11du1lne, 30 01011111 
rutae, 2.000 :..;prit 20fJO víz, 350 11ati hun 
ehloratu111. 

llfézcf1vi:: llon(',lf-iPaf( 1: 'i50 .sph itns 
coloni ensi ,..,, 3 0 1lr11111 ca 1 y oph~„ Jlo111111, 
10 tinctnl'a h~'nzocs, 230 aqua naphae. 6 
oleun1 e:itronf'llaf', 2 tinctura croci (H11-
g·e1) 

ú) 30 ntézzlJ eldö1zsölf' ao -ho1ax, 30 
m; ll ha, lOUO sprilben (80%) oldotl ~ 
chi>i1a.ntia, 1 nleun1 iosae synth, 0„•> 
anbepine. 1 oleun1 ne1 oli acth. s~·nih„ 
0„5 \'anillin, l h0liotropin .. A_ filt-1 ált nl
dnthoz nérni g·Jyce1i11t adunk. 

E készíhnény Jf.11r-rha és borax (Li~ 
lionése) né\·p11 is előfo1dul 

rek vize.) 
Boraxo.s glycerin: 2000 gl:yce1in, l!O F('>1.IJŐ-~ó.:· 2000 só, 300 oleu1u teniplini, 

borax, 4 oleu1n rosae s~:nfh„ ~ \Tízzel 40 olen1n eur,alpytl, 20 o1eun1 sal,1 iaP, 20 
higítva használjuk o]Pun1 Ja, an<lnlaP. LJ,·egdug·ós Ü\'P
Bőratkák elleni „1nosóviz.:· 10 kaH- gekbe 

krén1szappan, 200 i ózsavíz, 4 bo1·ax. 
Glicerines 1nosdóvizek„ 

":\quae cos1uPficae gl) cerinatac 

Lilonése.:· 15 bo1ax, 5 kaJiun1 carbonj-1 
cun1, 900 rózsavíz, 25 .spiritus co.].onien
sis. 25 tinctura henzoes. 

Honey water; 50 1néz, 'i80 víz, 20 bo· ; 100 ul.IJC('rin, 
rax, 150 alkohol, 15 csepp -0leun1 be.rga-1 50 aqua nap/1ae. 
n,ottae, 8 csepp 0Ieun1 ne1oli. j 0.2 oleum 11('1'0/i "i1Jnfll, 

Lotion a la glycrrin.: 300 gl;,-cerin, 300 Pipe1r-ql.11c<'1in-nrk 1u1:-;ználink 
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Gl,yc('rin-f('j: 80 a~n)'~un1~_ot 1159 ·~·_li
cerinnel a1aposau atdoTzso.Ive gozifur
dőn péppé főz~i:n:k s kihülése után ho_~
zákeYerünk n1eg 80 an1ylu1n-ot.. 400 'i 1-
zet. Benzoe-sprittel illatosítjuk (R-0t-
.-.;child). . . a 

b) 50 n1uc1lago C',\ don1ae (3%), 50 
o·l\ Cf'Till, 5 HC'idunl boraeiCU111. 
..., () 50 glycerin„ 20 1nucilago .gun1n1i 
31 ahici, 35 a 1Jkohol. négy csepp oleu111 
TO.SaP, 12U 'i"ÍZ. 

J!:ou d('I n1opltilr.: ·!00 spil·itus, 80 .gly
c(rin, 0.15 01gt>ol. 0.4 oleu111 he1·ga1not..: 
1ac 0.2 oleun1 gc ranii, 1 tinctura vanil
lne.' 100 l'ÓZS:1YÍZ 

Lotio .oluc('rini:· :300 g.1yce1jn, 300 
uqua jasn1ini, 1 hPnzylacetat, 0„2 aube
pine. B boTax. 

Luuos arcn1o~·ó bő1atkák ellen: 32.5 
nat1 ilnn ca1 bo11ic1111i. 840 1·ózsavíz, 123 
.i.d~·cLJ'in, 2„5 Pxtrnit de 1ni11le fleurs 
(Pasch,kis„) 
.Y.11ár/aba.12~an1: 3 knliu1n ca1 honi

cnnt, H sapo, 10 g·unnni arabicu1u, 25 
g-b ('í'l'ill, ~J60 YÍZ 

I\:énes 1nosdóviz. 

"JO cu!nJJliura-1 
20 0111111ni rn abicu1n-po11. 

_100 :\utfur JJlrtr'( ipifaf-un1-ot 
flno111a11 eldörzsölii11k 

;JO .r1f.1Jt('rin-11el és 
820 (/(/!Ifi /'0S(l/'/f111"'0i_ 

krY11 iink hozzú. 1'~ 1kl•\·c1ék az E1gzb. 
JIJ. :..;zc1 int 11'un1J11('; fC'ld arc1no"ó 'tizr->. 

.·tr1uo (Ornneticu li,llJJltn.('rfeld.: 40 sul
fn1 JH aer.ipitatun1-ot eldöl'zsőliink 1üü 
gl> erri11. 250 spi1 ifu·s ca1nphoratus, 500 
aqun e;: lci.-; é..., 500 aqua rosaru1un1al 

oxvdatun1 (10%), 2 acidum gaJlicun1, 
155 alkohol, 800 glyce1in E kevel'ékben 
a peroxid e1bo1111Iik. 

Savas ar·emosóvize-k 
ásványi savakkal. 

7 a.cidum nit'licurn, 
115 spiritus coloniensi.s, 

6{) h,ydrogeniu-m peroxydaturn, 
100 glycerin, 

30 víz, 
3 ti-nctura coccioncllae 

s .elegendő illatszer„ 
A sa.létr-0111saYat .és kölni vizet az il

lóolajokk.wl, a hid1 og.enper.o~idot pe-di_g 
a többi alkotórészek·kel elegyítve, a ket 
oldatot összeöntjük és hűvös helyen l·i 
napig állani hagyjuk„ Ezután kék üveg
be töltjük. 

Liqueurc 8tivti<1uc szeplő el,len: 2-10 
acidu1n hydroch.Ioricun1, 25 a'lkohol, 25 
rózsavíz, 5 n1ruci.lrngo .gu1n1ni arabici s 
elegendő illat. (Jan1es.) 

Szepl(í elleni arcmosók. 

60 kaliunl carbonicun1, 
20 kaliu1n e!iloricun1, 
15 borax, 
60 cukor, 

150 _qlycf'rin, 
340 rózsavíz, 
355 aqua napliaf'. 
Pusc.hkis előil ata. 
_.,tqua antiep/iclidica Szeplő elleni 

nrcrnosó: 10 '.lincu1n su;Jfoca1:holicun1, 
200 g:I-yce1i11, 700 aqua rosac, 80 alkohol 
(9{1'."f-í,), 10 spi1itus coloniensis, 10 spi1i
tus can1pho.ratns 

b) 30 borax, 434 i·ózsavíz, 12 acidu111 
carbolien.n1, 434 aqua naphae filtrált ol
datáh-0z kevergetés közben hozzácsep
pegtetjü.k 30 finctu1·.a benzoes, 30 .spi
ritu:-:> co-loniensis és 30 spiritus sinapis 

b) í':l sulfn1 p1accipitatn1n, 125 cf'1 a, 
;JO spi1 ilns ca1nphoralus, J oleun1 la
\'nndular-. 250 i·óz.sa\ íz, 100 ,·íz. 

!Jöroflirík ('1'('11i n1o~·ópfz:· 10 bo1ax, 
20 nah inni sulfurn111111, 40 g]J- cerin, 950 
rózsa\ íz {Puschkis). 

70 eleg~:,ét (H.ager.) SzeJJ/61 íz 'l\\ issehnann .sze1 int: 
90 Aqua cos1netica Scliichul,r;;zk.11:·· 0. 1 JJa1'1iu1n thiosulf111 ieu1n, 8 borax, 

glycrl'in, 1460 YÍZ, 0.6 heliotropin, 
knn1n1 in. 23 ins111i11 sp1 it. 

P'croxidos 1nosdóvíz„ 
_:\1 C\ íz szeplll ellen 

,S()() l ÓZ~([/' Í.Z, 

100 j)( 10.1..lf.(Jr'UOl. 
.llr1111unol/in: JJll h~ tb ogeniu1n 

o 3 h~·drarg}run1 bichioratu1n cor.ros~v?n1, 
· 1 a.1nn1oniu1n chlo1aitun1, 1 sp11·1tus 

aetheris nitrosi, 200 aquae 1osaru1n o)
datához üvcg·botta 1l Yaló ·kevergetes 
közben hozzáesepegtci ünk 6 tinctura 
bcnzoes co111posita-t. 

pe1 -

Szoli(if~avas Jnosdó1:íz; 2 acidu.111 sa
]icylicu1n, 4 natriun1 .sulifu.ratum, 30 
g·J~-cpriu, 100 aqua rosae, 20 .aqua na
phae, 

··--------------···· -------------
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8) Zsírtalan krémek. 

, .-.,!\_ z~í1 taJan krémek folyékonyak, pépe-sek vag:y kenőcssze1üc.k. Hígabb 
allom~~1yua'k , .::i-z u„ n„, ,g~ice1'tnkrém~,; :a19-y1lu~-os,, birs.a.Jn1a11yá1kás, tra,g-a
ca.ntha!', zselatinos, n;ya·l~as peperk; ,surubb ialJomanyuak a szappanos u,. n .. szít·· 
ra~ k,remek, ~n·ely utobbrak emuilgeailt zsiradékok .g vízzel hi.gíty·a a fo:]\··ék-onv 
zs11~al:a? ~·emeket ~a~y J?iperet~J·e'~et szolgáltatják. _;.\ g]icerü1!krénlc>k fŐ
hat.?~n:yaga J?,laga_,_a ~l1c_e1111, ~ .surub~ szappanos kién1ekhez eg:\'"éb ható
an~ ~gok.at, foleg asvany1 festékeket, h1smutun1 subnitricnn1-ot z-iucu111 oxy-
datun1-ot stb. szokás keve1n.i.. ' 

-~ zs~rtala,n iliTé,me:khez,s~1!1íth,atjp.k a folyékony glice1inszappanokat is„ 
A zsr:i !a~a~1 k!'en1ek kiesz1tes111odJa.ra v.o.natkozó tud11iv.alókat az általá

nos techuo1logra1 lBszben, az e.gyes csopoito•k élén és az f'lői1atokuá] talál
juk ineg. 

Glicerinkrémek an1ylun1-111al. 
30-50 amylum tritici-t 

50 vízzel eldörzsö1ün-k és 
900 ,qlycerin-nel 

vi21fürdőn, fo.lyton-0.s kever.g-etés közben 
egyne111ű, áttetsző péppé főzzük, n1ajd 

1 oleum rosae és 
1 oleurn ber .(Jatnottac-va.l 

illatosítjuk 
. b) _!3500 glicerin, 1200 keménj ítő, 500 

v1z, 3;:i0-0 -clnkoxid, 5ü0 ·benzoetinctu1a. 
Crémc lris.~ 30-0 glyceiin, 20 a111y

lu.I11, 2 boxax, 8 ta]cnn1, 36 zincu1n ox:v -
datu1n, 4 oleu1n geranii 4 terpineol 
0„5 oleun1 l'08ae. ' ' 

J(ámforos glicerin-paszta; 100 un
guentun1 .glyeerini cun1 arny]o 2 pln'm
bun1 aceticun1, 1 ká1nfor, 15 a<l-eJJS la
nac, _ 1 ol-eun1 berg.a1nottae, 15 tinctura 
cocc1onellae. 

GliceI"inkré1n bitsaln1a nyálkával. 
230 ·mucilago ( vdoui<u (rx„ 7.5) 
J'.'20 g{.lfl(>Y in, 

6 aniyluni, 
0.5 aciduni saliclflic 1n11, 

100 sprit, 
2.5 oleutn bcrgan1otf<u, 

1 au.bepinc, 
4. 5 lcl'pineol, 
0.2 vanillin.. 
Hasonló a: Ctén-il d<' .Vois< ttr. 

Glicerh11kré1n tI'agacantha-val. 

H_azorna crraiu: 26 t1agacant/1a-t 150 
spr1t-te1 eldö1zsöl\e 225 ke1n. ·O'l\cc1iu
ben -és 1160 vízbe11 uyá!lká,,á "'<li1zzasz
tunk, iazntán hozzácsepegtetjük 15 ole
um neio.Ji, 4 olPun1 bergan1ottae és 4 
olel!n1 ge1·a11jj, 25 tinctu1 a be11zof:s-ben 
rnlo oldatát 

Java-c1étn(';· 5 11agaea11tha, 80 sp1it 
200 gJyePrin, 70 iózsaYíz, ] olt'U111 ca2 
nang-ae, 3 te1 pineol. 

1l1entflolos crénir, din ca l<'l)edczett 
bőr ápolására.: 15 split-iel eldörzsölt 
3 tr.agacaniha, 2 5 111e11thal 12 o·Jycp1in 
200 VÍZ. ' '=' • , ' 

Opalin céJn<'.·· 500 lnucilago t1a.ga
canthar-, 180 glyeerin, !50 aqun r-o.sae 
50 sprit. 10 linal~ 1-aretat. 5 n1uguet. ' 

Ijasonló a ,F'ur·orlt-créni,c 0.:) orge
ol, ;:i s-antalol es 10 olc•un1 bc1 o'a1nottae-
Yal illatosí1:Ya ,..., 

Glice1 ink1·én1 zselatinna L 

2.5 aelatiu, 
300 aqua rornc. 
500 ul.vceri 11, 

1 olf>Unl. auranlii f/011u11 
b) 500 inéz, 800 gl~·ce1 ili, 10 aeidn1n 

S<}licJ- Ji.cu1n, 30--60 gelatina, 1000 1ózsa
' iz, 10 olcu1n bt>rgnn1ottae, 1n nel'oli 
s~ nth. 

(i/,1J(<lin a<lé! 111éz.zrl. Ho1u.11 .Te/ly. 
Loliv, borari,~;· 20 zselatint, ! bolax-o1, 
180 \"1zbc•JJ inrlt-g-ítéssp] oldullk s llh ol
dathoz hozzÚ<llhlllk„ lf-i() JlléZt'·1 •).tf) o.Jy-

18 uunitni tragacanthae, crrint s keYergt-íés- kiizbPn iJJti ;.óz~~~,:i-
40 al/t,ohol, zet. Kihiilés nt'.in 11 k1 é1r11'1 t:i 1.( 1·piue-

57ü 1JÍZ, ol, 05 _Ya11illin. 1 g·t-1·a1Jiol, 0.:3 isoPnge-
570 glyce1·in„ nol, ·!.tJ olen111 IH'l i.u1niott;a'. () 8 o!Pnn1 
. \ tr agacanthapo1 t e.1dö1 zs öljük az ner o.l i s~ 11 th. e lt'~·~·l>1 el i 11 ~11 osí t ju k. 

alko'hollal s negyed Óiai állás utáu KalodP11110, (;/11ccri11 aud Honey 
gyorsan ÖSszekeve1jük a cr1icerines 'lÍZ Jc}J-y: 60 g-J;-. CCI in, :'.í.J 1 ÍZ, ](J Inéz, 2„5 
~Jegyével és tetszés sze1int il:latosít- gel:atin(' s ele,geud(í illaL 
J~Lk. (~..iásd az Unguentuni ul,ycerinl b) 15 z.selatint, 180 \ ÍZÜt'll 2 01a1g 
ciniet 1.s 215 -oldal) duzzasztunk, hozzáadunk 600 glicerint 

Emollin, créme. cosnietique.: 7 tra- s vízfürdőn felohljuk„ .Azután hozzáke
gaeantha-t 280. glycerin-nel n;yálkává 'erjük 5-0 111éznek. 100 n1e]cgvízben va:ló 
d~zzasztunk s főzün.k, 5 bo1ax-ot 560 o.ldatát s 10 rxtrait 1nugnet-Ya'J illato-_ 
vizben ·t?ldva, a nyálkával ke\1 e1jük s sítjuk és tubusokba öntjük (Frank- · .. ··-·-----.~---.-.-.. -· 
a 1keve1eket iJlato.sítjuk · furti kórházi elői1at) 
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f"(//;i.\ (JCCUH: 1000 YÍZ, 1200 g]~ce- tán .SZ€111C.Séssé, darabossá V-á.:lnék, meg
rhl 40 gelatin, 200 sp1it, 100 sirupus: felelő n1en11yiséglí_ vizet adunk hozzá s 
sln;plex, 2-00 zincu111 ox~ydatun1. újra fe]főzv·e kihülésig keverjük„ 

Szár az kI é1nek„ 
- Szappanos k1én1e:k, 

300 .stea1 i11 (ne1n k1istáJ-yos) 
1000 g[.1JCrrin, 
2000 úz .. 

4-0 háli-un1kru bonát 
~O bo1ax , 
~\ bo1axot és káliu111ka1Lonatot f:01-

10 glic<'1incs Yízhen oldjuk s az,oltla_tba 
fulyto110~ ke\ Prg~tés közben, reszleten
ként bc•lee:.;nl'g'atJuk a 1negolvasztott 
~t<·a1 íni :~ n pl zsg;és niegszünte után ,az 
üstöt a t üz1 öl Jevé,- <', a :kavarg-atast 
n kihiiJésig folytatjuk s 'i'égü1 a kré1net 

E 1krén1ek .glice1·ines vízzel higít-ha
tók vagy zsiradékokkal is keverhető~k. 

Szárazkré'tnillatosító: 30 viodoron, 1 
1 'iolette feuilles, lü storax-sprit, 10 iris
i olaj. 10 n1.osusz-sprit. 
1 :BJ .kever-ékböl ·elegendő inenn~ iséget 
1 ,-eszüi~k, ~z ela~á,si -árnak inegft:,1_előleg, 
1 Eg;i:eb 1llatos1tok az egyes elo11ato:k
nál. 

Anj-una balzsa-ni Herzbe1g-féle: szap
panos kré111 t1'a.g-antás olaien1ulzióval 
keverve 

i l lntosítiuk 

C1 érne au, lait dc>s Diolettes pour le.s 
fl.(Íne du corps et du 'l'Ísage. Societé 
J[yqiénic1i1<'; 5 nat1"iu111 ca1:bonicun1-ot 
:200 víz és 100 g1yce1in E4egyebc.n oldunk 
s forró oldathoz h-0zzáöntii1Tk 50 'meg.ol-

. , vasztott istearint, s kevei getés köZiben 
.A._ sz.appan,o~ gl~ce11n-k1e111~1ek 1e&·„ ad<li•r főzzük n1íg a habzás n1egszűnik 

t ltt>r,Jec~tcLb _ia,J.a az u_„. n_. szay.azkre- 8 ,3z~~tán kil~ülésig keverve hozzádör
llH'~: lenyeg1leg~ glyce1.in,..es ,vi~ ele-1 zsölünk 4 zincun1 oxydatun1--0t és neo
g) evel (10 :2, 1-0 :o, 10 :~, 10") keszu_I! s!~- \ iolonnal illatosítjuk 
nrin-szappau e111u)z~_ok. Az. en1ulz10 f~- . . . , .. 400 ,' 7g0 1, ·u 
lö~leges nH~nnyisegu stear1nnek kab- _ .ca11n<'1~ c1enie... '1,z~ · ff :\C:011 d 
n1n-, esetleg nat1iu1n kaThonátta.l, am- 300 .ste,_ar1n,_ 6~ uat1011Jn,,,, (~6 Be) ~ 
n1oniáYal, kaliun1 a.Jkoho1átta1, spiritus SPI_Jt, 6 _rob1n1a, 1;; oleu_1n iosae, 0.15 
Dzondi-iYal stb. \:aló főzése útján kié- hcl1tpop1n„ 1 -oleu111 ~1-~ro·h s~~11,th .. · 5 
szülhet, n1elynek ered111énye s a stearin 11 ~~i cren~e.: ~200 'iz, 600 _gl~ ·Ceiin, ~Ó~ 
szappanosítása s e szappannal a töb- st_ea11n? 10 k_!ll1.u1n_ :ca1bon1cun1, 10 I 

bi részek en1u]geáló<lása. zsa He1~D, 0.,1 van1lrn. , . . -
"!\. készítésn1ócb·a néz;ve részletesebb Ha·vasI ·CJ etne:· 320 v1z, 900 _.glycerJll. 

ntasíüíst az általános i·ész kozn1etikai 320 stearin, 32 kfl1iun1 ca1bo-n1c_un!, 100 
készítn1ény(-'~k technológiája taTtalmaz, cctaceu!n, 100 bis111ut_un1 .sub.n1t1:1cu111. 
_--\z anunoniás szappan a ]cvegé>n n1i- 32 terp111col, 8 aube_p1ne, 3 _n1ala1~ol, 1 
han1ar bo1nHk .s a 'k1é1net kásás,sá te- o.Ieun1 rosae, 80 spr1t, 3 he11-0trop1n 
szi, a nat1onlúg sárgás és kcvésbbé tP.-i- J(án1.foros tc;f.: 5 liquor am111oniae 
fölös krén1et .ad. spi1itu.osus (spi1itus Dzondii), 10 aci-

Kü linn1ka1 honáttal jó kiérnek ké- dum ·oleinicun1, 20 o:leun1 ,gos1sypii, 1 
:-.zíthető.k pil. a következő arányok s:z.c- campho1a és ad 150 víz. A gyapotmag-
1 int: olaj;a't szára·z üv.egbe téve hüzz.áadjuk 

az olajsavat és alkoholos a1nmoniát, 
;jól ,összeiázzu,k, a keverékben oldjuk s 
kán1f.or.t s erős rázogatás iközben hozzá
adog.atjuk a vizet. 

IL 111 
l 20{1 1200 1200 dz, 
600 400 150 g/ycer in, 
3tJil 200 l 50 stearin, 
~10 35 - cetaceurn, 
13 10 i.5 kaliinn carbonicuni 

ke\ e1éket addig· főzzük, rní.g 200 víz e1-
pá1 olog, anü,t. le·rnéréssel ellenőrzünk, 
nzután az átlátszóvá vált, koc.so.ny.asze-
1·ü tö111eg-et kih ülésig keverjük é,s illa
tosítjuk . 

l\_ III. szán1ú ülcsó t.ön1egárú a II 
az ú„ lL Tejkrém kézi e'lad-ásra, az I. 
Zsirtalan krétn, adjusztált kö-csögök
be„ 

Ez utóbbit 1-2% bismutum subnit-
1icu1n és zincu-m oxydatun1n1al .stb .. ike-
1 erjük. Szokás ·az eliszappanosítást spi
l'itus hüzzáadásáv-al elősegíteni, ami 
azonba-n fö:lösleg.es dolog, 

Ha a ·krém -tulsok víz elpárolgáisa, 
Yagy a kevergetés megszakítása foly-

Kámforos hó. Kámforos hab: 100 
víz, 15 acidun1 .sitearinicu1n, 100 kaliu1n 
vagy natrium carbonicum-ból főz.ött 
sza:i)panoldathoz hüzzáadunk a_negol· 
v--asztott 15 oleum cae.ao-t, majd a agar
agarnak, 15ü vízben való oldatát, az 
eg·észet ha1hhá verjük, s h-0zzáadjuk 5 
kámfornak 10 a,\kohoiban· való oldatát 
és iHatosítjuk: 

Páte royale de Lis de Simons.: stea-
1inszappanos gly-cerin Cién1e. 
Szépítő cTéme.: 100 víz, 500 .glycerin. 

100 stearin, 10 ik.aliurn c:ax bonicurn, 400 
zincu.n1 -0xydatum, mintegy 140-150 
oleurn vaiselini-vel .eldörzsölv-e„ 

La reine de.s crénie.s„ (B:0ssard Lc
maiie, Pw·i,s.) 50 víz,- 3?i glyceri-n, 15 
stearin, 5 borax, 5 an1ylu1n. 

Ihlatanyagok: heliotropin, aubepine, 



l ózsa, ylang-J:·Iang-ola.i és benz,-lace-
hL • 
1lfa:.oit-c~éme: 100 cetaceun1-üt és 100 

steaT1n.-t l;)O vízben oldott 10 kaliunl 
e"!rb,on1-cum-n1:al főzve az elpárolgó víz 
potlasa ,n1el_lett elszappa.n-osítunk, ,s ha 
a.„ki:;:ver ek tiszta, át1látszó, koesouyasze·
ruve ,lett, ho?záadiuk 2.50 glJ'·eerin és 
100 ;-r1z elegyet és kihülésig kevergetYe 
~.erp1!1e?l-lal illatosítjuk .s lű ,bis1nutun1 
.subn1t11cum.mal összedö1zsö1jük (Ka
zay.) 

Szúnyo_qc1sípér;; elleni kré1n.: 500 szap
panos krén1, 0.3 eugeno.J, 5 o'l.. eucalvpti 
1 oJ.. cajeputL ~ ' 

U.borka-krem<: 1600 I ózsa\ íz, 850 g,ly
cer1n, 180 stearü1, 18 kaliu1n ca1 b.oni
cun1-;ból ké.szü.lt k1 éinhez kihülés utáu 
hozz.aadunk 300 uborka:Ievet, 15 o1€um 
;\rJang-,~ 1ang synth-ot 10 neoviolon-t, 15 
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ie1pineol-t.. 
b) Glyce1in and cuca,n1br1 crea1n· 300 

t~·ans~arens ~''lice1 inszappant -oldunk 
1200 YIZh\ll s folyt?nos k_evergeiés 1köz
ben hozzaadunk .100 rozsavizet 300 
ubo1 kaleYet, 500 glyce1int, lü oleu'iu ro
~ae synth-ot, 15 oJcnm Jigni l'Osae-t '-, 
v 01 geolt. e~ 

A szappa1ios g·]~ ce1 in-k1·én1ekhez ta1 -
!oznak a fol.yékonlj _qlicerinszappauol, 
l,s. ll~'enek előüatai a köYetkezők: 

a) lüO sapo kalin11s ]{}0 glvcer1"11 ·)11 
alkohol. ' ' · · -
_ b) 450 ole111ll cocoi:-;, HOO oleu.n1 oli' af' 
~00 kalilúg: J011 Bé, 3fJO \Íz, 250 sprit. 
~OOO ~dycern1. Hl o-leun1 g'e1 anii. 5 lina
looJ. 1 oleun1 la\ anduiae, 2 5 tC1pienol 
. e) 3ü0 szappankrén1, 390 g:J:vce1in 30Ó 

s1r~1pus, 145 SJJJ it. ;J oleu1n l)er,g-an1oitae 
2 1Jna1ool, 3 oleun1 _il iclis. ' 

1 Folyékony és hí.a zsfrosk1étnek„ 
Cetaceun1-tej. 

Lait de beauté. 

f{ozmetikai eniulziók. Pip('re te}C'l •. 

get~s közben a f 011 ó zsÍl keverékbe csu1 -
gatJu.k 'és kihiilésig· kavar.iuk. 

b) 18 sapo, 18 cetaceum 18 cera 80 
30 cetaceun-i, g~yccrin, 15_ü há1nozott i;1andula, '646 
30 fehérviasz, v1z, 200 spr1t, .20 extrait lila·s. 
30 szappanpor„ ~I\. szappant a ·viasszal -és cetvelővcl 

A vi~sm és ceta,ce.~_n1·ot lnego.Jvasztjuk ví:-fürdőn összeo,lvasztju,k :-; .a 1nandula
s aztán belekever.Juik a szappanport. teJJel ~eve~_jiik .. :\zután folytonos kP-
Máisrészt: vergetes .kozben hozzáadjuk .az alk'0-

20 borax és holt, .Jne.lybe.n az illóolajakat, 1glicer1nt 
6 nátriumbenzoátnak ~tb. <?1dottu~. A keverék.et egy napi~· 

1000 víz, a]]an1 ,hagy,Juk, ,s az üledék1ől a tejes 
1000 .Glicerin és folyadekot Jopoval lehúzzuk. 
1000 illatos alkohollal e) 1.8 oleum amygdalae, 30 cefacemu. 

készült oldatát 900-1a n1-elegítve az ál- ~q ac1qu90 bf.r1cf111, 3b00 gJyeerin, 540 
~andóan forró -0ldatot igen ~~k r 1 hozsav:iz, 111 C Ul'.a · enzoes,, 90 a1ko
egyenletes sugárban a fol.ytonor.; ke~~i~ ~}~{i~1u~e~~}fP -0leun1 rosae, husz csepp 
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Uborkatej, zsíros. Lait des concomb-
1 es 15 .sapo, 15 .cera -.a1ba, 100 hán1.ozott 
mandula, 5ű0 alkohol (90%), 20 oleurn 
oliv.ae, 20 cetaceun1, 500 uborkalé, 60 
glycerin, 160 víz„ Készítés, mint előbb„ 

b) 8 cetaceun1, 8 cera, 8 sapo, 8 oleum 
oiivae, 125 an1ygdalae, 600 .su.ccus ·Cn-cu
meris, 300 alkohol. 100 whcerin. 0.5 aci
dun1 salicy.licu1n s elegendő ill:lat 

e) 1 vitellurn ovi, 40 glyce1in, 7 tinc
tura quillayae, 28 -0:leun1 ·arnygda.Jae, 25 
essentia cucun1eri1s és ad 250 róz-savíz„ 

Kakao- és kókusztej. 

10 borax, 
15 .sapo durus, 
45 oleu.1n cacao, 
15. oleum cocois, 
50 víz 

kev·erékét legalább tíz pe1cig dörzsöl
jük s .aztán 

840 rneleg ( 40°) rózsavizet 
részleteTuként hozzáadogatva a keveré
ket, erősen Tázzuk s illato.sítju:k, mint 
a Lanolin-tejet, 

Kókusz-tej:· 10 bo1ax, 20 sapo du1us, 
50 víz, 70 o.Jeun1 cocois, 800 inel-eg rózsa
víz Készítés és illatosítás, mint a La
nolintej~nél. 

b) 240 oleum eocois, 200 kái]i]úg, 20 al
koho.Jkeveréket vízfürdőn 3-4 óráig 
főzye hozzáadjuk :::oo glyce1in, 200 .siru·
p11s sí1nplex és .50 sapo duru.s oldatát. 

Lanolin-tej„ 
I_Ji1io1ntej Rózsatej. 

16 lanolin e. aqua. et 20% oleo-t, 
16 sapo 1ned. pulv.-ot, 
24 borax pulv -ot, 

111ozsárban jól összekeve1ünk, részletek
ben h0Zizáadu11k 

300 niele,q vizet 
s a keletkező tejet tinált üvegbe önt
jük, H1uely ben 

200 hudro.(lcniuni peroxydaturn 
(3 8 % )„ 
van, ei ősen össze1 ázzuk s n1ég n1eJ.egei-1 
a következő oldatot adjuk 11ozzá: 

10 .oelatina alba, 
5 amJJlum, 

'75 glyctrin, 
200 (lQUJl 

és kihülés után 
100 spirilus colonicnsist, 
15 cscpv nitrobenzolt, 
10 csepp oleion ge1 a.nit 

és ann:y i vizet, hogJ-·· az egésznek súlya 
1000 legyen .. Há.ro111 napon át többször 
összerázzuk :->végül 200 gramos üvegek
be föltjük (Durva kezek, rnájlfo1(.olk, 
szeplő stb.. ellen.) Mindes. 

b) 10 bornx, 20 sapo dmus. 70 víz, 30 
o]eum cocis, 70 1a.nolin, 800 meleg (40°-os 

tózsavíz), 10 csepp oJeum be1gamot-tae, 
10 osepp oleum aurantü, öt csepp oleum 
rosae, 1 csepp oleum .gau'l1theriae, 1 
csepp oleum yJang-y1lang (Dfot.). Ké·· 
szités, mi.nt a Kaik:ao- és kókusztejnéL 

e) 40 lanolint me!l'Qlvasztva hozzáJadunk 
5fl glycerin-t és 75 rózsavizet s széles
,szájú üv.eg:ben, fQÍytonos 1.ázog.atái-; 
közheu 25 henzoespritet, 15 mucilrugo 
,gummi ·a.rabici-t 2 terpineoli, 0.5 hya
ci-nthin-.t és 1 oleum bergamottae-t 

d) 10 borax, 10 sapo, 7-0 víz, 30 oleum 
cocois, 50 lano!Jin, 800 I ózsavíz, 1 oleun1 
berga1nottae, 5 .csepp oleurn neroJi, 1 
csepp o1eun1 petitgrain, 1 csep oleuru 
iridis„ 

e) 15 lanolint 120 rózsavizet, 10 sapot 
ö~szerázva hozz-áadju,k 15 borax, 30 víz
Len .-aló olda1át 

Mandula- és n1andulaolajos kré1nek„ 

30 édesrnandulát és 
40 keserűmandulát összezúzva, 

300 aqua frago1·urn, 
300 aqua. naphae és 
3()0 a.qua rosarum-n1al oldott 

3 bora.x-sza.l, 
emurlzió-vá dolgozzunk föl ·S kever·getés 
köz·ben hozzácsepeg'tetünk 

lúO r!lJJcerinnél e.Iegyített 
5 t.J'.n.ctu:ra benzoes-t. 

GlJJccrin uelée.:· 500 g-lycerin, 225 szap
pan:krén1, 4000 oleum ílmJ-··gdalae, ~n 
oleu1n g·.e1.anU. 

b) 150 szappank1én1, 1'70 .g:1:y ce1in, 200 
oleun1 an1Jt~g'dalae, 6 teJ piueol, 1 ·aube
pin.e, 0.2 ;ionon (100'.%). 

A kl'én1ert. a g]ice1 innel a.Ja:posan el
<lörzsöljüik s azután a n1andulaolajjal 
egyenletessé kevei ve illatosítjuk. 

J(alydor.~ 1000 1keserű n1andulát szét
zúzva 5000 rózsavízzel ernulzióvá doJ .. 
goz.nnk fö-1, ezt n1egszű1jü:k s 75 natTiun1 
chlüratuin-ot és 150 aqua an1y,gdarlarun1 
amararun1-ot adunk hozzá s -yégü:l 1 
hydrargyrun1 bich]oratun1-n,a,k 150 al
koholban vaJó oldatát.. (Angol .elői1a:t.) 

Hone.11 an.d Alnwnd Cream.~ 30 a1nyg
tlalae a1narae, 1 io,iá1ssárgája, 60 méz, 60 
oleu111 an1:y gdalae, 30 csepp bei.gan1Qt
tae, 24 csepp oleum citri, 24 .csepp oleum 
car·;s ·ophy llor unt. A hámozott ikeserfí 
inandulát szétdörzsölve és átszitálv;a a 
to.iá-ssárgájáva1 és illóolajO'kkal ikever
ve, részletenként hozzádörz.söljük a zsí-
1os olajat. 

H orie.Y cr eani: 60 n1éz, 60 sapo 1kalinus, 
3„75 ,kaliurn ca1.bonicum .solutwn, 300 
oleun1 amygdalae, 10 0Jeun1 .caryophy l
:loru111, 2 oleu1n .bergamottae, 2 -o]eunl 
a1ny'gd_ ·amararum. 

Looch album Parisiense; ü.7 traga
cantha-port a1kohoHa! eldörzs&ve kellő 
nagy,ság.ú palackba.n összerázzuJk 8 
-oleurn amy,gda:larnm dulcium-mal, s 
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azután egysze11e hozzáöntve 30 vize,~ 11101, 10 oleun1 citri, 3 oleu1n aurantii, 
erősen iázzuk s a keletkezett cg;; nemu 5 cinna1nomi-val e1eg~ ít.iük 
eruulzióh-oz hozzáadunk 31.3 vjzet és 3 Stear'inos piperet.ej„ 
.slrupus a111ygdalinus-t (Han1b. V„) 

~ 1000 stea1 in, Olivine.: 80 gu1nn1i a1abicun1, 4J cu- 60-0 qlicerin, 
kor~ 80 víz, há101n db tojássárgája és 100 káliunikarbonát, 
65 sapo kalin11s keve1ékéhez részleten- iOOOO víz, 
ként hozzáke\ ergetunk 620 oleun1 oliva- 70 borax. 
run1-ot s a ke\e1éket 10 oleun1 be1ga- ":\ stca1inkré1neknél leí1t,n~óclo11 ('J11ul·· 
n1ottae, :5 olenn1 ca1\·oph;\llo1un1, 1 th:y-izióvá alakít.iuk és illatos1t1uk. 

Ajakir igL1a11ii, J olcu1n he1ga1nottae. 
i e) 9GO olf'nn1 cocois, 60 aqua i Oi"-i<lE 

100 ca~clin, ':zn cscl)p oleun1 iosae„ (Hagrr.) 
lüO Cl-re<Jin. d) ;)()0 oleu111 an1-y·gdalar-, !O ce1Psir1. 
0„5 alhunuin, 10 cera alba, :200 iózsa\·-íz, 10 olcunt 0„5 oleuni ·1 osar, sunth„, 

1 oleuni liani rasa.e. an1.';.g·rlnlae an1a1 ac al'the1t:'un1 
\_ \·aselin-i és ceresiu-t összeolvaszt- (}fli110.(!ol-foldcrf'rnn keu1én)-: 4-!JO 

yu 1ncgfestjük, kevés vazelin-nel jól el- oleun1 a1n~ g~lalae, 70 Cf'l a„ iO _cPL1ccun: 
<lö1zsö.lt a]kannin-nal, s a kenőcsöt il- i 1:20 \;Íz, .± e:h11.10.so.l, 10 oleuu1 bergauint-
}r;tosítva :kis <loboí'Jkába öntjük. I tae, _! ole111ll n·ul1s 

I-Ia 1u<lacskákat kívánunk alakítc.tni, 1 l'1(J1/r d{ }J81'<h1 ~JO ce1n ~JO C'tl:1-
úg.)' a fenti nicnuJ i.séghez 111ég 20 ce1a C!'un1. í:JO olrn1n <lHl) gr1a1ue. 10 bnl:.:.;;1-
alba-t veszünk s a ké-sz irt üveg·csö\:ck 1:nun d\· _"\ict'.c:1, l :J pln1nl111111 ;:er1it·u1i!.. 
be öntjük és ezekből kitol\:a ~ölvagda!- 1,·áJ-nfoio<> coldfir(fl/I.: riu UlOl c-f1~t 
juk, 111int a. cerahun-o~kat., (Lasd _48„ Oi- alba, G.O (ilO) ectacf'llllio1 összen1YasztY:1, 
dal a Ce1ntun1 a.d lab1a cunet.) es sta hoz:z.úöntögctjüik, 60 c31uphora, 430 
nio.lba_ cson1ag-ol,Juk.~~ , 0Jeu1n n,i11~'gdalachc11 ·való oldatát s az-

b) 4::>0 ccl'a alba, vvO pa1aff1n, 2 al- utún iész-letenként, 320 rncleg 1·ózsavíz-
kannin. Rudakban„ bcn oldott 20 boiax-ót s kihülésig ke-

cJ fűü axunF'iR benz:oata,. 400 ~ sebunl ·verve, ;') „oleun1 berga111ottae-t és 1 cin
bt'nzo.atu1n, 1.JO ce1'a; Japo.niea, JÜ J:an?- narnol-t 
lin-:ren1-e, 1 aJkannn~, ~O oleurn pet.1t Po1narlc carnph1 éc: 30 kún1for. 10 cel'lli 
gra1n, 5 o.Jcu~11 ne~·o:h -~J n~h. 1?obozb.a. albn, 90 oleun1 cocois. 

dj ~O~ cera Japoi;ica, 2aO 'ase]in s ele- 1lfentholos coldcreatn: 500 olcu1n 
gendo 11llat.. l)?bo.z.ba,;~ . an1 ~- gdalae 60 cer-a, 80 cetnc<>n1n. 5UO 

1lfenth9los a1akir; t<:iO lanolin, 350 pa- vfz 15-30 i n1enthol. 
inffin, 3c:i0 cetaceu1n, 40 ~i.entho.1, ll) Iiicinus-créme:· 40Ű oleun1 iiclnj, 64 
0Jeu1n ]avandulae, 15 ieso1c1n, cetaceuin, 120 oleuni ainygda]e. H nleu1n 

gerauii, 0.4 v.anillin. 
Coldcr-ea1n„ Rózsa-coldcreani.:' 400 olcu111 nn1)· g-

[;'n.uur'ntuni c1nollicns dalae, 80 cetaceun1, 80 ceia aJba. 200 
nqua i·osae, 0„4 oleun1 l ostH:~ '>J nth„, 01 

500 ol< 11ni ani1Jodala1un1 dulciuni, org-col 
60-80 cetaccuni, 5vzinházi'. cold crcant.:· 100 cci csin, 450 
60-80 aqua rosac, oleun1 C<l('ao, HOO ol11eu1 nn1ygdn.1ae, 30 
A zsí1os anyagokat g·y·önge tüzön lunolin, ilO ceia, !O cei:acenn1 , 20 bo1ax. 

összeo1vaszt.iuk s ha a. ~kenőcs félig ki- 350 ruiua 1 osnP, 5 Yinszaro111a„ 20 tcrpi
hiilt, folytonos keve1getés közben hoz- neol. _t\._ színli:ízi iest0k lcn1osúsa után 
záöntögetjük a föln1elegített rózsavizet , 

1 
d, 

a kihűlésig keverjük. haszna aii 0 ld 
Olcsóbb coldcrean1-ot UJ ei ünk, h<1 [Tbn1 /, {/ ro!dc1 {,([}}I, C1uc11 }), be! co - -

mandulaolaj hcl:yett olcu111 a1achidis-t 1 
Ci1Y1111.: ::i:.;o oleu1~1 aniJ·g:cln~n~~- 1:20 cr.ia

vag~·v oleun1 sinapis pingue-t V('Sziink, Clllll1, 12() rern, 2.:i,O uhol'kale, .,O lí~\ko.1c11 
aqua ro.sac helyett pedig közönsége~ Yi1úg-ola..i, .JU prit. -v • 

boraxos vizet (29'~) és n&húny csepp l;) 30 CPI a. 30 cetnccun1, 41J axung:.1a 
mesterséges IÓzsao]ajat Jipnzonln, 20 IJornx, 600 succus cucun1er1s. 

b) 30 ccra alha, 50 cetaccu1n, 500 }-'iulctf( co!dc1cr11n. Ibolya coldcrca1n_.:„.~ 
oleun1 an1yg<lalae, 150 aqµa rosae, J 500 o]<,n111 an1Y~'dalae, JO cetacenn1, 40 
oleurn iiciui, 1 0Jeun1 iosae, 1 olcun1 ce1a alha, 500 ··,:-Íí~, 5 jonon (20'Jf.). 

Coldcream„ok glyeer·in·nel. 
Glycerin c1é1ne céleste Glycerin cold

cre-anl.. 

II. 
600 600 olcuni arnygdalae, 
200 100 cetaceum, 
50 rno cera alba-ból készült 

kenőcshöz hozzákevergetünk 
145 300 glycerin-.t és 

5 - oleum bergamottae~t 
.l'\_ II. sz. illatosításá1a .3 01,g.eoit, 2 

o1eu111 ger.aniit és 1 oieum rosae-t vehe
tünk 

Crérne celeste.: 600 oleum a.mygdalae, 
80 creta alba, 80 cetaceum, l?fl .gly-cerin, 
120 -yíz, 5 horax, 0.03 kumarin, 1 oleu-m 
rosae, 1 oleum bei'·g'.amottae, o.·5 üleunl 
neroli, 0.03 o1eum ylang-ylang, 0.1 oleui;n 
iridis, 0.3 an1b1·a-sprit.. Alikanni:nnal ro
zsaszínre festhetjük„ 

b) 640 oleum amygdalae, &? ceta
cen1n, 35 cer-a, 5 üleuni rosae, J8;:i gJyce
rin, 1 zibet. (Atkinson) 

Glyce1 in crén1e-célcstc.: 15 sa.po ,du-
1 us-t o]clunk, 73 g1;vce1in-ben, i11ais1~szt 
30 ce1 a-t és 500 oleun1 an1ygdalae-t os~
szeoJ,-asztuuk s .az előbbi oldatot hozza
keve1 vc, .3 0Ieu1n thymi, 3 .oleuni_ ?er
gan1ottae és 1 -eugenol-Jal illatosit.1uk. 

Gl1;cc1 in-kánzfor-}ég.: 120 kán1f'-01, 120 
cetaCeun1, 120 cera, 60 hor ax, 480 stea
rin, 999 glyceiin, 1 oleun1 Javand1?-lae, 
1 oleun1 citri, 1 o]eun1 ca1 yophy,111, 1 
oleun1 bergan1-otta-c. J<'or1náJ{ha öntjük 

Coldcrean1~ok lanolin~uaL 
Lanolin coldctean1-olc. 

120 ce1 a alba, 
150 cetaceun1, 
800 oleu11i a1J1;1J.(Jdalac és 
200 lanolint 

összeol \'aszt\' a, J1ozzá,kev.e1 ·grtünk 
550 meleg vízben oldott 

9 borax-ot és 
2.5 uernniol-Ial illatosítjuk 

1 11 111 
b) 70 200 150 ccra alba, 

70 - 180 cetaccu1n, 
420 100 300 lanolin. 
840 750 600 oleum olivae, 
400 i50 300 bora.xos „rz (1:30) 
- -- 90 olcuni ca.cao 

és tetszés szerinti illat 
e) 20 ee1a, 100 lanolin, 100 oleu1n 

an1ygdalae, J{]O aqua rosae, 3 vanillin, 
2 terpineoJ. 

d) 34 ceia, 200 adeps lana.e, 200 oleum 
arachi<liiS, 200 aqua rosae, 4ú sprit, 4 5 
0J.eun1 be1ga111oi tae 0 6 vannJin 
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Coldcreamok paraffin-na!, 
l\!Iollin T1 opu-si co1dcr-eam. 

1 IL 111 
125 150 260 cer e sin ( cera), 
625 600 390 paraffin liquidurn, 
250 250 335 víz, 
10 10 15 borax. 

A -0e1.es~nt rn,egolvasztva hozzákeYer
getjiik az i0leum vaselin~, ma,j~ a 40: 
meleg bormwldatot s illatositJuk l .. o 
geraniol és _0.5 santalol-lal. 

I:1lat-osítáisra: Q.(}25 koumrurin, 0„5 
oleun1 i~osarum, 0.·5 o.Ieum hergamo-ttae, 
3 csepp oleum geranii, egy cseJ?P. -0.leum 
ligni. rhodi, 1 csepp_ oleu,!Il iri·dis, , 3 
csepp tinctu1 a keverek e es hasznal
ható. 

Byrolin:· 20 un-guentum par.affini, 50 
lan·Ülin, 10 ·víz és 20 gly-cerin elegyében 
oldott 2 acidum boracicum, 3 csepp 
oleum' citri, 2 csepp ü.Ieun1 au,Tantii f'lo
ru.111 

Paraffines coldcrea.m; 130 -cer.a, 130 
cetaceu111 25 lanolin és 1640 unguentun1 
paraffini ~t összeolvasztva h-ozzáJkever
jük 5 sapo -és 5 borax 320 vízben való 
Űldatát s 10 csepp -01.eum geranii, 10 
csepp -oleun1 neroli és 10 csepp oleun1 
i·osae-val illato.sítjuk. 

Lanolinkrémek. 
Lanoli1nent-a. 

100 adeps lanae, 
120 aqua 1' osae, 
0„5 oleutn geranii, 
0.5 anisaldehyd., 
0 .. 2 b.ergamiol (linalylacetat) 
01 eugenol .. 
b) 300 adeps Ianae, 300 oleurn arnehi

dis, 300 víz, 50 oora alba, 45 tinctma 
vanill.ae, ·5 .o,J.eum limettae. 

e) 500 lanolin, 150-150 rózsavíz, 1 
oleun1 r-osae synth„ - A krémet enyhe 
111ele-gítéssel habbá verjük s aZitán ki1s 
üvegdobozokb.a töltögetjük 

Alba-krém szeplő ellen; 2500 adeps 
lanae, 1250 oleum amyg,da,lae„ 100 boTax, 
65 peroxr,genoli .1180 ~ro~s3:v~z, 10, ros? 
a1lpine, la ge1·an~ol, -~;:i i.o?inia .. (Lasd a 
Peroxidos lanohnloetn -cunet i-s.) 
Hűtő lanolinos kenőcs; 140 lanolin, 

35 sapo duru:s, 560 ·1 ózsavíz, 30 -exfa_~ait 
lTjple essbouquet. 

Liliom-krém: 500. lano.Un, 500 oleum 
an1y.gda.Jae, 420 rózsavíz, 420 zincum 
oxYdatu1n, 2 jonon (100%), 5 oleum 
ylcing-yilang, 1 vanillin. 

Peroxido.s lanolin-krérn szeplő ellen: 
1500 adcps Ianae, 530 oJeum amygdalae, 
110 cera, 150 bo1ax, 150 peroxygenoI, 
700 i·úzsavíz, 5 jonon (100% ), 4 violette 



l'r 

32 

feuH!es, 40 oJemn hergamottae, 1-0 oleum 
iridis. (Lásd az Alba-krém címet is.) 

b) 15 '1anolin, 20 liquor hydrngenii 
pernxydati (10%), 1 bismutum oxychlo
ratum, 0.05 calomel. 

400 vaselin-ből 
készült ik.enőcshöz hozzákeve1 ünk 

500 lanolin-t, 
6ü0 r ó.zsaviz-.et, 
10 orgeol-t 

U ni ver sal píperekr ém,: 50 unguentum 
hydrargyri p1.aecipitati .albi, 50 unguen
tun1 zinoi oxydat,i, 300 Jianoiin, 100 oleum 
amy.gdalae, 20 hoTax 300 vízben oldva, 
1-00 aqua rosae, 2 acidum nitricum con
centratum 

Lanolin-krémek glycerinnel.. 
Glycerin--lanolin toilette C1éme. -

350 lanolin, 
350 glycerin„ 
175 oleurn oli vae, 
125 víz, 

3 ku1narin. 
6 oleurri ber ganioitae, 

12 spiritu.s colonie111.sis-t 
keverünk. (Cantz.) 

b) lüOO glycerin, 500 lanolin, 500 aqua 
naphae, 9 iToléne, 1 auhepine. 

Crerne Simon; 10 adeps lanae, 10 
oleu1n a1nygdalae, 20 .glycerin, 4 zincurn 
oxydatu1n, 4 a1n:y:lu111, 0„8 viodoro.n, 2„5 
virág.illat. 

Kos111ctolin; 13 lanolin, 13 glyce1in, 
4 tinetu1 a benzoes, 1.75 acidu.m <boricun1 
s elegendő o:leun1 r-osae. 

Jlf assage cr ca111 .: ;5{10 lanolin, 500 
axungiia poJ·ci, 500 1 ózsavíz, 200 glyce
rin, J5 cheirantia, 5 dianthin. 

Olea.oinous Face Cream. Ola-io.s a1'c
k1 érn; 249 IanoHn, 249 axungia, 1183 
keni glycerin„ 354 kc1n Tózsavíz, s eset
leg szükséges rn.ennyiségű o·leun1 .amyg
d.alae. A la.no:1int és axungiát összeJr.e
verve, részletenkint hozzákeve1getjük a 
glyce1in és víz keverékét s végül 14„8 
kc111 ·oleu1n geranii-vail i:liatosítjuk. 

LanolinRkré1nek paraffinnel.. 

650 lanolin, 
156 paraffin liquidurn, 

45 ceresin, 
15 aqua rosae, 
5 borax, 
4 tinctura vanillae, 

15 csepp oleum aurantii florum, 5 csepp 
oleum ber.gamottae. 

Alapurin creme:· 300 adeps lana·e, 450 
extra-ctum, hamanJoe-lidis d-esti:llatum 
150 unguentum paraffini. 

Lanolin.as kenőcs 'lábizzadás eilen, 160 
lan·olin, 750 sebun1 salicy.latum, 70 sapo 
durus, 40 formwlin (50%), 30 paracffin, 
10 thymol. 

b) 200 adeps Ianae, 200 unguentmu 
g]y.cerini, 150 rózsavíz és 5 terpineol 
elegyét hozzáikeveT.getjük, 150 vaselin 
és 100 cetaceun1-ból készült kenőcshöz„ 

e) 200 lanolin, 200 vaselin, 200 sapo 
lanolini, 400 l'Ózsavíz, 4 borax, 16 ex
tra-ctum quillayae„ 

Árckréni: lúO hisn1utu-n1 oxychlo1a
tun1, 100 zincu1n oxyda tun1, 10{) tu,lcum, 
rno cera alba, 300 lanolin, 400 vaselin 
5 nib.'obenzo.1, 5 ·o.leun1 ge1anii Húsz~ 
gran1n1os tégel;y-ekbe .. 

Boro,glycerin-lanolink1 éni.. Byrolin 
Graefe.: 44ü lano.Jin, 150 .aleun1 :sinapis 
pingue (ve-1 .oleun1 -o-livae), 100 vase-lin, 
J50 a.qua rosae, .5n gJyce1in, 40 acidurn 
bor acicurn, 10 bo.i ax, 1 rose alpine, 1 
oleun1 berg'a111üttae, 2 oleun1 canang.ae. 

Bosetti és U7 ippern sze1int ú.gy rké
szíthetjük, h.ogy 10 g1111 bórsavat egy 
óráig· tartó in.elegítéssel 4ü gr„ g~liceriil
ben feloldunk s az ol<la1 ot 2ü0 g1·n1„ le
párolt YÍzzel felhigítjuk„ ftlás1:észt 50 
gr1n .. lanolint összeolvasztunk 700 gr1n. 
parafíinkenőccse], a iuegolvadt tö111eget 
n1eg·festjük 0„1 .gr111. alkanninnal, a bo
rog·licerinnel elegyítjük és f-o1yt·onosan 
keverjük inindaddig, an1íg a tön1eg ha
bos kinéZié8ű n·en1 :lesz. Ekkor ill.atosít
juk 10 csepp ró21sa- és 10 csepp ber.ga-
111ott-olajjal s óntokokba töltve hozzuk 
fo1,gaI0111ba, fölpattngzott ajak- és kéz-
bőr ellen„ ' 

Gleccscr-pa,sta (Gleccser-kenőcs) dr. 
Üppenh.cirnei· sze1iut a napsug„ar.a,k di
rek1t hatása -ellen: 12.5 zinc11111 .oxyda
tum, 12,5 a1nylu1n, 25 vaseJin, 50 lano
Iin. Este szárazon bedörzsöljük. Szap
pan.as víz7jel Je111<Jsható. 

Univc1sale toilette-c1érne; 30 acidurn 
ho1.acicun1 fin.oJn porát eldöTzsöljü;k, 
100 lanolin, 100 vaselin és 100 o.1eun1 ri
ciniLől ;készült kenőcesel s illat;osítjuk, 
5 oleum bergamoNaeval és 5 aJkohol
ban oldott 0 5 kun1a1innal 

VazeliuRkréntek. 
V a'selin coldc1 ean1. Unguentu111 vruseli

ni leniens, 

120 ccra, 
75 cetaceurn, 

66{} vaseUn, 
180 vízből, 
14 borax-sza.1 készült k1én1et 
10 oleurn bergarnottae, LanolinRkrén1ek vaselinRnat 

20 ce1·a, 
130 cetaceum, 

1 oleurn iridis-szeJ jllatOsítjrik; 
A viaszt, cetvelőt és v.azeliiif-enyln~:-

tüzön inegolv"'asztva, átszűijük és előre 

• 
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felmelegített bőszájú üvegbe löit.iük 
Ehhez apródo11ként hozzáadjuk a bo
raxnak TÓz.savíí'jben való forró oldatát 
és az illóolajat, Iniközben a !keveréket 
11a,gvon erősen 1 ázzuk„ Végr.e .a kész 
krérllet állvány~dénybe öntjük és hű
vös helyen tartJuk. 

b) 50 ce1a alba, 500 vaselin, 100 oleum 
aniygdalae, .50 .aqua iosae, 2 oleun1 ca
nangae, 2 linalool 

e) 20-30 cera, 200 vaselin, 100 o1€um 
sjnapis pingue, 1.5 oleun1 rosae s.vnth., 
1 oleun1 ge1 anii, 0„5 oleum ne1·.oli. 

C1e1ne inaltera-ble de Géniayel: 1000 
1--aselinun1 album, 120 ceresin, 20 -borax, 
! tinctnra benz.oes, 50 zincu1n oxyda-

tu111, 50 glyce.1in s n1€gf-elelő illat. 
Créme vaseline a la rose geranium.~ 

1000 vase1ine .albu-m, 5 oleum gera.nii~ 
2 ·vanillin, 2 :oleum a.uralltti„ E kenő
csöt hahossá verjük. 

J{eleti arck1'ém. Unguentum cosmeti
cum orientale.:· 100 cera alba, 125 oleum 
oli'i'·ae, 550 v·aselin album, 100 :bismu
tu1n oxychloratum, 100 zincum ·Oxyda-· 
tun1 {hydrar,gyrun1 praecipitatum al,; 
bu111) s esetleg 25 camp·hora s megfelelo 
pl. ibolyaili!lat 

b) 45 vaseno], 55 1iquo1 hydr-0gmii 
hyperoxydati- (10%), 3 bisnmtum -0xy
chlomtum, 0,1 hydrargyrum bichlora
tum„ 

3, Zsíros bőrápoló po1ok„ 

"".. bő1, főleg a kéz-bői· ápolására, zsírtartalmú porok és paszták is hasz
nálatosak. A porok a:l.apany.agja többnyire 111.a,ndu~.akorpa, a n1andulao·laj sa.j
tolá,sa után visszamaradó olajpogácsa po1a, mely hideg ,sajtolásnál mintegy 
10%, rneleg,sajtolásn.ál n1integy 5% -0lajat taa:talm1az„ Az olajtaTtalo:m a !keserű 
111anduil-a olajpogácsákná1 a hidraulikus sajtolás és az illóolajdes·ztiilálást 
111.egelőző erjesztés folytán .csekélyebb s ezért a ker·eskedelmi fia-iina .amygdaJa
l'Ulll o1a.itartaln1a igen ·változó„ Ez o.kból mandulakorpa h.e,lyett a k-ézn1osó
porok és pasztákhoz ,egyéb .alapanyag_iokiart: mandula- vagy olivao[ajjaJ !kevert. 
Jógesztenyerna.gport, ;b.a:blisz·tet, búzrulisztet, keményítőt szokás alka:lm.azni s e 
n1ellett dörzsölős2:erül finom kvaichomotkot stb. „ 

Az a,r.cn1-osó porokhoz és pasztákh:oz 1az alapanyag é.s i,IJatosító anyago
kon 1kívül borax-ot, ka1liu111 :karbonátot stb„ is szokás keverni. 

.A„ fino1nwbb pipere-Inosdópor.ok alapa.nyaga szárított mandUtla pol'a.. A 
n1ézzel, ,glyce1'innel, vízzel péppé .gyúrt kézrnosóporok a !kézmosó paszták. 

l:g~y a kézn10.sóporoka.t, inint a kéz111osópasztákat rn.egfelelően illato-

sítjukA 1nosópo1.o'kat {szappanos) vízzel nleg·,n.edvesített dru:va törölközővel 
dö1zsö]jük az .a.TCl"a, 'i:l.J.etve a kézre ,s a bőr Jn.egszáradása után. az a.reon .a Oőr
ntkil.-. helyeket 1% lysDl:lal elegyített ,szappanos .szesszel újra ledörzsöljük„ A 
ledö;zsölést naponta ,egyszer, este Iefe:kvés előtt végezzük„ 

Kézmosó porok.. e) 890 búzaliszt, 100 oleum amyl!'daJae, 
10 borax, 5 oleum portu;gal, 2 oleum la-

JOOO 230 fa.rina amygdalarum, vandulae, fü5 oleum amygdaJae ,a.marae 
100 440 finoman őrölt kvarchoniok, aeth, A port ,alaposan összekeverve 
10 14 borax, átszttáJ!juk. 
10 12 glycerin, f) 50 megolvasztott oleum c&caot el-
5 5 oleu11i aniygdalae ama1·. aeth, keverünk, 100 talcum venetummal, 500 

s esetleg inég 2ü .ken1,ény szappan„ farina fa;barum és 250 farina amygda-
Bádogdobozo.kban, vagy kis fehér larum-mal, majd hozzákeverünk, 50 

posztózacskóban szolgáltatjulk ki, inely glycerint, ·50 .spjritus ieol-0niensisben ol
utóbbiakat d1szes zsinórral és plomba! dott O.l kumar1nt, 0 .. 5 oleum amygdalae 
zárunk el amar.ae ae.therum--ot és öt csepp tinc-

b) 1000 far ina fabarum, 10 ,sapo, 100 tura ambrae-t (Dietrlch„) 
gly-cerin, 40 ikalium ca1 boni-cum, 0.2 Katoderma:· 2000 'buzaliszt, 500 .man
oleum r.osae, .2 .oleun1 amy:gdal;ae ama- duJaJkol'pa, 500 irisZigyökérpor, 500 ex-
rae aeth, 0.2 ·oleun1 ylang-y}ang. 1 tr.ait rose, 175 glycerin. 

e) 240 farina an1ygd.ala1um, 240 búza- Párisi bőrmosópor.~ 80 ·sapo, 160 fa-
liszt, 100 borax, 100 glycerin, 50 i;ridis l' ina hippo.castami, 1-0 kalium carboni
rhizom1a, 250 holus alba, 20 ta~eum s cum, 2Q iiidis rhiZioma ,oleum lavan.du-
elegendő illat, (Küchmann.) lae és bergamottae-'Va] iJiatosítva„ 

d) 20 natriun1 carbonicum :dilapsun1, Wiegler kézmosópora,; 1000 hippo-
40 borax, 90 iridis l"hizoma, 8ü0 búza- castarn,i seminum pulvis, 50 amygda-
1 oleum .amy,gdalae amarae aeth.ei'um, la-e, 40 pul~is iridis, 1() natriU:m carbo-
1 oleun1 ligni santa-IL nicu.m, 2 oleum ber,gamottae. 

3 

.w„„„„„„„„„„„„„.111111111111m11„„„„„„„„„„„„„„. 
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I ·· f'a~e o.~·ientale, a fentihez hasonló 
Fu1fu1 1 osszet~telu„ Illatositására igen alkal

f 111?-s: <> oleun1 i·osae, 10 oleum g.eTanii. 
2 rsoeu·genol, 3 ,ol2u111 jasmini svnth 

750 fmina amygdalarurn ,bJ 300 hámozott édes mandulát ·2m1 
250 iridis rhizoma ' hamozott keserű n1andulát, 10 víz~el é~ 

50 borax, ' 30 horax-sz,al eg:ye1tletes _pasztává zúz-
3 oleum amygda-lae arnarae aetlt, zuk 1S hozza.adunk 50 cetaceummal .ösz-. 

15 oleum geranii, szec~1v.a~sz6ott 50 oleum can1phDraturn-nt, 
(L5 oleum neroll, tovabba 200 bu1'gonyalisztet, 100 tal-
b) 700 farina .an1:y-gdalae, 160 an1y- cu~-ot, mel:yet 2.üO iózsavízze1 ö.ssze-

lum ·oryzae, 70 iridis rhizoma, 60 sapo, gJ.·--i;1 ~unk s a ke,·eréket egyenletessé 
1 oleum .am·ygdalae .an1arae aethereum g·3' UIJUk s lll·egfelelőcn illatosítjuk pl 
(Pas·cbikis.) 1 ·~leu1n ber~·an1-ottae, 0.3 oleun1 1osae, 

Mandulaliszt.:· 1000 h·ámozott száraz 0.2::> oleum CJ11nalllo111i, 0.1 cary-oph3 llo
n1,andulát porrátörve átszitálunk s hoz- runi, 0„1 ligni iosae, sa:ssaf1assae Ylang·
zákeverünk, 250 irisZgJ-'Ökérpo(l.·t 750 yla:1g synth. és iridis, 0 .. 22 tinct1{1:a 1110-
amylum-ot és 100 borax-ot. Alküh,olhan sc~11, ü.25 zihet :keverékével 
oldütt rózsaolajjal, va.gy 32 ·oleun1 cit- .. vO.Jrr tartahnú porcellá1u;zelencékbe 
ri és 8 oleu1n amygdalar.um aniara- to.!tJpk s es~tleg alkanninnal rózsa-
1 um-mal jllatosíthatjuk. sz1nurc festJük. 

b) 400 arnygdalae dulcis pulvis 40 e~ 2{){) Mlrnszszappant, 20 boiax-ot lll 
amygdalae .amar.ae pulvis, 240 am,~Junl ~aJium carLonicu111-ot föloldunk 100 \-íz 
oryzae, „100 b.orax, 10 iridis i'hizoffia, s ~s 100 gly.cerin elegyében, hozzáadunk 
e!eg_endo oleun1 bergamottae és .oleuni ~.~ C?~tac:c1~111-ot s víz(}J-1 dön addig 111ele
c1tr1. ,,,It.J.?-k, in1g a cet;:elo inegolvad, ekkol' 

Jfandulakorpás víz orr vörösség el- a ~ 0~1,1,eghe~ hozzaJkc\ eriink 500 burgo
len: 50 farina amy.gdalaruin 200 ró- 1

1 llJ.~li~zt~t, ~O ~a!cun1-ot s az egy.enlete$ 
zsavíz, 3 hor ax s ·esetleg még is jchthy- , ~a}ztat il~ato~1tJuk pl.. 0 .. 5 oleun1 .a1nyg-
ol Mo,sásra és boroo·afásra Ja ae abn1a11ae, 0.1 oieun1 patschuli. 1.3 

"' · · o._eu1n · ·ergamottae, 05 -oleum l'O·saC 0„2 
t1nctu1 a ni-oschii, .0.2 tinctur a zibeti 
0 02 kun1:arin keveréke,-el · 

E pasztákhoz a bu1·gon;-aliszt helYett 
babl1.sztet va.gy finüm kukorica '11·• ·z"e

0

1· ;.s 

Mandula paszta„ 

1000 farina amygdalarum 
500 iridis r hizonia, ' 
100 creta, 
400 .sapo durus és 

!).-lQ tragacantha porát 
500 rózsavízzel, 

gy;u1 ógépben egyenletessé 
aztán 

10 oleum be1 ua-mottae, 

vehetünk. ~ ~ .l 

,d! 36,0 háú:i19z-0H keserű mandulát .420 
1o~sav1zzel_ p~ppe ~dol1gozunk: föl s a pé
pet -eLk~ve1.Juk, p oleu111 be1g.amoitae 
210 spn(,ben vala oldatárnl 

gyu1.iuk s , 11-fandula-niéz paszta.: 600 ,. há111oz.ott 
edes inandula, ,200 hán1ozott kese1 ü 
n~andula, 1-00 mez, 10.0 balsa1nun1 pe;i·u. 

1 

v.1a,n~m. A bői· r.áncosságának inegsziiu~ 
tete:~ere egy l~lOgJ -orónyit vízzel elke
vernnk s a kezre dörzsöljük„ 

9 olettm aniygdalae amarae 
3 oleuni nero.li és ' 
8 oleu1n geranii-rval illatosítjwk 

Dl Puderek.. Bőrfestöszerek. 

lön1b A p~d~1ek ~s p.úde1s.mjnkek ~11~.ab~~a,~ás.a ~özött n1a ninc8 lény·ege.s kii
utó.bh~!1k~e~t "f pud,ekbkel is .a Jegku!o1~b?zobb ,sz1ná1nya]atokhan készítik s az A · ks, . '~.1111~ a ' 01:,~~a·!a1~{UVa is szokták préselni. 

,b z e ll es,z{1.tpik~nyek;_ -e}oall1tasahoz használt anyagok a bői válad-ékokkai 
sz,em .~n e· ~na o. :~Pe~seg·u~.k _:J.egy~nek, az-okban rie oldódjanak. A szárító 
PJ utderl~k, h;ataisalfohlutl;:t1 hata.is es ezert azok .al'ka.t1·és:zei nao·y adszor beáló felü-
e e .eresere a e e o legfinom "·bb Ne '·" k 1 k "' , , · , -· aili:: b" . .h .. T., w '°'z m.cseJue _egyene , n1·as1 eszt JO] tapad-

:ian a 011e, an11 ez szukseges, hogy a sze1ncsek felülete ne leo'yen túlsáo·o
san, iegye?-11-e~es. Jobban tapadnak p.l. egyenlőtlen felüietü .szei'i;Csékből álló 
por1~0.ti ~svianyan~:~g-o.k, ,~~nt '3.: gö~1bö.lyd:dszen1esé.iü növényi ken1énvítők. 
S~v,any, lll~tve .sza1az borueknel zs11·os puder.e'ket ZSÍl'OS bőrűeknél ~ „ roo 
zs1r talan pudereket használunk. ' p,___c l,,, 

ek Az .fsv_ábyi ~n~'la~ok közül főleg .a _tal:kun1. fe:lel ineg a követeln1é11' ek·> fi , m,er, VIZ! .:-n es 11g ~avakban -oldhatatlan, Jól tapad -és fö(1 s lll('.0'.fClP]Ö 
n-omsrugura .konny.en por1tható; porai közül a 7., 6., S. és 5. fin~insii.gú0 foko-
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zatok a legha,sználatosabbak s ezek közül a hófehér .színű és finom homály-0s
fényű ta1kumok. Silá•nyahb minőségű talkun1ok (zsírkő, féderveisz) dörzsö
lésre csillámló fényűek és e rkel1lemetlen hibájuk sem magnézia, sem kréta 
,J1ozz.áadásáv.al nem -szüntethető m.eg teliesen„ A nyeris talkum, éppen úgy_, 
mint a bolu.s, 1esetleg f,etanuspóráka.t i·S tartalmazhat s .ezért csak kiizrLOított 
állapotban ha,sznáJha,tó„ 

A héta,féleségek iköziiJl. finom arcporokha csak a precipitált kréta hasz
nálható, m·ely -eléggé homályosfényű, igen finom, ·kristáilyo-s por, elég jól fö<l, 
Jle simaság.a jóval mögötte áll a finoma•n őrölt és ,iszapolt !különleges francia 
taJkuménak s 1ezért inkább fogpoa.„ok·ba haszná:ljuk razon oknál fogva i-s, mert 
a itermész,etes 1k1·étafél-eségek finoman őrölhetők és iszapolhatók ugyan, dc 
öZellITI ezette'k lehetn·ek, nem e]ég.gé hó.fehérek s nem e:l-éggé tapadók. 

Púde1ekbe h.a.sználják még a mragneziát (magnesium -cal'!bonicu:m) s a 
\-ÍZÜY·eghől savval kicsapott és neutráltssá mosott amorf 'kQvasavat -s új.aJbban 
a zirk.oniumoxidot és hidroxidot, ID·ely állítólag ár.fa1hnatlan és a bőrváladé
kokikal k,eletk·ező vegyületei ,a -bőrt n·em izgatják. 

Púde1ekbe11 ·és kenőcsökben n1lnt ·külsőleg ártaln1atlan s -igen -jó;l fődö 
anyag (fehérfes1Jék) a cinkoxid (zhwunn oxydatum) is széles körben wlkwlma
zást nyert. Nem ·ha.szná:lható azonban s tilalom alá is esik a ik:itünő-en födö 
1nérges hat&sú ólon1kar'ho11át (,cerussa),. A cinkoxid bőrvá:ladékokban némileg 
oldódván s lúg·OS hatás.a miatt csak ik.is·ebb arányban keverhető a púderek.be 
az előbbi alapanyagok födőhraitásának fokozása végett. 

Az agy.a,gféleségek (boius alba, kaolin stb) vízzel tapadóssá válnak, ezél t 
is alkahnatlanok a púderek.be, a hariu.mszulfát pedig n.agy :f.ajsúlyánál fogva, 
inely n1iatt könnyen lepereg. A bizmutkészítmény-ek hátránya, h-0:gy mint a 
cirukoxi<l nem hatástalanok a. bőrr,e, s ezen kívül !kénhidrog.én hatására, pl. 
kéntartahnú fürdőben n1egbarnulnak és színezik a bőrt.. A·z infuzoriumfölcl 
(terra silicea) a1nel1ctt hogy ne1n eléggé fehér, ,a bőrön viszketést is okoz. 

A púde1ek födőhatásuk i11el:lett izzadság fö.lv.evő képességűek is legye
nek és ezért a nedves bőrvá,Jadékokat igen nagy n1érté:kben és könnyen ad
.-,z;o1 beáló növényi .anyagokat, főleg keményítőt is keverüTuk azokba„ E célra 
lega]k.aln1asrubb.ak az ap1ó.szen1ü keményítőféleségek, főleg a búzakeményító 
(an1~ lun1 tritici) és a szintén !ap1ó, de nem gömbölyű, hainem szögletes SZE'.'lll
csékbő.l álló s .éppen ezért k'itünően tapadó 1izsken1ényítő. Ezen utóbbiak .neha 
kék.esbe játszó áinyailata ig1en kevés sár.gaszínü anya,ggal fehérrré egyenlít
hető ki.. 

... .\ búzaikeniényítőn-él :jobban tapad az .annál va:lan1ive1 finomabb szögJe
tes sze111cséjű ku.ko1ieaken1ényítő, melyet gyak1.an búza1ken1ényítő néven árú
sítanak„ Borotválás után szárító púderezéshe.z a ken1ényítőport tisztán alkal-· 
111azzúk nedv-ességszívóul. 

.:\ púderek felsorolt alapanyagainak !keverési aránya .asze1int változik, 
hog~ azok n1i11:\' célra szolg.álnak„ Izz-adság[ölszívó púdereknél a J.eg-inkább 
vízszÍYÓ kcm-énJ- ítő mennyisége legyen töb>b, a zsírfölvevő púde1e.knél az ár.;
\ ányj alkotórészeké, főleg a .ió zsíradszorbeáló talku1né; n-orn1áli.s bőrTe az 
áS\'áll\ i részek .közel egy.enlő aránya szokásos, túlságos izzadás -csökkenté
sére a 1 úgosodással ,, ízelvonó hatá•sÚ .cinkoxid n1ennyisége emelhető, száraz, 
könn~ en repedező a1 cbőrre pedi,g zsí1 as púderek v.a1ók„ Ilyen aTányúa'k le
hetnek pl.: 

I. Szá1'ítópúde1' .: 60 a1nylun1~ 20 talcun1, 20 zincun1 oydatunl. 
II. Zsírtalanító púderek.: 60 talcum, 20 an1ylum, 20 zin-cu11n oxydatu1n„ 
III. Jllor·1nál púder.~ 60 ta1cu111, ;~o an1y1Jun1, 10 zincu1n oxydat.un1. . 
I\r. Izzadáscsökkentő púder.: 5ű t.alcu1u, 2ú n1.agnesiun1 e;arbon1cun1, 30 z1n-

c1un oxydatun1. . . 
\T Zsíros púder,:· 60 a1ny lun1, 30 ca1ciun1 ca1 bonjcun1 p1aec1p1tatun1, 10 

talcu111, 1-2 lanolin. . 
J<:z alapan:\·agokat az alábbi előiratokban röviden ar,9poT?!-flk nev~z~k. 

, )1. púdr1ekct főleg az .arc-, nyak- és kézbiiruek .a leve-go s ~.o1eg,.a p31r,ak 
P:-> a navfény direkt hatása e:l.Jen ,szokták használui s en1eHett -a boT sz1neze·serc~ 
ls .. \ dil rkt. napfény ellen védő púde1·€'k sárga, ba1 na és zöld ~~z.ínben az u„ J~. 
g·l<·Ll':->l'J -]lúclerek s ugyanil;.· célt szolgálni lli' atott,, az ultr~v1.olett su,gara
kat P]11, elö sósa,-·as kinint \:agy ae-scuHnt tartahnazo aiccn1a11l 1s. 

~\· púdl'l'ekct nz előbb jelzett cél 111ellctt újabban igen elterjedten hasz-
11i1_Jjúk <ll rfrstés1 e is. H1ely c?J1n azokat n1egfc1r•lő ~zínauya,g.gal dö1·~söljük 
összt- Pú(h-1 L k n1eg;festésé1 P leghasználatosabbak a kö-Y eikezö színanyagok: 
_.,,[n g:;:i {-; l,.; 11 nn t\ 1 -.,tékiil saflo1·, sáfrány kro111sú1 g•a, okke1 ~·s un1bl'a, mag-

3• 
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héjak (babhéj stb,.) pora; voros fes-tékül karmin, ka1 than1in. eosin; kék púde
rekbe berlini kék, indigó, ultramarin; zöld festékül klürofil stb .. 

Ugy a fehér, ,n1int a színes púdereket tömbökké is szokás p1 éselni. Az. 
.intenzívebb arcfestékeket folyékony vivőszerekkel .dörzsöiik össze vagy 
pa,sztá'kha gyúrják, ez utóbbi készítmények a tu:lajdonképeni bőrf-estőszerelr 
u. n. sminkek. A paszták -elő-állítására von,aiküzó tudnivalókat a 206. o1da,lon 
isme11tettük és a·zok készítése a nagyiparban gépekkel törté11ő össz.eőrlés,_ 
avagy gyú1ógépben való földolg-ozás és f,ormá!kba préselés útján történik„ 

Végül felem~ítjük, ho.g;y- ia száJ:ító pú.derek igen jó swlgá1latot tesznek a 
túlságos izzadás ellen is .. A bűzös, nehézszagú izzadásn-ak, nemcsak a láb, ha
nem .az arc, kéz és ,fejbőr, továbbá legnagyobb mértékben -a hónalj v.a.n ki
téve„ A túlság,us :izzadás kezel-és-él'e saJicil.os timsós hintőporok (P-ulFis ad.:.. 
spe1,sorius salicy:l1atus stb. 187. old .. ), továbbá a savanJ-:·ú és összehúzó (pl. al
ikoholos) a1~cimosóvizek te.szne-k jó szo.lgálatot, mely utóbbiakkal az izzadó ré
szeket naponta többször i 1s bepan1acsoljuk, illetve bedörzsöljük s beszáradás. 
után "szárító púdert v·.agy hintőport szó1 unk fel Az arc-bőr :kó1·os izzadása sok
szor ,seborrhoeás eredetű ,s e kórral együttesen .kezelendő: for1nalinszappannal„ 
l'ez.orcinos szalicilos alkohollal, kénes arctejje1 vag~; kénpúderTel 

A púde1~ek és fe~tékek eltávolít_4sa bő~·.ről .. le.gegysze1;?bben ~g.~· tö1_té
nik hogy azokat va.ze.11nn·el vagy olaJJal ledo1 zsoJg-ctYe .e1·osen letorulgetJük 
s e' tisztítás után végezzük a szappanos mosakodást. 

L Puderek. 

).f.ode1nebb púde1-elői1atok a 'követ1kezők: 

Chinosolpuder ;· 100 amylum 01yzae, 1 Poud't e n1a.anol ia,: 1000 c1 eta pr.aeci-
500 ainy lum tritici, 200 amylum solani, I pi tata, 500 an1J Jun1 tritici, 1000 talcum~ 
100 ta1cum, 1.5 chinosol, 1 oleun1 berga- 1.5 bergan1iol, 1 oleum ca1 -s ophyllorum, 
mottae, 0,2 oleum iridis, 5 benzoe~sprit-, 15 0Icu111 la·vanduJac, l,5 geraniol, 1.5 
0„5 oleu111 paJmae rosae. oleun1 pahuae i·osae. 3 t·inetura 1noschi, 

Gyöngyvirá_gpude1; 1000 iain}-lun1 15 oleun1 n1in1osae. 
tritici, 800 n1.agnesiun1 carbonicum, 400 Poudre 1nal1nai~o11:· liOO a1cpo1, 5 
zincun1 ox;rdatu1n, 10 .gyöngyvirágolai, oillet, {l.5 oleu111 11e1 ol: synth. 0 5 bour-
3 linaloo.1, 15 benz.oesprit, 1 vanillin„ bonal, ü.5 isocug;euol, 0„5 .oleun1 berga-

lbolyapuder." 500 a1nJ--lun1 -oryzae, 700 n1ottac, 2 tinctu1a 111oschi, 5 tolu-sprit. 
talcun1, 500 111agne,sia ca1honica, lOü F1oud1 e ·nielatti: 8000 a111J· lun1 z.eae, 
cassiae floreis pulv, 300 iridis 1hizo1na, 200-0 n1agnesia ca1 honica, 1000 cre.ta, 30 
5 vjolette, 10 oleu1n iridis, 2 0Jeun1 0Jeu1n ;ias111ini florun1, 5 oleu1n y·Jang
y]ang-ylang SJ-'·nth., 40 benzoe-sprit. ylang, 5 .aubepine, 10 n1osusz-sprit, 0.3 

11for;;kito-pu.der ;· 100 talcun1, 100 anlJ"- olcun1 patchouli, 2 oleu111 rosae, 40 ben-
lun1. 13 i0leun1 eucalpyti. zoe-sprit, 2 ·yanillin .. 

01gona arcpor.:· 500 an1ylu111 oryzae, Poudre 1nin10,~a.:· 1700 a1cpo1, 5 o1eu111 
300 an1yJun1 tritici, 300 arnylun1 solani, nlin1osae, 2.5 Yanlllin-sprit, 1 ol-eum 
50 bo1us, 10 terpineoI, 3 oleun1 J- lang- ~ brrga111-ottar, 0.1 oleun1 l'Vsae synth., 
ylang synth„, 15 mosusz-sprit, 15 ben- 01 oleun1 ne1 oli s~ nth„, 8 benzoc-sprit, 
zoe-sprit. 2 n1osusz-sprit 

Perboratos puder„ Szeplő ellen: 1000 Poudre á la JO~'c 111a1é(/1al .\'i('/;· ~OOO 
talcun1, 150 natrium perboricun1, 60 ~rcpo~·~, .1 olruin l'Osae s~ 11tl1„. 3 0I_e1~m 
spr-it 4ú o1eum Vi'Ülae odorat'ae Seb Co. ~erun11, 0.3 oleun~ ncro]1, 0.1 Ya1111hn, 

' • , ;:> i.oluba1zsa1n-spr1 t 
Poudre _qirofle:· 1000 .a1cpo1, ~ -0leun1 1 Poudre rose la F'·~ance; 3000 anrv1un1 ::_.:.::.-:\.i

1
. 

i1i.dis, _1 _ü~eurn canan,gae, 2.~ isoeuge- t1itici, 3000 an1ylu1n zeae n1ai<lis, L 2000 
no], 2 te1p1neol, ú.5 hy.acynth1n„ 1111a.gnesia ca.1 bonica, 10 Heik-0-rose, 20 , :;·--~~ 

Poudte a l'lxora.: 200 amylum OIZJ.ae,: n1osusz-sprit, 0„5 oleu1n neroli, 1 vanil- ~-'-'i.·c 

~~~'ao~5)~}~~~ 1 ~~.t~~l~~~i\~1f~1~~·1e2u·:a1~·~= j liIJ~o~~d~;n~~[~~}~~;1~; 1500 a1nylun1 or:r- ·,,::;;:,~;~~l<-
sae synth„, 1 0Jeun1 neroli synth., 3 .! zae, 1500 talcu1n, '700 a1nylun1 tritiei„ .;,.,:,,.:;.-;/;L;·. 

oleun1 ber.gam-0ttae, 2 tinctura n1oschi i0
1
0 n1a._~nesia ca1 honica, 5 geraniol, 5 ----,:· .... ::.•.-:.•.•· ... -=.--,:._.:.':.~. 

Poud1 e au.x fleu1 s de ly.s.: 2500 an1y- o eun1 ligni I osae, 1 ol~um rosae, 1~ ·" 
lu1n solani, 3000 m.agnesia ca1bonica, oleun1 bcr.gan1ot-tae, 10 t1nctura 1nosch1.-„ „„,~-;,.:~'-;'.:!L-, __ -
500 ea.!cjun1 carbonicum praeeipit.atun1, Rózsa-gerani-urn pudert; 500 a111y]u1n---~„_.:;::~'.'é';~:_:_·::~---·· 
40 He1ko-lilion1, 50 benzoe-sprit, 10 mo-, zoae 111aidis, 100 an1ylun1 tritici, 100 "'.-::·:-~;;:;'.t::~,i<~--·· 
susz-sp1 it. : n1agnesia ca1 bonica. 3 oleun1 geranii, -''M"'' :::;;<L<-. 

'' ._;:~édi:~'.~i/_:: 

,,.„~·_::-~i~YiL,1„,,,,,-
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15 oe1a11iol, 02 1a11illin, 05 oleurn be1-1 II. pirofi;· 2-000 an1Jlun1, 2000 talcum, 
;an~ottae, 0.3 oleun1 i osae synth 80 oleun1 vaselini, 5-00 bolus 1 ubra, 5 
= Rózsa-puder; 200 anr;.--lu1n zeae m-ai- · rose alpine, 10 oleun1 geranii, 2 vanillin. 
dis, 200 an1y.Ju1n t1 iticL 250 J?agnesia 
carbonica, 50 zjncun1 carho.n1cum, 2 Arcpormkülönlegességek. 
oleun1 rosae, 3 111osusz-spl'it, 0 .. 2 vanil-
lin, 5 benzoc-sprit. 3 o1eu111 geraniL .4ctin,e pude1 ;· talcun1 és bó1·sa\'„ 

b) 500 a111J- lun1 tritici, 100 n1agnesia .d.gathol.~ amJ-·lun1 és talcun1 !ke-veré-
carbonica, 190 talcun1, ·! rose n1aln1ai- ke i·ózsaola.ijal illatosítva. 
son. 15 bcnzoe--sprit. 15 oleum .geranii, ~41nerikai porcellánpuder: 3 an1:vlun1, 
ú„2 ~·anillin. 3 zincun1 oxydaturn, -~ t.alcum, illato-

[lnna biJr.színii vúderc (Pulvis cos- sítva. . 
111eticus cuticolo1): 5 bolus iubra, 25 j Bo1ated Tal(urri powde1: 249 ac1dun1 
bolus alha, 40 111agnesiu111 carbonicu111, 1 boracicum, 14 8 olcum g·eranii, 2210 tal-
50 z.incun1 oxJ-·datun1, 80 an1ylu111 Ol"J--- cun1. 
z;ae. ;, c~PJ_)P ol. rosae, l{l esepp ol. ber- b) 125 acidun1 boracicum, 14.8 keni, 
o·a111ot tae oleu1n jasn1ini, 125 zincun1 stearinicum, 
= T ,( !rda-JJudri: 3000 üdcun1, 3500 cal- 2240 talcurn. 
ci11111 ca1 h0nicun1 pp. -15 olcun1 gc1anii, Előbb .az olajat ke\·e1jük a bó1savval, 
60 tTefol, 10 benzJ-laeetút. azután a többi anyagokkal elkeverve 

Zsi10<.; pudcrck: 3000 talcun1, 800 an1y- szitál.iuk. 
1un1, 500 caJciu1n cal'bonicun1 pp.-ot, 60 F'ace vowde1; calciun1 carbonicun1 és 
pnderi1la1. ±0-~80 olcu111 vaselini. talcun1 keveréke illatosítva, 

b) 1000 an1ylu111 t1itici, 30 .adeps la- Kielhau.ser párisi hölgypora: talcun1 
nae, (vel 1nitin) 2 oleu1n rosae synth. és zincuin -0xydatum illatosítva. 

Benzor-arcpor, Z8Íros.:· 300 talcun1-ot 
300 an1;.· Iun1-ot, 300 calciun1 car:bonic Poudre de ri:z--Bou1geois: hasonló 
pp.-ot eldörzsölünk, lúO tinetu1a -ben- összetételü, nlint a Kielhause1-féle arc
zocs-szel és szétteregvetve szárítjuk, por .. 
azután elkeYeijük 30 aciduin bor.aci- Poudrc „Eug('·nie";· an1Jlu111 talcun1 
cun1„ 30 adeps lanae, 30 vaselin, 30 tan- és zincu1n oxydatuni. 
nin és JSO lycopocllun1 kevel'-ékével Poudrr ravissan.te dc nI1ne Rasa 

1'öLhszöi átszitáljuk. Schüffe1: 40 zincun1 OXJ- datuH1 Cl'U-
(JlrY( <.;( i-pudrr, napsugaiak hatása cl- dun1, 60 taleu111, illatosííva. 

len: Sinion arcpo1a: anrylun1, zincu1n 
I lHti 11 u · 2000 un 1 ~ Juni, 2000 talcum, OXJ-' datnn1 és i1 h;zgyö:ké1por 

50 <l<l( lJ" lu11ae 400 hnrna okke1', 10 Violeft talcurn poHxlr1': 12J~249 ilisz
olt>u1u l11r.l!·ar11ot1a{. 10 olcun1 ge1anii g"J-Ö'kérpor, 22·!0 ta1cun1 .. hn1onnal i11a-
5 olf'1In1 cana11gnc tosítva. 

2 Bőrfestőszerek (Sminkek ) 

,41 e-, kéz- és a}k-festő.szerek 

.A Jegelte1.icclritebb .a1cfcstők a púde1e.k 111e.llett, a1nel~ekei előbb tár
g~ ahunk, intenzíYe-bb festésre szolgálnak, főleg keleten, a foly-ékon;r arcfestők, 
.az a1cfestő vo1uk és paszták, fehér vagy vörö·s színbe1J. 

.:1. folJ-·ékony a1cfcstők, an1ylun1, ta,Jcurn, In·agnesiurr1, ca1boni.cun1, bis
n1ui.un1 oxychloratu1n és subnitricum plumbum carboni.cun1, zi.ncu111 oxy_9.atu1n 

stb. tar1aln1ú folJa<lékok. glicerinnel tapadó:-:;sá téve és jllatosítva„ Ugyan
ezek róz.saszínűre festvL' is ha.sználatosak. 

S1ninkek, iöleg színházi festékek színezé.sé1e, vö1ös az .a:lkaunin, a kar
rnin va.gJ-' rodan1in; srir.qa .a :ka<lntiu1nsárg.a és k1ón1sá,rg·a; barna az u1nbra 
és kakaóhé.in1nssza: kr?k nz indi.go és zsírban oldódó anninfcst&kck; fckrte a 
kiP11l'llS~ 

•. , _______________________ ........_ ________________________ __ 



Ar·cemailok„ 

Gyöngyvizek„ Aquae DOsn1eticae albae. 

100 zincuni oxydatum, 
1-00 talcum venetum, 
100 glycerin, 
250 narancsvirágvíz, 

75 r·ózsavíz, 
250 tinctura. benzoes, 

25 terpineol. 
J-Iasonló összetéte1ü .az Agathin, Co'fi-
111in. 

Aqua cosnzetica mlba.: 30 zincun1 oxy
daturn 30 magnesia ca.1 boniea, .30 tal
cum, Öt csepp oleu.m rosae, -öt csepp 
oleum aur:antii tfJ.orun1, öt csepp aether 
f1 aigorun1, 40 gly-cerin, 6{10 víz 

Aqua cosmetica com.niunis: 50 mwg
nesi.a carbonica, 5-0 spii: itus ·colon,iensis, 
J 00 alurnen plumosum, 100 zincun1 oxy
datum, 200 víz. 

Arc-e1nail„ Folyékony arckréni: 4?) 
ina,gnesiun11ca:rbonicum, 45 zi.ncun1 Dxy-
datum, 45 bismutum OY.j-chJoratun1, 30 
gl~"cerin, 60 aliko'h-ol, 40 extrait white 10-
:-;ae, 960 víz, öt csepp 1-2 t1·agacantha. 

b) 450 zin.cum oxydatum, 60 glycerin, 
EO bay-1un1, 60 1·ózsavíz, 60 boriax, ,két 
csepp o1eurn an1y,gdalarun1, a1nara1un1, 
öt csepp o1eum aurantii floru1n, 1140 
víz. 

Blanc d' es·pagne.: 1-00-ú 'Ce1·ussa, 2:50 
zincum oxydatum, 2400 víz (Mérges!) 

b) 100 cerussa, 50 zincu1n oxydatu1n, 
20 a1nylun1, 200 aqua rosae, 20 aqua fra
gorum, 20 aqua naphae 

Blanc de perle. Blanc de faid; 100 
talcu1n, 25 bisn1utun1, 600 iózsavíz. 

b) 100 zincmn oxydatum, lüO !alcum, 
~O blsn1utum oxychloratum, 200 g1y·ce-
1'i,n. ·500 aqua J'osae, 500 a.qua i1aphac. 
200 tinctura b.enzoes, 50 cxtrait jasn1ini. 
0„1 ikuma1·in, 2 tinctura moschi, 2 cs·epp 
oleum iridis, 2 csepp oleu1n :y 1ang
~-lang„ 

Blanc de perles superif'ur..:· 1:5 zincu1n 
oxyda.tu1n, 80 1 ózsavíz, 5 talcun1, kar-
111innal rózs·aszínűJ"e fest·ve és illato
sítva. 

E'au de Lys: 10 zincun1 oxy<latuu1, 10 
talcu1n, 20 g.lyeerin, 200 aqua 1·üsae. 

Eau de Lys de Lohse: 10 zincun1 .oxy
datun1, 10 t&lcun1, 20 (~lycerin, 9üü ró
zsa víz, 20 tinctura benr,oes, 5 ex,tr ai t d1~ 
jasmin, OJ kumarin, há1on1 csepp tinc
tura m·oschi, eg·y csepp 0Ieu1n ylang
ylang 

Eau de princesses: 750 .aqua 1 uhi 
idaei, 25 cxt1ait jasn1ini, 2ú tinctura 
benzoes, 3 tinetura n1oschi, ·60 talcurn, 
BO zincun1 oxydatum. 

(il_11ce1 ln toilet balrn.· 15 zincun1 
ox;v datum. 60 ikc111, glyce1in. 60 keni 
aq_ua rosae, -0.03 kaT111in, 2 csepp o1eu1n 
berg·amottae. 
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f{ inines ar ceniail,. 17 édŐ'>Z('J nopsu ga-· 
1'ak ellen: 18'75 glycerin, 9.5'5 rózsavíz„ 
185 chininum hydrüchloricum, 400 zin
cum oxydatun1, 400 talcum. - A sósa-· 
vas kinin az ibolyán túli sugarak ellen 
,-édi ineg az .arcbő.rt. 

L-ilionése: 15 horax-ot és 5 .kaliu1n 
carbonieun1ot oldunk 900 1ózsa·yíz.,,beu s 
25 spiritns .coloniensist, 25 tinctura ben
zoes-t adunk hozzá„ J\-1ásrészt 100 tal
cun1-ot eldö1zsölünk 50 glyce1jnnel s 
hozzáke\'erjük a fenti O!lda.tot. 

Arc- és ajakpirosít.ó folyadékok. 
A ia,kpi1 ·osító YÍZ. Pi1 os a1 cf.estővíz. 

200 ríz, 
50 rózsn1zesz (l :100), 
30 karniin, 

20 anirnonia. 
_A-- ka11niut az anunoniával áztatjuk s 

azután a többi fo]\radékokkal keverjük, 
néhán~' napig állalü hagyjuk s a folya
dék tisztáját leöntjük. 

llougr d' ori'.cnt: 5 1J1oflan1in, 10 eo
sin, 2000 J óz~a-yíz, !00 rózsaola-jsp1 it 
(1:100) 50 glyce1 in 

T7i11aig1e rou(fc„ JJiJ08í.tó ecet; 2 ,kar
rnin, 2 annnonia, 300 ,--}z, 40 Yinaigre 
de !oilette 

i;~ehérítií paszta„ 

4000 talcion, 
1000 zincuni rar bonicu111, 
20 .Qu1nnfi ti aga-canthae, 

50 oleu,1n olivae ya.gy -vasclfn, 
b) .Jü-D la 1lcun1, 10-00 zincun1 carboni

cu111, 15'Ü olcu111 v.aselini, 100 g]~;-cerin, 
20 dextrin, 200 n1ucilago tragacanthe. 

.A. készítésmód és illatosítást lentebb, 
a Pirosítópaszta c:ín1nél találjuk 

Pirosító paszta„ 
Rongc l ll pafe, 

5000 lalcuni, 
100 karrn"iu, 
.:)00 vfz, 

20 .<Jll1n1ni tra.(}aranti1ae, 
·50 oleu1n oli·vac, 

250 rÓZBUDÍZ, 
80 8pirit 

b) 5000 talcun1, 150 o,Jeun1 ya.selini, 
100 g·J;i . .-0r1il1, 20 ihocla1nin, 60 eosin. 200 
n1ueila,go 1ragacauthae. .. 

11/atosí!ásra. úgy a fehé1, inint a vo-
1ös arcfestőllé.l 10 oleu111 g'erauii, 20 
olrun1 pnln1ap i osae, 10 oleu1n linaJoe. 

A talcun1-ot finon1an átszitáljuk, ho~-

~T"};;~1e:~·txb\ z~tzit ~i~1 ~1 ~:~z~:~~\,,, ·é&.~JZh~~ „~„:~~;~~?~~~~.{.: 
oldott karn1int, alavos összekevei;~s _ _;,._-„„_:„·.0->::.'-'-" ---
után a többi iózsa\ jzet.. _.:_\.. nyert pep- ''-<0'.\j;},' 
hez adiuk azuiá11 a t1 agakántanyá-Lkát„ ·:~~J;;tif11{St:''.,-" 

: ,;~~~~~i~~: __ _ 
~::;::~Ji~it~~4L:t;;:::_ 
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újból átg:- Úl'juk, s 'ég ül. az 91i\ aolajat 
és a -szeszt.. _A_ pep egy kis 1 eszet azon
nal 1e111ezekre 1a,kju-k és szárítjuk; ha 
a p1 ó-ba J1en1 1 aga<lna eléggé, 111ég egy 
krYés 1l ag·akántan~·álkát keverünk az 
1:-'"ész tön1eghez. ·\ pépet azután víz
;-;:intes asztal1apon kinyújtjuk s 1ug'ós 
hél~ cgzőkölyüvel ellátott kézi:sajtolóval 
]epénykéket. ,--ag<laJuuk ki belőle. 

vjzet, 1 oleu1111osae s:ynth, 5 olie-um ber· 
g·an1ottae és 2 0Jcun1 citri-t. 

Ro.se de Pe; se.:· 100 axungia., 100 va
se1ine, 3 a.11oxan, 1 -oleun1 iridis. Az a1·c
f e.stőkenőcsöket ap1 ó po1 cellánköcsö-
gükbe T.ak.iu:k s Pzeket lezárva légmen
tesen lerag.aszt.iuk. 

Zsíros színházi festékek: 
_.:\. fenti an~ ago;kat. keve1ő .gépben 

jg·{'ll fíno1nan összeker'í·e poralakban és Ezek alapanJ agjául :200 Yas€.Hn, 200 
dobDzokban is k1szo1gáltathatjuk, -eltei- lanolin, 15 ceresin, -30ü ce1a, 600 -0leu1u 
jed.tebb azonban a keinén;, paszta alak, o1ivae szolgál s ennek két részét egy 
111 elyct a po1 koniprilnálása útjáii nye- ,rész festőanyaggal kenőcsmaln1on dör· 
1·ünk E :koniprin1álá·s nagy .g:,-.-akorla- zsöljük össz-e. Festő.anyaguk a,z eosin, 
tot ig·énylő 1nfrvelet; a po1 ;kellő ne<l- karn1in, 1·ho.damin, terra di sienna vag~r 
,·csségi fokát, az .anJ a.g és helJ iség le-g- cinkfehér, talku1nn1al finoman-összedör
alkalni.nsabb hőfokát a tapasztalat ál- zsölve„ 
] 11pítja n1eg. R.osallne:· 10 eosin, 50 cera, 30 ce-ta-

ceun1, 410 ·vaselin„ ~-\.jak- és :k.ö1ömfeistő 
),_ kon1p1ilnáló.gép fo1111áiba a cég cí- F'chér: 8 CTeta, s zincuin oxydatun1 , 

ln-ét ,-ésethctjük bele, s a :sajtolt le111e- 8 bünnut subnitr ... 8 aluincn plumosum, 
zt•kci, eny'í-Yel YagJ' gun1nii arabicu111- 0,2 -oleUJll an1:ygCÍalae, 0.2 o1eun1 111en
n1al porc.e11ánlapo.kra s ezeket szelen- thae piperitae, 0.2 caniphora, 1 css-bou-
cf.kbe i agasztjuk. 1· 

Z ' ' ' f ,., ' . 1 . "C 0 ] que . 
siro~· r>.e.:: C'!!tor>.C'J/Ot.s, /(' 1er .: u u a- ]i'('/,('fc.:· 2 fulio·o_ 2 oli\ aoJaj 6 oleun1 

llllliu-it, 200 ,-ízzel összevel'iiuk,. 11tás- ! f"H('HO :-; f'}po·0 ncÍŐ ·niat. ' 
1 észt lGU zinc11n1 OXJ- da1u1!!-ot:.5'.! bisn1i;- 1 - Erfc<>tő (k~é'l{): 8 bolus, 8 zincu1n oxy-
1nn1 OXJ ~hI01„atun_1-ot cldo1~sol~n~ .. 2.JO; claiun1, 1 bc1'lini kék, 3 gun11ni :arabi
o]('u1n ohYa1·.u1n-u1~1l. s a k-et resz.L osz- i cnin s elegendő aqna uaphae„ 
szl·kcve1 ve 1llatos1tJuk 10 gc1 an1ol-lal ! Róz.saszinű: 10 zincu1n OXJ-„datu1n, 10 
s a oleun1 bcrgae.1ottae-\ al. : bisn1u.tun1 subnitricnn1, 10 .alurnen plu-

/?osc .s.11ntpathiquc. lnnnaculu pi10,i;;f.-; 1uosu1n, 0.0± eosin, 1 ess-bouquet, 0„2 
16. Sc!inouda„ Jfur('xin a1 cfe~·tő„ J'.} né- 1 oleun1 111enthae pipe-ritae, 0.2. can1phora, 
'!:ll pár éY előtt alloxan (n;esux;,-1- ! 5,5 oleu111 an1J.g<lale. 
lnu,;·:- any) ta1 talruú _pj1osító kenőcs ke- J Sötétpiros.: 15 z:incu111 oxy.daturni 
1·t111 fo1galo1nLa, n1cl~„ eredetileg fehér,: bisn1utu1n suhuit1icun1, 15 alun1en plu
~; f·,;nk n Jey(-g'Ö hntú~á1 a 'úlik az a1„con ; n1osu1n, 0.2 can1-phora, 0„2 oleu1n men
' ii1 ös:-;e: (,{) C(:ta~cnu~ és Jü Cl~ra alba-t thae pipe1·itae, 0.5 ca1111iu, 1 amn1onia, 
iis->Z('Ol \ a:-;zt\· a hozzá adunk 5 aJ loxau-t, i 1. 5 ess-bouquet, 5.5 olcun1 a1nygda1ae. 
kl''í·e1·g·etés ,közben 180 föln1elcg-ített ! Tcstszinü: ! ichth:;ol,. 400 cinkpaszta, 
o]('uJJ1 olivac-t, niaid kihülés közbea 50 i 15 eosinoldat (1%-os). 

Zsírfest.ékpálcikak; 1„ '.:.ü.U oli\aloj.a, 600 kakaó'í;aj, 600 cetaceu·n1, avag·y 
11. J.0.0 o}jya.olaj, 150 Ct'ia0eun1, 3(10 cera, 150 :-;ebu111; Jll. 5Ü'Ü CC'lf:'·Sill, 5űű vaseli11. 
150 fehér ·yiasz.k; a inrgfelelő festéket a folyékony vagJ lágy zsiradékokkal 
finonui11 összedül'zsüliü·k Yagy összeő1 öliük s hozzáke\'e1·ye az enyhe ine1egi
U~ssc1 összeo1Yasz1o1t t.öblJi zsi1adékhoz, a féli;g kihült tön10get .szapp.a.nszesszel 
ht>nedvt:síteit Ü\ egc:-;Ö\ 1:khc ~zíyjuk föl és •kihülés után kit.olYa, da1~abokra vag·
dn l.ink s ezeket Yégükön kiheg:; rzzük .. A_ sze111ö.ldö.kff'stékhrz használt pál~i
kúkhoz fekete fe:-;fés1 e 1'0% fuligot, barna ft'stéshez 10'.!-'ó un1brát, a vörös festó
púlcikúkhoz J % ka1 ú1int ,. ng'\' ·e~t'í ii.ttc.sen 1 % eusiut és 0,5 sz1Í.z;ilék ·1ho<larni11 
l't ~~töan::ag·ot \a.~·~- 1n.e.i . .rfrl01ő aY/n1yban z:-;Íl han oldódó anilinfestékrkei is 
használhatunk.. Illt'l\·e.k n \ ízbpn \ agJ sz.eszben oldódó anili,ll~'estéki:;k1cel c,}
lt ntétbeu elég könnyen lcu1oshatók. _Ahol nehezen eltii,--olíthnto intenz1v festo
dés az jgény, pl. ajÚ.kfesf.ésnél, ott lehet a esupáIJ zsíl'\Ja.:1 ol,dódú ff's_tő~n:v,í}-g.ot 
inú..; oldószerben is olclhnlú fe:-;tékkel kon1binúlni -i.·agy tol-:- t'kOn'- kesz1tn1enyt 
k1·ll ;.ilkaln1azui. 

,]„„„„„„„„„„„„„„„ ... ~„„„„„„„„„„„„„„„„. 
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IL A fejbőr és haj ápolása 

- Hajápoló- és ha}festős~erek. -

},_ ko2n1eti1kailag kifogastalan szép haj tön1őtt, .sűrűnö-vésü, sel~ 1nes-
1tapintatú, nen1 túlzsíros, de .azért ton1pafény·ü s színe bár111ily árnJ·alatba11 
egynemű, Tapintata az eg3 es hajsz.á1ak \--astagságától is függ: Yékon3 0s 
.sűrűn nőtt haj J'Ugé.kony, puha és selJ',1nestapintatú, n1í,g a vastagabb állo
mányú kevésbé elaszti1i::us s tapintása érdesebb. 

A haj fén~yét a fagg~vúmirígyekből eredö, külsőleg ieárakodó te1111.észp
tes zsirad:ék okozza, amellett azonban az i1haalatii z~írpá1nákból is be-sziYá1·og· 
a .színeződött sejtnedvekkel ol.a.j.savas zsi1·adék a hajszálak belső csato1·nájába. 
Egészséges fényű hajat critkán ialálunik, n1e1 t hosszúra nőtt hajnál a n1irig:vck 
zsír.kiválasztása csal~ 20 .c1n-ig szokott ele.gendő lenni, rö·vidre nyírt hajná~ 
pedig a csÖikkent ha.jn1.ennyi.ség·hez 1nérten zsi1adéktúlpr-0dukció következ-ik 
.b.e, .n1el~f sokszor a fej,bőr seborrhoeaját c1edn1ényezve, ennek f.olJ-·0111áJn:1 aképeti .... ---.cc·"!---- _ 
hajhullást i.s e1edn1é11yez, a1ni n1agy.arázaitát adja .annak, hogy n1ié1t g·;.'a
korib a hajhullás a f.érfia:knűl, n1i11t a rcndsze1int hosszú hajat ·viselő nők
nél.. 

A haj színét a fe.ibő1· i1hájába <Íg.\ azott hajha.g·y1nában te1111elődő pig
n1ent (n1ela11in- és n1á·s festőanyaigü.k) e1edn1ényezik s a festőanyag a ha.iszú
lak belső finon1 ,kapilláris csövecskéibcn foglaltatik, _,_.\_ festékrtern1e.lés előre
haladottabb :korban inegszűnik s -ekko.i a hajgJi öke1 eknél beköYclkPzett 
anyagcsere csöl{ikenés fol:1tán bek.övetkező váladékhián:11 folytán levegő i!:i 
szi,:·ár-og a hajszálcsövec.skékbe s azok fehél'C'S fénJ.·Teflrxc-t 111utat11a;k: n1e.~
őszü,]nek. 

A fejbőr koz1netikus hibái.. 
1. Korpásodás„ .~ fag\g-J„ún1i1 igJ ek túl:-;ágos zsiI acté:kki\ álasztása a fej

bő1·ön zsír-os iéte,g·et e1.edn1énJ·c-z, 1nelyben a levegő pora n1eg1ag.a<lYa a·!. 
időnként lPv.áló bőrhá1nseitek:kel keveredik s szalonuásfényű, e.gy1ná.shoz ta-" 
padó le1n·ezkék alakjában betöltik a hajszálak .közötti tért. .l\. fésülés vag::i-
dörzsölés f'ülytún leváló en1e iétP.g .sze1nc:~éit hajko1 púnak szokús nevezni. .\ 
ko1pásodás hosszú időn ke1esztül változmtlanul fennállhat s n1íg egyrészt-
a hajnak lisztes színt, ke1lc1nct]en szag·oi kölcsönöz. n1ásrészt megtá111aclja a 
fejbőr inélJ.'cbben fcky·ő réteg·ei1 is s cZek .kó1os áJ.lapO'ta fol:i- tán a ha·iszúlnk 
fokozatosan niegvékon;\'·odna:k, Plso1 ,. adnak. hnl1<111i kf'zdt>1H--.k s \ég·ül korpi'i~ 
kopaszodás követkf'zik b-r-, a1nt..>l·y-11él kihullott l1a jszúlak ha.illa.go~ Juú.iu t>lsor· 
vadi", összczsu,gorodott _A_ fejbör e búntaln1{111ak kpz0lés1 n hől' sebo11 hoPÚ
:iának kezelésére vonatkozóla.g isnH'l te1.e11 n1ódo11 tö1 téni.k .. :\.. ko1 paképződn1é-
11yeket fésüléssel és zsíruldósZ('rekkel cltÚ\'Olítjuk. azutún k-é11Ps vagy 111ú~ 
seborrhoeaeJlenes .szc>rekf't \ t>szii11 k <1 l.k1.1 hnazú sba ~sí l t a l.a ní1 o szerek gy 11-

nánt }tt,is ~1a·sznúll1atók a1. alkalikus arc·ni-osók, lúgo:-; .szn1ipa11, \ag,\· alkohn
]os kesz1tmenyek, an1e.lycket 11en1 szabad hnza111os idrig használni, inert Pl
len-esethen kc1len1etle11 tünetP,k: bürfcsziiliség, hö1 \ iirösség, niakacs fe:ifájús 
i·s b.e,következhetnek .. E sze1e.k bedörzsölése utú11 .a fejP1 -ki)<.sé siappanoz\r;·i. 
bo1·ax:os vízzel le1nossnk s azután kénes \agy 1"a11ninos keuőecsC'l kenjük h0. 
n1elyet .a fej~bő1 n1i11dc11 1észé1e c-g:'lt.."'nle1esen -Plosz1l1atnnk. Tizt..'nkét ó1a unil\n 
a lkenőc.s 111.aradván~·ait leniosússal, alkohollal \agy· CS€tle.g h0nzi1111p] (']tú 
v.olírtjuk. Ezen eljár.ás néhány h~ten kel'esztül tö1·té11ő 1ne.o·isn1éth;~(· 1 endsze·· 
rint 1ne,gszüntcti a k·o1 pásodást. E1 zéken~-- f rjhő1 nél a leger~:·hébh kéJJ t;_11 tali11 ú 
készítn1.ények ichN1:1·0Ios kenőcs :és 1nás k(>npótlúkenőcsökCt keli használni " 
reggelenként 1a fej·bő1 nek Y alan1e]y ·SC'ho1 rhoeacl1enes ha.isiesszcl ya]ó bf'dör
zsölé~c a, kátrá1,1yos ~enőc~,ök'. ~ni_:1t anq11as91 l?:yttylen, p:-tral, n 1H•1n túlzsí
ros, inkab:b .szaraz Jellegu f.e1boLkorpasoOasnal e-rcdrnénYes hatásúak. A. 
baktériun1ok o.kozta. sebor1·hoea esPlén a korpásodás s az P'bből f'l erlő hajhul
Jás l''<1g;áJy-os s ez-é1 t 1ehe1·ő]rg kP1 üh1iink kell n1ás-ok fésilJködő eszközPitH•.k 
használásút· 

I(ülön kell kien1elnü11k, liog~- a ko1vásodó f.ejbő1 kezflésé1e t..'1Ös0bhe~1 
lúgos, pl. szódás ha·j1nosást sohasen1 szabad alka.lrÍ1azn1. 1ne1·( Júo·oJ{ az il;..· 
f c.ibő1 t kiszárítják, inegeser rpesí t i,k, túlságosan kiszáríi ják. an1 i1~ek köy·r.t· 
kezn1énJ-e a hajszálak tö1éken~·sége, sőt lneghasadozása is .. \ zsír.oldóany·a.gok. 
a1ninő.k a pr-tróJrnn:o~ hajsz-pszek (pl. }.Jelrol), a L51zsii.adéko1 eliúvolítjá-k .......... , .... ::c,J,3 ;,,_, 
~gyc;,n, de ,seL011hoeá1a. hPfo]~ássaJ rdncsf·nek s n1ég k{•yésbé :h•jíc,nek ki ,, ___ ---:;:;j371::--
1oklan1ok a1tal hi1detett hajuö'.·r-sztő hatást. 

2. B(ff'_qcs /iaj!iullá<-'. _\ 11a.iszálak életü111a111a ken liltn1t. -1:-~i éYiQ· tart. 
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a1niko1 is az egy·es szálak kihullana,k s helyettük új hajszál kezd nőni. Az 
állandó hajhuliás n1e1lett gyoxsa;bb n1.e11·etű, tömeges haj-hullás is előfordul: 
a .fejbőJ táplá11koz-ási zaYa1·.ainál, -a fejbőr túiz.sírosodásáná1l, továbbá előr~
haladott korban s ritkább esetekben mint Öl'ök.lött hajhullás. Az a.ggkori es 
öröklött hajhullásnak 01 vossága nincs, leg:feljebb a fejtető kopasz.odását 
toH1atiuk ki egynéhány- év ve1. Eg:yes dern1atologusok ,arzén-, újabban ke-
1 atjnkészítrnények (Hun1ag.solan) adagolásáva.1 igyekeznek célt érni -s a táp
lálkozásnál kocsonyatartahnú ételek fogya,sZJtását is ajánlják. Seborrhoeás
alaJJÚ korpá1-: hajh ullásnál e bántalom kezelése vezet eredményre s ezt a 
fejbő1nél eléggé bey·ált rendszeres kúráklkal tökéletesítették. Ilyen pl .. az 1 
J..,(1s'iar-féle ha}Aú.1a, incly a következő 4 fázisból áll: a) a fejbő1n-ek kátrán:r
:-:zappannal, la11-gyos \Tíz segítségével alapos :besz.appan.ozása és hideg v~z~!e 
\aló leöblítése; ú) g-lice1inc.s szublin1átszesszel való bedö:rzsölése; e) a feJbOt 
száraz1 a dörzsölése naftolos szesiszel, végül szalicilos haj olajjal való 1bezsíro
zús. E nrüveletet esténként kell végezni, lehetőleg má,sod- va,gy harmadnapon
ként. 2. J{át1 ányos J, czelés .. Ennél a fejbőrt szappanszesszel dörzsöljük be, 
111elvhez 3-5% oleun1 c.adinit, vagy cado,ge.lt adtunk. Az alkohol föJ.szik.k.adása 
utá;1 h.111("\'0S YÍzzPl n1ossuk a fejbőrt s kátrányos kenőccsel dörzsöljük be. 
Az el.iűrK~t :kezdetiben n1inden nap. k-éső-bb hete1ukéut isniételjük. 

.4 foltos hajhullá>; (alopccia ·aerata) okozta baktériuma~ bő~.be!e&:ség- .s 
f'lőfo1dn] a tífu.sz és 111alária kísé1ő tüneteként. Ezen helyenk1nt torteno ha.1-
hulJásnál a lia.i uj1·anöYését gyóg~ ító eljárásokk:;l: c~~'ysa1;,obin, _szubli1J1át-, 
py1 og·allol, cnntharidin stb tart3:li;r1ú sz-e1·ek.1Fe~ -seg1thetJTu~ el9 .. !\.z .. 1ly .. gyogy
S?rl'Pk 1.inktúra yag·~· kenő e~ a.J.aK.1.ában a feJbo1· betc.g felulet·e1 e dorz.s·ol;'e ott 
,·é1 bőséget, 111a.id lobosorlást, sőt fejbőrhánil_á~~ idéznek, ~lő„ -;;A.._ ,lob~s-o.d~,s Lt.·~ 
kö' Ptk(•zés0 utún tartaudó szünet alatt a feJbo1 t neutral1~ borapoJok~noccsel_ 
.kPZ('liiik. l~ 111Ü\ th tl'_kc1 1ni11c~addi~· is1nét~,l~iil;:, :11íg a haJ gya1ap?d!l·Sa ~nen1 
k(»i;cl niutatkozlli .. \ foltos haJhullas :kez-elcsenel l'gcn fontos az .. erotelJes, a~lO 
pcreig tartó ,keL·l~~ssr 1: fésii!,é,ss0l \·a.ló„ <lö1:;·sö}és, ~ ?eteg felulet n~ponke:~t 
i-öhhszö1 is111et('lt atg·> n1 ugat.asa a feJbo.r \'t..~rtclr-ns-eg,cnek s ezzel anJ-agcse1e
iéiiPk !"okozÚsÚJ i.l. u;-11i a ha.jlJn~ynlÚ.~ !áplálkozását •Se·q-íti ~J~. . . " 

l:z ntóbüi 1-::tz( ]e:-; nz e.gcszsegf's feJbor reudszeies apolasa1a ~,s igen !"1~-
11, (j.; ~azt 1nindelli>keliít1 n f(--j-liőr .és a haj th;ztit.ásának kell me,g-eloznie. F:su
lésst:l Plt ú \ o lí tin k n fej l;ö1 1H·ta lúni ko1 pájá t, .az oda le1-a,kódott port •. 1111g a 
111.t.lszulakat a hoz~úlnpn(lt J;)j~zokt~J huznn~osallh kef:élés~e,l ~-gye.kszün~_.n1eg
sznhadí1"<tni ;\ sza1·~1z 1isz11i<.1s utan a zs1radül~ eltav5Jl1tas~aTa n1o~dotalba1~ 
etry 1_,, őkanúln:i- i hn1"<1xsznl \' ag.\ szódabi:ka1 honattal lugossa 1tE.1tt v1zzel v~lu 
l~i1osá...; Yégezhc 1ii lg:éu~·br'\'C'ht·yö a 7;sírtalanítás ~él:jaira b.á11nil.:ven 1~~11~ _tul.
lúo·os st;a.ppau i~ .. <.1zo11ban n1üsas utan lang~-os v1zzel ,kell a feJet leob.h.ten1. 
Ig7·11 eltei jecli az előbb e1ulítet1t zsírtala,nítók ko1nbinált a.1kaln1azása: na!r1un1-
bi1cn bonnt , ao·, a111111oniu1l!.kal'bonat, borax, szappanpor vagy qu1llay~,1-
k{~J ~J.!'POr (~hnn~i}ooing- po\\cler). A tisztára öblített haiat tö1ülközőve1 sza-
l'<lzru diii zsöljiik. hog:i-· 11e cson1ósodjék. . , 

..\ fc.ibő1 és a hn i az ('lőbh e1n1ítP,t1 vag·~- alkoho1ns ha1n1oso,};:ka! \a]~) 
krzt>h~·~ n1ún a terui{sze>tes zsil adék eltúYolítúsa nliatt esetleg tu]xzar.~zza 
Yúllt11tnak, a hajs;;;úlak fénytr1enek és töiékcn:'l·ek lr-sz1H~k. a111ié1t is lng:os 
11a jt111lsÚs utnn tiihbn,·iit' llH'ste1 ség('S zsí1·ozást kell alkahnazni, ol:i- lll{~·: ~ 
tól(bt·11. ;_1nliut azt n h«i.i ú]lavota és jelleg·c ineg:kívánja. ,-A. h~i -~p~1g~·. _1ni:1 1 
n f( ibó1. \(h('1 no1nu1lis„ túlz..,í10-s \ag·~ szá1;1z. 1-fa zsírozas nelknl 1s JJ11nd~.'.{ 
f.én~ (s. jol tapad. úgy 1 úlzsíros és 111"0sús i1ÜÍ..ll azt kenni ne1~: ,kell; ha en:i-hen 
to1 1 1 pcdl;11~ií. szúlni tg~n1úsra sÍlnuluak és ncnt tapadnak os-~z~, akk?r .. uor
rnúlL' U11u{::-;z(·t1„1. 11•os;1~ ntún t..z rsetbcn nén1i zsírpótlá;;t kivan; 'eg;nJ h~1 
szúi az. ~ze1álló -és {•1 d( :~ tapintatú, akko1 n1osás után bősegesen kell z~11:ozn,1. 

. ...\ f!'jÜÖ1 l'l ud~zr 1 (s zsh ozúsá1a igen ulknln1asak a 1lf'llJ B;Vasod<? asY<.~ 
11, i zsh aclékok, anH·l~ ('kben a baltériu1nok ue111 fe.ilódnek, a sza1azha1 p~1h1-
1ri'súi a pedig a la11oii11tartaln1ú Ús\ányi hajpo111údé-k ulkc~.hna~ak. Igei!. s~~raz 
fe.ihií 1 fagg·~ úf!lio111ú11~ únnk pó1"lásá1·a a fagg;.:ú1.a1·tnlinu zs1ros kenocso.k n, 

]p 0 ·111' ~·ft..•lelöbbc·k.. . 
'"' .\ f't,iDőr ápolúsúhoz 1"111 lozjk az összelni.zóható.sú és. an~iszept~ku~ ha.-:i

szp..;z( k használata„ [z 1H.•111 feltétlen kövctcln1én~_:, dc a ~-1szt~nta,rt~s e;'> kl~
lö11biL-"'.Ő hajl.J.-lntahun-k elleni. \'édekezésül elég ·jo hatúsu„ I~ kesz1tn1en:y::>r;: 
zsíl'olrló hai:J.~úak i..;. an1it lúgos fejni-osiis ntún t-ö1,ténő )iasználatuknál zsí1·0-
ZÚ:-;~al kt:-11 cllt.."llSúl~ oznL. lll('ly célra az jly i'eiinosok zs1ros ci.11:'1--·r...gokkal kon1-
bh1úl\a készüh1t_ , 11 t l · 

_A. tc1n1észf't{' .... ha.iavolds (>:-;zkozt'1 a fcibó1 tjsztítasa ine et a ia:1 
l1n-.:ziulá"'{n1nk okozóit nD1azit<tkat p1n ... diekt·l 11e11é~zC'.ket. go111Uákat is el-
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pusztítják, ·S Jev.e.gőt, ned··•-ességet él'.-i tápa1ryagot juttal,·a a fejbő1be és a haj-
g;yökru'ekhez, a ha.inövést Í·S elősegíti:k„ · 

, ~ ,h-~jfü1 tök c;iJ.akí1t.ására a ha ik1én1ek, ha,fqöndö1 ítők, baJuszved1 ők, fe1~yes1!fts~e a fir1_llanti1~e7f, hasznáJata.sak. A haj .színének inóclosításá1a a 
ha1festoket es ha.1.szintelenitokct .alkahnazzuk; hasonló eélt szoIO"á]na;k a ha i .. 
púderek„ ~t\.. _hajz~t eltávolí.tásá1a végül a BZŐ1"l'csztőr;zcrekct \'es~zük igén~ bé. 

_A_ haJapoloszereket ez a.lapon a következő so11·endben isn1ertet.iük: 
~.\) Fe}bőrápoló folyadékok é<> hajrno~ó po1 ok. 
B) Hajola.iok. 
C) Haikcnőcsök 
D) Bajusz- éf} ha}fixá.lószc1ck„ 
E) Iia.ifc<;(Ők és hajhalrán.vítók. 
F) Sző: vesztők 

A) fejbőrápoló folyadékok és hajmosó porok. 

":\_ !,ej111-osó\.-i~ek a feibő1 és hajzat- tisztí1úsa 1ncllc1t C'g;. úttal ei ősíió~ 
sze1 ek, foleg a fe,Jbő1ön élősködő n1ikroo1ganizn1usuk ehJusztílása r-é\·€11. [~'.:r, 
utóbbi hatást legelső so1ba11 az e1ősítő s eg\-úrttaJ dezinficiáló hatású ufko/10[ 
fejti ki _._\z alkÜhol hatása 55-65% tö1nén)"..ség n1ellett a lege1·cd1n~-11;. esehl1. 
1

1

ön1rényebb szesz .elton1pítja a haj színét s fényét n1egszüute.ti. Ezért kr\„ésbó 
higított aJkoholho?; ricinnso.lajat is kell hozzáadnunk. J~z utóbbi esethe11 a 
szesz inegzavarodás n-éikül ·csak 7--8% vizet képes fölvenni. Szo.kás alkalruazni 
a ha,ivizekbe a .oliccrin,t is, inel~-- úgy szeszben, n1int \ízben oldódik s a ·~zesz
iar,talon1nak Gű~u-ig való csökkentését is Jehe1őyé teszi, de a !tair1t ragadós~á teszi s ncrn puhítja. 

Ez .anyago,k n10Uett CJJyhc izgatószerek is adhatúk a ha,j\jzekhez. l!;">e
nek az arnika, a kínahéj, a tinctura capsiei s az crŐfolebb hatású tiuctul'a caniha1idu1n. 

_A_ ·~ZUJJpau alkaln1.azása haj- éf'.> fejbőr tü;zti,fás1a csak egészséges lej
bő1nél aJánla1-o.s, n1ert n1érték nélkül túlsok trrn1részetes zsiradékot \un hat 
cl, őszülésre .s a ha j,g~ öke1ek elhaliá,sá1a \:·ezet.hct.. \'i:-:;zoIIt a túlságos zsíl'o
z<i_s is .káros lge .ió ha,tású a bői fagg)--ún1i1igye1k tcrn1észcles táplálúsa haj\' izek utjan„ 

A haj,·ize,khez talf.oznak nlindenekclőtt a: Hab_ 'Tonic, Shnn1voiug Ray-
1u111, lb-olJ a- és l{ózsa-ft\)1n.osóYíz, Ny.á1faJ1.ajvíz, Sha1n1Jo-yíz, F~au clc 1)01 tu
gal, Eau de (,luininc, J.„oiion \-égétale.s, lV[éz-víz, Jég-fej111osÓ\Íz é:-; 1g~c!itik, 
a1nclJ ek habzó és ue1n habzó csoport1·a -oszthatók. 

A. fejn1·osóvizek11él jg·en 1-én,eges azok szín(' j-: lg·~ pl. a Shan1poing· 
Bay-1 urn-nak színe hal' úu:y súl',ga fén:'I· 16 leg> e11, a B.:ly-rn111~ pedig J'llll1 

barna; e két szer SZÍlle úllás ,közben eg~óbként önként sötétt•dik.. „Az I!Jol~·a,·íz 
zölde.s, a Róz.safei\·Íz aran~ súl'ga. az l'Jau de e:hinine élénk bíbo1·yi)1 ös sth 

Aciduin acetieunluüs és lacticun1~os 
hajn1osó, 

a) 20 aciduni accticurn, 

llaymf'UUL 

Spi1 itns lllJ l'f'iae co111posit11s 

6{) víz. _A bu~ -1 nni n lngos haj\izc.k diYcdos 
b) 20 a.cidunt lactic1tn1, . nlapau~·ag·a. -\ legkülöntélébh HJiu{l-

20 spirif.us. . 'sl:.d1rn forgalon1hn kt.>1 ill. I·=1·óst ll l'S 

flalze-r kopaszodás ellen e kei olda1 'g "t 11~e11 hahzo ú1 nt i.-;nH'1 iiuk„ .-\z 
felváltYa törtéuö bcdö1·zsölését <l.J~llll- 1 

Pl os halizú...:t quill;1ya-g~ üké1 Jor_i iiz~1~ 
ja. }1

„ fejbőrt (J..1% .spilitus-tartaln1ú ol-: Ül, szappan \agy hasonlók hoz:.:na.d<::-
dattal aszeIJfjkussá tesszük sú\al el'iük 0]; to\ábbú kisllH'llllYJ.":ie-

Arnikamhajn1osó„ 

1000 fictura a1 nicar, 
2000 aqua rosa1·un1, 
3000 spi1 itus r ini, 

25 olcun1 citri. 
15 r1craniol, · 
10 olcun1 uu1 u11ii.i cort., 
15 tinctu1 a JJrr ~ionii,-, 
25 tinctura rutlianiae. 

! g{( szóda. 11atriun1 bicar·boníc111n \'<l.!r) 

a1u111011ia-\c1l. ,\ \alódi 1~n,-1·111J1 t•lő
; iratu <l kiJYe1k('z(): 

a~ ofrun1 n1.111ciru (f(Ji!; (1-~a~-olnj) 
:2 <J ol( 11n1 au1 r111tii dulci~, 

, 2 ofr un1 pint('Jlf, 
f ~OOO all;oltol (~JO?-~ ). 
'e]eg·~ót 24 óildg úliani l1ag~.iuk s_ az· ' 1 ú ll- ' 

1 :JOO t. i.zt-f. 
;' Öllt\ e hozzá 111.lpon át 1 úzog·atjuk 

és 25 niagnesia usta-val f1J,t1ál.iuk, 
(:\at. Form.) . . . lüű . 

,__ b) 20 -oleun1 n1}1c1-ae ac~1~, ~a~ 
n1aica-Tun1eszencia„ 3500 __ sp1r1iu~ ;v1i;i1 
·ectificatus, 1380 v1z„ NJ·Olc napi allas 

r ·1· k után filt1a .JU,~. , ___ ,. k" t 
Olcsóbb készítmen-y t nyuJt a . ove -

kcző előiTás: 
e) 1800 alkohol, 10 ole~nt 11r,)-1ciae, 

acl'is (Ba~ -olaj), 4 __ ess~nt1a . cachac~, 
800 tinctura quilla~·a-e} §0 k~l1un1 cal
bonic111n, 40 gly?e11~1, ~üOO, \·~~· 

Erős('n habzo kesz1tmenJ. . 
d) 600 sp1'lt, 2.5. -0leum l!!Y1c1a~ a~-

1i~„ 0.5 piJ11ent-olaJ •. 10 i1at~:-~n1 b1car
bonicun1, 8 an11110111a, 60_~ \ rz . . 

Jéu ba.11-1un-1;· 800. sp11t, 3 ba-s-olaJ, 
S n1enthoL j glycer111, ·iüO aqua nap-

hti<'. ._,Oű ·t 90{) Jnniailía bau-1 un1 spi~ • ~ 
.Jainaika-run1, 1 j oleun1 l11'\rc1ae ac
rj-.;. 200 víz. 

.\-e1 v-úay-r u.-in: 800 alkohol, 4 ole
uJn 11171 i·ciae acris, 6 ol~u111. lavandu
iae. 3 aethe1 aceticus, 2.~ .ac1<lu~11 acc
ticun1, 8 anun-onia, 17 natr1un1 b1carho
nic-nn1, i150 víz 

(I.,ás<l a Jugüs hajn1osóknál a 
Slian1pooing-\\Tatcr és a 8han1pooh1g 
Bas-run1 ci1nct js.) 

Csalán~ha,Jn1osó, 

()fl(H) rrll,oliol, 
'.ltlOO iufusio-uriicar, 

2~1 (Cl }Jill(O[. 
:, olcu.in bc1 ga111olta(., 
:'l lirliotropi11, 

200 q/ /)CCI' in, 
:-í 01Cu11i qcranii, 

3800 tózsa&íz . 
. \z Jnfusio-u1 ticar 1 kg u1 t1cae 1~c:

ba-nak 8 kp; alkohollal Yaló perkolala
s<: útján készül. 

C'iafán lia.ir;;zesz f{rr11tscl1y sze1int· 
lU bnlsan1u111 pe1u,iauu1n, 10 .chlo1a
ÍnJJ1 hydratu111: 10 ti!1ctura . qu~~laya~, 
O.;i acther aceticu~. 2.;:, aether n1t1osu:" 
Hi'ii· sp1ri1us 111ticae he1bae recent1s 
11 :10) 

Eau de Quinine, 
l{ínnhéj fei111osó. 

EgYikc a lege]te1 jcdtebb fcjbő1e1ős1í-tö ~hajszeszeknek. . Hasz~alatosab,J, 
n1odeTn előírása a kb\' etkezo: 

~00 _qlyccrin cliern. vur_u.m„, 
li10 infusio chin-ae (~ortic1.s, 
20 oleu1n ae-ranii Africani, 
15 oleurn be-r.aamottae, 

3 oleurn portu.oal, 
10 1nosr,hus;-~prit, 

4 gcraniol, 
13 coccionella, 
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10 alutnon, . 
10 kali-1l·m hydrotartaricum, 

6200 alkohol,, 
3000 forró viz. , . t 
",,z allooholhoz előbb az illoo.laJ'Olrn 

k~~'eijiik, maj.dan1oschus·-sp:-1tet, ~~r~
l-éj-sieszt és glicerint. -~zu~ap. a .kü on 
Ú.s'tben levő forró yí~be szoTJUk ~ coi:-t; 
Cl.onel-la-port egy 1.do n1ulva. a tun.s? 

' b ·k" · t n11re a sz1n s ~ óra inulva, ~ or .o.ve' . - . 
sötétvörössé valJJk. Err~ a v1~es olda
tot hülni hagyjuk s aztan gaz.e~,a ~z-e
szes oldathoz szűrj~ s azzal JO~ao~z: 
szeke\:erve a folyadekot,. ,8~~0 P,-f 
üJepítjük s végül i11~gn<:s1~11 at. fi1tTa~
juk és has~~1ála:,tba y.ete-h.~ a1~a~1, hag:1,: 
~iuk„ Belöltog·-et-es e1ott a íi1tralast n1eg 
i~1118telj-Uk„ . 

b) A hajat kissé f cs tő kína„~iéj ~ia.~
t:izrl' a ,követ,kcző előirat .szer1:1t <ahl1-
tunk e]ő: 3400 sp1it, 400 .111fus!·o~tu e-
1 osae, 10 linalool, 10 geran10-l, l;i. oleu:i1 
bcrgamottae, 0.5 eheirantia; 100 .1nfus1.o 
chinae eo1 ticjs, 10 ,.. z1.beth1:i-sp11; 
(1:100), 75 rózsasprit, 3,v <l~anith111, 0.0.) 
vanillin, 30 tinct. canthar1dun1, 1850 
I Óí'1Sa VÍZ , " 

lnfusio cldnae colUcifl., A ·~~t elob
bi előiratban en11ített k1naheJsze~z a 
következő:kBp készül: ~2~ cortex ·ch111.~e 
succiruhrae-t 1-000 sp1r1tus concent1 ~
ius és JOOO rózsavíz el~g~'.é~el 8 ,nap.lg 
3f--40°-on pálítu11k s kihul•es utan frl-
11 á.ljuk. 

I(ínahé.i l~el) ett 9.1'.Y~. ;/1inos.o~t <:lta.1-
nuizva a (_ /n.no'3ot-Íla,Jr1zct n~ e1J_ . · 

1 ,\z Eau dr' Quinine Ph-iaud i eg1L.1J 
e1Őirata a követ,kPz?:. GUO ~i~ciul"a ch~~ 
nae, 2500 spi1 jtus v1111 galh.c~, 250 aqu{~ 
coloniensis, 100 i urn J ama1ea, 150. a 
cohol, 100 spiritus saponatus, 100 t1r;i-c
tura quillayae, 10 ba~~an1um pe!uy1a
nun1, 10 o1cu1n .au1.a,nt11 florun1_,. 2? ~1nc
tur.a cantharidum, 15 oleun1 r1c1n1, 10 
T.adix alkannae, 1 i·adjx curcun1ae; ~at 
~1api állás után talcun1-111al fl_ltraI~uk. 
Számos többé--ikevésbé hasonlo -e101rat 
is1ne1 e te s. 

Jabotandi ll((jDíz.:· 1.25 .chininun:i- sul
f uricu1n, 50 Onctura .1abora1~d1, 60 

spi1itus coloniensis, 3ű glyc-eT1n, 60 
bav-run1 ·50 aqua r-osac: 

H afviz,ek lcína-t-in_ktu1 ái,-p,l 1s _kiv.o
nuttal: 450 tinct. ch1nae, lv oleu.111 _ ge
ranii 3 isoeu()'enoJ, 10 -oleun1 berga-
1nott~e. 100 .ti~1ct. vani.J1., 5 0leum :-o
sac, 20ű glycerin, 2800. aqua d~strll, 
6500 .spiritus vini, q. s. t1nct.. ·COcc1onel
lae 

~Í\.. Onctu1 a coccionellae-v-el. óvatosan 
csak annyira kell, n1e~festen1, ~ogz :a 
fehé1 ne111üt a kész1tn1eny ne .sz1nes1tse 

meg. ' 30 · ·t , 
1 b) 6-000 spi1itus, 1900 v1z, sp111 llS 

liiiiiilll.. --------------------
~· · · · · lllllÍllÍ ...... ____________ _ 
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saponatus, 30 tinctu1 a chinae, 15 tinc- 'I 

tura .galJarum, 5 heliotropin. 
d) 100 tinctura chinae, 100 aqua co- : 

loniensis, 100 run1, .300 rózsa víz. 

Formalinos hajmosó„ 

3 aciduni aceticu-nl glacia-le. 
1 for tnali'n, 

e) 1 extractum chinae ,aqu-osun1, 1 
reso1-cin, 2ü iris-sprit., 15ú alkohol, 200 
víz, 25 oleum i·icini, 10 extrait s:y-rin
gae, 

Bel'enizon, Wortley-féle; 3 oleun1 ri
cini, 3 balsamurn pe1 nvianun1, 4 tinc
tura chinae, 85 a.lkohol, 40 rózsavíz„ 

Rausch-féle haj'Szesz:· 1 ext1a.ctu1n 
chinae, 1 tinctura cantharidum, l gly
cerin, 47 víz, .50 víz, 10 csepp -oleun1 
bergam·ottae, 1 csepp oleun1 n1yrciae 
acris, 2 csep tinctura sacchari tosti, 
7 csepp chlo1 ophyll 

K"inines ha}vizeh:.: 5 cl1ininu111 basi
cun1, amo1ph, 275 spiritus coloniensis, 
50 spiritus saponatus, 50 g1ycerin, 600 
spiritus dilutns, 2 chlo1alun1 hydratun1, 

bJ 15 chininurn sulfuricum, 0„5 oleu1r1 
xosarum, 1 oleum neroli, 1000 spiiitus 
concentratus, 3000 víz, 25 tinctura urti
cae, 0.05 kun1arin, 1250 glycerin s ele
gendő alkannin 

cJ 0„6 chininun1 sul,fu1icu1n, 4„0 acicl 
a.cet aro1nat„ 30.ü tinctura cantha1i
du111, 30.0 tinct„ chinae sin1pl., 60 6 spir. 
rosmarini, 900 aqua n1elissae, 120.0 
spir. n1yr.ciae acris (Bay-1·um), 150.0 
spiritus vini conc .. , 1000,0 aqua dest.il
lata. - Haje1ősítő. 

dJ 2 chininun1 sulfu1icun1, 60 ,glyce
rin, 120 eau de cologne, 120 bay-1:un1, 
700 l'Ózsa víz. 

eJ 10 chininun1 sulfu1icun1, 690 tinctur a 
formicarum, 300 .eau de cologne (Pasch
kis). 

Eau de Quinine. 15 chininun1 sul
f'uricun1, 15 tinctura ·Cantharidun1, 120 
glycerin, 30 tin0tura ratanhiae, 75 spi
ritus lavandulae, 760 spiritus (90%). 

Hajhullás elleni hajm.o.só: 5 tinctura 
gallarum, 1 chininu1n .sulfuricum, 10 
tinctura ca1psici, 1.5 acidu1n s.ulfuri
cun1, 15 spi1itus eoloniensis, 50 aqua 
rosae. 

Tonic Shampoo · 3000 tinctu1 a quil
la.yae, 125 eau dc cologne, 100 .glycerin, 
0;06 pilocarpin, 2 chininum sulfuricum, 
100-0 :aqua naphae. 

Vitaline: 3 chini11un1 .sulfu1icun1, 
600 spíritus, 30 tinct.ura crupsici. 300 
acetum a1omaticun1, 12 -csepp oleun1 
amyg.dalarum .an1ararum. Az itt hasz
nálandó acetuni aro-ma..ticurn Bailly.: 

1250 spixitus, 650 eau de co.logne, 30 
balsamum peruvianun1, 500 tinctura 
benzoes, 60 acidun1 aceticum, 2 oleun1 
macidi.s, 8 oleum citri, 1 oleun1 lavan
dulae, 5 oJeum bergamott:ae, 5 oleurn 
aurantii, 10 tinctura moschi-bő_l, háron1 
heti áztatás és talcum-n1al va,gy 1nagne
sia'-val Yaló filtrálás útján készül 

50 aceton, 
300 alkohol (90%) 
Fo11notannin-ha}szes.~ .: 5 tannint föl-

oldunk 20 forn1alinban, hozzáadunk 5 
acidun1 sul±uricun1-ot, s a. keletkező 
csapadékot jól kilnosva, 5 iész.ét old
juk 95 spiriius-ban és illatosítiuk 

Kámforos ha.in1osó. 
Fejko1·11a ellen 

600 sprit, 
6 canipho1a, 

!O glycrrin, 
2 oleun1 lavandulac. 
2 helitropin, 

240 1/Í.Z. , 
~4nicri.kai ltrr.in1osót i.z.: -!5 ká111,for, 

850 spiriius, 0,25 oleun1 au1antii flo
run1. 0.25 oleu111 inacidis. 60 tinctura 
caps-ici, 1 oleun1 citri, 0;) oleu1n 1avan
dulae, 0 025 heHotropin 

Kénes haj111osó. 
I--Iajeszencü1 fe,iko1 pa ellen. 

600 viz. 
60 tcjculíor, 
10 lac sulfu1 is, 
l(j .S)JI if. 
1 olcuni lavandular, 

O l i.socu.genol., 
0.6 tcr Pi-neol. 
Sötét üvegbe. 

Lugos haj1nosók.. 

40 kaliuni ca1 bo11icun1, 
980 víz 

s eleg·.endő illatszer„ 
5-10 tojássárgáját is hoznáJ-::everhrt

.iük. 
ú) 100 a111111.011ia, 20 g]ycerin, 2 bo-

1·ax, 900 rózsa víz. 
cJ 30 ·hol'ax, 60 gJ;... ce1in, 60 an1n1onia, 

40 spiri,tus rosn1a1ini, 1000 1ózsavíz. 
dJ 72-0 rózsavíz, 18 natriun1 hydro

carbonicum, 130 gJycerin, 20 sprit, 4 
oleun1 bergan1ottae, 0„4 oleun1 iridis 
konkret, 0. 4 oleu1n canangae„ Fejkorpa 
ellen. 

Atheni haf111,osÓ." 8 .kaliun1 carhoni
eun1, lOü a1kol10.l és 900 TÓzsvízzel ki
úztatott 30 lignun1 sassafrassae. 

Babér ha.i'Víz.: 25 an1111oniun1 carb~; 
nicu111, 5 oleun1 lauri aethereum, ::2~ 
bo1ax, 1 oleu1n rosae, 946 l'Ózsavíz. 

Dru '3harnpoo: lú am.monia, 10 spíi:i_"." .••.• :.,E.i~~!• ... 
tus coloniensis, 500 sprit.. 

Locok ha·ivizc.: 25 oleun1 nucis n10-
schatae pi1lgue, 7·5 oleu111 olivae, 25-
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ainn1onia, /50 i ozsa ·víz, 150 spi1 i1tu8 
Tos1narini. 

Rozrna-;-in '1af1:íz: lú .ka1iu111 carboni
cun1. 200 rózsa sprit., 50 spiTitus ros-
1narini, 740 víz. 

Sha1npoin.g-W-ater „ Habzó fejnio.só.:· 
aJ 1000 víz, 500 alkoh-01 .. 15 a1nrnonia, 

60 natriun1 bicarhonicun1, 2.5 oleum 
berga1nottae sine terpeno„ 

b) 1500 víz, 200 alkohol, 40 gh cerin, 
20 a111n1onia, 7ú natriun1 bica1bonicun1, 
10 borax, 1 -0leu1n .a.u1 antii, 0. 2 oleum 
c.it1'i, 0.5 o.leu111 be1·gan1ottae. Vala-
1nenn:y"i olaj terpenn1entes ]egyen. 

e) 500 víz, 400 a1kohol. 15 borax, 8 
kaliun1 carhonicu111, 8 an1111onia, :2 
oleum ber,gan1ottae, 1 oleu111 geranii. 

Sal-i.cyl-sha1npoo: 1500 aqua r osn1a-
1ini, 250 rózsavíz, 175 hay-1·un1, 15 an1-
n1oniun1 carbonicu111, 15 nat1il1n1 car
bonicun1, ú.6 natriu111 salicy]icuin 

Lanolinos ha,jviz, 

J corfrx quillayae, 
36 tí.zzel készült ki-vonatához 

.J alkohol-! adunk s 
12 ad('pr;; lanac-\--a] 

n1elegen összerázva, J 5% bor szeszt 
tartaJn1azó vízzel 

30fl-1a P-gészít;jiik ·ki !'.; f ha.in1osóvíz
bPz tetsz-ésszerinti pótlékot: extractu111 
chinae-t, pr-1 uhalzs~unot, clünin-t, ba:v
olaiat, a111111011iu111-ka1 bonatot, inen
thol-t sth adunk 

Ja1:ol-haivíz.: 1 sebun1-ot oldunk 
2.5 olcun1 berga111ottae és 2„5 oleu111 
cit.1 i .eleg:yében s össze1·ázzuk 8 chinae 
cortex és 8 quillayae cortex-hől ké
szült 82 főzettel s hozzáadunk 12 all-::o·· 
holt 

b) í68 tinc1.u1a quil]ayae, 80 aqua 
colonir-nsjs, 20 tjnctura capsici 120 
gl:-- < c•1 i11. 1:2 an1111oniu111 carbonidun1 

Haj balzsam„ 
Balsan1un1 crinale. 

Gll bal8an1un1 petu'vianurn. 
100 olC'1on rici11i és 
85{) o7kolwlt 

össze1ázunk és há101n napi állás után 
liltrálink 

lJ) 600 sprit, 6 oleu1n iic:ini, 5 kína
hé·js:r.;esz, S balsan1un1 pe1·uvianu111, 1.5 
terpinPol, 0.2 .oleun1 ca11angae, 0 . .1 n1u
guet.. ilOO YÍZ, 50-1-00 tejcukor 

JJ1 „ f 1 1 icdrich-féle haj víz. Aqua ca
pi/!0111n1 H< idrlberg;· 20 balsan1un1 
Pe~·~ \ ianuu1, 20 tinctura capsici, 50 
sp1r1tus la\ audulae, 50 spi1itus i·osma
rini 50 alkohol. Hl !';piritus coloniensis„ 

:Uenthol-os hajvizek„ 
Hütő-hajvíz. 

1500 alkohol, 
10 oleurn citri, 
5 oleurn pet.itgra-i.n, 
5 oleurn poley, 

30 menthol, 
500 víz. 

b) 400 alkoholt, 5 menthol, 1 aether 
aceticus, 1.5 oleum ·bergamottae, ú.5 
oleum citrii 0.3 oleum aurantii olda
tához apránként hozzákeverjük 9 nat-
1ium hydrocar,bo-nicum, 1 hor.ax és 500 
víz oldatát s a kész hajn1osót tinctura 
croci-val festjük. 

cJ 4 .chininu1n hydrochloricu-m, 10 
inenthol, 2-0 resorcin, lű oleurn .lavan
dulae, 2 oleum gaultheriae, 300 alkohol 
(96%), 2ű0 spiritus camphoratus, 350 
spi1itu.s saponatus, 120 víz„ 

Szappano,r;; hajvíz; 5000 -sp1it, 150 
benzoesp1 ·it, lüO sapo, 1000 ,glycerin, 5 
n1enthol, 2 oleun1 .gaultheria, 2000 víz. 

Thléz-hajviz„ 

3000 alkohol, 
50 tinctura a-/ nicae, 
fJ.O ol<'uni bcrganiottae, 
10 oleun1. citrl, 

2 eu.Qr'nol, 
4 11ia8zaro-rna, fo1yékon~' H. R 

120-0 aqua napha<?. 
Ifone,11 u-·a.-ter 1Jalódi; 100 in-el depu-

1atu111, ;)00 glyce1·in, 3000 sprit, 15 oleum 
bergarnottae (terpen111entes), 2 oleun1 
citri, 3 orgeol, 2 oleun1 neroli synth. 
1000 i ózsa víz, 1000 víz ., 

11 III 
b J 50 50 50 rnel depur atu111, 

!00 630 600 rózsavíz. 
10 20 10 borax, 

rno 100 200 alkohol, 
50 lüO J 00 bay-rurn, 
24 50 50 tinctura quillayae 

21 ó1ai állás után filtr.áljuk és tinctura 
crocival festjük„ 0.95 kumarint is ad
hatunk hozzá, s TÓzsvíz hel:vett aqua 
naphae-t 

Naphtol-os hajszesz. 

20 naphtol, 
100 .rJl.yceri-n 
100 J'U1Jl, 
280 alkohol, 
1{)0 aqua naphae, 
JOO lepárolt víz, 

1 oleurn ber gamottae, 
0. J oleuni rosae, 
0.1 'ta-nillin. 

j csepp oleum 111enthae crispae. 
Filtr áljuk (Töllner.) 

Dr. Nékárn ha.iszesze: 50 naphtol 
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100 tinctura cantharidun1, 1000 tinctu1a. 
capsisi, 50 tinctura benzoes, 50 tinc
tura ve1oat1i, 1000 alkohol, 50 oleurn 
rjcini. 

300 oleuni ricini-t, 
150 aciduni salicylicu1n-ot, 

75 oleurn cit1"onellae-t. 
7·5 oleuni la·vandulac-t 

Nyárfa-ha,]szesz. 
N~:-á1fa-balzsan1 Aqua betulac. 

250 gran1n1os üvegekben t:xpediál.ink., 
(lifinues ) 

b) 500 aethc1 petroiei, 1500 pet1oleu1u 
iialicun1. 15 o]eum berg.amottae, l!} 
0Jeun1 lai;:-andulae, 50 liquor nat1 ii 

3500 allwhol (96%), cnustici.. \Tízfürdőn hevítjük, rní.g rne.!:!;-
700 víz, t.isziul, semlegesítiiiik acidun1 tartari-
200 .sapo ka.linu-;, cnn1-n1al s hozzáadunk 50 oleurn ii-
150 glycerin, c;ni-i, 20 acidun1 sa.Hc;-."licun1-ot, 3 
50 .al. betulae aeth. (Haeus.) oleu111 be1ga1nottae-t (Hell.) 

100 exi"rait sprUia-flo·wers és chlo- Hahn-félc Pl'trol.:· 10 pet1·oleun1 des-
rophyll, odoratu111. 10 oleun1 cit1"011ellae, ;-) 

a1nennyi elég-. olE"un1 1 icinj, 50 .spiritus (9-0%), 75 'íz. 
A káliszappant 7ü{) .alk-oh-olhan és Lotion pcf.rolc: 50ü0 alkohol. 12:1 

700 vízben, az olajat és eszenciát pe- uúth-e1 pet1 olei, 1000 dccoctun1 quil
dig az alkohol -többi részében oldjuk lcry ae, 20 linalool, 15 oleu111 laYandulaP. 
Ebbe az oldatba öntöge,tju,·k bele ap- 10 ol 111 ' tt 1 , f 1 1-l111 , l ' f 1 t k .. ··tt eu uerg1a1no ar, . iso~a ro , v ,_ ran {ient, o y onos Tiazas ozo a . YÍZ 

szappanoldatot, az,u~án a ,glicerint ~s i fi ch oli.n ha}1nosú.:· 1500 petrolen1n 
? nap m-i;ilva. fiitral1uk„ _IClorüfillel es; desodo1atun1, 2500 alkohol, l:'i 0Jeu1n 
J.gen k.~ve~ t1n,ctu~"a C?.roc1-v~l ~~ olda-1 be1,ga1nottae, 10 oleu111 po1tugaL 10 gt
t~t ?Y.0~1gen s.arg.as-~oldre _festJuk." -:-,.\. l'[illio.l, 3. olcu111 car~voph) lloru111. 1000 
kesz1tn:ie:!1Y.~ ,hasznalatk9:. egyenlo- a(JUa 1 oRae. 
menn:i-'1segu \-l~zcl keY~rJuk, hogy a Petrol.: 450 01011111 pet1ae itaHcuni. '."10 
szappan habzasna.k indulhasson„ - aethei petl'olei, 2 he1i.oh opiri. 
(HaenReL) 

b) 2000 alkohol, 500 -Yíz, 25 tinctnra 
canthariclum, 25 .acidu.rn salicylicum, 
10 g1yce1in, 40 nleun1 betulae a'eth., 30 
olcun1 ber·gamüttae, 5 üleun1 geranii. 

NJJáJ fa balzsam; 3000 alkohol, 300 
nyárfarügylé, 100 g]ycerin, 9 .oleum 
bergan1ottae, 1 vanillin, 5 oleu1n ge
r.anii, 1400 víz. 

b) 4000 alkohol. 15 olcum hctulae 
aethercun1, lű oleun1 bergarnottae, 5 
o.leun1 citri, 10 oleu1n pah11aP rosae, 
200 glycerin, 15 bo1ax, 2-000 \'-Íz„ 

e) 720{) alkohol, 40{) g]''ce1in, 110 
oleun1 betulae aethereun1, 10 oleun1 
be1gan1ottae, 2 vanillin, 8 oleun1 citri, 
2 olcum ca1'yüph;y llo111111, 3 ole11111 ro
sae. 3000 aqua naphae 

Petrolcumos hajápoló-szesz, 

4000 pet-r.olcu1n a1bi.s.si1nurn, 
3000 aether petrolei, 
100 oleuni cit-ronellal', 
100 oleum lavandulae keve1ékét 

10 literes edényben erősen összerázzuk, 
hozzáadjuk 

250 natriurn h.11d1'0:.rydatuni-nak 
500 víz-hen való oldatát és 24 ó1ai 

állás közben többször össze1ázzuk„ .A„z
után addig n1elegítjü,k, n1íg a folyadél{ 
mcgttszi.ul .s elegendő acidun1 ta11.ari
cun1-n1al teljesen közö1nbösítjük, hoz-
záadunk ' 

3000 tiricfnra benzocs-t, 
:;iztán 48 óráig állani h<ig) juk, fi1t1ál
Jnk s hozzáadunk 9400 szü1edékhez 

l{esorcin-fanninos ha.i1nosók„ 

2000 alkohol, 
150 brnzoe sprit, 
150 oleun1- 1'icini, 
50 chloralu1n hydratum, 
50 tannin, 
25 1' esorcin, 

100 vanillin-8p1 it. 
Dandruff Cure: 62.5 chlo1alu111 li~ ll-

1 atunl. 31..25 1cso1cin, 31.25 tanniu, 118.3 
c1n 3 gl~ccerin, ad 2272 rózsayíz. 

Gauchcl ha}niosója alopec1'.a 8YJJhY· 
litica ellen.: 0.2 hyd1a1gyrun1 bichlora
iu1n, ! chlo1 alurn hydratun1, 2 i esorcin, 
1 oleun1 ricini, 200 spiritus, 25-50 tine-
1u1 a chinae 

·1 (Jcssntr lia.}tizc: 2.5 icso1ci11, 5 
chluralurn hyd1 atun1, 5 tannill. 1.5 
tinctura benz.oes, 4.5 olcnui rjcini~ spi-
1.itns clilntus ad ~50. 

!Ji I_)/Jilippsohn ha}vize fpjko1 pa el
len: 1.5 l l'sorch1, 15 tannin, 3 gl:- f'.('J in. 
10 1nixtu1 a oleoso-balsan1ica. <\(l 1500 
s1ii1 itus. 

Srbri!d lu1iti11/1 f-1n á ju hn~on ló iissze
tét(-'lií, 1111lit az t'liíhlii. 

l 7
11Jl(I. /1r1i1 i::r: J J'l'~Ol'Cill. :? oll'U111 

1ici11i. 100 spi1itn~ UJ{l";;) 100 -.:pi1itu'~ 
colonit'n-.:i~ 

3 
rno 

Szalici1sa-.. as hajszesz„ 

acidu111 ~·(dicylic1un 
ti11cl1u a b( ll?Oe~. 
alliohol, 
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4 oleun1 r1c11n. 

Ha}erl51:>ífő szc~z:· 3 borax. 1 acidun1 
salicy licun1, 12 tinctn1 a cantharidun1. 
60 bay-run1, 60 rózsaYíz, 120 víz, 

Szappanos és ha.bzó fejn1osók„ 

4800 nlko/iol, 
20 Bay-olaj (St. Thoma,), 
18 oleuni vi111cnt, 

.:! olcuni porfugal, 
4800 "ÍZ, 

10 J;aliun1 ,--ag:.-- an11noniu1n carbo-
nicuni, 

lJ ~apo /-;alinus, 
200 .olycerin c!ienr. JJU'f. 

E fej, izet külön nen1 festjük. \T.ilá
o·os Sál g'a ·SZÍne a }Ú.gokna-k az -OJajok
~a \:aló hatása folytán áll elő. A víz 
eg> részében a ha1nuz.sírt és szappant 
oldjuk s ez oldatot a többi vízzel higít
va Ji.ozzákeverjiiik a glicerint, s e keve
réket részletenként, J{eve1·,getés közben 
l1ozzáado.gatjuk az olajoknak a spiri
tus-szal készített .oldatához A zavaros 
kev·eréket 5-6 napig állani hagyjuk és 
filt1 [djuk. J--In a szűrésnél n0n1 elég 
tisztú;1 csu1ogna le, kevés talcun1-ot te
szünk fl szűrőbe .. -~ filtrálást az apróbb 
Ü\„egekhe öntögetés előtt n1egisrn-étcl
jiik„ 

8!tu1-npooina Bay-1'u1n · 20-0 baJ -1 un1, 
100 tinctura quillayae, 30 an1111onlun1 
caJbolllcum, 30 bo1·ax, 70 glyccrin„ 
1000 \'ÍZ .. 

Honl'JJ-W-ater alhohol:· 50 n1el dt'pu-
1::;tn111, 50 tinctnra quiliaJ-„ae, 50 bay
ru1n, 100 alkohol, 100 aqua naphae, 6:=:0 
x<izsaYíz, 20 bo1ax, 0.05 kumarin. 

QuUla;ya Slia'inpooing-Waiter.:· 54 víz, 
100 til1etu1a quillayae, 25 a1nmonium 
C[-;rhonicun1, 220 bay-rurn, 75 1gly-cerin, 
25 horax, 1 o]eun1 ro.s1narini, 1 oieun-:. 
lavandu]ae, 30 tinctura capsici. 

b) 20 lio1ax, 30 a111.n1oniun1 carboni
cn1n, 200 J'Ózsavíz, 6·0 .g.Jy,cerin, 48 spi
rii.us colonien~;is. 10 oleun1 rüs111.arini, 
100 tiuetura quillayae, 100 bay-rum. 

Sha1npon,: 125 ex1.raetun1 quillayac 
f1uidu1n, 125 eau de .cologne, 60 glyce
rin, 250 lia~;·-111111, 440 TÓzsavíz. 

Sho n1pon-TJ:-7 af-cr. Sha1npoon cr énie: 
100 spil·ilu8 saponatus, 10 an1monia, 3 
olenn1 citri. 4 tojils sárgája, 830 víz, l 
o]eun1 g·cranii. A tojás sárgáját előbb 
az a111JJ1oni.ával. azután a szappan
szcsz-szP] alapo.san kevel'jük s végül a 
YÍzzc,l é-; az illafo~ olajokkal Ö:->:szc1áz
zuk 1~s .-;zűr.iük. 

b) 250 s11i1itus saponatus, 100 spi1 i
iu~„ fJO aqua colonie-nsis, 2.5 aethei· 
neC'ticus, 0.5 tPI'pineo], 1 olcu111 be1ga-

cc1.,~ ...... n1ot tPc, 50 g];;- ee1 in 5 an1111onia, 545 
VÍZ, 

'!zoJJpanos hn}ri.~('li; 10 sapo vene. 
·1n~. ;JO C'X11 nit. 100 ~pi1itus, 8.JO víz. 

e) 500 spi1itus saponatus, 474 víz, 25 
g l;v cerin, 1 oleu111 ge1-a nii. 

Hajn1osómporok„ 
Shian1pooing pude1ek. 

300 11ntrium bicaJ" bonic1011, 
200 natríuni carbonicum calcinatu.nt, 
500 sapo cocoinus, 
b) 500 nat.rium bica1·bonicun1, 50 arn

n1onjun1 carbonicun1, 50 borax, 400 kó
kusz-szappanpor 

<') Brillantin shampooin.(J powdrr .:· 
500 natriurnbicarbonicum, 4{) borax, 
12 socla calcinata, 80 ammoniun1 bikar
Louat, 45 sapo, 8 gJadiolin, 13 oleu111 
g·e1:anii, 19 benzylac-etat 

d) Olr:,,·ó sha)npooing 110wde1' .: 1000 
kókusz.szappan, 80 vízn1entes szóda, -W 
11atriun1bikarbonát 5 benzaldehyd, 5 
Lenzy la cet.át. ' · 

Illat,szct('k a fl'nti porok 1000 részé
hez. I. Gyöngyvirág.:· 3 oleum linaloe, 
1 n1ugnet, 3 vanillin, 3 oleun1 berga
n1otta,e sine terpeno. 

II.. Ibolya.:· 20 oleun1 be1gan1ottae si
ne terpeno, 15 oleum canangae, 3 nco
violon. 

III. ]llapraforgó.:· 30 heliot1opin, 3 
bourbonaL 

IV„Or.qona.: 50 te1pineol, 3 hyacin
thin, 5 oleu111 ber.gamottae .sine terpeno„ 

\T. Rózsa: 30 oleurn geranii, 5 oleu.m 
l osar- .synth., 5 oleum santali 

Használati 'Utasítás_ a hajmosó po
rokhoz.: Jó Sha1npoóJng Watert úgy 
11ye1 iink, ha e. porból a szüksége8 
111ennyiséget előbb némi spiritusz-szal 
l"ázzuk össze s azután tetszéssierinti 
n1ennyiséghen vizet adunk h-0zzá. 

Tanninos hajszesz„ 
'l1annin-olaj 

40 tannin, 
60 niixtura oleoso-bal.s<unica, 

1000 oleum r icini, 
800 spiritus 

Hollaruli haibalzsam, Brandt-féle: l, 
tannin, 7.5 vinum a]bun1, 10 .alkohol, 15 
spiritus vini .gallici. 

Kaktusz-pomádé, Walhitz-féle: 750 
tinctura cacti, 60 gly·ce:i;in, 15 tannin, 
i' 5 oleun1 rosn1a1ini, 8 oleum foeniculi.. 

Stephan ha.,iszesze.: 1 tannin, 45 spi-
1 iius lavandulac, 45 spj1itus rosmarini, 
5 nlixtu1 a oleoso balsa1nica, 5 spiritus 
sinapis. 

Tannochinines hajnövesztő· 20 tinc
tu1 a chinac, 20 tinctura gallarun1, 5 
karn1in, 5.0 alkohol, 450 .aqua rosae, 450 
aq.ua naphae~ 2.5 ol-eun1 1nacidis, 2 .. 5 
oleun1 aurantii flor_um. _ _ . 

Tannon: Spi1itus vini gallici illato·· 
sítYa„ 



Virágillatu ha.imosók„ 

7200 sprit, 
1000 ibolyaoloj-sp1 it, 
650 glycerin, 

2 111alanol, 
1-0 oleum ber ga11iottae, 

2 oleum rosae, 
1 isoeugenol, 

0.5 hyacynthin, 
1 wnillin, 
8 geraniol, 

20 thymol-oldat (1:150), 
5000 r ózsavíz„ 
Festésre: 25 klo1ofil-oldat (1:20), 25 

e! ocus spr i-t 
b l 2000 cassia-sp1it I, 2000 jasn1in

sv1it II, 4000 narancs-sprit III, 1000 
vanillin-sprit, 2000 tuba1 ózsa, 10 01-
geol, 20 fahéjsaYas menthylester, 4000 
aqua naphae„ 

e) 10000 aJk·ohol, 200 extrait chamo
n1il1ae, 50 oleum .ge:r anii, 5 violette 
D. F. A., 10 oleum caryophyllornm, 100 
o]eurn ber.gamottae, 5000 aqua :naphae 

Eau de11nophile.: 4000 sp1it, 800 gli
cerin, 1.5 or·geo-1, 4 oleurn beT,gan1ottae, 
2.5 oleu1n geranii, 10 vani1lin-sprit, 
1000 rózsavíz 01·ocus-sprittel festjük„ 

Hai1'-Tonic:· 85 oleu1n ne1oli synth., 
12 oleum ·Cinna1non1i ceyJ.onici, 8 -0leun1 
jasn1ini, synth., 1020 ;benZioe-sprit, 255 
mosusz-sprit, 45400 sprit, 7220 víz .. 
Olcsó .export á1 u. 

Lation ve,getale de Seringat.: 50 ter-
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'pineol. 5 oleu1n canangae, 1 -oleu1n ge
'i' ranii, 5000 sprit, 100 tinctu1·a canthari
, dun1, 5 heliot1 opin, 500 'anillin-tink
. tura, 2000 l'ÓZSU\'ÍZ. 

Ibolya ha,ji:íz.: 1000 ibolJ- aolaj-sprit, 
5 ~1eun1 beTga111ottae, 1 oleun1 canau.ga„ 
1 Jonon (2% ), 500 'íz - Olcsó készít-
111 ény„ 

Lation vegetale aux uiolettes. Habzó 
ibolya fejnior:;ó l. iz; 50 solutio olei iri
dis (19'ó), 15 Yanillin-sprit (10%), 10 
n1osusz-sp1it, J jonon (20%), 195 i1is
split, 1200 a,lkohoL 1000 víz, 17.5 glJ'ce
rin, 5 ka]iu111 carbonicun1 l{]orofillal 
festjük. 

Lo.tion vcgetalc aux riolcttes de Ni
cc: 2űü0 sp1it, 8000 Yiolette infusio III, 
800 viclette infusio I\", 2ü0 narancs
sp1it I, 200 jas1nin infusio II, 1-0 ben
zoe infusio, 30 1nosusz-tinktura, 2;5 
'·ioletton (10 ?-6 ). 0. 5 violette f euilles, 
10 oleun1 de Be1gan10, 100 gl~ cerin, 
1450 rózsa\ íz. 

Philodm miw 6000 a1kohol, 3ü0 víz 
keverékében oldunk 12 oleu1n be1ga
rnottae-t, 12 oleun1 g·c1 anii-t, 1 isoeu
genol-t, 0.5 \.anillin-t. 2 oleu111 iridis 
konk1et-et s ai'. oldnttal összc1úzunk 
1300 olcun1 ricini-t és tinctu1a. crociva.l 
sá1·g·áya1 fe:;;;tjük 

b) 1200 alkohol. 100 g]o cei in, 30 tinc
tura cantharidnlll, 10 olcun1 hergan1ot
tae, 1 -oleu1n h1\:andulae, 5 oleun1 citri, 
3 oleun1 nc1oli. 1 .. 5 oleun1 au1antii 
an1.ar., 5 oleun1 cananga~, 3000 víz 

B) Hajkenő-olaiok, 
0.lro capilJ.0Tun1„ 

Hajkenésre szolgáló olajok előá1lítására az oleu111 oli\;arl.1;111, olcun1 nra
chidis, oleum amy.gdal1ar·um dulcium, oleun1 sinapis pi11gl1e (Sn~apol), l?araf
finum liqujdum, üleum r·aparllln frigid.e pressu1n, és az u. n„ Hu1les anbques-
hez .az -o.Jeum vaselini használatosak„ , „ . „ , , , , . __ , . 

Az .oleun1 sesan1i készletben ta1tando kenoolaJ-ok eloa111tasa1a eg~ alta
lán nen1 a1ka1mas mert könnyen avasodiik .. Olcsó olajok készítéséhez igen 
a1kalmas 1 oleum 'oliva1um és 2 ,oleu,1n va.sel·ini elegye. „ , • 

Benzoeolaj„ Oleum benzoatu1n. Hajkenő-olajok alapanya:gául novenyi 
olaj 1 kg-já.t víz.fürdőn nem túlságios foTróra f.ölm.elegítjü,k s 40 S'fJnatra bef!
zoe, 80 acidum benzocium é-s 80 natrium sulfuricum d-ilapsu.1~1. ~oranak .kevere
k-ét gazé-z.acskóba 1kötve :heleakasztjuk s H ór~a h-os~zat :pa.111tJuk. ,A ;benzoe 
az olajnak vanillaszerű sza..g-0t .ad ,s megovJa azA; ·a konnyu avasoda;stol. 

Lgen a1kaln1a.s hajkenőolajükhoz az -oleu.m ·Sina:pis Ptngue, a zs11.os ID'?-~~ 
tár.olaj, mely nem avasodik, nem •Szárad ibe, Igen elterJedt a vaze11nolaJOR 
ihasználiata is. 

Olaikeve1ékek ha}kenőola}okhoz.: 

I 500 oleum oliva.rum, 250 oleuni ~inapis pin.que, 
1500 oleum arachidis, 10 illat. 

35 illat., IV. 1000 oleum a1achidis, 
II .. 4000 oleum arachidis, 4000 oleu.rn vaselini flavurn. 

1000 oleum vaselini flavum, 65 illat. 
85 illat, v. 5000 oleum 1:aselini flavum, 

III 750 oleum va.selini, 30 illat .. 
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Illat hajkenőolajokhoz' 50 Hnalyla:cetat, 50 eugenol, 5 isosafrol, 100 
oleum ·cassiae, 100 oleum palma rosae, 50 o.Jeum portugal, 1-00 terpinool A 
következő olajelegyek ts ha.sználatosak: 

Oleum milleflorum. Oleum odoratum. Mixtura odorifera; 100 oleum 
beJ:1ga.mottae, 25 -0leum citri, 5 oleum caryophyllürum, 1 ol-eum cinnamomi, 20 
oleum n-eroli, tíz csepp Qleum rosae, 

b) 100 oleum hergamottae, 50 -oleum -citri, 25 -oleum caryophyllorum; 10 
oleum cinnan1omi, 5 oleurn lavandulae. 

.e) 45 oleurn bergamot-tae, 30 oleum citri, 20 oleum Iavandulae, 2 oleurn 
ca.ssiae, 1 oleum ·gauJ-theriae, 0.5 kumarin. . 

d) 60 .oleum ber.gamottae, 15 oleum citri, 10 oleum lavarudulae, 7 oleum 
aurantii florum, 5 oleum xosae, 2 o~eum cinnamümi, 1 oleum gaultheriae, 
0.5 oleum yl.an·g-yJang, hár-0m csepp irisolaj, 0.2 heli.otropin, 0.2 vanillin, 0.15 
kun1a1in, 1 n1osusz„ Nyül·c napi áz.tatás után filtráljuk, 

Olcsó illat haikenőolajokhoz; 70 oleum miibani, 80 safrnl, 80 oleum 
ca1·yophyllorum, 70 -oleun1 verb-en.ae„ 

Virágillatok haikenőolaj.okhoz: 1000-1000 gr olemn olivaxumhoz: 14 
oleurn rosa1 um .synth., v-agy 15 jonon fJ (100%) vagy 3 oleu1n florum cassiae 
(H,. R„) vagy 10 orange synth. va.gy 7 oleun1 .iasmini 

Arnika-hajkenőolaj. 

1-000 oleu1n olivaruni, 
10 oleum. a-r nicae aet:hel' eum, 
10 Chlorophyll-oldat, 

3 olcurn narcis. aeth., 
5 oleu1n ber gamo-ttae„ 

0„5 kurnarin, 

Balzsamos növényi hajkenőolaj„ 
2000 oleuni oliva1 uni, 
3000 oleum vaselini, 

2 chlorophyll, 
3 oleum thymi, 

15 oleum ner oli .synth„, 
35 -oleuni bergamot.fae, 
35 oleum portugal, 
5 oleu1n ma.jorannae. 

Benzoe-hajkenőolaj; 1000 benzoe-olaj 
(lásd 307 .. oldal), 5 ·balsamum peruvia
nun1, 5 oleun1 bergamottae., 24 órai ál
lás után filtráJjuk 

Blillanttn folyékony. 
Folyékony haifényesítők. 

1. 10 oleum r icini, 
90 splritus (95%), 

5 csepp oleuni ger anii. 
Bl''illant-i.n liquide. Lustralin.~ 150 

oleu1n ricini, 150 sprit, 0.5 .oleun1 y}ang~ 
ylang, 2 linalool, 1 terpineol, 5 tinctura 
benzoes, - Chlorophyll-oldattal fest
jük. 

lbolya-brillantin, folyékony: 150 
oleun1 ricini, 151) sprit, 1 iris olaj oldat 
(1:0), 0.2 jonon (100%), 0.5 oleum ber
g~.1110, 1 n1osusz-sprit, 0„3 violette-f.euil
les. 

Rózsa-btillaniin.: 150 oleum r1c1n1, 
150 .sprit, 0„3 .oleun1 r-osae synth., 1.2 
oleum gcr anii, 15 oleum petitgrain. 
Crocus-splittel festjük. 

b) 10 .glyce1'in, 100 rózsavíz, lüO eau de 
colog·ne 

II. 10 _qlyceiin, 
150 spiritus concentratus (95%), 
100 oleuni olivarum, 
0„5 oleum geranii. 

Használat-kor össz-erázzuk. 
Brillantine liqu.ide; 100 alkohol, 2()() 

oleum -olivarum, 15 extrait jasmini, 100 
tin-ctura benzoes. 

b) 3000 oleum sinapis pingue, 8 oleum 
rosae synth., 3000 rózsasprit vagy ez 
utóbbi helyett 3000 sprit, 15 oleum ro
sae synth„, 5 oxygenol 

Chinahéj-hajkenőolaj. 

A ehina-hajkeuőolaj alapanyagjául 
800 apróra reszelt cortex chinae-t, 1000 
oleum oliviarum-mal 6-8 ora1g víz
fürdőn melegítünk és kisajtoljuk 

300 oleum olivarum, 
200 chinahéjolaj, 
300 oleum cassiae (0.3%), 
100 oleum rosae (1.4%), 
10 oleum be1 gamottae, 

4 oleum por tugal, 
2 oleu·m oitri, 
5 oleum rosae, 
1 isoeugenol, 
10 oleum rubrum. 

Az Oleum rubrum: 100 oleum arachi
dis és 12 aJlmnnin-ból tkészüL 

Dióhéj-hajkenőolaj, 

120fJ összezúzott zöld dióhéjat, 
150 alumen-t. 

6000 oleum olivarum-ot 
addi,g m-elegítünk, míg .a .nedvesség 
elszáll s .aztán megszűrve megfestjük. 
kevés chlorophylla! és illatosítjutk, 

10 oleu'!-ri 1·osae s'flnt.Ji., 
20 oleuni ber ganiottae, 
2 vanillae-val. 

Lásd a ha.jfestőszereknél is„ 
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Mac.assar ha,jkenöolaj„ 

A valódi J\íacassal'ola;i-hoz 
Behen-olajat használjuk. ~íás 
következő: 

1

1 o.leu1n oli....-ae, 1.5 Jnuguet, 0„5 lina1o. ol, 
50 oleu1n curnarini (0.5%), 0.5 ·orgeol 

a drága 1 lbolya-hajola,j: 2.00 -oleu1n cassiac 
előhat a' (ú3%), 2()(J Dleum jasmini (ű.7%), 20 

1000 oleum be·nzoa.tun-i, 
ú.5 oleum neroli .synth., 

1 oleum rosae synth., 
5 oleum 1 osn1-arin'l, 

10 oleurn .origa'n1, 
1 eugenol, 

100 oleum rubru1n. 
b) 250 oleum oliva1·un1, 250 oleun1 

amygdalarum, 0 3 alkannin, 1. ;oleurrt 
canangae Java, 1 oleu1n aurant11 ama
rL 4 ,geraniol, 1 oleum berga.mottae 

e) 350 paraffinum JiqJOidum, 150 
oleum v.aselini, -0.15 alkann1n, -5~-0leum 
bergamottae, 3„5 oleun1 citri, 1 ::> gera-
niol. · 100'1 Vörös hajolaj„ Quen ola,Ja.: t 

oleum vaselini, 50 oleum rubru111, ~O 
oleum r-osma,rini, 10 oleu1n ca1yophyL
lorun1„ 

Ricinus hajkenőolaj. 
Fehér hajolaj 

100 oleuni r-icini, 
300 alkohol, 

5 oleum bergan1ottae .sine terp. 
Chinines ha.iolaj: 1000 ricinus haj-

olaj, 1 chininum sulfu1icum. 

Utifü hajkenöolaj. 

2000 oleum oli-'varu1n-ot, 
200 lappae officinnlis radix 

finom reszelékével néhány órán át 50 
fokra hevítünk s nyolc napi állás 
után illatosítjuk. E valódi utifűolaj 
helyett a következők használatosak: 

b) 3500 oleum olharum, 500 paraffi
nun1 }iquidu1n, 1000 oleum benzoatun1 
10 oleun1 geranii, 10 oleu111 bergai:10~
tae 20 0Ieun1 poytugal, 25 oleun1 c1t11, 
10 ~ugenol, 25 oleu1n citri. 

e) 250 .oleu111 olivae, 250 oleu1n vase
lini, 6 ,oleum citri, 2.5 oleun1 ber.ga
mottae, 1.5 eugenol.. 

Rahle-féle utifűolaj, (Klettenwurzel
Oel): a) 500 Dleum sinapis pingue, 6 
oleu1n citri, 2.5 oleu1n bergan1ottae, __ 1 
oleun1 cassiae. b) 500 -0leun1 vasehn1, 
6 oleun1 citronella.e, 4 oleun1 citri 

oleun1 jonDni (15%), 500 oleurn oli\'D-
rum. 

b) 1 oleun1 gaultheriae, ·Í oleun1 ligui 
santali, 5 oleum de cedro, 6 oleum la
Yandulae. 7„5 oleum bcrgamottae, 10 
oleum jononi, 50 oleun1 amygdala1 u111, 
450 oleum olivarum 

Jasniin-olaj: 500 oleum jasn11111 
(0.7%), 250 oleum olivae, 2 oleum ber 
garr1ottae, 0.4 essenc.e boi de norunéa. 

J.\rapraforgó-olaj.: 0„4 ,,-anillin, 1 he
Uotropin, 2 oleu111 de ced1·0, 5 oleu1n 
ber.gam-0ttae, 6 o]eurn linaloe, 15 oleun1_ 
ca1yophylJorun1, 50 oleun1 an1ygdala- -
run1, 450 oleun1 oliv-a,runL 

b) 200 oleum cassiae (0 .. 3%), 200 oleum 
aurantii pingue (1% ), 100 oleum ja8-
1nini (1%), 1-00 oleun1 cu111arini (0.5%), 
400 oleun1 olivarun1, 1.5 heliot1op 
a11101ph, O.ú5 oleun1 an1J:gdalaruu1 
an1a1 arun1. 

lTT arancsvir ág-ola}: ű..l nerolin c13-· st., 
1 oleum ncroli, 7. 5 oleum be1gam-0ttae, 
15 oleun1 citri, 50 -o]eu1n a111y.gdalarun1, 
·150 oleun1 -olivarum„ 

b) 500 oleum neroli (1%), 100 olemn 
rosae (1.4%), 400 oleum oliv-ae. 

T7 anillin hajkenőola}: 1 benzoeolaj, 
0.5 vanilHn, 0.2 oleum iosae, 0„1 oleu111 
llCI oli. 

Olcsó haiolajok. Export hajolajok: 
lüOO oleu111 va·selini flavun1, 8.5 0Ieu1n 
citri, 1.5 oleum ge1'anii 

b) 1000 oleum vase]ini all.Jun1, :20 te1·~ 
pineol, ::! trefol. 

e) 1000 oleum vaselini flavun1, 8 
oleu1n lignj cedrl, 1 jsoeugcnol, 2 oleu111 
ani:. g;da1ae an1arae, 0.6-·-·-1 a1kannin. ~ 

d) 750 oleun1 ·vaselini f]avun1, 2J0 
olC'n1n si11apis, vingue, 2 o.Jcurn n1ir
bnni. 1 3 o1(_1un1 car:\ ophyllorun1, 1..5 
olt>111n cassiac, 2 oleun1 verbenae. 

Űi [/0}/(f;' ;{00 olen1n -j[tRl1Ülli (Ü. 7%), 
20() O]('lllll J OS3C (]. J%), a()(J o]CUlll Oli
YUt>. 10 tl'l pi11col, 1 n1nguet, 0.3 hyacin
thin. 1 auhepine. 

l?ó?sa-ofa): 500 ol(-'Ulll ;-;inapis pin
gue, lüO oleu1n vaselini., 8 0Jeu111 pal-
111<1.P ro„ar, 2 isoeug't>110J. ± oleun1 ge
ranii, 0.5 01gcol. 

[J) 500 -oleu1n rosac (1.J~-(, ), 500 oleun1 
oliva1un1, 4 oleun1 Jigui 1osae, 1 oleum 
ger anii. 

e) U.15 oleu111 lO!-lac tu1 e, 3 oleun1 
Virágillatos ha.ikenöolajok. car:voph~ llorum, 15 oleun1 ge1anii, 5 

Az a'.Jtala'rros r-észben en1.lített virág- olPun1 palrriae rosae, 50 oleum rieini, 
l 950 oleu1n oli\ a1 urn. · illatokkal szagosított olajokkal készü ·· 

nek a J.7 fang-ylana-olaj,' olenn1 1nacidis, 
Cunia1 in-olaj.:· 500 benzoeolaj, 2 5 cu- 0. 5 oleu111 gaul~l;icri ... a:, 3 0Jcun1 uno~ae_._ ···········'·-cc''i',· 

n1arin vagy 5 1uellilone 4 oleun1 gf_ran11, ! .d oleun1 c_a1_1a:1,,.<a~eO 
GJ1ön.ay,v-irágolaj: 200 oleun1 jasmini .10 oleum. l1naloe, <>0 oleu1n r1c1111.. ,)J 

(0.7%), 200 olc->11111 1osne (14~~), 200!oleun1 oh·yn1·n111. 
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C) Hajkenőcsök 
-';\ haj,kenőcsök elöáll,ításához lágy és ke~én~- zsi~ a_dékok i:;; olajok ~-s 

hasznalatosak .. Ezekkel az .evszakoknak inegfelelo menny1.se-gben v1a.sz.t, fa,g~ -
gyút stb„ olvasztunk össze„ 

Hajkenőcsalapanyagok 

500 aYungia-t, 1500 vízzel, 200 natriuni chloratum-mal, 100 alu'.fnen-na.I 
két óráig kevergetés Ji)Özben h-evítünk s ülepítés után leöntve vízmen!essé 
főzünk. Ha kiltlsztult, gazézacskóban 100 acidum boracicum-mal (vagy. tr~zt,a 
.kvarchomoíl<ka1) eldörzsölt 100 resina benzoest akasztunk bele s egynapi pallr
tás után a zacskót eltávolítva, a zsírt 100 cere.sin-nel és 20-00 vaselinurn albun1-· 
ural olvasztju.,k össze, állványedényében kihűlésig kever.getjük 

HaJkenőcsalapanyagok Dieterich szerint 

725 axung ia, Ill 750 oleum para.ffini Vll 200 cera alba, 
10 borax, 250 cer esin, 300 axungia benzoata 
75 cera IV 500 axungia, 500 oleum ricini. 

200 viz 250 axungia benzoata Vlll 100 cera flava, 
250 medulla bovis, 30J oleum amygdal. 

ll 100 axungia v 500 axungia. 600 oleum cacao 
100 ceresin 250 axungia benzoata lX 100 oleum olivae, 
4 0 oleum cocoi.s, 250 oleum cacao, 100 cetaceum, 
10 borax VI 200 cer-a flava, 800 axungia 
400 viz 200 axungia benzoata x 400 axungia. 

6~0 oleum olivae 300 ol benzoatum, 
300 lanolin 

llla.tosítás.: mint a hajkenőolajoknál. 
~-\. hajkenőcsötk festésére lederin-t, orellana brasil-t, kurkumát, klorofilt 

stb. használunk„ · , , 
Az olcsó expo.rt-hajkenőcsök Jeginkább a vazelin-pomádék. Illatosrtasuk

l'a terpineol, benzylacetat, tréfo~. bepzaldehyd, carven,_ oleum, cassiae, oleun1 
n1ir bani, safrol, oleum ~auiither1ae es oleu.m patchoul1 hasznalatosak .. 

Alpesi hajkenőcs. 

2000 oleum vaselini flavum, 
500 cer e sin, 

2 chlo1 op/iyll, 
5 oleum citri, 
2 euyenol, 

1 ~ ofeuni ge1 anii, 
! olruni rnenthae C1'ispae„ 

Br illan tin krémek. 

1000 ce1 e sin, 
3500 oleuni vaselini, 

15 oleuni geranii, 
25 oleuni 1·0.sae .synth., 
5 aubevine liquid, 
5 vanillin. 

A ceresin-t vízfü1 dön mintegy 70 fo
kon meg·ol ': asztva levesszük a tűzről, 
a vaselino]ajat vékony sugárban hoz
záöntjük s alapos keverés közben az 
illat-szere.ket és a vanillint, előbb kevés 
olajjal iino111-an eldörzsölv~: .~ sűrűn
folyó tömeget tubusokba toltJuk, 

b) 40 cetaceun1, 50 -oleun1 olivae, 50 

1 oleum sesami., 2 oleum geran_ii, 0.5 
oleum petit grain, 0.4 olen-m -cary<Jphyl
IDrum. 0.-01 chlorophyll. (Lásd a kris
tályos hajkenőcs címet is.) 

Brillantin lanolinnnl.: 1000 'adeps la
nae, 500 ceresin, 8000 -oleum vaselini 
Ez utóbbi illatosítására a következő il
latok a legkedveltebbek: 

Essbouquet.: 150 oleum bergamottae, 
5 oleun1 rosae synth„, 10 geraniol, 10 
linalool, 35 terpineol, 20 benzylaeetat, 
15 oleu1n neroli synth., 10 viodoron. 

G11öngyvirág: 60 nmguet, 100 lina
looi, 15 -oleun1 rosae synth„, 15 vanillin, 
30 oleum bergamDttae, 

b) 60 gyöngyvirágolai, 100 terpineol, 
10 vanillin, 5 rose alpine, 15 gJadiolin, 

Ibolya: 60 jonon (20% ), 100 oleum 
bergam-ottae, 5 vanillin, 5 ylang-ylang-· 
olaj synth„, 15 irisolaj„ 

Napraforgó: 100 heliotropin, 100 
oleu111 bergamottae, 10 vanillin, 5 oleum 
rosae synth., 3 oleum ylang-y.lang 
synth, 

Rezeda.:· 15 rezeda viiágolaj, 100 

1• 
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oleun1 be1·,gan1-0ttae, 5 isoeugenol, 10 
oleu111 santali ligni 

Rózsa.:· 1-00 -oleun1 ger anii, 4 oleu111 
rosae synth., 3 vanillin. 

Ylang-y[ang: 40 ylang-ylaug-olaj 
synfö„ 190 bergamott-olaj, 60 cananga_
olaJ, 5 rozsaolaj synth„ 10 linaloe-ola::i. 

Ez illatanyagokból 10-20 g1 aniniot 
v-eszünk. 1 1k.g brillantin-ra. 

E készítmények a francia illatsze
részetben Brillantinef> cristallisées né
ven szerepelnek (Lásd a Kristályos 
kajlcenőc.s cí1net is) 

China ha.ikenőes„ 

Oleu111 iub1u111-111al hal\ány iózsa
szinüYé festhetiiik. 

Fe.ibő1ápoló keniicsök gyógyszer-
anyagokkal 

B1owrt hajhon.zc1 iáló kenőcsc j~~ 
p) l'Ogallolt ta1 tahnaz. 

Calotnel és a-cidu111 salic1Jlicun1-os 
kenőcs.: ú.5 acidu1n sa1icYlicunJ. 2.5 
hidrargyTun1 chloratun1 nlite, JU Ya-
selin„ ~ Eg~y ideiű ~cbor1 hoea é:-. pit1ia·-
sis ·esetében, 

Chino.sol-o~ hajkeuöcs frjho1 pa el
len:· 950 hajkenőcs alapanyag, 5 chi
nosol, 45 vizbcn oldYa, 5 oleu1n berga-

600 hajken.őcsalapanya.(J, n1otta.e, 1 0Jeun1 cinnan10111i, ;) oleu1n 
40 extractu.rn chinae, citrj, 20 bnlsan111111 peruvianu1n. 
25 balsa1nurn peru.vianuni, C!llorall1yd1 rdo;,; keuőcs·.: 2 chloia-
10 oleun1. bcr.ganiottae, lu1n h~ chatun1, 3 tinctu1a canthari-
1 vanillin.. dun1, 5 lanoliu, 10 ,-ase.Jin, 10 aqua cal-

b) 650 oleu111 cacao, 320 oleun1 oliva- cis, 10 .aqua a111ygdala1 u1u a1nara1un1. 
1un1, 10 extractum chinae, 4 oleu1n ber- (LeüstikoJ )„ - . Ideges fejfájások 111 iatt 
gamottae, 15 ·balsan1un1 p.e1 uvianum, beállt hajhn11ús ellen. 
1 oleum geranii.. líi.oanyoxid-ké11es kenűc<>.: 5 ]i,· d-

c) 300 axungia b.enzoata, 300 axungia iargyru1n oxyclatun1 f]ayu1u. ! flol·es 
porei, 300 oleun1 cacao. 100 -0leun1 oli- sulf'uris, 1;) oleu111 ('r:tUni, 3Ú ·\'aselin. 
vae-ből készült kenőcshöz hozzá.Jr.eve- - Hajhullás elle11_ este lH'kf'n iük s a 
rünk 40 tinctu1a chinae. 30 tinctura f_ejLőrt naponta íöbb.c;zü1 nJ(_'g.n1ossuk 
catechu és 20 tinctura' cantharidum Liquor van S\Yieten-nel (0.1 11o·Olz 
ik:everé~~en üldott 2Q extr~actum chi- 10 spi1itus 90 y]z) s azuiún ]~fi sPil i~ 
nae sp1r1tuo~um-ot s azutan 15 balsa- tus ca111pho1~atus, 2;_> oleun1 ter('\Jenthi
mun1 peruv1anu1n-ot 1 o1eum citri-t, l 1 nae és 5 an1n1-oniábúl össze1ázot1 folya-
oleum yla~.g-ylang-ot s tíz csepp oleum dékkaL (EalzeL) · 
rosae-t. (T~llner.). „ „ •. f!tejano1.}it.s~1,0 e 111ellctt n1ég 1-5% 

Illat clu,na-ha11cenoe.shoz„ 15 balsa- ecetsavat es a% chloralhvdratot tal'
n1u1n peruvjanu1~1, 8 alkoh-01, 3 euge- taln1azó oldatot is használ 
ni?l, 2 o.leu1!1.c~ss1ae, 2 -oleum aurantii., Kénes hajkenőcs,. I.1ásd · Hajkoipa-
1<.i oleu1n r1c1ni.. ellenes kenőcs cín1en 

China-po'/}1,cfdé-utánzat olcsó: 2~00 1 . Harisin: 650 oleuni' cacao, 320 0Jcun1 
oleu111 _.vi:~el~n1 _ flavun1, 5-úO ceres1n, ol1vae, 15 balsan1un1 peruvianu111, 10 
l-;--2 b11ll1ansba1na, ~ J;alsamun1 peru- ext1actun1 chinae, 4 olcun1 berganiot
VJ.anum, 0„5 oleum c1t11, 0.5 oleum ber- tac, 1 oleun1 ge1anij 45 vizbcn oldott 
gan1ottae, -0..5 __ oleu1n caryophyllo1ui:1, 5 chinosol és 3 piloc~1 pin„ 
0.5 0Jeu111 .la\·andulae s esetleg meg La-.'lsa1 hajhrnőcr:;e li;opa8zodú~· rl-:-
100 g~ycer~n. . . „ len: 2 pilocarpin hydrochlo1 icnn1, .j. 

Mtlanot ~1a7balzsa1n ltelleltol.:· 40 chininun1 sulfurjcun1, 10 sulfur p1ae
bedulla bov1s, 5 .ext1actum chinae, 1 cipitatun1, 10 balsan1u111 pe1·uyianun1, 

alsa1nun1 pe1 uv1anu1n, 1 sto1ax, 1 80 medulla bovis. A kenőcs használa
oleun1 her,gan1ottae, 0.5 oleum citri. tát kátrányszappannal való 1nosás és 

1 
Ta'l}?~ochinines hajkenőcs: 5 tannin, 0„2% naphtolo]clatta.l bedörzsölés előz-

0 sp1r1tus -coloniensis, 2„5 chininun1 ze ineg. 
sulfuricun1, 125 oleun1 cacao, 250 ole- Piloca1 vin.os lie·nőcs; 1 pi]ocarpin 
u~ amygdalarun1, ~ ha lsa1num peru·· h-y d1·och loricu111, 10 vaselin, 30 lanolin, 
v~anum, ~ ~leu.1n n11]leflorun1. A tan- 1 oleu111 Javandulae„ (Cuttlcr.) _ l{ez-
n1n~ a koln1, v1zhen, a chinint vizben dődő hajhullás ellen estéuként a fcj
ol~J~~ s a ket ,?ld.a.~ot külön-külön dör- liőrt bedörzsöljük, 
zsol~uk a kenocshoz s legvógül pedig [ b) 0.12 pilocarpin, 0.5 ka.liun1 stibio
az illatanJ. agokat j .tai t~ricun1, ... 2 chin~n, 6 tinctu~·a can

tha1 idun1, lJ vasel1n 15 lanolin 8 ele-
gendő jJJatan~ ag. ' Eper ha,j.kcnőcs. 

1000 hajlcenőcs alapanyafj, 
3 aether fl a_qorum,, 

0 5 oleuni rosae, 
0„5 oleu1n neroli, 

e) 2 pilocarpü1, 2 chinin, 10 sulfur, 
'.30 halsa111u1n peruvianu111. 100 inednJ-:-,„. ·-: ..... :.;;cf~·: 
Ja bo,·is. · 

R( 8orcin-kénes henőcs„ Unna össze
trtt ha.ikenőcse.' 2-5 1eso1cin, 5~10 
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sulfur, 1.5-5 acidum salicylicum, 20 
tinctura be.nzoes 50 lan-olin, 50 vase
lin„ 

b) 5 resorcjn, 5-0 sulfur co!loidale 
-050 víz, 100 sapo kalinus venalis, 50 
-0leum iicini 5 oleum neroli.. Acne és 
a1opecia :kezelésére„ 

Tan1wbrominos kenőcs~· 1 tannobro
roin, 1 thigen-ol, 1 lac sulfuri.s, 1 :a-ci
dum salicylicum, 1 tinctura canthari
dum, 5 paraffinum liquidUJ:U 30 adeps 
benzoatus (medulla vagy fetron) és 
egy-két csepp oleum rosae. 

b) 1 tannobr-omin, 1 bals:amum, pe
Tuvianum, 30 lanolin„ Hetenként há
xomszor alkalmazzuk. 

Hajkorpa ellenes kenőcs„ 
- Kénes hajkenőcs 

300 hajkenőcsalapanyag, 
300 sebum, 

60 oleum ricini, 
80 oleum arachidi.s, 
70 lac sulfuris, 

100 a.xun.gia, 
10 balsarnu1n per uvi-anu1n, 

3 geraniol, 
15 oleum neroli synth., 

5 oleuni bergam.ottae s 
elegendő chlorophyU .. 

b) 300 vaselin, 15 lac sulfuris, 1 cad
miun1 sulfuratum, 20 perusprit, 1 ·Cin
namein, 5 oleum, bergam-0ttae, 0.1 
oleun1 an1ygdalarum amararum aethe
reum, 0,5 aroma cerae„ 

Gaucher hajnövesztő kurája. A fe
jet nyolcadnaponként lan.gy-os vizzel 
és kátrányszappannal n1ossuk és má
sodnaponként 5-10%-os natrium bi
karbonát-oldattal, va.gy 15 boraxn1ak, 
15 aether és 250 viz elegyében való ol
datával s végül minden este kénes haj
kenőccsel dörzsöljük be. 

Kristályos hajkenőcsök. 
Jégpomádé. Brillantin-haj-

kenőcs„ 

200ü oleuni vaselini, 
500 cetaceum. 
A n1-egolvadt 1kész kenőcsöt, egye

nesen a föJmelegített üvegekbe öntjük 
ezeket s jól hedugaszolva min·den ráz
kódástól megóva igen fokozatosan, 
esetleg ineleg vízbe álíitva hűtjük le, 

b) 400 oleum -olivarum, 90 cetace
urn, 5 oleurn ,ber.gamottae, 15 oleum ge
ranii, 1..5 oleum citri, 2 tinctura 
moschi. 

Oleum olivarun1 helyett oleum se
sami-t vagy oleuu1 sinapis pingue-t is 
vehetünk, illatosításra pedig 6 oleurn 
bergarnottae, 2 oleum petitgrain, 0.5 

eug-en-ol keveréket 

e) 700 oleum 1icini, 400 ·st-earin, 25 
glycerin, 0.5 oleum geranii, -· oleum 
citri, egy -csepp -oleum rosae .. 

d) 850 oleurn rtcini, 150 cetaceum, 10 
virágillat.. (Lásd 008 oldal) 

e) 500 cetaceum, 500 oleum ricini, 
200 axungia, 1 oleum rosae, 4 -oleum ge
ranii, 5 oleum petit graius. Melegített, 
széles szájú üvegekbe öntjük. 

f) 150 oleum ricini, olivarurn ( vel 
axungia) 80 cetaceum, 50 extrait 

g) 60 cetaceu·m, 8 ceresin, 520 oleum 
vaselini Készítésmó.d és illatosítás, 
mint az a)-nál. 
. Brillantin: 30 eetaceum, 30 cera, 20 

oleu.m sesami, 20 oleum. ricini, 35 mu
cilago trn.gacanthae s elegendő illat.. 
(Hell.) 

Lásd a Brillantin címet is„ 

Lanolinos hajkenöes. 

880 lanolin-t összeolvasztunk 
70 oleum cacao-val s 
40 tinctura benzoes-t, 
5 balsamum peruvianum-ot, 
1 oleum ber gamottae-t, 

0„5 oleum ger anii-t, és 
0 .. 5 aether rubi idaei-t adunk hozzá. 
Lanolin po1nádé: 600 ~axUngia be11-

zoat.a, 200 .lanolin, 200 r:ózsavíz, 1 oleum 
geranii, 5 oleum hergam-ottae, 5 tinc·· 
tura benzoes, 

Marhavelős hajkenöcs. 

2000 oleum vaselini flavum, 
300 cer e.sin flavum, 
200 marhavelő, 
1.5 safrol, 

5 oleum citri, 
2 oleum bergamottae, 

0 .. 5 eugenol, 
1 oleum lavandulae. 

Valamivel drágább a következő ke· 
nőcs: 

1 500 sebum benzoatum, 
100 ceresin, 
200 paraffinum liquidum, 
400 oleum vaselini, 
450 axungia benzoata, 
350 vaselin flavum, 

1 lederin-sárga, 
25 illat. 

Illat rruurhavelő pomádéhoz: 40 oleum 
aurantii, 30 oleum hergamottae, 10 
oleum petit grain, 1-0 oleum .geranii, 
10 eugenol. · 

N yárfabimbó hajkenőcs„ 

100-500 gemrnae populi-t, 
1-0- 50 ammonia-val -összezúzva, 

1000 axungia-val, 
vízfürdőn az am·monia-szag és nedves-
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ség elpá:rolg.ásáig n1ele.gítünk, azutáll citri, 2 oleum geranii, 0.3 citronellon. 
összeolvasztunk 50-100 cera flava-val Vaselin pomádé orgonaillattal.c 301> 
s végül Yaselin, 5 teTpineol, 1 muguet, 0„2 va-

5 balsamum peruvianum-ot, nillin, 2 tinctura benzoes„ 
15 oleum citri-t és Vaselin-lanolin pomádé (Magnolia): 
2 chlorophyll-t 1200 vaselin, 200 lanolin, 18() rózsapomá-

keverünk a félig kihűlt kenőe,shöz.. dé, 1 oleum :neroli svnth., 0.2 oleun1 cit-
. bJ. 1-000 kenőcsalapanyag, 2 oleum rl, 0„05 oleun1 1a111~ g·(Ialarum a1nararum 

c1tr1, 5 balsamum peruvianun1, 2 chlo·· aethereurn 
rophy!L 

Rózsa-hajkenőcs„ 

2000 oleum vaselini album, 
500 cer esin. 
15 alkannin, 

5 ueraniol, 
3 oleutn palmae ror;ae, 
2 oleum eit.r i .. 

Illat rózsapomádéhoz; 1 oleun1 rosae 
synth., 0.2 oleum neroli synth„ 0.5 
0Jeun1 berga.n1ottae, 10 oleum palmae 
rosae 

Tanninos hajkenőcs„ 

1000 kenőcsalapanyag, 
10 tannin, 

100 eau de cologn(', 
5 oleum citri, 
1 oleum rosae. 

A tannint a ik:ölni vízben oldjuk. 
Stan hajnöi,esztő lcenőcse;· 60 tannin, 

60 spirjtus co]oniensis, 0.5 chininum 
sulfuricun1, 0.5 oleum sesn1i, 60 unguen
tu1n pomadinun1. 

Uborka hajkenőes .. 
Pon1ade de concon1b1e. 

800 axungia benzoata, 
15-0 uborkalé fTissen sajtolva, 

50 ceresin, 
10 virá.qillat. (Lásd 308 .. oldal). 

. b) 100 flissen sajtolt uborkalé, 10 
t1nctura benzoes, 100 axungia 50 Ja-
nolin, ' 

Vaselin hajkenőes„ 

1000 oleurn vaselini, 
280 ceresin flavuni, 
30 oleum palmae, 
15 illat .. 

Finomabb vnselin-pomádé.: 100 -cere
sin, 300 paraffinum liquidum 100 oleum 
vaselini, 5 oleum berga1nott.ae, 4 oleu1n 

Virágillatos hajkenőcsak. 

2.'}0 ceresin alburn. 
1600 floricin-olaj, 

5 olr,u-ni ,geranii, 
4 isoeu.oenol, 
3 vanillin. 

A ceresint n1egolvasztva hozzáadjuk 
a f.Ioricinolajat. 

Ha olcsóbb po1nádér a ";; an szüksé
günk, kevesebb floricinolajat haszná-· 
lunk s helyette vazelint veszünk. 

1 llalos ít.hatJuk a vi1 ág1Jo"tnádét a 
követke.ző illatan.yagokkal is.~ a 100 
terpineol, 40 oleum ]avandulae, 10 
oleum ca.ssiae, 20 0Jeun1 caryopl1yllo
ru111, 10 oleu1n .gingeTgras, iO oleun1 
berga1nottae, 2 oleu111 nero]i. 

b) 115 olen111 bergan1ottae, 30 oleu111 
aurantii, 15 -oleum citri, 5 oleu1n citro
nella-e, 25 oleu111 pabnae rosae, 5 o]eum 
cassiae, 7„5 oleu1n lavandulae, 10 bal
samun1 pe1 uvianum, 10 alkohol 

Al1na hajkenőcs.; i·oo axungia, 10 bo-
1ax, 5 oleu111 milleflorum; 100 cere-sin,. 
180 víz, 2 aether pon1orum, 3 acidun1 
cit1icun1, 

lbolJJa; 900 hajkenőcsalapanJ ag, :itt 
ce1esin, 40 extrait violette, 1 ol. amygd. 
an1ararum, két csepp ül, iridü;;, öt 
e~epp tinctu1 a 111oschi. 

JVuran,csvirár;illat; 10 oleun1 ne1·01i 
artef, 1 olcu111 108ae .S:\ nth„, 1 oleum 
be1gan1ottae, 0„5 ole.un1 }: lang-ylang, 
0 5 oleu1n arnygdala1·u111 an1araru111, 5 
oleun1 lavandnlae, 

Pon1,ade circassienne; 330 axungia, 3 
oleurn rosa-e, 230 axungia he111,oata, 
440 oleu111 olivae, 0.01 alkannin, 

JJlliloconzc ha}kcnőcs: 800 o!eu111 oli„ 
vae, 80 cera, 40 stearin, 20 oleu111 ber
gamottae, 10 oleu1n citri, 2 oleun1 la
\·andulae, 1 oleu1n caryophylloru1n, 25 
oleu1n cinnan1on1i. 

Rózsaillat.: 10 oleu1n rosae s}·nth., 2-
o1eun1 neroli, 5 oleun1 be1·ga111ottae, 1D<l 
oleun1 pah11ae TOsae. 
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0) Bajusz- és hajfixáló szerek. 
A fésült lürfökbe szedett vagy .göndörített haj, vagy ápolt bajusz alakí

tására s alakjának megkötésére, fixálására gyenge lúgok, gummis vagy 
nyálkás, :gx~!ó krémek, .gy~ntás, ~rp~~tines tk-en?csök ha.~~nálhatók. Ezekneir. 
kész:útésmodJat a lentebb kovetkezo ,e]oiratokban rsmertetJuk. 

Ba,juszkötővizek„ 

Szakállormálók Hajgöndörítők 
Bandolin-ok, 

30 albu-rnin, 
800 víz, 

5 acidum salicylicuni. 
100 niéz és 

Bajusz és hajfixáló krémek. 
Gummis pedrők. Hajftxálók 

1000 ceresin, 
1000 szappanpor, 
1000 arab gummi, 
1500 víz. 
A gummit a vízzel földuzzasztjuk~ 

azután föioldjwk, a forró oldatban 
IQ alkoholban oldott 1 megolvasztjuk a ceresint és azután 

0„J ol. rosae. synth. , , „ . bele.kavarjuk a szappan.port s végül 
b) 10 albumrp, 20,0 ken:ienyrto-cukor·· illatosítjuk 

szirup, 1000 rozsavrz, acrdum salrcylr- b) 150 t t ld k ·225 , cun
1 

sapo vene us- -o un· viz-

e)_ 40 dextrin, 880 víz, 200 alkohol, 0,5 g~~- éi,;'5gsfz:i~átfrf~1~~':;w~i: h~~: 
ván11l1n, 3 oL bergam-ottae. zákevergetjük megolvasztott 175 cera 

d) 50 extractum malti, 90 alkohol, 800 alba-hoz s végül 175 g]ycerin-t és 12 .. 5 
IÓzsavíz, 1 acidum salicylicum, 10 káni- oleun1 citri-t, 7„5 oleum portugal-t, 12.5 
foros kölni víz, oleum berigamottae-t adunk a keverék

l\ieg.f.elel az Es ist er1eieht készít- hez. 
ménynek e) 10 oetaceunr, 40 cera alba megol-

Illatanya_qok bajuszkötővizekhez.. I. vasztott keverékéhez hozz/l,kevergetjük. 
Gy.öngyvirá.g: 2 gyön.gyvirág-ol,aj, 4 1~5 sapo ~s 50 gpm.i;ru arabicu~ 225 
terpineol, 4 benzoesprit (1:10), 0,2 rose v'zben valo oldatát. es 50 g]ycerm-t s 
alpine, 0,2 vanillin~ 3-5 g 1 kg-ra, v~g?l 3, oleum bergamottae-t, 3 oleum 

II. Ibolya: 2 jonon (100%), 1.5 vio- citn-t es 5 csepp oleum rosae-t. 
}ette feuilles, 1 iris olaj, konkret, 10 d) 75 cera alb~. 10 oleum olivae, 50 
ol berga1nottae, 0,3 oL ylang-ylang. gummi aTwbicum, 50 sapo, 250 aquia ro-
5-10 g 1 kg-ra„ sae, 5 oleum ber.gam-0ttae, 12,.5 oleum 

TII.Orgona.: 10 terpineol, 1 rose alpi- geranii 
ne, 2 ol. ber.gamo, 1 aubepine, 4 ben- H1asználatosak 1nég a következő ará-
zoe-sprit, 5-10 gr 1 kg-ra.. nyok· 

IV .. 10-20 kámforns eau de cologne · 
1 kg-ra L !L Ill. Hell Diet 

Baju.szkötővíz: 8 gummi tragacan- 35 56 1-00 100 50 .sapo, 
thae, 300 rózsavíz, 1 acidum salicyli- 50 .50 5-0 50 50 gummi, 
cum 50 84 100 50 125 cera, 

Bandolin fixatcur: 60 trngacanthae-t 100 210 180 150 225 víz, 
600 sprit-tel áztatva hozzáadunk 1800 10 - - - 50 _qlycerin, 
rüzsavizet s néhány nap mulv.a .gzitá'!.1 5 -12.5 terebinthina„ 
á!nyomkodva illatosítjuk. Illat: a) 8 oleum citri, 3 oleum ber-

b) 1 ge.latin, 350 víz, 150 glycerin, 5 gamottae, 0.5 oleun1 petitgrain, vagy b) 
extrait jas1nini s egy-egy csepp oleum 3 orgeo], 15 oleum bergamottae, 2.5 
l'osae, aurantii florun1 és tinctura mo- terpineol vagy .e) 10 oleum geranii, 4 
schi (1:10). oleum pa]mae rosae, 0 .. 5 orgeol. A fi· 

Chic ba}uszformáló: 1000 rnucilago nomabb illat: 1 oleum rosae, 10 sprit, 
e;, doniae, 1000 extTactum malti solu- 1 orgeol, 5 tinctuTa vaniltae. 
tum (1:50), 50 spxit, 5 oleum berga. IV. 300 sapo venetus-t oldunk 400 
n1ottae. vízben, 1110 gummi arabicum-ot 1600 

Cydonia-nyálka; 50 cydoniae sement vízben, Az .összeöntött forró oldatokat 
3 acidum boracicum, 2500 vfaben való hozzákever,getjük megolvasztott 350 
oldatában 48 óráig áztatunk s a fo]ya·· cera alba-hoz s végül hozzáadunk 350 
dékot megszűrve hozzáadunk 60 spritet gly-cerin-t és 25 oleum citri-t 

b) 2000 birsalma-nyálkához 500 IÓ· V 650 gummi arabicum-ot oldunk 
zsavizet, 1 vanilJin·t, 5 oleum geranii-t.. 850 vízben, hozzáadunk 600 __ ik_:i:umpli
~fl sprit-et és 5 cukorkulőrt adva ba- cukoI-szirupot, 220 megOlV-adt stearin-t, 
Jnsz- és szakálformálóul használjuk„ l 125 natronlú.got (36° Bé) s erős keveréF 

:~:,;~~f!:J-:t ''< 
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közben elszappanosítva végül 400 gly- barna és fekete ped1ő előállításához„ 
cerin-t, 50 henzylacetat-ot, 30 lJ·nalyl" Ez utóbbit 2.5 satinober és 2 spodium
aeetat-ot, 100 oleum citri-t, 40 -0leum mai festjük. 
ligni cedri-t. Co.s1netiques fixateurs. Fixateur re-

VI., 3-00 cera japonica, 300 sapo, 4300 sineux: 6000 cera flava, 900 rnsina fla
víz, 1000 gummi arabicum, 1100 víz. va. 1800 sebum, 700 oleum sesami, 2 
Készítés. mint előbb. Illat, mint az lederinsárga, 25 oleun1 bergamottae, 
I-III-nál. í.5 -0leum cassiae 20 oleum caryophyl-

VII 2225. dextrin, 4000 víz, 1000 sapo lornm. ' 
p'llv, és 100 flycerin~b_ől készült fonó b) 1000 sebum, 450 iesina, 400 olemu 
pephez hozzakevergetunk megolvasz:-1 sesami 300 cer.a japonica 5 v.iasz-aro
tott ~ogo cera japoniea-t s a krémet il- m.a. 25' eugenol, 20 oleu.n~ palmae ro
latos1tJuk. sae 3 oleun1 cassiae 1 benzoesav-as 

A bajus~pedrő k!·én;ieket vagy 10--15 'l meihylester. ' 
gr~mif!-OS u':",egdugos uvegHkben, va~y Színezésre; 2.5 cadmiumsárga, 5 ma
me~ cels_z.e1 ubben iubusok·ban szo]gal-1 hag-0ni-barna •.. meg 4 csont'f.ekete, vagy 
tatJnk ki. 50 csontfekete 

B) Hajkrémek: 500 gummi ambi" b) 150 sebum, 12-0 cern japonica, 210 
cum-ot, 450 .szappankrém-et 1700 vízbe::i. resin-a flava, 30 oleurn sesami, 3 viasz
o]dunk s hozzáadunk 1500 glycerin-t é;;; arorna, 10 eugenol, 10 oleum palmae 
600 cera-t. r-osae 3 -oleum -cassiae„ Színezés mint 

Illatosításra: 10 gei aniol, 10 -0leum előbb' · ' 
ner-01i syuth, 30 oleum bergamottae, Cosmetique blanc aux fleurs: 60 
10 o!geol, 5 karmin oldat, 25 tinctura cera japonica, 210' vaselin, 30 ceresin, 
croci.. 850 -oleum ricini 60 sebum, 54 re-sina 

b) 700 sapo-t oldunk 1500 vízben é' flava, 1 olemn .bergam-0ttae, 6 oleum 
700 gun1n~i arabicum-ot 1500 forró víz· palmae rosae, 0.5 -or.geol, 1 -linalool. 
ben s a ke~ -old3;tot ikeverve hozzáadunk Rúdpomádé.:· 50 ceresin, 220 floricin-
5~0 cer~ ]apon1c-a-t s ennek rnegolva- olaj, 2 heliotropin, 1 terpineol, 0.6 oleun1 
dasa utan 300 gly.ce1in-t, 1500 sebum-ot, geranii.. 
~ al?~;dum sa~icyliep.m-ot; ·~,en6cc8:é .... ke- Viaszpo·niádék, I. Fehér.: 500 sebu1n, 

erJü.k, halv~n~. rozsasz1nuT~ festJuk, s 200 ceresin, 50 cera, lűO re-sina alba, 
50 oleum 1ge1~nn, 79 ?leum portugaJ es 350 paraffin liquidum, 10 o.leum citro-
10 trefol~Jal 1}latos1tJuk„ . „ n·ellae, 5 oleun1 cassiae, 5 oleun1 caryo

Cydonia-cren:ie;· #J~ haJkenocsalap- phyU-orum, 5 oleun1 he1gamottae„ 
anya.g, 200 r~s1na p1n1, .3 oleun1 berga- TI.Szőke: 501} sebun1, 150 ceresin, 50 
mottae, 0.5 11nalool, 0.2 ·OrgeoL cera, 2()0 resina flava, 300 oleum vase-

lini, 0.6 ledc1insár,ga, 15 oleum eitro-
Bajuszpedrő dobozokban„ 

Ce1.atum ad 1nixtaces in scatulis. 

20 cetaceum, 
2-00 cera, 
lOü axungia por ci; 
80 terebinthina veneta. 
~.egolvasztás után melegített mo

zsarba~ kihűlésig ,keverjük s végül 4 
ol. nu!lef!orummal illatosítiuk 2 
um.bra-val barnára festhető. 
' Alföldi baju.szpedrö: 300 gummi 
dammarae, 900 cer:a alba, 600 va.seli:a 
30 üleun1 benzo.es, 20 oleum ca1y-0phyl~ 
loru1n, 10 oleum cassiae, 10 oleum la
vandulae, 5 oleum thymi, 5 oleum 
palmarosae. 

Batt.hányi bajuszpedrő: 80 cern fla
~a, 40 balsamum peruvianun1, 4Q vasa-
1111, 10 cetaceum, 5 oleum milleflorum„ 

Tiszau.flaki ba,fu.szpedrő.: 

!. II. Ili 
250 200 330 cera alba, 
120 120 110 butyrum recens coct, 
100 75 120 terebinthina, 
20 15 20 cetaceum, 

1 

ne1lae, 5 oleum hergamottae. 2.5 euge
nol. 

III. Barna.:· az előbbi alapanyag és 
.35 n1ahagoni barna meg 10 brilláns
fekete 

IV .. Fekete,: a IL (szőke) alapanyag 
és 55 briliáns-fekete meg 50 fuligo. Le
delinfeketével vagy nyomdafestékkel 
is foketére festhető. 

b) Ceratum ad capillos 500 cera, 250 
.axungia, WO sebun1, 200 terebinthini!, 
oleum niilleflo1 nm - 5 umbrával bar
nára festhetjük 

Viaszpo1nádék„ 
Ce1atum ad 1nixtaces in tabulis. 

l'ÜiJO 1000 cera flava, 
300 400 sebum ovile, 
50-0 500 axungia vel vaselin, 
300 150 terebinthina veneta, 
10 10 oleum millcflorum, 

vagy keve.s vir á.aillat„ 
'ráblákba öntjük . 
aj 55 cera vel cer.esin, 45 vaselin, --1-- -~-"=~~---· 

Az L a téli, a IL a nyári, a III 
oleum geranii, 0. 5 oleum bergamottae, 

a 0„5 oleum citri 
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b) 90 cera, 30 oleum olivae, 10 tere
binthina, 10 oleum bergamottae, 0.5 
oleum citri, 5 csepp oleum lavandulae. 
Baiuszpedrő rudakban: a) lágy: 5f> 

ct:ra,' 15 oleum ricini, .30 terebinthi?-a 
veneta, 10 csepp balsamum peruv1a
num, 5 csepp .oleum bergamottae. 

350 zsír, 100 terebinthina veneta. IV. 
500 cera, 300 zsír, 50 resina elemi, 150 
terebinthina. V. 280 -cera, 160 zsír, 560 
sebu-m salicyJatum. 

Ez alapanyagok épúgy festjük és il
latosítjuk, mint fentebb a rúdbajusz
pedrőket 

Hajgöndörítök. 
b) kemény: 60 cera, 10 oleu.m 1 icini, 

25 terebinthina veneta, 5 elemi, 5 ·Csepp 
balsan1um peruvi-anum, 3 csepp oleun1 
berga.mottae. 15 kaliumkarbonát, 

e) 50 cer.a, 20axungia,10 oleum -olivae, M amrno:nia, 
7 terebinthina veneta, 1 oleuri:l odora-1 

750
30 uzyceri,n, 

tum„ rozsapiz, . , , 
'k · d V .1 , 200 narancsvir agviz. 

Feste · min en 100 gr anY'!_Y~a: , r a- A hajat e folyadékkal előbb megned
_qos. sár~ga: 2.5, a;anyo~er.Sotet ~a,rga; 1 vesítjŰk, azután egy· ideig hajtűre, 
2 _aranyokker, 0.J umb1ab~;r1!-a· Vilago.s- hid.eg hodorító f.ár.a, va,gy v·asra swd
barna: 4 umbrabarna. Sotetbarna.:. 21 jük. Az így kezelt haj sokáiog megl;art
um:brabarna, 2 k:asselbarna. FfJkete,:· 2 ja g:öndör.ségét. 
fuhgo splen,dens va.gy elegen do fekete · b) 800 víz, 200 sprit, 40 glyeerin, 20 
nyomdafesték. 1 borax 140 tinctura benzoes, 20 terpi
. HaJvia!zok. . ~ bajuszpedr __ ő g~anánt n·eol, 2 v:_an!llif!;. H,asználat, mint az 
is hasznait haJv1aszok vag3· viaszpo- előbbi kesz1tmenynel. 
rnádék előállítá,sáho~ 1a következő alap-1 e) 200. tinctul·a benzoes, 120 .sprit, 3 
anyagok haszna.Ihatok: 01geol, 5 terebinthina veneta. 

L 380 cera, 160 cetaceum, 10 cera, 100 1 dj 12 colophonium, 1000 sprit s ele
sebum IL 470 cera, 470 olívaolaj, 60 lgendő Hlat: vagy 100 tinctura benwes 
resiua pini III. 450 ceT.a., 100 -0livaolaj, · 900 sprit. 

E) Hajfestök és hajhalványitók, 
A sötétszínű hajszálak halváriyítására azok festőiinyagánruk elbontása 

szükséges. E célra leginkább az -0xidálószerek váltak be, 'bár vannak má8 
anyagok is, rnelyekn.ek hatásmódja nem tisztázott még„ A haj halványítá;s:: 
kisebb mérrté:kben székfüviriág é.s kamillafőzettel sikerül. I11tenzív halvány1to 
hatást fejt ki a nap a nedves hajra, valószínűleg a viasz vagy vászonfehérí
téshez hasonló folya1na-t elő-idézése álta1. 

Ma mái ·gyo1.sabb és intenzívebb hatást bizt?sító ,oxidálósze~·e'ket,„l~g.; 
többször hidrogén.szuperoxidot, alkalmazunk. A h1drogenszuperox1d szők1to 
hatását legjobban lúg,os, ammoniás közegben fejti ki. Helyettesíthető a ~,(i, 
annak karbarniddal alk<:itott vegyületének oldatával (Hyperol). va,gy na,hmm
perbo1át oldattal, 1nely utóbbihoz egy organi,kus savat vagy savanyú sót- kell 
adnunk„ . . , . 

A hajszőkítés a következő inódon tö11téni,k: A haJat hi.g szodaoldat~al 
zi;;:í1talanítjuk beszappanozzuik és jól leöblítjük. A száraz hajwt ·hidrogen
s~uperox~~d 3~k~C!s ,oldat~v~l átnedvesít~iik;: Ezt az ~ljárá.~t „min~addig isrp~
teljük, rnl'g- a k1vant sz1narnyalaitot, elert~.„ 4z„ utána n.~vo haJ,~t ueyan1~y 
kezeJjü,k. Hidrogénper1oxid t.artahnu h.aJszok1tok a kov.~tkez&k:. Aureol_iin. 
Aurora aranyvíz (Gol-den Hair Wash), Phönix sth . .fi- hidr~·genpero~1·d a ,h~Ja~ 
érdessé és tö1ékennyé teszi és ezéI'lt ·minden ha.sznalat utan a ha.;Jat zs1r-0zn1 
kell. 

, . A hid1ogénpe1oxt.do1t túlerős hajfestés eltáv.alításár1a is fel lehet haisz-

nalm. ' k h · 'l k !'fik A hajfestés legrégibb módja a k~sz festek~k.ne . ~ . aJ·SZa a .. r.a va o e· ~-
nése„ E célra korom, tus, a turf.a h'lf-min anyag_qai;. diokivo?W't, tolY,Y'friuubacs1~ ki,vonaf; stb . .szolgálnak, ~súos ola:;io~ban, k~nocsokpen,, v1aszpornádekJb!f-ll. E" 
növényi egy.szerű bev-onoszerek ta~·Jo.s fest~s~ egy~l~.alan ne~, eredmeny~z-
11ek s ..., bőrt és ruhanen1űt piszk-olJák. Festokepessegük f.okozasara a tannu:~ 
t~TÍa]m""ú növényi hajfestőanyagokat fé.mvas. és f.ém1~zp~1;r~l szokták veg~-1~ 
teni; j}y réztartaln1ú a legtöbb kereskede.lm1 ~~~~esto :<,!i~~vonat, s s~rve:s 
Yas- és rézvegyületeket ta:i:_talma~ az elte~Jedt t9rok haJ1.t;sto, a R_ast.ok ,'18. _ 

j\_ n-övényi festékeknel tarto.sabb sz1nezodesse} vonJa!r be a haJszaJ~kaL 
a bisn1ut, eadmium, chron1, cohalt, ezüst, nikkel,_. olom, rez va$Y vas s-01nak 
oldatából ki\álasztott s igen finoman eloszlott femek, vagy femszulfidok A 

~1 iiiiiiiiiii„„„„„„„„„„„„„ .... „ ......... „„„„„„„„„„„ 
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színfém ikiválasztásá1a r.edu.kálószeT, többnyire acidu111 pY1ogaIJicun1 a -szulfid 
lecsapás.ára pedig egy másik oldható szulfi-d szolo-á1. ~ ' 

A„ féme;k~el ,va~ó festés Ie~egy.szerűbb rnódj~a az ólornfésfi_ használata„ 
Az errol leval~ fernolmot a haJ természetes kénta1-taln1a alakítja -szulfiddá, 
fino.~abba-t, am~ arra, muta.t, ho,~;v nem igen hatolnak a hajsZiála:kba. Az ugyan
A~ ol~p-t, vagy olo:i;n..sok haJfestoul való alkalmazása igen -sz.ép sötét és fényes 
sz1nezod~st er edmenyez, de szemgyuladást, fejfájást, sőt e1 ős ólon1mérgezést 
okoz s eppen ezért az ól{ln1tar,taJ1nú hajfestők forgalombaihoz~tala nálunk s 
a legtöbb más állam·ban törvényileg tilos. 

, Az ólomve.gyületek mellett főleg ezüst sókat használnak festő ül· a többi 
femek solokal gyengébb .festőanyagok ' 

Ig~Ii e!~~rjec1t, egyes oxir}álhafó an;ino·veg_yületek (paraphenilendiamin 
stb.) ha1festoul valo aJkalmazasa. Ezeknel a barna illetve fekete színeződést 
vagy a levegő oxigénje vagy valamely oxidálószer; pl. hid1·-ogénperoxid idézi 
elő:, Oxidációs hatáson alapul a pyrogallolnak és a tanninnak hajsötétítőül 
valo a1kalmazása is, valamint a perzsa. haj festőé a H enna-é is. 

1'-,estése előtt a haja1t mindenkor tökéletese:i zsí1"tlanítani kelli hogy a 
festék a víz és lúgos anyag-októl fellazult :belsőbb rétegekbe, sőt esetleg az 
ősz hajszálaknál a levegővel telt hajcsatornába is behatoljon. 

Legegy.szerűbb a zsírtalanítás: beszappan-ozás, leöblítés és 10%-os szó
daoldaittal való n1egmo.sás, törölköző és S·elyempapírral való szárítás segít
ségével 

E ·Zsírtalanírtás a leg-célszerűbben a,kép történik, hogy a fejbőrt és a 
hajat előbb meleg vízzel és jó házi ,szappannal, n1ajd a kellő leöb1ítés után~ 
meleg, 10%-o.s szóda-oldattal na.gy-0n jól meg1nossuk és utána 111-eleg vízzel le
öblítve, finom, tiszta törülközővel és ,ge}yen1papírossa-1 lehetőleg leszárítju.k„ 
Ezután bedörzsöljük a hajat fino1n és Jágy kefe segélyével az l. számű oldat
tal, ü'gyelve arra, hogy .a ·bedörzsölés lehetőleg egyenletes legyen, s tiszta, új 
fésűvel nagyon jól átfésüljük, hogy ezzel is n1inél tö.kéletesebbé tegJ- ü:k a 
festőanya,g eloszlását. Mo·st legalább is jó öt pereig várunk, ha.gy az oldat 
a hajszálak rétegei közé jól heivódhassék s azután új kefével és fésűvel ha-
sonló n1ód-0n dörzsöljük bele a hajba a II. szán1ú oldatot. Ezután legalább is 
3 óra hosszak hagyjuk a festéket a hajon sz.ára.dni, s csak azután inossuk le 
a hajat és a fejbőrt szappannal és langyos vízzel 

Ez az eljárás, a inegfelelő módosítás mellett, az oly hajfestőszerek al
kalmazás·ánál is, am.elyek csak egyetlen folyadékból állanak„ Festés után a. 
lemosott és megszáradt hajat cél.szerű kevés zsiradékkal (vaselin) bekenni. 

A hajf.estősz-e1 ek a du1·vább hajat általában erősebben festik, inint -a 
finomabbat, ami arra ·mutat, hDgy nen1 igen hatolnak a hajszálakba„ Az ugyan
azon festOOkel megfestett szakál ennélfD.gva sötétebb színü lesz, n1int a haj„ 
A kívánt árnyalat elé1ésére természetesen a gyakorlat tanít 111eg 

Argentumos hajfestők. 

A I. 40 40 40 spiritus (95%) 
100 100 100 víz, 

4 3.4 3.2 pyrogallol. 
n 40 40 40 víz, 

6 2 1 argentum nitricunz, 
18 8 4 atnn1onia 10%. 

~i\.z ezüstsót az előírt vízn1ennyiség 
felében oldjuk s azután I'észletenként 
annyi a.1nn1oniát adunk hozzá, ho.gy a 
kezdetben keletkező csapadék újra ol
dódjék, 

B„ Kevésbé jók HZ ezüst-szulfidos haj
festők: 

fekete barna szöke 

I 10 10 10 kalium t1 i.sul(id, 
30 30 víz, 
30 60 30 spi1itus, 

~ .A„. 1nint a B-uél 5-10 pe1cn;y-i időkö
' zökben egy1násután jól bedörzsölgetjük 
1 a hajat ·S egy neg·yedóra 111ulva átfé
süljük. 

III. t.5 natriuni thiosulfuricuni-nak 
500 vízben való oldatával 

s végül háron1 ó1a n1ulva szappanos és 
lang\os vízze.1 le1nossu:k a hajat. 

A IIL sz. oldatot az ezüstfoltokna.k a 
bőr1'Ől való eltávolítására is használ
juk„ 

„A„z ezüstta1 tahnú ha,ifestők, ha ré
zsót ne1n tartalinaznak, a hajnak, fő
leg ha azt nen1 eléggé zsírtalanítottuk, 
sajátság:os vöröses, zöldes vagy iholya
színeződést kölcsönözhetnek. 

Aqua aethiopica; 2 a1gentu111 nitri
cu111, S.Q rózsayíz, 10 liq_uor hydrargyri 
oxydati, 5 eau de cologne. 

Nüancin; I. 25 nat1. thiosulfuricun1, 
II 10 rn 10 

60 30 80 
argentuni 
víz, 

nlt1icuni, 625 ,,íz, 350 spiritus (96~&). . ...... c .•. c.••··•······ 
II. 30 aTgeni:u1n nitricuni.ot oldunk 

100 vízben, hozzáadunk annyi an1mo
niát (1-0%), hogy a kezdetben keletke-

30 
Az L és II 

a1nnzonia (10%), 
szá1nú oldatokkal úgy az 

-<-„ ,',\> 

:· .<~:~~Z~~-~c --; 
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ző csapadék n1ajdnen1 teljese11 oldód
jék s vízzel kiegészítjiik 1000-re„ Rege
nerator, 
Hajfestő-kenőcs: 10 cera flava-t ösz

srcolvasztunk, 10-0 oleun1 oliva1 um
n1a.1 s félig kil1ült .kenőcshöz hozzáke
vergetün.k 20 a1.gentu111 nitricu111 és 60 
a1umoniából készült oldatot. -""- kenő
C!:'Öt a tisztára mosott hajra 1eggel 
keféljük föL Hatását elősegíthetjük 40 
kalilin1 sulfuratun1, 150 víz -és 150 spl
ritus-1Jól készült oldattal Yaló bened
vesítéssel. ~.\ kenőcsöt néhány óra 
inn]\ a vízzel le1nossuk„ 

b) 1 argentum nitricu1n, 1 c1en1or 
tartari, 2 a1111nonia, 3ü lanolin„ 
ősz haj festése„ Fekete. 10 fer1 u1n 

accticun1, 10 argentun1 nitricun1, 20 
bisn1utun1 nitrtcum, 100 víz, vagy 20 
si-annun1 bichloratun1, 30 égetett mész, 
JOfl víz. A -szín előhívására e.gy ó1a 
1nulva a következő oldatot használjuk: 
;;o l{aliumhiszulfld, 50 víz. 
Szőkére az ősz hajat hígabb ezüst

oldattal vagy pedig ka-liun1 per111anga
nicun1 59b-os oldatával festhetjük„ A 
színt 4?-ó-os natriun1 thioszulfát oldat
tal és szappannal távolíthatjuk el. 
Szőke hajfcstő: I„ 10 fe1rup1 aceti

cnn1, 20 bis111utun1 nitricun1, 10 ar.gen
tu1n nit1·icun1, 100 víz. II. 50 kaliu1n 
hi!-;u]furalu111, 50 víz. 

T7 ilá.gos-szőli·e ha.ifcstő:· l 10 a1gen
l11n1 11itrjcu1n, 10 bisn1utu111 nitricu1n, 
100 ,- íz. A zsí1 talanított hajra történt 
fölkc•félése után e.g~· ó1a 1uulva a kö
vetkező oldatot alkahuazzuk: II. 50 

k1-1 liun1 bisulfur-atu1n, 50 víz. 
F:zilsttnrtaltnú hajfestő küliJnleges-· 

sé.qclc. A forgalo1nba került ezü.sttar
talmú hajfostők közül említhetők a 
kü,,etkezők: Abt-féle Hayr Dye, Bryo. 
rin, Chro1na.cotna-Lohse, Colorogéne
J)upaint, Coniachro111e, Crinicol (Ag„ 
S.), Crin'in-Funke, Eau d' Afrique, 
I<.:au dc Charbonicr, Eau phenonienale, 
l':i„ner Rzakálfestő}e, Fluid lrnperial 
de .Tcan Rabot, Heliosa, H .Tau/e' Hai-
1'r'qcnr.ratora, [(anada hajfcstő-Zickel
ti5f, Krornochrorn, JJ-felanero1ne, Mela
noqrn-Vornacka, JJ-fexiJcói tinJctura, Ne
rU, 1V-ig1 itin, Schwer haj festője, Sernau 
haifestője (ezüst me!.lett 0.4% Ou tar
talo1nn1.a 1), Teinture de Levten, Tein
h1re de Richard8. Wunderlich ha}fe.s
t6}e stb. 

Bismut-os hajfestők. 

I 20 bismutum nitr'icunz, 
50 natriunz thio,sulfuricurn, 

400 víz. 
H·osszabb használata a hajat ba1ná1a 

festi 
b) I. 50 bis111utun1 subnit1icum-ot 

100 bm kőporral és 630 vízzel egy fél-

01a1g főzünk s a folyadékot leöntve, 
400 vízzel n1ég egy félóráig főzzük. A 
ikét folyadékot összeöntjük, filtráljuk 
és annyi natronlúgot adunk hozzá, 
hogy !kissé .alkalikus veg~rhatású le
gyen„ Végül 4-0 glyce1in-t öntve hozzá, 
esetleg illatosítjuk A festődés gyorsí
tására ez oldathoz előhívóul a követ
kező oldatot aJkalmazzuk a haj előze
tes benedvesítésére: 

II. 100 víz, 2 acidun1 py1ogallicun1, 
vagy 100 víz, 4 natriun1 thi-0sul:furicum. 

e) 5 hismutum nitricum, 20 natrium 
thiosulfuricun1, 10 chloralum hydra
tum-ot külön-külön gly.cerinhen ol
dunk s az oldatokat keverjük. 

dJ 1-0 bisn1utu1n .nitricum-ot 150 gly
ceriruben ineie-gítünk s 1nindaddig cse
pegtetünk hozzá kálilú.got, n1íg tisztán 
föl nen1 oldódik, ekkor citrornsavoldat
tal majdnen1 se1n-legesítve aqua na
phae-val kiegészítjük 3()0-ra 

Leyrer-féle bisrnut-hajfestő: L 100 
glycerin, 65 an1n1onium chlo1 atun1, 750 
víz, 72 bismutun1 nitricum„ 

II. 10 acidun1 pyroga.1licu1n, 140 nat
rium thiosu.1furicun1, 850 víz, 0.5 oleum 
gaultheriae. 

Hayr-1·cgenerator :· 3 bis1nutu1n ace
ticun1, 690 aqua rosae, 100 g~lyce1'in, 4 
lac ·sulfuris. Ha.sználatkor fö-lrázzuk. 
Ha}kenŐCf) bifitnutfal: 5 .bis1nutu111 

nit1icun1 (1 aerugo) 30 cold crean1. 
(Paschkis) 

Bi8rn.uttar taln1 ú ha;if.cstőlcülönlcac~
séqek. 1\Taquet hajfcstője: 50 bj.sn1utot 
es 100 borkövet 600 .vízzel főzünk. a 
Il'.aradványt újra kifőzzük 400 vízzel is 

natronlú.gga.1 kissé alkalikussá tesszük. 
Rosetter hajreneaatora st:b„ 

A bismutos hajfestőkkel feketére 
nem, legfölehb barnára lehet festeni.. 

Cuprun1-os hajfestők„ 
sö!ét világos 

I 6 4 acidum py1 ogallicuni, 
40 40 alkohol (90%-os), 
54 56 víz. 

II. 4 2:5 cupru1n chloratu1n, 
96 97.5 víz„ 

III 2 natriuni thiosulfuricu1n, 
98 víz. 

Használata, niint az ezüst. hajfestőké. 
b) I. 2.5 cuprum suJfuricnm, 2. 5 cup-

1un1 acettcum, 0 .. 5 aeidum pyrogalli
cum, 95 víz, 5 an1n1onia„ II. lű kalium 
ferrocyanatu.m, 95 víz. 

Seeger hajfcstő-je: I. 1~5% cuprun1 
chl-0ratum és IL 0.5 pyrogallol-tartal
u1ú o.ldat, esetleg 2„5% citromsavtarta
lom-mal. Erősíteni lehet a festést ka
lium bichr-0n1atum fla.vum 10%-os olda
tával. 

Réztar talniú hajfestőkülönlegessé-
,ge/c: Aphrodite (Ou, Fe, 01, pyrogal
lol), Diókivonat Ardiliani-féle és Ma·· 

llliiillliiiiilill„„ ... „„„„„„„ ... llllllllilií.· „„„„„„„„„„„„„. 
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c(zuski-féle, E.xtrait de noix-J osefowicz 

1

1 A kevert porokat % 1·ész meleg vízzel 
0.26i Cu), Hayr Dye-Schaub. Nötkol elkev~rjük .s. a pépet vastagon a szír

(3 .. 25% pyrogallol, 6.98% cuprum sulfu- talamtott haJra kenjük, illetve az egész 
11c_um), Purita-s:Franz, Rapid-Schnee- fejet beborítjuk vele és meleg szobá
we1ss, Seeger-haifestői (0.274---0646 Cu). ban (24") 5--j) óráig várunk Ekkor a 

pépet eltávolítva, a fojet tús alatt lan
gyos vízzel addig öblítjük, míg festi a 
vizet. 

Dióhajfestők 

30 zöld dióhéjat 
30 ammonia-val és 

300 vízzel 
fölf~rral~va a szüredéket 30 glyce1in
nel es v1zzel kiegészítjük 300-ra, végül 

3 r esorcin-t 
oldunk benne és illatosítjuk. 

b) 450 zölddióhéjat 30 alumen- v"gy 
cuprum .chloratum-mal és vízzel osz
szezúzva -kisajtolunk s a folyad~.K 
minden 100 részéhez 30 sprit-et adva, 
4, napi állás után filtrá]juk és illato
s1tJuk, pl. 25 balsamum peruvianum 
5 orgeol, 5 santalol és 20 oleum berga~ 
l"f!:Ot,tae keverékének inegfelelő mennyi
segevel.. 
Dióhajkenőcs: 60 vaselinum fla

vum-ot, 6 cera flavat összeolvasztunk s 
cl.keverjük 1 oleum bergamottae és S 
extractun1 nucum .iugla'ndi.s-szaL 

b) 2.:5 extractum nucum juglandi.s, 3 
p:vrogallol, 5 glycerin, 45 haj.kenőcs
alapanyag, 45 lanolin„ 

Ferrumos ha,jfestők„ 

1{) acidum pyroga11icum, 
65 alkohol 90%, 

0. 6 acidum aceticu m, 
25 ferruni sesquichloratum, 
0„3 cukor, 
15 víz, 

50 aether sulfuricus, 
Feketére fest.. 
b) 100. spiritus, 2 acidum pyrogalli

cum, 1 11quor f.erri acetici, 6 glycerin 
Feketém fest. 

Vastartalmú hajfestő lcülönlegessé
gek: Beringue1' növényi ha}festője a) 
PHogallol-oldat, b) vaskloridoldat 
Reform hajfestő M Waltsg-0tt-féle. 

T7örö.s lwjnak vastartalmú ,hajfestő
vel való kezelés és a1kali-oldattal való 
mosás 1iankingsárga színt kölcsönöz. 

Világosvörös haj .sötétítésére tízsze-
1es mennyiségű vízzel hígított aqua 
calcis saccharata szolgál, megfelelően 
illatosítva, mellyel a hajat minden 
reggel 'benedvesítjük. 

E ·haj festőkkel nye1 t szín ne1n tartós 
és élénksége sem igen felel meg a kö
vetelményeknek. 

Keleti hajfestö. 
Perzsa ha}festő. 

90 reng (pulvis Indigoferne), 
:ZO hP-n.na (pulvis Da'\\•soniae) 

Világos barnára 80 1 eng és 40 henna 
keverékével festünk. A festést ha a 
haj szárítás után fénytelen 'volna 
megismételjük„ ' 

Kobalt és nikkel-cs hajfestök. 

I 75 víz, 
2-0 alkohol. 
5 acidurn pyr ogallicum„ 

Il 0. 9 cobaUum subchloratum, 
1 atnmonium car bonicum, 
1 cukor, 

20 víz oldatát 
19 atnmonia-v.al 

elegyítve a keletkező vörös, később 
n1egbarnuló oldatot kiegészítjük 100-ra. 

,S.ötét szÖ'kére fest„ A festés szép, de 
par nap mulva elhalványodik. 

Szép szőkére fest. 6% pyro.gallusav 
val való előzetes kezelés után a követ
kező oldat: 5 nikkelammonium szulfát 
1 cukor,. 20 ammonia, 74 víz, vagy ' 

b) 4 n1ccolum subnit1ieun1, 1 ammo
nium ca1bonicum, 0.5 cukor 15 ammo-
nia, 79.5 víz ' 

Használható, inint az eszüst.hajfes
tőké. 

,Kobalttar talmú ha.ifestő különleges
seqek a JJfi.xtures Broux is. Ezek __ a 
reklá1n szerint 24 színárnyalatot köl
csönző 72 oldatban fordulnak elő s 
Athenstaedt .szerint kobaltnitrát mel
lett .eg:res minőségekben ezüstnitrátot, 
paraphenilendiamint, orthaminophenol
sulf o-savasnatrinmot, kalium bichro
micum-ot, an1m.onium n1olybdaenicun1-
ot, ·ammoniát stb„ tartalmaznak 

Mangános hajfestök„ 

10 aciduni pyrogallicu1n, 
0.2 acidum aceticum, 
10 manaanum aceticum, 
85 víz. 
Kaliumperman~anatos hajfestők: 5 

százalékos vizes kalium hypermanga
nicum-oldattal .sötétbarnára festhetünk 
(Baf tine); hígabb oldatai világosabb 
színárnyalatot adnak. Tartósabbá te
hető a festés, ha a hajat előzőleg 5%-os 
kalium !riszulfid-oldattal nedvesítjük 
be. 

A .mangan.f.estálrek csakis 

dosan zsírtalanított hajra 'j~:~::,:~~;~.····· ~j-~~~6i-E···· tapadnak. 
A n1anganfestéshől er-edő f~~!i~fl:~: • 

a bőrről való eltávolítására •}•jJzk'•-f'! 
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thio~ulfu1icu111 ±~-/,-o:-; oldatát használ
juk 

J-1lun1bu1nos hajfestő„ 

50 nafJ iun1 thio.sulfuricu1n, 
;)00 l'Íz oldatát 
11 pfui11b1un acrtieuni 

:JOO riz o1datá\··al 
össztkeYe1 Ye, hozzáadunk 

í.1 uf.lfce1'i11-t, 
li itfato.'i ~zcszt 

s a ke\·-e1éke1 ülepíi,-e, 1isztúját leönt
jük. J<:1einte naponta, a negyedik nap
tól kPzd\ t' harn1adnaponként, később 
l1rtPllként a zsírtalan ha-jra keféljük. 
Siitét iiYegbe. 

b) i}O anunoniu1n h:--r'n,.,ulJ111osu111 
CJ:'- st.. 500 víz, 15 p1un1bun1 aceticun1, 
;}oo \'íz, 15 sprit, 15 glycerin, U„5 oleun1 
an1::. gcla]a1 unt a1nara1 u1n actltc1cun1. 
J{észíté~1no<l, 1nint előbb„ 

e) 2 plunibu1n aceticu1n, 8 glycerin, 
~50 aqua 1osaP, 3 lac snlfu1"is. 

Az ólon1tartal1111í hajj'estők for_qalon1-
ba/1oza.fal tilos. 

A fenti oldatok fekete hajfestők. 
1.gen szép aran.1.JSÓJ'(fa színt érhetünk 

el plun1hu111 nitrieun1 vag;. accticun1 
oldatával, clőidé~őiil kalinn1 bichron1i
cun1ot használYa. 

A/len Iiay; r·;.r;o1: i.1 cloniecet, 3 
kéutt:.i, 14 glicel'in, H \·Íz. 
~·lUen il or!d l-Jai1 f-/(sfore1 :· 17 kéu

tP.i. 10 fahéj.szesz, :tZO glicf'rin, 26„5 
olonicn ken. 630 ,·íz. 

lJr11n1rcy ha jfrsfó.ir · :Hl an1n1oniun1 
s11hsulf'u1·osuni. l.l ó.Jon1euko1, lOHO víz, 
17• ;-;pilifns, 15gllce1111, 1,) c;-;epp keserű 
uJnndulaolai 

ólrnnf ar trlln1ú Jia.jf C";f Őkülönleges.sé
uc/;_ (/ kövctkf'zők. L1nibro.sia (1% Pb.) 
~4qua an1arella, __,11'abella arne1 ilcai 
flairencgatora, Ave1 keletindiai bal
.z~an1, Bau1nc circa.ssiene, Brabende1 
l!air 1 e.st-orcr, Celebrated Hair .Resto
l ((foí1, (}!iavalie1 life for the hai1', Cir
ra~sian Haf1' Rcjuvenator, Claridat
h'e/11 rnrlf:, Dupuytren hajnö1;psztő po
n1ádé,ja, Eau alge1 ienne, Eau d' Apol
leon, Eau de Baharna, Eau de cast.ille„ 
li;a-u de Fée8, Eau de Fi.ga.ro, Eau de 
Ruben~·. IiJau 1'rétnoliere, Eau de Ze
núble, Eau sublirnc de Feuilles, Flora 
hair Jlfilk. Ha}balzsac1n 11.faquart-félP-, 
Hajbalzsan1 Reichert-féle, Ha.jfestő 
Paul Lindtől, Hajfiatalítótej Mamer
f~lc, I-la]flu.id Heidrich, Iíajregenerator 
Harnisch, Ifa,j1·egenerator Noc, Hah 
lation Ilobert, Hair restorer R,osetter, 
Ln Jo1.1vcntin de Janon, jJfel1'ose régé
né1ateur fa1.iori des chevaux, 1Vigrin 
1_fa1·x, Patent nyá.rfabalzsani Nieskc, 
Ractia, Rauhut javított balzsam.a, Rc
gc11e1 ator Kielhaue1·, Ristaratore dei Ga
JJelli Rizzi, Royal YVindsor Eau pour 

les cheveux Sans alcool J am.son, The 
1lfelore fa'i'orite Hair Restorer, Tiric
tu1 e vé_qétale progressive, White ame-
1 il-;:.ai hajvize, Wieni rózsate}kivonat. 

· l'yrogaliolos és phenolszármazékokat 
tartalmazó hajfestök. 

12 pyrogaUol, 
1 aciduni cit1' icuni, 

30 glyccrin, 
2-00 i~íz, 
80 all.-ohol. 

Fokozatosan fest. 
b) 15 pyrogallolt föloldunk 30 .spilitus 

<lilutus-ban, n1.ásTészt 2.5 natrium .szul
fit-ot 10-0 vízben s a két oldatot ele
g;;; ít.iü-k. 

e) 5 p~rogallo.1, 300 .spii itus vini gaJ
lie:us, 2-5 liquoJ' fe1 ri aceiici. Barná
ra fest. 

Rastok; p~y1ogallol ta1 taln1ú a 
Rastok Rastika-petra, Rastik Yuzi tö
rök hajfestő ir, inely olajjal eldörzsölt 
törökgubacs-por vasüstbeu, lassú tüzö11 
az olaj.gőzök fejlődésének n1egszüné
séig való pörkölése s a vízzel e1dör
zsölt por szárítása útján készül, Hasz
nálatkor újra n1egnedvesítve vas- és 
rézporral vag:v· l'asto:k (rézoxidul) tirn
~~ .és szaliní.áksó kcvc1ékévcl összedör
z:,ül\ e a J-ejre kenik. A haj pár nap 
n1ulY- a kapja n1eg' a fekete Színt. 

A rastok pótlilsa Ha.geJ' sze1 ini a 
köYPtkező: 2.5 .grn1 cuprun1 .,snlfuricu-
1no1, ugyanennyi cuprll111 aceticu1noi, 
fl.5 grn1 aci<lu1n pyrogailicu111ot és 5 g·r 
a1nn1onia pura liquidát föloldunk 95 
g r vízben. Egy 111ásik o1dato1: pedig' 10 
glnl kaliun1 ferrocyanatun1 flavnn1ból 
és 10{1 g1·n1 vízből készítün:l.;:„ 1\íinek
ut-ána a hajat az .első fol~ adékkal jól 
:.'.d.kef-éltük és a ha.iat n1eleg alkaln1a
zása nélkül 111egszárítottuk, ·át:keféljü.k 
azt !l mp.sodik foli•adékkal. 

UJahhan a Pl rogall-01 (pyrocatechinl 
helyett a para an1ido pheno1-t, di111ethyl 
vagy folilen paraphenildia.111int alkal-
1nazzák. J:.iásd lentebb. 

Euaatol. Szőke.:· 4 o-an1idophenoln10-
nosu1fosav, 2 natrium hydr-ocarbo11i
cun1, 100 víz 

Ba1'n:a.: 4 acidu1n p-phenyldia1nin 
n1onosulfonicun1, 2 natrium hydrocar
bonicu111, 100 víz; vagy: 4 p-an1inodi
phenylan1ino inonosulfonicu111, 2 na
trium bisulfit (30" Bé), 100 víz. 
Fekete.~ 4-0 acidum aminodiphenila-

1nin nlon-osulfonicum, 2-0 natriun1 
hydrocar-bonicun1, 1000 víz. A festődés 
76 óra inu1va hek·övetkezik. Len1osáR
nál k.evés ibolyaszín mosódik le. 

Az előbbi oldatokat használat előtt 
félté1fogatnyi 3%-os hydrogeniu111 per
oxydatum-mal keverjük, n1ert n1áskü
lCnben .a szín kifejlődése igen lassú„ 



Az Eugatúl ártalmatlan jó hajfestő., 
, Metol-os hajfe,tő; I. 1 metol, 0.3 ami
tlophenoI hydrochloricum 0„6 m-0no
ami,dopheny lan1in, 0.5 11atrium, thio
sulfuricum, 98 alkohol. - IL 100 !iquor 
hydrogenii hyperoxydati (3%). Hasz
nálat előtt az I. és II egyenlő részle
teit elegyítjük E hajfestőtől a haj már 
2-3 óra mulva szappannal le .nen1 
n1-0sható sötétbarna színű. 

Aureol .a fenti előiratna:k n1egfelelő 
hajfestő. 
Paraphenylendiann'.no~ hajfestő: 2-3 

paraphenilendiamin, 15 natriun1 hyd1-
-0xydatum, 100 víz. 

Barnára vagy sötétbarnál'a fest s e 
színeződés hidrogénperoxidoldattal 
(3%) elősegíthető. - ötszázalékos vas
klorid-oldattal gesztenyebarna színe
_ződés érhető el.. 

A paraphenilen-dian1inos hajfestők 
for.galombahozatala til-os. 

Paraphenilen-dianiint tartalmazó haj
festőkülőnlegeségek a: Dido-hajfestő 
Kopp-Josef; Eau de Reffa, Penor, Po
R.-Fischer, Goldfaden-hajvíz, Hera, 
Jo, Juveni_a, Korona diókivonat-Kuhn~ 
Kos-inol, 1-Vutin Pan-ax hajfestő Vitek
féle, Phönix Secret oriental, Teinture 
.africaine, Vitek ha}festője st·b. 

Tur!a· és tus-ha,jfestő, 

10 hornokmentes tur fa-port, 
100 arnnioniát és 

50 vizet 
rázogatás közben 48 ÓI áig állani ha
gyunk, s ·aztán gyönge tűzön ,fölf.orral
va 111-egszűrjük ·s a kivonatot vízfür
dőn bepárologtatjuk szi1·upsű1űségüre, 
E sűrű kivonatot oldjuk 

}00 víz, 
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1000 talcum, 
1000 amylum tJitici, 

300 iris rhizoma, 
2000 amyluni solani. 
Ez alapanyag illatosításá1a használ

hatjUik a következő illatanyagokat a 
szű;kséges 1-5% 111ennyi.ségben: 

Gyö"ng_y1_-iráa · 8 gyöng~r vi1ágola,j, 10 
1 osae alpinae, 2 vanillin, 100 tinctu1 a 
benzoe-s, 5 oleun1 jasmini aeth. 

Ibolya: 50 Heiko-ibolya 1%, 2 oleu1n 
ylang-ylang, 15 tinctura inoschi 

Lóhere (Tréflc incarnat): 50 01chidée, 
5 oleu1n neroli synth .. , 1 oleun1 ylang
ylan.g, 3 oleu111 rosac, 5 Yanillin, 2 
isoeu.genoI. 10 oleu1n be1ga111ottae, 60 
tinctura iu-oschi, 1 kiou-nou.k sprit, 

1\Tap1ufor_oó: 80 helit1opin, 2-0 vanil
lin, 10 jasn1in-vi1ágola:i, 100 tinctul'a 
benzoes, 40 tinctuTa moschi, 200 sp1it 

Orgona; 100 te1pineol, 15 linalool, 
lü auhepine, 5 .oleun1 iosae synth., 
2 vanillin, 5 heliotropin, 10 an1brettoL 

Róz.sa: 10 óleun1 1 osae, 4 oleun1 ge-
1 anjj, 25 01geol, 5 i~ocugenol, 40 1110-
sus,,,;-sprit, 2 vanillin. 

JJoud1c a 1lfatl~chalc: 180 an1)luni.: 
30H jris-po1, lüO an1:y..lun1 solani, a 
oleun1 ncroli s:-, nth., 15 111osu-sz-sp1it, 
2 oleun1 be1gan10., 0.3 ylang-ylang-olaj 
n1esterséges. 

Hajpor .: Fehér:· 1800 amylun1, 8 ultra-
1narin, 5 oleu111 rosae, 15 n1,osusz-sprit, 
2 jasmin virágolaj, 2 iris-olaj extra, 
10 benzoesprit. 

Fekete.: 2000 talcum, 1000 iri-s-por, 
500 caxbo tiliae, 10 csontfekete., 

b) 2000 amylum, 30{) talcum, 1500 
i1is-po1·, 400 carbo tiliae, 2ú0 csont
fekete. 20 spiritus és 

2 spiritu.s coloniensis 
elegyében .. E festéknél, a.1nelynek elő
áJlításáJioz barnaszenet (kasseli barna) 
is vehetünk, humin-any.agok eredmé
nyezik a barna színeződést. 

lllato.sításta; 20 oleun1 beiga111ottae, 
5 irisolaj, 3 ylang-ylang olaj inester
séges, 10 .ionon 20%, 2 isoeugenol. 

Feketére fest a kínai tus: (Kohol) 
15 tus, 25 t1·agacantha, 753 rózsavíz, 50 
a1kohol. 

Szőke.: 2000 amylum, 1000 ilis-por, 
1000 amylum solani, 400-600 okker .. Il
latosítás, mint előbb,, 

A fémes ai any, ezüst, gyéniánt haj
porok a megfelelő bronzporok. Ezeket 
ne1n iUatosítjuk, n1ert oxidálódnak, 
legfeljebb '" hajat kenhetjük be finom 
e1ősillatú hajola.iial 

A hajpo1 t igen fino111 nyíl-ású hintő
Különleges alkalmak adtán hajbe- por-dobozokban ·expediáljuk, hogy i.gen 

hintésre használt po1ok előiratai a kö„ i könnyü porfelhő alakjában szálljon a 
vetkezők: 1 por a hai1a. 

H<tjbehintő pornk, 
Hajpúderef;., 
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F) Szőrvesztószerek. 
Szőrtelenítő szerek .. Depilatoria„ 

A ,szfü,telenítő szerek között alig akad olyan, amelyet elővigyázatosság 
nélkül alkalnazhatná.nk. Egy részük méregtantalmú, más részük erősen maró 
hat,ású, s az arcbőrt is megtámadja. A szőrtelenítő szer alkalmazása után 
roegvörösö.dése és fölpattogása el.len az arcbőrt .piperekrémmel dörzsöljük be. 
bár még ez esetben is előfordul, hogy helytelenül aLkalmawtt szertől az arc
bőr meg1·án0os()dik. A szőrtelenítő .szer megválasztásánál tehát az arcbőr ér
zékenységét i-s fi,gyelemrbe kell vennünk. A 1szÖlrves:zitő szerek töhhnyire por
vagy kenőcsala.kban készülnek ·S hatóanyaguk alkali vagy földfém-szulfid 
{BaS CaS, SrS, Ba(SH),, Ca(SH),, Sr(SH),) és újahban peroxydok, melyeket 
talcui:nmal, keményítővel stb., higítunk 

Szőrvesztő poI'„ 

11i bárium szulfid, 
15 natriumperborát , 
5 .szappanpor, 

unguentun1 glyce1·ini, 10 amylum, tiz 
csepp oleum citri, (Boettger) 

Szőrvesztő folyadék, 
25 keményítő. 
46 talkum. 2 tinctura jodi, 
b) 25 baxyum sulfuratum, 5 sapo pul- 5 oleum terebinthinae. 

v·eratus, 35 amylum tritici, 35 taJ.cum 3 oleu1n ricini, 
venetum keverékét 'benzaldehyddel ki- 3ű spiritus vini, 
egészítJ·~ -ra. . • . A .szőrtelenítendő helyet három-'ük 12\l 1 60 collodiurn. 

,Hasznalat~<?.r a kever~k 1 reszet 3 négy napon át b-eecseteljük a folya
v~,zzel kev.~!-'Jll~ s, borhelyecsettel a .dékkal s 'h·a aztán a 1kelet-kezett hár
bor~re ken~?-~· .Qt-tiz ,J-?0IC ~ulva spon- tyát lehuzzuk; ,azzal együtt a -szőrök is 
gyaval letorolJük s UJab~ ot,pe!c. mu,!- eítávolodnak. 
ya le~ossuk„ (New-~ork1 korhaz1 elo- Szőrvesztő 
irat mrntegy 5% hatoanya.ggal)., krérn 

e) 30 baryum sulfuratum, 50 zincmn a/ 10{) sapo kailinus, 

szappan„ Borotváló 

oxydatum, 2:0 amylum. (Dresd, V.) 30 ealeium hydrosulfuratum. 
. d) 15 natnumsulfhydraturn, ~5 t;al; Finom péppé keverjük s parcellán, 

<:.1um ox~datu~, W iamJlum„ Jol zaro üveg vagy báidog tSzelencékben szolgál-
uvegdugos .edenyhe.: , tatjuk ki, 

Depilatorium Brunning; 3Q baryum b) 34 natrium aulfuratum cryst-ot, 
sulfmatum, 3ű amyJum, 40 talcum 30 calcium sulfuratumot oMunk, 180 

Barium sulfu1atummal készülnek viZ'ben, :a f()rró oldath-oz hozzákever
továhbá az Antolin, a Depilatorium getünk 2Q amylum és 12\l vizből ké
Kantrovie (H,Q, tartalo=al), Depi- szült pépet és kevergetés közben ad
latorium Hanneman (gummi arabi- di.g főzzük, míg a keményítő elcsirize
cumot és cukrot is tartalmaz), Depila- sedik, ekkor hozzáadunk 36 pálma-ola
torium R.'rimer, Depilatorium Reichel, jat és 21 glicerint, s illatosítva, köcsö
Rasol, Ton.;;01 .borotváló-por stb. Az gökbe, vagy s,zéles ,szájú üvegekbe 
Anticrínin strontiun1 sulfuratum-ot öntjük„ A krém minden 1000 gramm
tartaln1az, inely a bőrre állítólag ke- j,ának illatosítására 15 terpi.neol-t, 10 
véshé n1ar ó hatású: 6ú0 strontium sul- oleum bergamottae-t és 5 linalo()-.t ve
furatun1, 200 zincun1 oxydatum, 200 hetünk. 
amylun1. Használata mint a kenőcsé, de után-

Szőrvesztő kenőcs. 

100 calciurn hydro.sulfuratum, 
10 borax, 

30{) lanolin 
ü ve-gszelencékbe. - Használatkor 

késpenge vastagságú rétegben kenjük 
föl s 5-10 perc mulva falapátkával 
levakar.gatjuk. Ezután a szőrtelen bőrt 
len1ossuk 20 horax és 100 TÓzsavízből 
készült oldattal. 

A kenőes, folyadék és lapátka díszes 
dobozba csomagolható.. Artalmatlan 

b) 20 calciun1 sulfuratum recens, 10 

na a bőrt vazelin- vagy lanolin-k1ém
mel kezeljük 

Auripigmentumtar talmú depilato
riumok. Depilatorium-Delcroix: 4 au
r ipigment, 30 égetett mész, 10 keményí
tő. 

Depilator ium ]ll eu.mann;· 40 égetett 
n1ész, 10 auripigment, 50 mészoxid, bu
zak.eményítő. 

Keleti ha.ives~tő Kraus 26„9% CaO, 
13.1% As2Üa és a 

Ru.shrna: 300 calcium hydroxida
tum, 50 aur ipi1gmentum. 

b) 5 calcium oxydatum, 20 aniylum, 
lü auripigmentum„ 
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III. Száj- és fogápolószerek 

A száj- és fogápolószernk alk 1 · · ak · · 
tása, a fo.gakhoz tapadó, kár . b_ t',1nazasan celJa a .szájüreg tisztántar-
eltáv.o.lítása, a Joginy .ápolása 0és aa 8a~~ . .'any,d_go~, fif?!J~ n1ikroorganiz1nusok 
sére fogporokat, fo.gpa.sztákat az t ~bb1!~eg f!'rn cr.a asa„ 4-.z első cél eléré
Iunk. Ez utúhbiak közül ' k u b 0 rra an -iszeptikus szaJvize-ket haszná
az ösS1zehuzó és erősítő sz:!:k:r ~int~ef. Jo~k·lf~s ápkoltás.ah' 1a szo}gá~n.ak, főleg 
pyrethrum.. ' · ina: ereg, ' a ec u, ratanh1a in:y·rrha. 

. A foglisztítószernkhez legalkalma hb 1 ·· · 
mcu.mpra.ecipitatum Emellett a d ,bb . a ap1an~·~gok a ,cal,c1un1 carbo
saep1a, ik:ovaf.öld, faszén or és .. i;irv~ rszai:o t k1 et~, n1arY.a:nypo1, ossa 
avagy glricerinnel szap~nnal ,noven;v1 P.~n:9k lS ,ha,sznalatosak, fo.gporokba 

~~IDf Íko~~1f:tbt~::téfb~~v:i;;~ e~Jts~1{f.:tnJ;f;[r\~~~á~~~fü?ke:e~' ~::i~~~;, 
mény, ho~ ran.tiszeptiku-s hatásnak .leg~!~.~k~s·zere ne fennall az a követel-

beyzo;!.~;:sbefi~:,~~~1i!'f1~!~01F~:ereldbe . többp.yire a, :következő anyagok: 
chinosol (3%), thi"Inol c5% ), 'ineufugfd:h1d, kall}fo.r: a.tJ~_g 2% p1enn3„iségben, 
menthae piperitae s némileg a töhb. ·li~ }npe .1z;sze.1t,e ;hatasosabb oleu111 
20%-nyi ,.káliu.mklorát, kizárólUJg· fo,g~o~okb a.ik\ 1~~&1za?~ ola.~ ~ogpaszták?a 
f.ogpa.s0takba vagy fogporokba 15_ 23 h a ih.~l 0 -tn;;-1 n~t11un1perborat, 
neo.1, Ez ut6bhi szájvizekbe is 3---4.% menn;~é~ben.~ en etra111'ln vagy terpi-

Aromatikus izesítőül főJeg oleum th · ·t 
phylloru,m,-01. cinna.momi, l ·t. T,me~ Tae_p~pe11 ae, ~l. anisi.,ol.caryo

nyeinek alk.a1maztatást 'o. c1 r.1, to\abha ''an1ll1n, knn1ar111, pipe1onal stb„ 

feJ·t k ö,. ·saszne1hyu~·oh' sz,erebk: .a t~nnin és tanni.ntarta.Jmú anya O'ok s il"I„ I1at.; "'t 
11' a es enzoe is. „ e J """' 

Ox 'd pezodorq,dlól~ka hidiogenpe1oxidos faszénpo1 feh:é1·1'to"k a 1 es perox1 so, . • • hidro.genpe1·-

1k Festőanya_qok többnyire a ka1min 1 hoda.n11· 11, · 'tk · b 
a annia vagy szantálfapor. • eos111, 11 -a· ban az 

t t.
„.kA száj és fogápoló készítményeket k" tk e 1u : a ove-' ező csopo1 tokban isn1e1-

Al. Fo.qpépek, B) Fogpaszták, C) F k D) 
E) Sza,Jviztabletták, szá.}vizlabdacsok„ 

1 
ogporo • S.zájvízesscnciák, 

A) Fogpépek 

Fogkrémek Lágy fogpa~zták, 

A lubu.sokba való lágy fogpasztá;k f 1 ]" 
gyurt porkeverékek ugyanoly rendeli J.1eg} e e ? tnyago.k~.al eg·ynen1ü péppé 

ta1~0~:.~~,~~i~1;ő3;:lza~!a:;n~;:e1·i:;! eglf ::r;in~
1

~~e,tl~~ k~i~~~~;,i foi'.iálkz;~fda~~ 
való szu.szpendálásán~.k kolloid ~~gítŐ!~at._ E~ utobbiik ~ P?Iok „glicerinbe 
poro.k hozzáadása előtt eleO' ítendők lJ yaga_1 s azza. m:ind1g elozetesen a 
kö_nnyehben különválik. L;:állmidóbb~ er:,es{~be)l a g(Jo~'B''l}) a J!Ork_everéktől 
szult fogpépek Megfog "k h h omeny e ghcennnel ke
tával kés·ziilt pép pi ~~1\'- ogy u:'ttszabb i~ő. alatt a glice1innel és kré
megőrölve igen alkal~as álla~d.Ó~n al, pasztava ,ken1ényedik, mely aztán 

A fogpasztáJk készítésénél, fi~yel:gba~k 1f1arado _fogpépek előállításához .. 
höz 11,asznált karbonátok fa ·súl "' . m ~. 1 e .. yennunk, hogy a készítésük
súlyát 100-nak vesszük akk J. ya ! igen ~ulnbozo. -!fa az iszapolt kréta fa.i
ta;tu:r;!l leve: 60, a leves~i.mu~rp~d_~ 4zef~· _e,n ~ calc11:m car,bonJ.cum p1a.ecipi_
nal eppen ez okból mindenkor egyenl",Jsul.Y~„ ,A„laigy, tubusos fog·pa.szták
anyagot használjunk mert i en e k'J_ 1111 ll?St}'gU s azonos f.ajHúlvú por
lényegesen megváltozktja ,s .a gglicer~e e ~:.k e~teres a ké~zítmény á1J.Ö1nányát 
"öa~is ·~ kü~,önböző faj Súlyú ~nyag 1~ fzu ~eg~iJ me:z:nJT~ség'ét. is bc!oJyáso}ja, 

nkent ertetodik, hogy a földo1gozandó 0f pep_ at ?llla~Jahan is elterest okoz. 
:kell •beállítanunk„ g lCer1n is mindig· azonos fajsúlyúra 

, .Az ér de-s és kemény csiszolóp , k · t 1 . 
J;>epe:kbe és fogporokba 'raló alkal~10 ,',., ~11n - ,i;t-PI~ pumicis, ossa saepiae 
gokat tartalmazó készítmények áJ!:~a~it kheruln)-1

1
nk kell, mert. az jly an:i;ac 

o J aszna ata a fogzománcot Iekop-
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tatva, azon súlyos következn1ényű sérüléseket okozhat. Igen alkalmas ellen-
ben tisztító dörzsölő anyagul az iszapolt kovaföld (teira infusoria calcinata). 
Figy.ele1TI1be kell azonban vennünk, ho.gy a.z utóbbi anyag könnyen összetapad 
s az azzal készült paszták 11ern oly ,simulékQ.ny.a,,n csuszamlósak mint a kré·· 
tával vagy rnagnéziával előállítottaik„ Lehetne kísérleteket vég~zni cellulóz
wl, pl. tiszta papírap.:vag.gal, mely az iparban i·S ,széltiben használatos .csiszoló
anyag s en1ellett ·te1Jesen k-özömbös, a _fogizománcot tehát nem támadhatja meo-.. 

A fogpépek többnyire szappannal készülnek, .de .ennek ízét és habzá
sát nen1 kedvelő egyének részére, egyéb kötőanyaggal vagy tiszta glicerin
nel, nem habzó f.ogpépek is előállíthatók 

1·Veni habzó fogpépet készíthetünk a k-Ovetkező előirat szerint: 1.5 kg 
ca11a.ghent 38 liter forró vízzel leöntve 20 per·cig főzünk, az átszűrés és saj
tolással n~ ert mucilagohoz hozzáadunk 6 liter tömény glicerint. Ez elegybe 
belekavarunk 8„5 k·g calcium carhonicum pr.aepicitatum Ieve-t, 6 kg magne
siun1 car·honicun1ot és gyúrógépen jól átdolg-0zzuk (ízesítőül e .mennyiséghez 
pl. 200 oL anisi, 200 ol. menthae piperitae és 150 mentho.! ·szolgálhat). A kész 
pasztát megfestv.e, még fino1n drótszitán is át.nyomkodjuk s csak azután 
adagoljuk tubuso~ba .. Ugyanilyen nem habzó fogpép kovafölddel is kombi
nálható: 2 . .7 kg carraghen, 40 liter víz, 11 liter glicerin (30° Bé), 6 kg ca.!cium
carbonicum pp. leve, 4 .. 5 kg magnesiun1 carbonicu.m és 4„5 te1ra silicea cal
cinata ug·yan.oly előállítási inóddal, mint az előbbeni. 

Habzó fo_qpépelc alapanyaga a következő lehet: 12 kg sapo n-eutralis. 
]8 kg· víz, 30 kg glicerin, (3011 Eé),25 kg calciun1 carbonicurn pp„ leve, 25 kg-
1nagnesiu1n carborricum. A szappant a vízzel és glicerinnel péppé keverjük, 
gyúrógépen a poranyaggal összegyúrjuk, m·e.gfestjük, illatosítjuk és tubu
sokba adag0iljuk (illatosítására a fenti 111.e-nnyiséghez 1 kg oleum rnenthae 
piperitae, 200 g oleun1 caryop-hy.Jlorum, 500 g 01. anisi használható; f-estésére 
pL 20-25 .g rhoda1nin). E 1kb. 2-0% vizet tartalmazó készítn1ény cs·ak igen jól 
záró tubusban ne1n szára:d be. A víz ·m.ennyisége csökkenthető: pl. 125 kg~ 
sapo neutralis, 3 kg víz, 35 kg glyceri.n, 30 kg k'réta, 30 kg magnézia 

A szappant a. n1u11k.ál:at előtt néhá11y ór,ával a vízibe tesszü.k, n1ajd hoz
zákever.iük a .glicerint. A g.zappanos pépet használat előtt szűr.öruhán át
n:-,„01nkodjuk s azután egy n.agy dörzsölőn1ozsárha ·öntjük, mely legalább öt
:-<zÖl' oly na,gy, inint a feldolgozandó anyagok inennyisége s pisztillussal való 
folytouo.s kevergetés közben h.ozzászitálgatjuk .a port. Igen -Célszerű e pépe
ket' gvúró- és keverőgéppel összegyúrni. Kever1getés közben adjuk a péphez 
a fe.siék0t js s ha inár teljesen egyenletessé vált, 1az i.I16olajokat. 

~"'- kész kré1net azután porcellán- vagy emaillowtt-edényben lefödve, 
néhány napig állani hagyjuk s végül tubusokba töltö.getjük, amely 111unká
lathoz0 tubus~töltögetőgépeket használunk. A tubusokat. n·em töltjü1k egészen 
tele hane111 csak annyira, hogy lezárva, alsó végük laposabb és sz.élesebb le
o·ye~ lnint a nyakukn.ál levő vég. Igen praktikusak a csavaróku1ccsal ellá-· 
f'Ott 'tUJbuso.k. A tubusok cso1nagolásán.ál legalkalmasabb mindeniket külön 
ken1énypapí1-tokba helyezni:. 

Cheny-Tooth Pa.ste.: a bevezető b) 700 sapo, 1000 creta, 50 acidum 
myrtol, ro 

1400-1500 
iészben előíxt alapany.ag1nennyiség il- benzoicum, 10 thym.ol, 10 
latosításá1a: 65 oleun1 cinnan1on1i-t, oleun1 inenthae piperitae, 
130 oleun1 a.nisi-.t, 65 oleu111 caryophyl- glycerin. 
]01·un1-oi: és 6'5 oleun1 bergamottae-t Fo111ialin-os-fogpép.: 30 formalin„ 
veszünk. 11000 creta laevi.gata, 200 il"iszgyökér-

C~1i.nosolos fo.apép.: 100~ calciun1 ~ar-1 por, 50 magnesia carho~~ca, 100 sapo, 
bon1cnn1, 1000 'n1agnes1a carbon1ca, 2 nleu111 bergamot.ta.e, :5 oleun1 men-
200 sapo, 60.0 g1:y·ccrin, 100 coccionella- thae pipeiitae, 1 oleum citri, 3 men
szesz, 5 chinosol, 25 .oleum menthae tho-1, 500-700 glyceriri, 
piperitae. Egyszerü-fogpép.: 1000 calcium caI·-

Korona fogpép: 3000 c1eta, 200 ossa bonicun1, 100 sapo, 400 g]ycerin. 30 
saepiae, 500 nab iun1 hydiocarboni- oleun1 lnenthae piperitae„ 
cun1, 100 acidun1 salicJ·licun1, 1800 Kalium chlo1·icurn-os fogpép.: 500 
glset,1in, 500 i1·isigyökérpo1, 10 chi- kaliun1 chl0Iicu111 pulvis, 940 glyce
noso1, 50 oleuu1 cucalypti, 50 menthol rin, 120 sapo, 250 szappankrém, 30 la
F'ehér színű. pis pumicis, 1000 calcium carbonicum, 

Dentali.n.: 1500 glyce1in, i'OO sapo, 30 oleu111 u1cnthae pipetitae, 3 anethol, 
1000 c1 cta laeYigata, 15 thyrnol~ 15 5 oleun1 cinnarnomi, 2 oleum la-vandu
n1y1tol. 5ű oleu1n n1enthae pipeiitae, lae. A klórsavas kalium-ot egycr:nagá-
10 0Je-ll1n ]avandulae. ban keverjük a glicerines péphez, A 



66 

pépet nem festjük, inert a ik.lórsavas 
kaHum a festéket elbontja. 

Kalodont á la Sarg; I. 300 sapo du
rus-t oldunk 1000 glycerin-.ben, s ez 
oldattal eldörzsölünk 500 calcium car
bonicum praecipitatu·m-ot, 160 mag
nesium carbonicum-ot s aztán 5 ole
um cinnamomi-t és 5 oleun1 menthae 
piperitae-t s végül 0„3 karmin és 0.3 
kalium car bonicum-nak 6 vizben való 
oldatával megfestjük 

II. 1 karmin, 4 a1111nonia (10%), 6 
spiritus (10%) 100 calcium carboni
cum praecipitatum, keverékét közön
séges hőmérsékleten szárítjuk„ Azután 
hozzáadunk: 300 calcium carboni
cun1-ot, lűü iriszgyökérport, 5ú lapis 
purnicis-t, 150 csepp oleum n1enthae 
piperitae-t, 15 csepp oleu111 n1irbani-t, 
5 csepp oleun1 rosae-t, 5 csepp oleum 

rnenthae c1ispae-t, 100 csepp tinctura 
vanillae-1, 150 csepp extrait t·ssbouquet 
s összegyúrjuk a következő oldat
tal: 50 sapo, 200 gl~· cerin, 200 gunnni 
arabicum. 

Kar bolos fogpép: 1550 glycerin, 3000 
creta laevigata, 2000 tejcukor, 50 aci
dum carbolicum, 10 oleun1 1ger anii. 5 
o.leum bergamo.ttae,. -

Szalicilos fogpép„ Salicylated Tooth 
Pa'3te.:· 500 calcium carbonicum, 125 
sapo, 125 cukor, 125 iri1szgyökérpo1, 50 
lapi s pun1iCis, 8 i1atr ium .salicy licun1, 
30 kcrn. karmin-oldat, 200-300 gly<óe
rin„ 

Szappanos fogpép; :::o lapis pumi
cis, 100 sapo, 200 szappankrén1, 400 
glycerin, 1000 calciu1n carbonicun1, 
125 róz.savörös-oldat, 8 c1ocus-sprit. 
30 olenn1 rnenthae 11ipe1 itae. 

B) F ogpaszták 

FOg.szappanok Pastae dentifr iciae 

A ke1nén3 fogpaszták főalapanyaga iendsze:rint ugyanaz, n1int a 
fogporoké: calciun1 carbonicum pr aecipitatun1, n1agnesiun1 ca1 honicun1. 
esetleg ke\'és ossa saepiae, újabban f1110111 fehér égetett kovaföld (terra
sjli,.-.µq_ ca1cinata) glicerinnel, vagy cukorsziruppal, 1né.zzel és töbln1Yire 
l.;zappannal, esetleg nyálká.kkal összegyur'\:a, rnegfestve, izesítve, táhhikká 
hengerelve s kockákká vagdalva, avagy dobozokba tömködve 

A készítésn1ódja az, n1int a lá1gy fo.gpasztáké, csakhog~ a glicPl'in 
unenn:-,''iségét csökkenteni kell, kb. 10-15%-kal, pl. a kovaföldes Jágyfog
pllisztáknál előí1 t 20 kg inennyiségnél 11 kg. helyett 9 kg. glicerint veszü.11.Jc 

Izesítésük1e használható pl. a kö·yetkező keverék: 2 kg inenny1seg1e 
30 oleurn menthae piperitae, 5 oleurn caryophy llo1un1, 5 oleun1 citri, 10 
tinctura benzoes 'agy b) 2ü oleurn menthae piperitae, 10 oleu1n ca1~ o
ph·yJlorun1, 3 oleun1 salviae, 2 oleum pilnent 

Festőan~ agul legalkahnasabb vö1ös szinanJ. ag: ka1n1in 'a 0 ''\ alkan
nin, esetleg ,szantálfapor, használhatók azonban úg:- 1nint a ~z;)_)pa11ok11ál 
-anllin festékek, pl ihodanlin, eosi11, 1'l1L„ is 

Dentol fogpaszta„ 
Ka1 bolos fog11aszta. 

2500 calciuni ca1 bon le JJP leve, 
2000 .sapo ncutralis pu.lr„, 
2000 glycerin, 
1000 víz, 

200 karbolsa v, 
10{) ol„ menthac pipe1 itac, 
100 ol .. anisi stellati, 

20 ol .. citri, 
100 acidum salic.ylicun1. 

A szappanpo1 t a g]ice1i11nel és víz
zel péppé gyú1.iuk, hozzáadjuk a többi 
an:.raigokat s g~·úrógévben átg;\··ú1"at
ju~. (:B..,ranciaor~zághan kelendő készít
meny,.) 

Fogpaszta„ 
Pasta de11tif1icia. 

50 200 sapo venetus, 
201} 8ü calciuni carbonicun1, 

2 2 carniin, 
5 5 ol. rnenthae pip„, 

50 50 sirupus siniplex-szel 
péppé gyúrva„ Az I a Pasta d('nfifri
cia niolli~. a II. a Pasta dentifricia 
du1a J:>h Aust1., "f"". 

Fogszappan .. 

500 sa110 1ucdcc inal i ~· pu(r .-1 
500 qlycerin (30 11 )-he olvri:"ztunk. 

15 ol. 1nr11t/Jar JJiJJ. 
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2 ol„ caryophyllorum-mal 
összegyúrva vörösre festjük„ 

oleum menthae piperitae, 5 oleum ro
sarum. 

Vilbiss-fogpaszta: 1000 magnesía 
Fogpasztá,k mézzel. 
Cukor fogpaszták 

carb-onica, 750 borax, 375 sapo, 500 creta 
pp., 1500 méz, 10 oleum caryophy llo
rum, 15 o!eum geraD;ii, 3 oleum r-osae. 

500 méz, 500 sapo durus, Kemény fog·szappanok előirwtai iro-
280 magnesia car bonica, dal mi adatok alapján. 

1 karmin, Antiszeptikus fogszappan H.. BQfn-
2 liquor ammoniae (10%), necken-féle: 30 calci= carbonictmr 

15 víz, praecipitatum, 5 m.agnesia carbonica. 
1-0 oleum menthae piperitae. 15 sapo, 0.0075 'lrarmin, 2 oleum men-

A mézet, szappanport és magnesia-t th.ae piperitae, 5 tinctura myrrhae, 0.1 
egyenletes péppé gyúrjuk, s közben saccharin, 0.1 thymol, 5 oleum oliva
h-0.zzáadjuk a szalmiáikszeszben és víz- rum, 1 .glycerin, 1;5 aethoc aceticus. 
ben oldott karmint s végül a bors- Arnika fogsZfl)'JJpan: 90 calcium car
mentaolajat„ bonicum praecipita-tum, 30 sapo vene-

Cherry-Tooth-paszta: a fenti pasz- tus, 15 calcium phosporicnm, 15 tinc
tához hoz·záadunk 4 oleum cinnamomi, tura arnicae, 00 glycerin, 15 csepp 
8 anethol, 4 oleum caryophylloru·m, 4 oleum menth.ae piperitae s elegendő 
-0leum bergamottae-t. karmin. 

Cseresznye-fo,gpaszta.: 500 méz, 500 Bergmann fog'Szappana: 35 sapo, 20 
creta, 500 iriszgyőkérpor, öO róz.sale- spiritus, 15 cUkor, 2 oleu·m menthae 
vél, 1 karmin, 20 ammonia, l:5 víz, 4 piperitae. -
-0leum caryophy llorum, 4 oleum macis, Boutemard fo·gpaszta dr.. Suin de 
4 oleum geranii, 2 oleum cinnamomi.. Boutemard-féle; 300 talcum, 200 Iapis 

Kínai fogpaszta:· 1000 lapis pumicis, _pumicis, 250 sapo venetus, 250 glyce-
250 farina secalis, 650 szirup, 15 oleum rin, 10 oleum menthae pip'B-ritae, 2„5 
menthae piperitae, 5 kámfor, 10 sprit. oleum caryphyllorum, s élegendő 
Karminnal festjük 1-2%) coccionella. 

Növényi fo.gpaszta.: (Krauter z. P.) Coca-fogpas~ta: 100 calcium carbo-
1300 fogpas·zt.a mézzel, 5 oleum menthae ni0um praecipitatum, 30 sapo., 20 ossa 
piperitae, 5 oleum menthae crispae, 3 saepiae, 50 tinctu-r·a cocae, 30 glycerii:l, 
oleum salviae, 2 oleum calami, 1 oleum elegendő karmin és aqua rosae, 0.6 
calami, 1 oleum thy·mi, 1 oleum juni- oleum menthae pipe-ritae, 0„3 oleum 
peri bacc„, 1 oleum hyssopi, 1 oleum y1ang-ylang. 
arnicae, China-fogszapf)an,:· 250 chinae cottex, 

Ol 
100 lignum santali, 100 cukor, 5 oleum 

csó fogpaszta.: 6500 calcium carho- m·enthae - piperitae, 5 oleiim ,menthae 
nicu1n pp., 15000 creta levigata, 50-00 crispae, 5 oleum caryophyllorum, 5 
sapo duruiS, űOO szirup, 750 víz, 1000 oleum aurantii. 
glycerin, 10 karmin, 4-0 rhodamin (víz- E""°'lyptus-fogszappan:· 1000 terra 
ben oldva). 80 eugenol, 400 oleum silicea usta albissima, 250 iriszgyök:ér 
menthae piperitae, por, 50 lacca florentina és 300 sapo-t 

Salol-fogpaszta: 1300 fogpaszta méz- spiritus és glycerin egyenlő súlyré
zel, 80 salol, 15 oleum menthae piperi- szeinek keverékével péppé gyúrunk 
tae, 5 oleum caryophyllorum, 1 oleum karmin-nal festjük s hozzáadunk lÓ 
rosae synth„, 2 anethol, 1 oleum neroli oleum menthae piperitae-t, 15 oleum 
synth ~ucalypti-t, 5 olemn caryophylloIUm-ot 

Sapalbin-fogpaszta szappannal: 6500 es 1 oleum rosae-t. 
calcium carbonicum praecipitatum. Hidrogénperoxidos fogpép: 25 cal-
15~ creta laeyi:gata, 5000 sapo, 650 cium carbonicum, 5 sapo medicatus s 
szirup vagy mez, 750 aqua rosae 1500 egyenlő súlyrész glicerin és liquor 
sapalhin,• ~500 vízben oldva, 300 'sprit, hydrogenii peroxydati és elegendő 
1000 glycer1n, 40 rhodamin, 12 karmin, oleum menthae piperitae. 
450 oleum menthae piperitae, 85 oleum Kalium chloricum-os fo·gpaszta Un-
caryophyllorum. na-féle.: 50 kalium chloricum, 25 creta 

Sapalbin-fogpaszta szappan nélkül: f' Yidis rhizoma, 2~ sapo, 25 glycerin: 
7ú00 c1 eta, 500 sapalbin, 500 víz, 150 o eum menphae p1per.1tae. 
SJ?rit, 1000 glycerin, 1300 cukor, 130-0 b) 1200 Ji:ahum chloricum, 400 sapo, 
v1z, 1-0 rhodamin, 100 oleum menthae ~Ő8° g;lyc~~1n, 800 calcium caI bonicum~ 
piperitae, 10 isoeugenol, 5 oleum anisi. l 171z, thl ol menthae, 7 ol. caryo-

'J;hymolos fogpaszta: 1300 fogpaszta P 'Y orum. 
mezzel, 30 thymol, 0. 1 kumarin, 10 

s• 
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Odontine.: 1200 ossa saepiae, 10 lapis 
pumicis, 50 sapo, 400 amylum, 40 irisz·· 
gyökérpor, 1 karmin, 1 amm-0ni.a 
(10%), 15 víz, 20 glycerin, 100 szirup, 
25 oleum menthae piperitae, 5 euge-
nol, 5- oleum eucalypti„ · 

b) 250 sapo, 120 calcium carbonicum, 
185 glycerin, 250 mel, 200 magnesium 
earbonicum, 10 oleum menthae piperi
tae, 5 oleum calami karminnal vörös
re festve. 

Odontine de Pelletier; 70 saipo dums, 
180 calcium car boni cum, 4·5 magnesia 
ear bonica, 75 cukor, 0,.75 karmin, 6 
oleum menthae piperitae. Négyszögle
tes por cellándobozokba. 

Pfefferrnann fogpaszta: 600 calcium 
ca1bonicum praecipitatum, 200 ossa 
saepia, 6-0 lacca florentina, 30 oleum 
menthae pipe1itae s elegendő mucilago 
trngacanthae. 

b) 1000 ossa saepiae, 12 coccionella, 1 
kalium hypermanganicum, 1 acidum 
boricum, 200 sapo, 5 glycerin, 150 mel, 
50 oleum menthae piperitae-t a fenti 

sorrendben .2---3 órán át alaposan ösz
szegyúrunk. (Ph. Z„) 

Thymol-fogpaszta: a) Cull•y-féle: 
0 .. 36 thymol, 0 .. 6 oleum cinnamonii, i> 
oleum gaulth-eriae, 2 oleum sassafras
sae, 15 calcium ca1bonicum praecipi~ 
tatum, 480 creta laevigata, 30 sapo s 
elegendő karmint péppé gyúrunk a :kö
vetkező oldattal: 0.5 saccharin, 200 gly
cerin, 120 víz, 4 gela tin. 

b) 0.25 25 thymol, 
0„5 50 ma.(Jnesia usta, 
10 600 glycerin, 
1 100 e.xtr. ratanhiae, 
4 400 bora.x, 

30 1725 sapo, 
0 .. 3 10 oleurn rnenthae pip, 

A thyrnolt és extr. rntanhiae-t a föl
melegített glicerinben oldjuk„ 

Frohmann fogszappana: 0.25 thymol, 
1 extractum ratanhiae, 6 glycerin:ben 
oldva 0 .. 5 magnesia usta, 4 natrium 
hydrocarbonicun1, 30 sapo, 1 oleum 
menthae piperitae„ 

C) F ogporok. 

A fo.gporo.k leg.áltaJánosabban használt al1apany,aga a 0ailcium carboni
curn. Helyettesítésére újabban a kovaföldet is ajánlják. E mellett 10~20% 
menny1ség(ben maig.nesi1a carlbo:nieia-t, ossa s:a•epLae-t, pulvis iridiJS f,lorentinae-.t 
és. 1lúgositóul natriua:n biearmonicum-ot szoktak alapanyagul használni; a 
fogkő-lerakodások o1dására pedig •alument, ererrnor tartarit, v·agy saV'amyú 
sókat, amelyek hatását a Joambonátokból hiatásuilrna fejlődő szérum'V elősegíti. 

Fogporalapanyagokul I lúgos, II szappanos, III savanyú porkeveréke
lket szokás használni. Ily keverékek pl.: 

I 800 calcium car bonicum, III 750 calciuni car bonicum, 
100 magnesium carbonicurn, 300 magne.s'iu1n carbonicum., 
1-00 iridis rhizoma. 150 iridis r hizoma, 

IL 1500 calciurn carbonicurn, 150 cukor, 
2.50 .sapo, 75 cremor tartari, 
125 cukor. 75 alurnen. 
A fogporolk mechanikai tisztítóul való alkalmazása n1ellett, eTjedést 

giitló, összehú·zó, dezinficiáló hatóanyagokat is swkás azokhoz keveTni. Ilye·· 
nek: az acidum -salicylicun1 (1%), antifehrin (2„5%), bo1ax (5°/o) borkő, calciu1n 
hypochlorosum, kalium chloricum, :kámfor, menthol, natrium chloratum (2'.'fó), 
naphtol (0.1%), salol (2°/o), sapo (5-.20%), tannin (2'/o), thymol 
(O.Jí%), cortex chinae (5%), e:xtractum chinae (1-2'/o) stb .. 

Iz.iavítóul 0,.5-1°/o _oleum menthae piperitae a leghasználatosabb, tisztán 
vagy oleu1m menthae cr1spae-vel keverve. Kedvelt az oleum rosarum js s nem 
ritkák a komplikált keverékek 

F.ogporizesítő: 250 oleum menthae pipel'itae, 120 anethol, 50 isoeugenol, 
40 o]eum cinuamorr1i, 40 -oleum bergamottae, 150 n1yrrha-sp1it (Egy kg-ra 
5-20 gr.) 

Színes fogporok előállíbásárn a fenti alapanyagok 1000 részének festé
sére a következő festőanyagok ha.szn.álatosak: 

Piros.: 20 cochenille-karmin, 50 ammonia, 
Ró.zsaszínű.: 5-7 kr-&.pp-vörös vagy 10 cochenille-ka1n1in, 40 ammonia, 60 

~Piritus dilutus (70% ). 
Korall; 25 extractum !i.gni santali, 100 borszesz (90%) 
Ibolya: 2.5 alkannin, 100 aether sulf„ 
Barna: 250 tinctura katechu, 50 amm-onia 
Zöld.: 20 chlorophyll, 100 aether .. 
A festőanyagokat előbb a fogpor kisebb részletével finoman eldörzsöl

jük .s azután részletenként hozzákeverjük a többi pormennyi,séget. A kész ke-
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veréket, ha szükséges, a levegőn szárítjuk s azután a festőanyag·oknál leírt 
módon hozzákeverjük a-z illatos és ízjavító anyagokat s átszitáljuk. A szitán 
·visszamaradó i-észt eldörzsölve s a szitált f:ogpor egyenlő részletével keverve 
ism'ét átszitáljuk„ Ez eljá.Tást szükség esetén ismételve, a kész fogpo1 t újra 
jól összekeverjük és jólzáró edénybe rakjuk, 

Apodontosis. 

3000 fogpor alapanyag, 
1 oleu1n rosaru1n, 
5 oleurn bergaJnottae, 
1 oleurn caryopllyllorum, 
2 oleum por tu.oal, 
1 oleuni neroli artef„ 

0„2 oleuni ylang-ylan.g„ 

Chinahéj-fogpor„ 

3000 fogpor alapanyag, 
2000 cortex chinae, 

~ oleuni ro.sae artef., 
2 isoeugenol, 
2 anethol, 
2 oleum cinnaniorni, 

10 1nyrrha-sprit .. , 
1 oleum eucalypti, 

b) 250 cortex chlnae, 60 hársfaszén-
1)01', 60 szappanpor, 10 ol. 1nenthae pp,., 
2 ol anisi, 2 ol. car yophy llorun1„ 

100 i1 idis rhiz0'1na, 2 oleum carJ· ophJ-1-
lorum. - (Ph. Austr. V.) 

Pulvis dentifricius Heideri; 800 os
sa saepiae, 100 magnesia carbonica, 
100 iridis r hizoma, fi oleum menthae 
pipel'itae. 

Svinner fogpora;· 60 calcium ca1bo
nicun1, 4 n1agnesia, 2 irdis rhizon1a, 
hat csepp oleum n1enthae pipel'itae 
(Dresd. V.) 

Fekete fogpor szénnel. 

2.500 fogporalapanyag, 
1250 carbo tiliae, 

20 fogporizesítő. 
Japán fekete fogporok; 500 ca1 bo 

tiliae, 500 cukorpor, 200 cortex chinae, 
10 oleu1n n1enthae pipe1itae, 2 oleu111 
cinna·mon1i, -0.5 oleum 'kuromoji. 

b) 100-0 carbo tiliae, 50 myrrba, 80 
c1en1or tartari, 18 oleum rnenthae pi
pel'itae. 

Chinosol·os fogpor. 
e) }OQO cárbo tiliae, 12-00 lapis pumi

cis, 12.00 calami rhizoma, 80 iridis 
rhizon1a, 80 oleun1 berg-i111ottae, 1 

4000 calcium caJ"bonicil1n laevigatuni, oleu1n rosae, 0.3 oleum caryophyllo-
2000 iridis rhizonia, rum. 

20 car;nin nacarat, Pulvis dentifricius Carabelli.: 200 
10 c11ino.<;ol, c1eta, 200 ossa saepiae, 200 carbo tiliae, 
30 olcunt gci anii, 1'00 iridis 1hizo1na, 2 oleun1 car;vophyl-· 
2 (J[eurll curyop'1yllorum, lorun1 s esetleg még 0.2 vanillin. 
5 olea1u .santali, Pulvis dentifricius niger;· 100 chinae 
1 ol~ urrt cinnaniomi. j cortex, 100 salviae folia, 100 carbo ti-

b) 50 cnlnusoi, 550 calciu1n carbo_ni- 1 liae. (Ph„ _Austr. V.) . , . 
-0un1 pp„ 1100 terra si1icea 5 mentl;ol, D1'. Dorigny fO.fJ'POra m·eg 15 pulv1s 
.5 cukals'ptvl. ' cinna1non1i-t, 15 iridis rhizon1a-t is 

· tartalmaz s oleun1 n1enth:;ie piperitae-t„ 
Fehér fogpor. Ugyanilyen Maury fogpora. 

1 11 
~i9J 'í'4:J to}rium carbonicum, 
100 2i}O 1nagnesiurn carbonicurn, 
10 5 al6u~n ment.hae piperitae, 

100 - iridis rhizoma„ 
Az L Ph .. Austr. VIII. EL, a II sz 

Ergzb IV előirata .. 
III. 5000 fogporalapanyag, ·5 olAun1 

n1euthae pi per itae, 4 oleum cinnawo
mi, 10 oleu111 'ber.gamottae, 5 aneth-01. 

Japán fogpor, fehér; L 250-0 lapis 
pu1nicis, 600 ossa saepiae, 15 oleum 
n1enthae pipe1itae. 

n 1000 iridis rhizoma, 1000 tejcukor, 
500 ossa saepiae, 1200 lapis pumicis, 
200 natrium hyd1ocarbonicum, 15 
olcu1n menthae piperitae, 2 oleum ca-
1·yoph-yllorum, 2 oleum -geranii. 

Pulvis dentifricius a1bus: 400 creta, 
2-00 ossa saepiae, 100 c1e1nor tartari, 

Gaultheria-fogpor. 

3000 calcium ca.rbonicuni pJJ,, 
400 nia.f]nesia carb.onica, 
80 lapis puniicis, 
·5{) mastix, 
10 oleum menthae piIJe1'itae, 
3 oleum gaultheriae, 
1 oleurn caryophyllorum„ 

Jenkins fogpora;· 30 calciu1n ca1bo
nicum, 15 r hiz. ir idis, 7.5 sapo, 7.5 lapi s 
pu,micis, 8 os-epp oleun1 .gaultheriae 

ldeal fogpor. 

250 niastix, 
100 acidum salicylicurn, 

2500 ossa saepiae, 
500 nalrium hyd1 ocarbonicum, 
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3800 calciuni car bonicurn p-p., 
50 oleum menthae piperitae, 
10 anethol .. 

Kámforos fogpor .. 
Pulvis dentif1icius cun1 can1phora. 

Ergzb IIL 

60 camphor a, 
30 iridis r hizoma, 

320 calciion carbonic., 
10 magnesium carbonic., 

tíz csepp oleum r osae. 
b) 250 kréta, 125 magnézia, 125 kova

föld, 4 kámfor. 

Karbolos fogpor. 

3000 calcium car bonicum pp., 
2000 saccharum lactis, 
1300 cremor tar tari, 

2 oleum rosaruni, 
15 oleum geranii. 
80 acidum carbolicum 

II. 1500 creta, 1500 tejcukor. 40 aci
du111 ca1 bolicum, 18 oleun1 ge1 anii, 
160 cochenille .. 

Kalium chlor'icu1n-os fogpor„ 

585 creta, 
3-0 ossa saepiae, 

250 kalium chloricuni, 
120 iridis r hizo1na, 
125 .saccharum lactis, 

10 menthol, 
5 oleum caryophyllorum, 
1 oleum palmae rosae.. (Diet.) 

Comme il faut fogpor: 10 lapis pu
n1icis, 400 calciun1 carbonicum praeci
pitatu1n, 10 kaliun1 chloricum, 10 bo
rax, 40 n.atrium silicicum pulv„, 100 sa
lol, 1 saccharin, 1 oleum iosae, 1 oleu111 
neroli, 1 vanilla, 4 oleun1 111enthae pi
peritae, 4 oleu1n anisi, 40 iridis rhi
zon1a. 

Kreozotos fogpor. 

3000 fogpor-alapanyag, 
60 kreo.sot, 

5 euealyptol, 
5 oleum geranii, 

Mentholos fogpor„ 

1000 calcium car bonicum, 
500 magnesium car bonicum, 
500 terra silicea, 
30 menthol, 
10 ol. menthae pp„, 
2 ol. caryophyll 
3 ol.. ani.si.. 
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l\:lyrr·ha· és bo1 axos fogpor .. 

800 calcium carbonicuni, 
300 i-ridis rhizoma, 
210 1nyrrha, 
300 borax. 

40 nat.riúm. '1yd1 ocat bonicu1n. 

1 

20 oleuni nienthae piperitae, 
ilfillcr fo.opora; 50 myrrha, 50 111ag

nesiun1 carbonicu111, 5 oleu111 111enthae 
I piperitae, 50 borax, 850 calciu111 carbo-

1 

nicu111, 2 oleu111 caryophyllorun1, I 
0Ieu1n citri.. 

Per oxidos fogporok. 

2500 calciuni car bonicum, 
420 ma9nesia carbonica. 
150 na.tri.urn perboricum, 

7-0 oleu1n 1nenthae pi per itae, 
4 oleum anisi. 

Fehérítő fogpor,: 1000 calciun1 car
bonicun1, 40 sapo, 50 calciu111 super
ox~{datun1, 7 oleun1 111enthae piperitae. 

b) 1000 calciu111 carbonicu111, 100 
111agnesiu1n superox:v datu1n, 20 sapo, 
1 inenthol, 1 anetho1, ;:. oleu111 berga-
1nottae. 

Hidrogén.peroxidos fogpor Klink 
sze1int: 92 sapo, 5 calciun1 superoxy
datun1, 3 sapo, tetszés szerint ízesítve. 
Ilynemű fogport a M. Kesson & 

Robbin Newyork cég Calo.x néven 
hoz 1forgalonrba. 

Jf agnesiurn pe1 o.xydat1im cuni. cr eta.~ 
100 magnesiun1 peroxydatun1, 25 sapo, 
885 creta, 2·.5 oleum rosae, 5 oJeum 
gaultheriae, 1 menthoL (Brit. Ph. Cod.) 

b) 100 magnes peroxid 20 kréta, 20 
szappan, 20 menthol, 1 oL anisi, 5 oL 
bergamottae. 

Rózsa fogpor. 

1100 calciu1n carbonicu.ni pp,, 
150 iridls rhizoma, 

30 natriuni h,ydrocar bonicurn, 
5 chininum sulfuricu1n, 
5 olenm flCJ anii„ 

Rózsaszinü fogpor„ 

A fehé1 fogporokat rózsaszínűre 
festjük, hogy 1000 súlyrésziiket rés7f" 
letenként összedö1 zsöljük 10 coccionel
la carmin-nak 40 anin1onia és 60 spiri
tus-ban (70%) való oldatával ·vagy 7 
krapp-vö1 össel s azután ,a levegőn 
szárítva átszitáljuk és ú.ira jól össze
keverjük, 

Szalolos fogpor„ 

500 na.friurn hydrocarbonicum, 
500 1nagnesia carbonica, 
50 natrium h ydrocarbonicum, 

• _ _;_,.:::::;,;;;;.2,±2::-.~ 
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400 calcium phosporicum, 
10 salol, 
14 oleuni menthae piperitae, 

3 anethol. 
Huehard Salol-fogpora; 40 salol, 200 

calcium phosphoricum, 200 creta, 200 
magnesi.a carbonica, 150 natrium 
hydrocarbonicum és 5-10 oleum men
thae piperitae. 

Robin Salol-fogpora:· 5 salol, 25 cal· 
cium és 25 mag;nesium phosphoricum, 
24 natrium hydrocarbonicum, kar-
1nin és oleum menthae piperitae„ 

Szalicilos fogpor. 

10 acidum salicylicum. 
5 oleum menthae pi per itae, 

990 calciurri carbonicum, 
2 oleum gaultheriae, 
1 oleum geranii„ 

Vörös fogpor. 

1000 fogpor alapanyag, 
20 karrni1i, 
50 ammonia, 
20 foapor izesítő. 

Japán piros fogporok: 1000 santali 
lignum, 300 chinae cortex, 20 alurmen, 
80 lapis pumicis, 5 oleum menthae pi
prr1tae, 2 oleum bergamottae. 

b) 2000 lapis pumicis, 500 magnesia 
car bonica, 50 krapplakk, 20 oleum 
inenthae piperitae„ 

e) 12-00 creta laevigata, 20 k.armin, 
500 magnesia carbonica, 50 ossa sae
piae, 12 oleum menthae piperitae„ 

d) 1200 amylum oryzae, 400 creta 
laevigata, 2-0 karmin, 10 oleum men
thae piperitae. 

Pulvis dentifricius ruber: 10 coccio
nella, 1.20 tartarus depuratus, 20 alu-· 
men ustum, 20 ossa saepiae-t vízzel 
péppé gyú1unk s ezt kiszárítjuk és 
porítjuk s azután összedörzsöljüik ti· 
zenhat csepp oleum olivarum és tízen„ 
hat csepp oleum caryophyllorum-maL 

Hason1ó .összett'!telű: Maitényi fog
pora. 

Popp növényi fogpora.: 600 ir·1sz
gyökérpor, 35() cr-eta, 45 puni-ex, 5 lacca 
florentina, 3 spiritus„ 

Puritas.:· 6 sapo, 10 creta, 3 Iacca flo
rentina, 1 alumen ::keveréke illatosítva .. 

Pulvis dentifricius Hufelandi: 300 
chinae cortex, 100 alumen, 600 santali 
ligni pulvis, 5 oleum bergamottae, 5 
oleum ca1yophyllorum„ 

Zöld fogpor„ 

300 cakium carbonicum, 
100 ireos rhizoma, 
100 salviae folia, 

2 oleum menthae pi.per itae, 
10 c.sepp oleuni cary_ophyllorum, 
10 osepp oleum salviae, 
10 csepp oleum serpylli, 
5 csepp oleum cinnamomi. 

D) Szájvizeszenciák. 

Eissentiae odonta]gicae. Tinctu1·ae dentifriciae„ Szájvizek„ 
Fogvizek. Szájöblítők. 

A szájvízesszenciákat víz.zel higítva a sz.ájüreg öblítésére használjuk. 
8éljuk a frissítő, óv.ó, rothadást .gátló hatás mellett az is, hogy a :Szájban 
!kellemes ízt hagyjanak hátra. 

A s·zájvizekbe használatos antiszeptikumokat a száj- és fo.gápolós·zerelkre 
vonatkozó bevezető rész.ben soroltuk elő„ Allkalrmaz.ásuk arányát az egyes elő
iratoknál találjuk meg. 

A szájvízesszenciákat fontosabb hatóanyagaik: betüso1rendjében ismer
tetjülk, az egyes hatóanyaigokhoz csoportosítva a rokonösszetételű, b.ár eltérő 
elnevezésű készítményeket is. 

Valamennyi ·sziájví,zesszenciához a következő használati utasítás mellé
kelhető: Egy közönséges ivópohár ('/, liter) /a.ngyos vízre egy kávéskanálnyi, 
vagy 1 !~ pohárra 25 c.sepp, 

Amerikai szájvíz. 
Essentia dentifricja americana 

Hamb .. V.. 

2 acidum .sulfuric„ dil„ 
60 ·víz, 
75 tinctur a santali, 

0.2 oleum rosae, 
0.8 balsamurn peruvianuni. 
25 t.inctura pyr ethri, 

25 tinctura cinna.momi, 
50 tinctur a benzoes, 

762 alkohol. 

Anethol-os szájvizek. 

1000 alkohol, 
500 VÍZ, 
10 anethol, 
5 oleum cinna.momi, 

~r.·~ .•. „„ .... „„„„„„„„„„„„„~.· „„„„„„„„„„„„„„„„„ 



3 i.soeu.oenol. 
Igen olcsó szájvíz„ 

Eeau de pierre: 2000 alkohol, 150 
anisi stellati fructus, 2000 tinct. anisi, 
3 anethol, 3 oleun1 n1enthae piperitae, 
0.5 oleum eucalypti. 

b) 15 anisi ,stel!ati frnctus, 200 alko
hol (90%), 60 csepp oleum menthae 
piperitae, 60 csepp oleum anisi stellati. 
6 csepp oleun1 menthae crispae, alkan
ninnal, va.gy 0 .. 02 skarlátvörössel ró
zsaszínűre festve. 

TiUit-szájvíz, C„ Bernardi-féle: 70 
alkohol, 24 tinctura myrrh.ae, 2 ane
thol, 0.5 thyrnol, 2 oleum 1nenthae pi
peritae, 1 oleun1 salviae, 0„5 oleum 
caTyophy1lorun1. 

Alkalikus ·szájvíz„ 

5 nat.riurn bicarbonicu11i, 
0„3 a.nini-011.iurri ca1·bonicu11i, 

1 tinctura niyrrhac, 
10 spiritus colonicn si.s, 

3„75 aqua lavandulac, 
160 ~·íz 

Antiszeptikus szájvizek, 
Ka1 bo1sa\·-, hid1ogénpe1oxid-, 

inenthol- stb. tartalo111111al 

50 acidu·m carbolicunl, 
2 thyniol, 
5 nicnthol, 

20 rnlol, 
15 eucalyptol 

1500 alkohol, 
15 oleuni latandulac, 

300 víz, 
10~20 coccionella-alkolwl, 

Antiszeptikus szájvíz, Gali,ppc-félc: 
370 alkohol, 10 acidu1n carholicun1, 5 
thy111ol, 15 oleu111 n1enthae piperitae 
100 tinctma anisi (Herber) 

An,tiszeptikus száJ'l:í.z, Huclta1 d-félc; 
4 acidu111 boracicu111, 1 euca}:rptol, l 
salol, 0.25 menthol, 0.1 thymol, 100 al
kohol, coccione1lával festve. 

Dr„ Arndts .szá,jvíze.:· Liquor h:rdro
genii peroxydati, tinctura r.atanhae
val 

Cananga szájvíz: 8000 alkohol, 15 
menthol, 3 anethol, 15 oleum ylang-
ylan.g, 30 oleun1 ca1·yophyl101um, 5 
oleum ge1anii; 

b) 1.5 oleun1 canangae, 3 oleun1 ca 
Iyophyllo1un1, 3 oleum n1enthae pipe
~ i tae, 1 oleun1 ger anii, 1 oleun1 sal viae, 
700 alkohol. 

Dentol. 1'100 alkohol, 300 víz, 30 gli
cerin, 10 karbo1sav, 10 benzoe, 7 oL 
menthae pip., 15 ol. anisi stcll., 2 ol. 
ca1:1ophyll., 1 ol citri, 2 n1enthol, 10 
coccione1la. 

lllodin szájvíz.:· 15 oleum inenthae 
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piperitae, 2 oleu111 caryophyllol'um, 
O..~ oleum rosarun1, 0.55 oleun1 an1s1, 
1. o menthol, 1 salol, 1 coccionella, 180 
alkohol. (Ph, Post.) 

Mentholin.:' 2 5 rnenthol, 5.5 kcm ole
nn1 ca1 yophyllorun1, 5. '75 :keni. oleun1 
n1enthae piperitae, 35 acidun1 hori
curn, 135 . tinctura. my1 rhae, 60 kcnL 
tinctura laccae 1nusci és alkohol l li
ter 1mennyiségig 

Put3e szá}vize: 0.5 n1enthol, 0„5 thy
rnol, <>0 alkohol, absolutns, 30 tinctu1·a 
rathaniae, 120 liquor hydrouenii hY-
pe1 oxydati (10%) 

0 

• 

Hasonló a DentoZ-szá.iviz é:; I~1 e
\vel Per ltJJdrol szájvize„ 

Pneu.Jnodol: 1 cu.lcaTia chlo1ata és 
!00 Yiz filtrált oldata meg 40 alkohol. 

Rou.ssel s·zá}-vize.: .25 alkohol, 3 o1e
un1 eucalJ pti, 3 th-y1nol, 3 111euthol 
oldatát eleg;vít;iük 3%-os bórsa\·o1dat 
250 gra111n1jával s kiegészítjük 500-ia, 

Dr„ Rörnc1· száj'l'izc; Tinctura dru„ 
ii/'1 „ aron1atica, antisepfi<a.:· 0 5 thY-
11101, 0 5 n1enthol, 01 saccha1in, 70 cÍl
kohol absolutus, 10 tinctula ni~ 1·that', 
120 h~ diogcniu111 pc1·ox;.-datnni. 

Aro1natikus szájvizek„ 

25 li.onuni ,gua}aci. 
25 J11.1J1 rha, 
15 car .vop/1ylli, 
10 cinnarnoniu1n, 
2 olcurn ca1 yphyl/01 u1n 
2 olr1un nientltac piJJ. 

10 cocc ionclla, 
0 l nlun1cn, 
U.1 /,a{iun1 carbonicurn 

1300 alkohol (96% ), 
500 aqua 1osae, 
~\ olc napi állás után fil11 ill.iuk 
Ez eJ;p;ult készí1nién-:i eredeti l'lő

i1ata a kö,·etkcző \"olt: 
An.athc1'in száfviz l~opp c1 cdcti clö

i1 afa alap.ián.:· 10 .kaliun1 11itricu1n, 10 
n1)-1Tha, 4ű resb1a hruajaci, 80 alkohol 
frun1.enti. 1200 a1koho1 cochlearü1l•-
1 ől 2 ó1 ai állás után ledesztillálunk 
1600 .gran1rnot s ezzel 10 chinae cortex 
10 l osae peta1a, 10 cochleariae fo1ia. 
10 sa!Yiae folia, 10 h copodii he1 ba, lJI 
rutae herba, 10 alcannae l'adix, 10 ar-
11101·aciae radix, 10 pyrethri radix, 10 
Yetiveri iadix, 10 sinapis sen1ina ke\·p-
11éket ll:'f olc napig áztatjuk s sziirés 
után hozzáadva 10 spiritu:-; aethe1 is 
nitrosi-t, filtráljuk. 

Elixiruni dentifri-ciu1n.~ l ci1111an10~ 
ini co1 tex, 2 anisi stc1lati f1 uctus, ::'! 
ca1yoph:ylli, 8 n1enthae folia, 8 tinc
tura henzoes, 20 tinct„ coccionellae, 8 
tinct. guajaci, 8 tinct p~·rethri, 1000 
alkohol (80% ). 

Ibol.va szájvíz: 500 alkohol, 30D iú
zsaolajoldat. 300 iris-szesz,, 10 gl;i··cerill~ 

f 
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0„5 oleu111 an1ygdala1 un1 a1nararun1. 1 Pohlniann benzoe-szá}vize.:· 40 allls1 
Pfeffermann szájvize.~ 36 anisi stel-1 fructus, 2-0 cinnan101ni cortex, 20 aci

lati fi uctus, 4„5 caryophilli, 4 5 cortex dun1 benzoicun1, 20 .guajaci resina, 2 
chinae rubrae, 864 alkohol (80%) 1 I pyrethri iadix, 1200 alkohofüúl :készült 
oleun1 n1enthae piperitae. tinktura, 1 oleun1 menthae piperitae 

Terpineolos szájviz.: 800 alkohol, 200 é,s 150 spiritus cochleariae„ 
YÍz, 15 szappan, 30 terpineol, 50 glice- Pohl1nann-féle .száivíz. Három faj-
1in, 10 ol. n1enthae pip .. , 2 n1enthol, 1 tája készül: I. 320 spir. anisi comp. 
ül. ca1 ~- ophyl1oru1n, 5 ol. anisi, 1 ol 16-16 tinctu1a coccionellae, :benzoes, 
citl'i, 1 Yanillin, 50 benzoetinktura, myrrha.e, extr„ ireos, ivarancusae, spi-

JJ! me V rilliei- e szá,jtinkturája: 62 lanthi, 20 extr „ py1 ethri, 1 pe1 ubal
cinnan1on:!i cortt:•x, ·!6 citri cortex, 24 zsa1n, 4.06 oleun1 n1enthae pip. Egyné
car~'oph;v11i, 31 l osae petal.a, 250 coch- hány napi kever.getés után filtráljuk: 
]eariae herba, 1 :liter a1koh-ol. II. 15 tinct. anisi simpL, 16 tinct auisi 

Az ~ron1a,tiku.s tinktn1ák közé so-1 stellati, 1 herba spilanthi, 1 rad„ p~1Te-
1 ozhatok n1eg: thri, 2 benzoe, 20 n1yr1ha., 4.0 Tad. iva-

Eau dentifricc de Prudhonirne, 1ancusae, 8 rad ireos, 3 coccionella, 
Giintlicr s:zá}vize, Jackson .s·záJvize, 1256 borszesz. 8 oleum menthae piperi
Lourill száfPize, Ttésor de la bouche, tae, 0„2 oleum cinn.amon1L - III. 180 
Jlfallard ~zájvize, Jlfialhcs szá,jvize, spi1itus anisi con1p., 480 tinct. valeria-
!:'tb. nae, 1920 tinctura i1eos, 1200 tinctura. 
Aron1atikus szájvizek illóolajokkal. 
Bh'l szdjvi.zc: 5 csepp oleun1 n1en

tl1ae pipel'itae, 42 alkohol, 67 infusun1 
lllf' li ssae. 

lJ.'.othc szá}rizr :· 0.5 olcun1 1ncnthac 
pipe1·it;-1e, 100 alkohol (9±%). - 0.3% 
ueidu111 salic:'I Jicun1-n1al is f'orga]on1-
ha 11 ' ;-111. 

!Jr. ]>1 i(sfl11 szájri_~e.: 6000 alkohol 
n>O% l.. JOOU \íz, lü olrn1n cH1·i, 40 oleun1 
1ne11th1ie pipl'riiae, 10 oleu1n foeniculi, 
1 oleu1n 1·osa1 unt. 

T!iiel '-:.~·aJc1.zr·~ 2 oleu1n 
c1 ispae. 2 olcu1n sal\ ia0, ±0 
1 (jf) \ íz 

n1enthae 
alkohol, 

Benznc~a' as szájvizek. 
:2111111 all.ohol, 

80 aciduni bcnzoif'un1, 
il l-/1.1Jrnol, 

~;í oleu1n r uralypti, 
iO coccionr/la-sprit 

Lás<l a rl'h:'I lllOIO:-'. szú.,h izeket is. 
.Jn1e1i/1(/i szd}riz bcnzocf';avval.: 8 

<1f'idn111 benzoic11n1, 4 th~·1110J, 10 csepp 
oll'Ulll encaly p1i, 12 csepp olcun1 111eu
thae piIH_Titac, 12 csepp oleun1 gaul- j 
theriae. 2 csepv olfn111 tlrsnli, 600 al
kohol, 

J<;be1 nJann szá}tiz(: 100 au1antii fln
\' edo, 50 ci11na111onli co1 tcx, 20 caryo
Ph:'l lli, (i0 anisi :;Íl"'llati f1 uctus, 5ü 831-
y_iac folia, 35 resinn benzoes, 20 cocciv-
1tella, 20 alun1en, 1000 nlkohol, 10 oleun1 
nH-·nfh<te riiperitne, 3 oleu-111 anisL 

.!uck'IOI/. s:zá}rize: .10 cortex .au1au
tii 10 ang·c1icne radix, 30 guajaci lig
nnni. 12 ln1 l~nn1nn1 t0lutanum, 12 re
'8inn bcnzoes, ·± balsa111 pe1uvianun1, ::l 
inyr1ha, 500 alkohol (90%), 

Dr. i.1liller '?:cá}1 1ize:· 30 acidun1 ben
zoicun1, 2.5 ih:-. 1nol. 150 tinctura iatan
hiae (vcl. euca])ptil, 880 alkohol. rn 
oleun1 1nenthae piperitne„ 

Lenzoes, 12-00 tinctura n1yr1 hae, 7'S 
tinct. spilanthi, 60 tinctura pyrethri, 
20 balsan1u1n pe1uvianun1, 3 oL cinna-
1110111i, 4 o1cun1 caryoph., 15 oleu1n 111en
thae pip., 24D tinct. coccionellae„ 

Rut-J1cr fo1 d szájvi-ze.:· 3 acidu111 be11-
zoicun1, 0.25 th~:·rnol, 15 tinctura euc;i
lyp1i, 100 spi1"itus, 0.75 o1eun1 n1enthae 
piperitae„ 

Spiritus anisi con1positus a fenti 
elői1atokhoz: 1 anis, 1 csilla,gánis, 26.5 
borszesz, 5 víz A tinkturák előiJ atai.: 
Coccionella tinktura: 1.3 ti11ktu1·a coc
cionellae és 27 .bo1 szesz„ Benzoe és 
1n_yrrha.tinktu1·n.~ 1 gyanta és 27 bo1·
szesz. Tittctura freos:· 1 vi0Iagyöké1 
és 13 bo1·szesz„ 1'inctu1a ivarancusac.:· 
1 gy·ökél és 24 bo1 szesz„ Tinctu1 a. spi
lantlii: 1 herba florescens rec és 5·1 
spiritns. (Be.ss.) 

Bórsavas szájvíz„ 

40 bór ~av, 
100 bcnzoctinktura, 

lGDO alkohol, 
1() al. eukal_vpti, 
10 ol. 1ncnthac pJJ., 
6 ol„ ani'ii, 

Chinosol-os szájvizek, 

6000 al/,ohol. 
.-! eltinosof, 
± olcun1 ciJ111arnon1i. 

60 olruni 111enthac JJiJJCJ itac, 
:ZüO brnzoe-.;;zesz. • 

2000 riz. 
lúO coccionella-szcsz. 

b) 0.2 chino:;o], 2-00 \'ÍZ, 50 spiritus 
(90'.!fi), 01 n1pnthol, 0„05 heliotropin. 

() 30 chinosol, 600 spiritu·s, 400 víz, 
5 oleu111 n1enthae piperitae, 5 anethol. 
(Fiitsche.) 



Eucalyptol-os szájvizek. 

2Q eucalyptol, 
20 menthol, 
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180 vízben való oldatát 
s a folyadékot ülepítés után filtráljuk. 

Összehuzó szájvi~k„ 5 oleum car·yophyUorum, 
1 oleum gaultheriae, 

0.1 heliotrapin, 330 tinctura gallarurn, 
10 aether a.cet.icus, 330 tinctura ra.tanJiiae, 

1000 alkohol (90% ). 330 tinctura pyr-ethri, 
b) 2000 sprit, 3 thymol, 80 acidum 10 oleum menthae piperitae .. 

benzoicum, 85 encalyptus-olaj ,600 víz Dental tinktura: 31 tannin, 6{) extr 
40 coccionella-szesz„ ' ' iosae, 60 tinctu1a aurantii, 3 coccio-

cJ 2 oleum eucalypti, 4 oleum men- nolla, ad 1000 víz. 
thae piperitae, ·5 tinctu1a santali r. My1rha fogtinktura Paschkis sze-
50 tinctura eucalypti, 439 víz, 500 alko'. 'rint: 125 tinctura myrrhae, 125 tinctu„ 
hol. (Hamb. V.) ra ratanhiae, 750 spi1itus coloniensis .. 

Antiszept.ikus szájvíz: 40 acidmn bo- Dr .. V ogler fogtinkturája: 600 tinc-
I'ttcicum, 10 eucalyptol, 3 ment.hol, 1 ~ura ·.~u~jaci, 100 tinc!ura cinnamomi, 
thymol, _ 1000 alkohol, .300 víz„ 3 oleun1 ~5q sp1r1tus cochlear1ae, 5D tinctura 
gaulthe11ae, ch1nae, 2 oleum 111enthae piperitae, 

Formalinos szájvizek„ 

1000 alkohol, 
5---15 formaldehyd, 

5Q myrrha-szesz, 
10 oleum menthae· piperitae, 
10 oleum anisi steUati 

2 oleum cinnamomi, ' 
20 coccionella-.szesz, 

100 víz, 
2-0 ratanhia-tinktura, 

Hasonló. dr .. Fraenkel szá.ivize. 
Kosmin.~ 8 formalin, 1 extractum 

HlYrrhae, 1 extractum ratanhiae 0.3 
sacc~,arin, 350 víz, 650 alkohol é; ele
g·endo oleum menthae piperitae. 

b) J-0 formaldehyd, 50 tinctma rn
t~nhiae, 20 tinctura 1nyr1hae 4 oleu~ 
:i:nnnthae piperitae, 2 oleum ~nisi stel
Ja l,i, 1 menthol, 10 tinctura coccioneJ
lae, 9{)0 alkob ,, (90%) .. 

Lysol-os szájvizek. 

1000 alkohol, 
20 lysol, 

200 myrrha-szesz, 
30 oleum menthae piperitae, 
3 isoeunenol, 

b) 40 lysol, 25 oleum cihi 30 oleum 
rr1enthae pi'peritae, 4 menth~l, 2 oleun1 
caryophyllomm, 900 .spiritus (90%). 

Mytrrha-száj víz. 

OOO tinctura myrrhae 
100 tinctura ratanhia~ 

3 oleum neroli, ' 
3 oleum lavandulae 
5 oleum citri, ' 
4 csepp oleum rosae, 

400 alkohol (90%) 
keverékéhez hozzáadjuk 

10 bomx-nak · 

Peroxidos szájvíz. 

180 hydr ogen-per o.xyd, 
80 alkohol, 
1 anethol, 
1 thymol, 
1 ol,, caryoph,yllo1 u·m, 

Saceharin-os szájvíz .. 

5 saccharin, 
1 heliotropin, 
5 oleil1n menthae piperitae 
1 oleuni cinnamomi, ' 

1000 allcohol, 
25 tinc.fur a coccionellae, 

b) 1-0 saccha1in, 100 eau de cologne, 
20-0 spiritus lavandulae, 100 tinctura 
myrrhae, 600 spiritus dilutus„ 

Szalolos szájvizek. 

25 salol, 
920 <Ukohol, 
0. 4 oleum car vi, 
0.4 oleum caryophylloruni, 

5 o?euni menthae piperitae, nlf tinctura santali ligni„ (Ergzb. 

b) 10 salol-t, 0.75 sachmin-t és 0.6 
nat.rium hydrocarbonicum-ot 15 vízben 
oldunk s hozzáadjuk 0.3 anethol, 0.3 
oleun1 foeniculi, 3„5 oleum menthae 
piperi,tae, 3 csepp oleum ca1yophyllo
rum ,es 3 csepp oleun1 cinnan1omi-nak 
200 alkoholban való oldatát. 

b) 25 salol, 9í5 Eau de Botot (D A. 
V.).. 

e) -0.5 oleun1 ca1,:i, 0.4 oleun1 caryo
phyllorun1, 5 oleum n1enthae piperitae, 
0.04 saccha1 in, 25 salol 50 tinctul'a san· 
tali, ad 1000 alkohol. ' 

d) 30 salol, 1500 sp1it, 5 oleum anísi, 
5 oleun1 geranii, 1 oleun1 menthae pi· 
peritae. 
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Szalicilsavas szájvizek„ e) 2.5 sa1o1, 0.5 0Jeu111 inenthae pipe-
1itae, ú.5 oleum caryophylloru111, 0.,5 
oleun1 cinnan1on1i, 0 5 oleum anisi 5 aciduni salicylicuni-ot 
stellati, 2QO alkohol. 995 Eau de Botot-ban 

Antiszeptikus szájvíz.: 300 salol, 15000 oldun:k. (Ergzb. III.) 
sprit, 50 o1eun1 .geranii, 10-0 oleun1 nlen- Hasonló Starke .szájvize. 
thae pipel'itae. b~ 5 szali~:ülsav, 15 1nenthol, 1000 

.• .lqna dentifricia cunl salolo.: 100 'sprit, 5-00 v1z. 
alkohol, 2 l'esorcin, 2 salol, 1 oleunl Aoathodont: 10 ch·e11opodii herba, 10 
111enthae pipei itae, 2 oleun1 anisi stel- spilanthi oleracei herba, 3 pyl'ethri 

I'adix, 100 alkohol és 1 acidum ·Salic}~-
Iatj, licun1 

b) 50 spi1itus cochleariae, 50 tinctu· Anti-szeptikus s.zájvíz; 2.5 acidum 
1 a chinae, 2 salol, 10 tinctu1a guajaci, sa]icylicunl, 2 oleun1 menthae piperi-
20 spi1 itus inenthae piperitae. - Egy tae, ü.5 oleu,111 cü1namon1i, 1.5 vanillin, 
ká,·éskanál fél pohár langyos vízre. 50 alkohol. 50 tinctura santali ligni, ad 

Euu dcntifrice Vouillet.: 3000 alka- 1000 alko;1..i 
hol ,60 salol, 10 anetho], 10 geraniol, Eau dentif1 icc „Eugenie".: 100 ia-
2i> oleu111 111enthae pipe1'itae„ tanhiae i adix, 5 cinnamomi cortex, 80 

Odol.: a) 89 alkohol absolutus, 8 víz, 'íz, 1 acidun1 salicylicum, 200 alkohol, 
2 n1enthol, 0.5 salol, ü.-05 saccha1in, 0 5 110 csepp oleun1 1nenthae pipe1itae, 2 
i'alol, 0.05 sacharin, 0-5 -0Ieun1 n1enthae 1

1 

csepp oleu111 ca1:-;.1·ophyl1orun1, 3 csepp 
1üyeritae, 1 csepp oleun1 cun1ini, 95 oleu1n ylang-ylang. 
alkohol. (Scalpel.) Eau de Viau, Szalicilsavas száJvíz 

e) 3.5 salol, 90 alkohol (95%), 4 víz. cltloroformmal.: 8 acidu1n salicylicum, 
o 2 sacchai"in, .SO csepp -01eUn1 ·n1enthae 80 ~hJoroforn1, 1009 alkohol: 80 ben:;oe
piperitae, 6 csepp oleun1 anisi, 6 csepp sp11t., 10 ?leu·111 c1!11;i-a111C!1!1I: 800 v1z .. 
oleun1 foeniculi, 2 csepp oleurn caryo- Saccha;ri~~·°.r; szal!)cil-szaJvi;:~ 6 ac1-
phyllorurn, 1 csepp oleuni cinnanionli. du111 sa]1c~J1cnn1, „ saceha11n, 200. al-
(Vegali-Ackeiblome.) k?hol, 10 csepp oleum menthae p1p2-

, r1tae 
d) 90 alkohol (90% ), 4 v1z, 0 .. 2 saccha-

1 in, 3.5 sa1o1, 1 csepp oleu111 cinnan10-
1nL 2 csepp oleun1 earyoph:y·J101 un1, 6 
csepp olenn1 foeniculi, 6 csepp oleurn 
c1nisi. 60 csepp oleuni n1cnthae pipcri
tne .. rn1 Zikes) 

Saponin-os szájvizek„ 

20 acid·urn boricunz, 
30 ('Xfractuni quUlayae, 

250 .olycerin, 
200 spirifup, <;aponatus, 
500 allw/10l (90% ), 

J rnlol, 
10 olrurn rnenthae piperitae, 
U 5 ralanhiac ra.dix. 
}~z előilatot Borol né'i·en Diete1ich 

a iánlja, 
Taylor habzó szá.}vize: 500 quillayae 

eo1 tcx, 500 g-lycerin, 75 111a.triun1 ,salic}
licu111, 30-0 alkohol, 100 víz-ből néhány 
napi állás után a tinkturát lefiltráljuk 
s hozzáadjuk 4000 sprit, 10 oleum 
!yer?an1ottae, 3 oleurn car~rophyllorun1 
es a oleu111 gau1the1"iae-nak kar111innal 
festett oldatát. 

Odontin .szá.iv·íz:· 120 quillayae cor
tex, 4 01 seille, 500 alkohol, 600 vízből 
készült tinkturábau oldullk 0.1 helio
tropin-t, 0„5 oleum anisi-t, 1 oleum 
1nenthae piperitae-t s a folyadékhoz 
6~1 g]ycerint elegyítve néhány napi ál
las után flltráljuk. 

Szájöblítő ecet 
_\cetu111 dentifi icium. 

25 tin.-etu1'a chinac corticis, 
25 tinctur a cinnan1.onii, 
35 spiritus cochleariae, 

250 ecet (6%), 
10 tinctura coccionellae. 

Acetum stomaticum: 200 tinctura 
spi1anthi oleraceae co1np., 200 spiritus 
coch]eariae, 100 tinctura aron1atica\ 50 
aethe1 aceticus, 30 ecet.sav (90%-osJ, 5 
szalicilsav, 400 víz, 5 coccionella-por, 
1 oleun1 salviae, 1 oleun1 n1enthae pi
peritae. 

l{eve1és után 60~70°-ra hevítve fil
tráljuk. E.gy pohár 111eleg vízre egy 
te~skanálnyi. SzájöbJítés1 e étkezés 
utan. 

Eau de 
Tanninos szaJv1z. 
Botot Essentia dentifricia 

Botot. 

50 ir idis r hizoma, 
5 cinna1nomi cor te.x, 

25 galangae radi.x, 
25 cai yophylli, 
25 ani.si stellati fructus, 
10 coccionellai 
5 tannin, 

1-0 oleunl rnenthae piperitae, 
0.1 lcumarin, 
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ú.75 oleum neroli, 1 készül 
0.5 oleum rosae„ j b) 1 thymol, 99 Eau de Botot (H A 

1000 sviritus dilutus. V..) 
Hárnm napi állás után filháljuk Amerikai szájvíz: 1000 alkohol, 5 
(Ergzb. IV.) thymol, 300 glycerin, 2 acidum car-

bJ 100 alkohol, 5 tannin, 20 ol. anisi, bolicum, 2 safrol, 4 geraniol, 6 oleum 
5 ol. car yophy llorum, 6 ol cinnamomi, eucalypti, 5 ca1 vacr ol, 250 víz. 
5 ol menthae pp„, 10 coccionella„ b) 2 acidum sulfu1icun1 dilutu1u, 60 

e) 1000 alkohol, 20 anethol, 10 oleum \ÍZ, 75 tinctma santali, 0.2 oleum io
caryophyllorum, 10 oleum cinnamomi, 1 sae, 0.8 balsarnun1 peruvianum, 25 
3 ol~um me~thae pipe1itae s elegendő tinct1;1-ra ze~oariae, 25 tinctura cinna· 
cocc1onella-t1nktura n1on11, 50 t1nctura benzoes, 762 sprit.. 

(Hamb. V) 
Thymol-os szá,jvizek. 

1000 alkohol, 
10 thyrnol, 
10 oleuni rnent.hae piperitae, 
50 1nyrrha infusio. 

Myrrha infusio: 50 my11ha-sprit., 
12.5 alkohol és 0.15 oleum eucaJypti-ből 

~4nierikai antiszeptikus szaJvz.Z;' 1 
thymol, 100 alkohol (90%), 10 glycelin, 
5 chlororforn1, 1 oleun1 n1enthae piperi-
tae, 15 oleun1 eucalypti, 2 oleun1 cit1i. 

b) 0„3 thy111ol, 30 _spiritus arornaticus, 
30 spiritus cochleariae, 50 tinctura Ta
tanhiae, 0„5 oleu1n menthae piperitae, 
0.1 oleu1n car·yophyllorun1, 

E) Szájviztabletták és szájlabdacsok 
A szájvízá.polószereket, illetve an3-.agokat ne1ncsak .po1 ban és oldatok

ban, hane1n oldódó tablettákban vagy közvetlen használatra ·szánt labdacs·ok 
~lakj~J?an is szokás for:g.alon1ba hozni. Ils készít1nény0k a ~·zájriztablettdk 
es sza1labdacsok„ 

'8zájvíz-t.abletták. 
A szájvíz-tabletták alapan~yaga rend

szerint natrium h,ydrocarbon-icurn. Ezt 
összegyúrjuk megfelelő mennyiségü 
szá~vízesszenciával s tablettákká saj
tolJuk .. Ilyen esszenciák: 

Arornatikus 8'ájvíz-tablettákhoz: 500 
alkohol, 40 anethol, 60 oleum menthae 
piperitae, 30 oleun1 calan1i, 10 thym-01. 

Borsmenta szájví.z-tablettákhoz: 500 
alkohol, 40 menthoI, 30 oleum menthae 
piperitae, 20 acidum boracicum. 

Botot szájvíz-tablettáhhoz: 500 alko
hol, 40 nienthol, 5 oleun1 cinnain1on1i, 5 
üleun1 car3'"ophylloru1n 40 vanillia
sp1 it„ 40 1ny1Tha-sprit. ' 
~Wenthol szájvíz-tablettákhoz; 500 

teJ.cukor, 1.sac~harin, 2 he-liotropin, 10 
ac1dum sahcyl1cu1n, 10 glyce1in, 100 
ment.hol, 50 alkohol, 2 oleun1 iosa1·un1 
.synth„, 3 eosin. 

S,c:llvellae antisepticae Antiszeptikus 
sza1tablettálc: 1 acidum henzoicun1 50 
acidum boricum, 1 acidun1 carbolic~m 
8 natriun1 bicarbonicun1, 8 gun1mi ara~ 

bicun1, 012 ka1nlin, 0„24 saccha1i11, 0.2 
thy1nol, 1 oleun1 1nenthae piperitae. 
0 5 oleu111 gaultheriae. 

Összekeverve, vízzel granuláljuk. A 
nyert sze1ncsés 111asszát vékony réteg
be kiteregetve, egy órahosszat 45°-ra 
való rnelegítéssel 111egszá1ítjuk és 100 
db tablettiv{1 saj!oliuk 

Száj labdacsok. 
Ca choux a1 on1a tisées. 

1000 guniini a1abicun1, 
4000 cukor, 

10 aciduui tartaricu1n, 
1 moschur;, 

10 a(;idunt sa1icylicu1n-ból 
készült péphez hozzáad.iu'k 

5 oleu.1n ro.sarurn, 
1 oleum vet-iveri, 
1 cibet, 

50 alk:ohol-ban Y aló oldatát s a ke
n1ény pépet apró pilulákká alakítjuk, 
vagy apró tablet!á,kká vagdaljuk, me
lyeket beYonu1ik ezüsttel. 

IV.. A kéz ápolása. 
.A :kézbőt ápolása ug:\:-anazon elvek szoiint s ugyanazon készít111ények

kel tbrténik, n1int az arcbő1é. 
, Az ép körömle~ez fényes, sín1.a, áttetsző állon1ányú, rózsásszínű és sza-

ba.lyos~n ivelt alaku. A :körömlap tú1vastagság,át csiszolással szokták csök
lk!'lnten1 .. s .. esepleg ~i~ny·zó s~ínét pedig pirü'sítószerekkel pótolni A hiányzó 
fenyt ikoromf.enyes1tokkel egeszítik ki. A lapos széles kö1 öm az ujjvége'k_ ösz
.szenyomog,atásával, puhító :kenőcsökke_l s a környező bőrrészek · to1npa esz- -
\köz~el töTténő visszatologatásával s alapos n1osásával és kefeJésével szü.ntet
heto meg. 

'~ 
->~:_; 
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A rendszeres kézápolás legalábh heterrkin,! ismétlendő a körömvégek 
ovális körülnyírásával, a hártyás bő1·részek felpuhításával, levagdalásával, a 
köröm csinosításával és szarvas'börrel történő fényesítésével. Fénytelen, sá-· 
padt köröm fényezésére kör ömemailokat, esetleg körömlakkot szokás al, 
kalmazni.. 

Az ápo,lás menete a köv·etkező: A bőrt és a körmöket langyos vízben 
szappannal és puha kefével 2--3-szor gondosan megtisztítjuk .. Érzékeny bőr
nél a mosdóvízhez kevés bóraxot adunk és a kézbőrt illatos, híg glicerinnel 
dörzsöljük be .. Ezután az ujjakat gyúrogatva végigkenegetjük és .bedörzsöl
jük glicerine~ méz~ocsonyávaL Ezután f!; körmök alatti piszkot ~~ .. bőrhá~
tyákat föllaz1tva, c1tromsavas vagy borkosavas oldattal benedves1tjük s ki
száradás után a bőrnyúlványkákat levagdaljuk. Ez.után soI'rend .szerint a 
körö1ncsis7jolá·s, körömhalványozás, körömfestés, körömemailozás s végül 
ese.tleg körömzománe alkalmaz.ása következik. 

Köröm csiszolópor„ 
100 stannuni o.xydatum laevi.gatum, 

40 talkum, 
1 ka1min. 

Illatosításra 0 .. 5 rózsaolaj és 0 .. 3 ber
gamott-olaj. 

b) 100 stanum oxydatum, 0.5 karmin, 
1 1ózsaolaj, 0.4 nárcisz-olaj. 

e) 100 smirglipor (Iapis smiridis), 1 
ka1~n1in, vagy 5 kr app rózsa, vagy 10 
einober, 1 dianthin, 1 geTallium-olaj. 

d) 10 stanum oxydatum, 90 lapis 
pun1icis, 6 csepp lavandula-olaj, 6 
csepp bergamott-olaj .. 

Körömápoló folyadék. 
1000 r óz.savíz, 

20-30 borax, 
70 glicerin 

és megfelelő illat. 
b) 1000 rózsavíz, 1000 kölnivíz, 50 

my1Ihasprit, 50 borkősav, 

Körömfényesítők. 

35 citrom.sav, 
100 víz. 
b) lűO myrrhasp1it (1:15), 25 alkohol, 

3 citromolaj, lű borkősav, .30 víz, 
e) 10 borkősav, 10 myrrhasprit, 20 

kölnivíz, 30 víz. 
Körömfényesítő-paszta.: 50 szappan

krém, 50 zinlkloridoldat {1:10), 2 kar
min, 1 terpineo.J, 1-2 :geraniol. 

d) 75 talkum, 25 dextrin, 5 kar min, 
10 ammonia. Elegendő cukorsz.irupp.al 
összegyúrjuk, illatosítjuk és lepény~. 
kékké alakítjuk. 

Köröm email. 
40 viasz, 
40 spermacet. 

500 lágy paraffin, 
15 eosin. 

Illat:l ylang-y]ang, 2 terpineol, 0 .. 2 
ants aldehid. 

b) 100 chloroform, 10 kemény paraf
fin. 

Körömlakk. 
1 celluloid-ot 

20 acetonnal duzzasztunk s 
78 arnila,c.etátban 

fölodlva illatosítunk .. - A lepattogzó 
laJkk amilacetáttal távolítható el. 

V. A test formáinak ápolása 

A test fo1111áinak ápolására, amint azt a bevezető részben is említettük, 
áltaJános testedzés, tornázás, sportok mérsékelt űzése, fürdőzés stb. stb. szol
gálnak. A külalak abnormitásai közé tartozik a túlságos kövérség és túlságos 
soványság is, 111e1ye.k csökkentésére soványítószere'ket, illetve hízlalókúrákat 
szoktak használni. 

Soványítósze1' ek. 
Az anyagcserezava1ok folytán n1utatkozó túlságos kövérséget, m·ely né

ha kóros jellegű (pl. adipositas-doloro.sa), az u. n .. sov.ány"ítókúrákkal igyek
szünk csökkenteni kalóriaszegényebb étrenddel. Kisebb kúránál napi 2500 ka
lória hcl:1 ctt kb. 2000 kalól'iát szolgáltató táplálékkal, erősebb kúránál 1500, 
legerősebbnél HOO kalóriával fol,tatjuk a soványí.tást. A legutóbbi csökken
tés csak oly erőtel.ies egyéneknél engedhető meg, akiknek szíve teljesen rend
ben van s akik a soványítókúrát nagyobbára intézetekben végezhetik. 

A diéta összeállításában főkép a szénhidrátokat és zsírokat kell ke-
1ülni, illetve koTlátozni. A fehérjetápiálékot túlságosan megszorítani nem 
szabad, mert hiánya legyengülést okozhat. A folyadékfelvétel a napi másfél 
litert meg ne haladja, az alkoholos italokat: sört stb. teljesen kerülni kell. 
A diéta mellett fontos a testmozgás, .gimnasztika, különböző sportok, továbbá 
passzív m-ozgások (masszázs). Szívz-~varok esetén a kúrát meg kell sza:kítani.. 

~J\ soványítókúrák másik alakja 01vosi kezelés melle.tt paiz.smirigy-
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készítmények, pl. glandula thyreoidea adagolása 4-5 héten keresztül, Emel
lett szokásos ásványvíz- és fürdőkúrák rendelése. Ezeknél leginkább csak a 
hashajtó hatáson múlik az eredmény. Az u. n. Ortel-féle kúra főkép a folya
dékmegvonáson alapszik A KareU-kúra tiszta tejdiéta napi 8-l<l-12 deci tej 
adagolásá"al. 

Soványító pilulák.:' 10 extractum fuci vesiculosi, 2l'i extractum frangulae, 
5 :kalium sulfuricum, 1 althaeae radicis pulvi.s, s elegendő fuci vesiculosi pul
vis száz db. piluláí.-,a. Naponta három-négy ,szemet, tíz héten át 

b) 10 extractum fuci vesiculosi, 3.3 kalium sulfuricum, 1.65 kalium bro
matum, 1.65 kalium jodatum, száz db,, pilulára, melyeket belakkoznnk Naponta 
három szemet„ 

Ugy az a) mint a b) csakis orvosi felügyelet mellett 
SovlÍ/flyító tabletták. Tablettae glandulae thyreoideae Naponta két

szer egy fél tablettától emelkedőleg ~-szor Y, tablettáig, 
iGraziana késm.tmények liásd: 'a Marienbadi tabletták címen. 
b) extracttim fuci vesiculo.si, 10 extra.ctum eascarae sagradae desaniara

tum, 10 extractum frangulae, 24 tejcukor, 100 tablettára, melyeket bevonunk 
kakaovajjal. 

Soványító tea, Dallof-féle: Anthylli florns, sennae folia-in toto, uvae 
ur·si folia, .Iavandulae f.olia, fucus vesiculosus, plantaginis flores, schini mol-
lis fruotus keveréke (Thoms és GiLg). 

Sápadtság és soványság kezelése: 
Az anyagcserezavarokból .származó sápadtság {chlo10.sis) kezelésére fő

képen a vaskészítményeket ,szokás rendelnI s ezek mellett még belsőleg alkal
mazott erősítőszerek és gyógyszerek használhatók. Ilyenek elsősorban óborok, 
aszuborok, a china- és ·vastartalmú bor-01f, melyek készítésmódj1át az első 
kötet Vina rnedicinaJia e \mű fejezetében ismertettük. 

A vasas labdacsok: Pilulae Blandii, Pilulae ferratae, vasas tabletták: 
TabuleU.ae feni prntoxalati, Tabulettae fersani stb.,, amelyek használatánál 
az orvos iendelé.se és utasítása ne-m ·mellőzhető, továbhá a porok, cseppek, 
vagy .szi1upok alakjában rendelt v.a:s-, chinin·-, vagy arzén-, foszf.ór- stb„ tar
talmú gyógyszerek, n1int: ]'erratin, l_i·errosomatose, ·Chininum ferro citricurn 
és n1.ás vassók, Bolutio arsenicalis Füwleri, Elixirium ferri albuminati, Siru
pus fe11i jodati; Sirupus hypophosphitum compositu,s stb. 

A vas mellett a legfontnsabb gyógy.szer az orvosilag álttl!lánosan ren
delt arzén: Pilulae ferri, arsenicale.s, Pilulae asiaticae, Arsycodyle, Arsy1lin, 
Arsoferrin, .Solu.tio arsenioalis Fowleri st-b„ a,Jakjában, 

A vas és arzén mindig ét-Jkezés után adandók; az arWnadagok las.sú fo
kozásával a inaxirn-ális adagig s azután ismét fokoztosan visszatér·ve a kezdő 
adagho„ PI: Rp. Solut at'senic, Fowleri 5.0, Tinct. ferri pomati 10.0 M,. d. ad 
vitr„ .gutator. S. 3-.szor naponta ~ cseppig és vissza, .. Etkezés után. 

A gyógyszeres kezelés mellett fontos .a .ió táplálkozás: vegyes és főkép 
fehérjékben és szénhidrátokban gazdag ételek fogyasztása - zsírok korláto-
zásával. Bőven fogyasztandók a friss főzelékek ,(paraj, karfiol, spárga, cékla), 
a vitamin.tartalmú tej stb. E mellett nyugalom, gy,akori fekvés, kellő bőr
ápolás, fürdök a.Jkalrnazandók„ G-yomor-alterációknál tüneti kezelés szükséges, 

Titkos szerek és különleges.sé.uek a test formáinak ápolá.sára„ 
Grazia labdac•ak; hamoglobin és vas saccharnttartalmú labdacsok. Ha

sonló összetételűek Lenclos erőlabdacsai. 
Eau de Colid, a kebel szépségének ápo.Jásárn 4,35% kivonatanyag tarta

lomm.al: m.as.tix, benwe, tömjén és cascari1la borszeszes kivonata„ Hasonló célra ajánlják ,az: 
, Eau ,de lnnon-t, amely keserűmandulaolajjal és fahéjtinktúrával illato-srtatt filtrnlt vfa 

Kalloform Gri:ife 8.37?-ó ásványi 1anyagot, 26.4% nitrogéntartalmú anya
got, ű.86% foszforsavat, 3„4% konyhasót és a bab szövetelemeit tartalmazó kúszítmény. 

. Keleti labdacsok Heil-tól soványság elleh: db-onként0.0016,acidum ar-
senico.su-mot tartalmazó extractum aurantii-vel készült labdacsok. 

Kelet.i erőpor, Indiai erőpor, Avaton-féle: hüvelyes gyün1ölcsn1agvak 
(bab, bor só, lencse) és rizsporát, cukrot és konyhasót tartalmaz 

Lait l'Apy, Luper, Pa1is: illatosított benzoespi1„ 
Pilulae orientales R,atié: kem·ényítő, kukoricaliszt, búzalü.;zt keserű és ..... ··=' 

aiomatikus m.a.g keveréke jelentékeny aTWntartal-ommaL ' -~',~'„ié4r'~· 
Pilulae Robose V'ér.tes, Lugos: chininum sulfuricun1, fe11 um carboni.

eum saccharatum és extr,actum gentianae tartalo1nmal stb„ 
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lfeg~rnlí~h~t~ük \ égül a pupill~.tágító~n~kPPok~~~l~?a s~;hf!tágító-
Puvillatamtak A szembogar '·"'g')'og k" k "k. 

k t k · Jkaln1az111· Ily mydr1•at1cum-0k a ovet ezo .. szere e. szo .as a . . . . 
a) 1 atropinun1. m.ethylíJ'l_.tricum, 

99 víz, ' 
b) 0,20 emnydrin, 1{) vrz. ' , b' hl · t 10 víz, 
e) 0.05 atropinun1 sulfuricum, 0„01. hydrru:gy~um lC -ora um, 
d) 0„10 homa.tropinum hrdrobrom1cum, 1-0 v1z„ 
e) 0,02 hyoscyamin, 10 v1~, , 
t) o 02 duboisinum sulfuncu,m, 10 VIZ. , f ld l d 

) Ű.Ol--002 scopolamin, hydrobromicum, 10 yrz, 1 csepp onna e 1,„ , 
iupillasi,űkítők. ú.1 p~iysostygminum sulfuricum, 

lű viz. . . 1 d . , · bichlmalum b) 0„05 phJrsostygminun~ sal1cyl1cun1, 0.002 1y ra1gy1urn • 
-0.0l natliuin chloratum, 10 v1z. . _, 

) 01 pilocarpinum hydTochloncum, 10 nz . l l t 0,00
2 bJ 0.02 pilocarpinum hyd~ochloricun1, 0„01 nat11u~11 el 01a u111, 

h'.'-<l1a1gyrun1kbichlob1·atu1mp,ple~t~~z~e <;'""DlO'álnak s csakis orvosi lendeletre szol-E szere szen1· e cse ~- e 

gáltathatók ki 

VI. Pipereszappanok. 

'.\. i 81 e-szappanok tiszta sZ1a.ppanala.pany~~9k~ól go,ndosan e~ő~llí~~~~ 
illato;íto1t~s tijbbnyire d1~gfestett k ízlt,s,~s ~{;~~1':;1~~~iaf~~~;~:1.~t~~~:i .. ' , 
trális ÁÍ~~~;;~~~k n~gbbn~~i~;~~~~;J1afug_;;ú és ·1kókus~fsí1Á_ a:~~;~!~:~P~~1~k~ zsiradékok :kisebb mennyiseget lS swkas hozza r:ver "t"szta le yen. szükséo· 
hoz _hasz,~á~_t f8;:ggyúfi 1t!l~\&'oksz1{1~ ,k~a.~~:~fi~ as 1;:~:6képe~sé.g f0:[.ozá~ár.a s~of. c;i;;.eten goztolcseren i a JU · 0 ~ 1 kk . vtalanít.ani kell. Ez uITTt 
~!„l s ha 2%-nál ?-l'a,ga~abb a s~v~a~ti ,rrg~ga~iake~~IjsJ'k .s a keletkező szappant 
történik, hogy szan11tott lneuny1segu u 
ülepítéssel elkülönítjük. , . 'k · .: · festékek (01-1%-nyi men;,, 

Szappanok fPfltésérr, h~1s7:11a1h?-'.o. ~s__1;.ak_y1 amel ekbői igen minimális 
11\ iség'ben) Yagypt0 dig lug~ ll-o :in 1 I;,n~~ste~e., '.:.. EY t 'bbiak közül sárga 
n;e111r~:1.;.;ég szüksége~ .intenz1v. sz1nezod_:8 ele~e~:1e„ z __ ué~ben· a zsírban is 
fest.ék~'k: a_ fl_n~J}'P·::eiJÜo ( 11:~~-1~~ii)0 }003 ko~·-~:ei~n~~is~~b~~} \~·.:nsp~rens ~s hideg 
ol<lodo ,111~_tf!-,n1l.'i·'1Iga ki ... ~ :~ h:i). 'lható Piros festélc,:· a Thodam1n, mely 
úton keszulo sz;apµano. loz 18 aSZI]-a · · k.. oldódik és 100 kg 
különösen alkohollal eldörzsö1ve, v1z~e~1 J,g~n '1 onnyd~~~ 1 nálják n1é0' az 
szapp,an rnegfc.:;tésére ü.5-1 .. ~. ~ienn~'1s~~~ Is e c~en o'ia~~:hitzöld (1-00kg-ra 
eosint erith1ozi11t és posztovoroset lS. hold fes_telc _a~ . ··1d ·s Ke'k fe,..-

' ··1ct \ ']]' ~, ··11 larnint az al1za11n-c1an1nzo l . · 1 ko·) naphtolzo f·" -111 · anszo e• va , . , N „ ·· f tékek a man-
•' "':.l' Clk 'k .t- é · aliZial'int hasznalJak. arancsvoros es , , . 
teku a .. n1e _ 1 ,e. e , s - . b 'k Bis1narckbarna vagy a kakaoheJmassza, r1a1in- e~ -\:1ktor1a-sarga.' arn,a a -·1 . l tt 
ibolyaszin.'l az 'a. ~.~.za~·jn.:7~~1ettfest !'1k~11 ~~~rrfei tő atánvú keveré~ével bárrnely 

~4 znror;;, keli.· es sr.1ga e~ e . .,, - , . 

színárn}falat clérl:etö , , , .... ' yi illóolajok n1ellett az illatos halzsa-
Szappanok 1~lato<;~fasa 7 a a no;·en., 'll · 

1 
okat h1asználják, melye-

111okat. n 11H'síe1 s~gC's ugync;ez~~~ . i~o~a.lt 1 a.t~nkg.ucímen ismertetünk Ezek 
ket nz altalunos iesz,lie1.~ „IV[est:bl~ges11,Ilata.~y:p~anokba csak a lúgálló illat
közül a liideg-ú1;on k~sznlt, to\~ ~a a lug?sldzhid citral citronellbJ, eugenol, anyagok hasz11alhatok, pl. auuep1ne, Jenza e , • 
kun1arin, safrol, terpineol "' ' , r O' l 'd ' úton törté.nik. 

.:\ pipereszappanok eloa1J1tasa_: n~eleg .k P,kY 11 ~g k , pálmaolajnak az 

.:\ liidc_o úton ·~:aló sz~!·PpnngJ;~rtc:~t .a, 
0
? usk:~~~~r~ se:ap.panosodni kezd 

a 111la.ido11:-;aga tesz,1 _lkehetobvedJ1.0gJ irosa lk~~d~tben sűrŰ szapantömeget 111:
s eközben n1eleg 1„ah ~ sza a . a, Ine Y , [ d' „ be is fejeződik„ 
ha1nar liígfol>··óss'\ 1tC'szi 8

, .eküz,?e17 a z~~~s e~~~~~Sékk:f i~8helyettesíthető A. 
E n1ÜYcleinéJ,,a . .ko\:usz-zs11 ekg'1· ·ti:~s~e, h bzana:k s n1inthogy nincsenek kihicleo· úton keszult -szappnno \:1 unoen a 
~ózY~, ininteg·'.\· 8% g:]icc1 int is t~rta~n1aÍ!.\{alk k . denekelőtt a savszán1át 

"~ hideg, úton f{ lcls>~g~ozauc~(! z~1ra,\e oál~~aol~-~ál ·minden savszán1eg-y
kell n1Pgúllap1tanunk ,l\..ok11sz-~s11nal e:, -P, ,'. k :J1 0 5%-ot Ha a savszán1 
~ég: kh o !'.'% sznhar1zs11·:•;;1\"nt Jelent, nia:-; zsno na 
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10-nél nagyobb, ÚgJ a savtalanítás nehezen inegy s ezé1 t a zsí1 t rr1e:i.egúton 
dolgozzuk föl. 

. Savtalanítás végett a 3%-nál ·1nagasabb savtartahnú zsírt len1é1.iük, 
megolvasztjuk, Ú<Yv hogJ- olvadáspontjánál legfeljebb 5-6 fokkal leg:ven n1e
legebb (a kókusz~Zsír kb. 30, a fag.g:yú 50 fok olvadáspontu) és savszán1ával 
arányos mennyiségű lúgot öntü-iJk hoz~á. Ha J?L 25 .kg C!'-',Ylon-kókuszzs~Tt ~ell 
savtalanítanunk melynek savszama 8 ( (vagyrs 1-0üO g-Janak savta1an1tasara 
8.,7 g tiszta KOR arngy 8.7 X 5.7 = 6 .. 2 ,g NaOH), a:kkm e mennyiség savt.ala
nításár,a 0.55 kg káli- vagy-0.465 kg nát1·onlúg szükséges, n1elyet a n1eleg zs1rba 
belekever hetünk: a lúg e1lsősorban a szabadsava.t köti le s azzal szappant. al
kot, 1mely 12-24 órai állás közben fenékre ülepszik s az üled~kről a zsír t1sz
tája le1neríthető„ ~-\. savta.JJl-nítfa.sh-oz szükséges lúgmE'._nnyiseg L1n„= ~s . .s X 
s. sz X 0,0214 ahol zs, s a zs1r su.lya kg-ban, s., sz savszan1. Pl. ,az eilubb1 es\.t
ben Lm= 25 X 8 .. 7 X 0,00214 = 0465. A savt<>lanításnál leváló szappanos ülede,k 
kb. 12----13% vizet, 40% neutrális zsí1 t s 40°/o n·átronszappant taTtahnaz s k,~
tünően használható n1elegúton készülő szappanoknál az e']szappanosítás elo-
segítésére. _ .. 

~\ saYtalanított kókusz-zsírhoz egész 5-0%-ig hozzákC'\„erhetunk, sav111e~
tes nap1.aforgó- vagy ricinusolajat, zsírt, faggyút vagy ezek keverekeit.. K1-· 
sebb üzen1ben a zsírt vízfürdőn inegoJvasztjuk s 30-32 fokra hűtve, a zsír 
súlyának fe;lét '.kitévő 38° Bé lúgot kavarunk hozzá. Ha a zsírokban aránylag 
sok szabadsa'v van, a kevei ék han1ar 1negsűrűsödik, ha igen kevés szabadsav 
"\-au, úgy n·él~a hoss,zabb ide!g is kell k,avarni, n1indadcli,g, 1níg egy ~i:·:ett 
csepp visszae,Jt\- e 1nar nen1 sul~'·ed bele a szappanos keverek be (annak felule
tére ielt ír)„ .:\. sűrü szappant ilJ állapotban vályúsze1 ű ta1 tónyokba öntjük~ 
ahol befödve, az elszappanosodás a keverék önkéntes ff'linelegedése 1ne11ett 
fokozódik s azután lassú lehűlés közben befejeződik 

„A„ fölhasznált lúgn1ennyiség a fenti arányban ne111 elég a kókuszzsí1 
teljes elszappanosítására s ennek az a célja, hogy a szappan ne legyen túI
lúgos és inaróhatású, hane1n n-érni zsírfö1ösleg rnaradjon benne. Ha a kókusz
zsírt nlás zsír-okkal keve1jük, úg~' .a .Júgból .az utóbbiak súl:v1nenn;risé~·ének 
nen1 a felét h.anern csak 40%-át vesszük. Ha pl.. a zsí1a]apanya.g 30 -kg kokusz
zsír, 5 kg dÍsznózsí1, 10 kg faggyú és 10 kg nap1afo!'góolai, úgy 30X0.5=15 kg 
és 20 X 6.40 = 8, vagJ is ;){) kg ·zsírkeverékhcz csak 23 kg ';izet yesziink 25 kg 
helyett és a hiányt 2 kg-nyi vízzel pótoljuk. 

lly111ódon 100 kg zsírból 150 '.kg szappant nyerünk s Így a glice1inta1 ta-
10111 levonásával e szappan tiszta zsírsavt,artal'llla kb 60%„ 

_A. hideg úton készült szappan festéséhez: vagy zsÍJ bau oldható festéket 
veszünk, vagy lúgálló fest-éket lúgban oldunk föl. Az illatszert rendszerint 
alkoho.Jban .oldva a sűrűsödni kezdő, kész szappanhoz adjuk. Illatosítás1a 
csak lúgálló iNatanJagok használhatók, Nagyobb üzen1eknél a zsí1· és lúg 
összekavarására .gőzzel fűthető billenő üstöket használunk, inel:vek szíjhaj
tású foava:..ószerkezettel is el vannak látva. 

Silányabb nih1őségű pipereszappu11okhoz olcsóbb an~ agokat is i-;zoká~ 
töitelékül hozzákeverni. A kereskedelen1ben pl.. néha előfo1·dul vízüyeg.gel 
töltött szappan is, n1Ply han1ar beszárad -és sóval 1étegeze'lt, fakó feliiletévé 
·válik. T,artósabb, de szintén kifogás alá esjk a zsí1kővcl, talcu1n-ll1al töltött 
szappan; ez utóbbiból 15-25%-uyi n1cnnyiségct szokás a szappanhoz keYe1·ni. 
Transzp.a1ens .szappano.kat 30%-os kazeinoldattal szokás tö·.Jteni.. 'l,ültött szap
panok végül a hon1okszappan és a ho1·zsakő.szappan is. 

H omokszappan kókuszzsírból.: 10 kg kókuszzsírhoz 6 kg„ nát1 onlúgot, 
38° Bé kavarunk s ha SŰl űsödni kezd, 3.5 kg vízüveget és 1 kg lúgot, s végiil 
beleszitálurrk 12 kg finom hon1okot. A szappant kék vag~ bar.na festékkel 
színezzük s J\iirbánolaiial illatosítjuk. A kész szappan, ha u1eleg, préselhető i~. 

Félmeleu úton történő szappangJJártás. A hideg úton tö1·ténő szappan
gy.ártást kisebb mennyiségeknél n1eggyor.síthat,juk az u. n. fél1neleg 1~ton 
történő eljárással, n1elynek lényege az, hogy .a zsí1 t 60-iO foki_ a n1eleg1tve 
keverjük össze ·a szá1níto.tt 1lúgigal s 2-3 óráig kavargatjuk„ ..._A.._ festőan:ra.~ot 
a zsírban, vagy a lúgban oldjuk és a kész szappant apró for1ná:kba önthctJnk. 
Az ilyn1ódon készült szappanok zsíralapj,a legalább 50% kókuszzsírt tartal
mazzon s ez utóbbiban legfeljebb 3% szabadzsírsav leg:y e-n„ „ 

Hideg vagy félrneleg úton készült szappanok illatosítására a kö,-etkezo 
illatanyagok használhatók (100 kg zsírból főzött 150 kg szappan1 a sziunítva): 
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Akác-1>zappan:· 5 g kun1a1in, 22 aube- olaj, 150 .ge1ánU•IDC?laj, 150 pálma~·ózsa.
µin, 2? yar~-ya1a,, 300 eugenol, 350 Re- olaj, 75, citron1olaJ, aO h~nzalde~1d, 2 
titg-1a1n-olaJ. Festek: 10 g· fluoresce1n, inesterseges mosusz. Szin: .feher . 
25 g szappanzöld JJiandulaszappan-illat.c 1000 benzal-

Benzoc-szappan.:· 1500 g benzoe (a dehid 75 gerániumolaj. 75 beriamott
z~d1·ba11 oldva), 150 perubalzsam,. lQO olaj Í5 lina.JooL Szín: fehér. 
o·erániu1nolaj 75 bergarnott-olaJ, aO jJf~susz: 250 g ger·ániurnolaj, 250 
::u.genol. Fesfék: 10 g Bism-aTck-ba1na. benzoetinktura, 150 .szantálfaolaj, 150 

('oldc1 eani-szappan.: A 100 kg kó- perubalzsam, 35 pacsuliolaj, 25 izoeu
kusz-zsí1hoz 2.5 kg ce1esint és 5 kg la- genol, .30 m-osusztin·kt~ra, Szín: harJ?-a„ 
noliut is adunk. - 5qo g pá~arózs3:- Orgona;· 1000 g te-rp111eol, 100 hel10-
olaj, 100 gc1ániun1olaJ,_ 100 c1tromol_a.-J, t1opin, 150 anisaldehid, 65 kumal'i~, 65 
75 eugenol, 45 mosuszt1nktura„ Festék: pálmaróz.saolaj, 75 y-Jang-ylan.golaJ, 10 
12 g inetanilsárga metilantranilát, 5 n1osusz !Illesters„ 

Eau dc Cologne szappan 340 g ber- Szín: ibolya. . 
u an1ott-ola j 3()0 cit1omolaj, 10 n-e1olin, Fehér rózsa: 950 ,gerániu!llolaJ,

1
. 250 

]5 roz1naril;olaj, 60 lavandulaolaj, 15 1 páln1'a1·ózsaolaj, 30· pacsulolaJ, 150 IIJ-a
iJ1osusztinktu1 a Festék: 3 g metanil-

1 

lool, 30 dib+o,msty1'0], 5 ci-bet.. Szin: 
sá1 ga. fehér. 

Eukalipt-usz-szappan.: 50ú g eukalip- Piros rózsa.: 750 .ge1ániun1 1olaj, 50 IÓ
tuszolaj,. ]()() rozmarinolaj, ,50 gerá- zsaola.i 1mesters„, 50 szantárlfa olaj, 50 
nimnola,J, 20 eugenol. Festek: 10 g jácintillat (lásd ott), 15 feniletilalko-
n1eta11ilsá1ga vagy zöld. hol, 4 mosusz n1esiers„ Szin: piros. 
Fenyőszappan.~ 45-0 g feuyőolaj, 75 Rózsaszínű rózsa: 1300 g geránium-

borókaolaj, 30 lavandulaolaj Szín: olaj, 200 rózsafaolaj, 15 ylang-ylang
halványzöld. ülaj, 5 dibromstyrol, 5 pacsuliolaj .. 

Heliotrop-szappan.: 200 g peru-bal- Szín: rózsaszín. 
zs<I1n. 200 heliotropin, 5-0 kumarin, 25 Sárga róz.sa.; 750 gerániumolaj, 35 
benzaldehid, 10 dibromstyroL Festék: teai·ózsaolaj mesters„ 20 dibromstyrol, 
barna„ 65 eugenol, 15 vanillin, 15 citronella-

Jbolyasza.ppan;· 3 kig iriszgyökérpor, olaj, 5 n1osusz mesters. S·zín: sárga. 
:150 g; la vandulaolaj, 250 bergamott- Szegfű: 300 eugenol, 150 geránium: 
olaj, 200 sassafrassa-olaj, 200 perubal- olaj, 50 linalool, 50 ylang-ylallJg olaJ„ 
z:.;a1n, 100 linaloeolaj, 100 gerániumolaj, 50 benzilacetát, 3 n1osusz„ Szín: fehéres 
2;) fahéjolaj, l•O n1esterséges mosusz. piros„ 
F'esték: barna„ Széna;· 425 kun1arin, 300 her:gamott-

J(arn-illa-szappan.: 350 be1.gamott-olaj, olaj, 200 lavandulaolaj, 50 nerolin, 5 
100 cit1on1olaj, 200 kanangaolaj, 75 la- .i-onon, 3 mosusz mesters., Szín: fűzöld„ 
-.. anclulaolaj, 50 kö1nényo]aj, 100 mo- Vanil.lia: 420 kurm_,arins.prit, 420 peru
susztinktura. F·esték: 5 g uranin, 5 g balzsa,msprit, 780 vanillinsprit, 144 
n1etanilsár.ga. mirbanola.i, 180 gerániu1nolaj. Szín: 

Lanolin-szappan,:· 250 g bergamott- b.arna: 9ű umbra, 72 aranysárga olda~. 
olaj, 120 lavandulaolaj, 75 eugenol, 50 Ylang-ylan;g: 450 y.Jang-ylangola~, 
cassiaolaj, 12 nerolin. Szín: fehér va,gy 200 pálmarózsaolaj, 100 ger,ániumolaJ, 
rózsaszín. 75 berg.amottolaj, 75 eugenol, 25 citro-
I~iliomtej-szappan.:· 150 g be1.gamott nellaolaj„ Szín: sárga vagy fehé1·„ 

Pilirozott szappanok. Hő és lúgok i.l'ánt érzékeny finomabb illatsze1ek 
csakis teljesen elszappanosított, tehát nen1 .avasodó neutrális szappanokba 
alkalmazhatók. A finom illatanyagot és a festéket a kész hideg szappanba 
hideg úton gyúrjuk bele„ 

"A.z ien~: v-esapadékon készült u„ n. csi,szolt színszappan (lásd Mosószappa
nok) hűtésé keskeny, magas, szédszedhetőfülú vastartányokhan történik. A 
kihült szappantömböt drótt«l apróbb tömbökké, ezeket vágógépen .táblákiká 
és rudakká vagdaljuk és a rudakat ,szappanforgácso.ló..,g-épeu vékony -szala
gokba gy,aluljuk és szárítás után festékkel és i1latanyaggal keyerve a·Z u. n. 
pilirüzó-gépen k·eresztfrlpr-éseltetjük. A piliroz'ó-gép hengerszek, a1meiyibeu 
3-4 heng·er forog különböző sebességgel és különböző irányban. A gyors.ab
ban forgó henger •a .sz~ppant •a l,assabban fo1góh-0z dörzsöli é,s egyik h,~ng~I 
a másiknak adja át az össze.sajt-olt tömeget, melyet az utols,o ,hengerrol fu
részfogas kapar·ókés keskeny szalagokban kapar ,le .. Ez ~tgy,uras.t - h-ogy a 
szappan teljesen egyenletes leg~yen -;- 2------3-.szor -i;neg, kell is~eteli:i-1. Az „ egyen
letessé .gyúrt szalagokat azután ismet s.zappanrudd:a ke}l 's,aJ·~OIJ.!1 s ezert azo; 
kat az n. n. pelotőzbe (peloteuse) mkiuk, melynek husvago-gephez hason!<> 
belső szerkezetében vízszintes hengerben .szállítócsiga forog s a hen.gerbe an-

• 

...
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nak etető száján be1 akott szappanszalagtömeget a heng·e1 a csiga felé i11oz
dítj,a s ez utóbbi azokat előrefele inindig kisebb kereszt,metszetű térbe nj·on1-
j.a a gép elején levő kicserélhető szájnyílás felé, n1elyen az összesajtolt szap
pan rúd.alakban ki nyomul. A n:y on1ás és súrlódás folytán a szappan átn1e
legszik és szalagjai töm.ör .szappanná tapadnak össze„ A túlságos átmelege
dés ellen a gép elülső részét annak kettős :köpenyén átcsurgatott hideg YÍz 
állandóan hűti. 

A pelotőz:ből .kinj omuló sziappan1 udakat vagy a száj,nyílás1a sze1elt 
kézi vágódr.óttal, vagy :külön v:igógépeken darabokra szeleteljük ,s a kész 
árunak megfelelő nagyságú eme darabokat kézi-, láb- vagy .szíjhajtású Pl'é
sekben fémforn1ákba (stancnik) sajtoljuk, amelyek között a kissé még n1eleg 
szappan fényes felületet nyel' és a fémfüima alakját veszi fel. 

A pilir.ozott .szappanokhoz használhatók a hideg úton készült szappanok 
illatosító anyagai is, de többnyire a legérzékenyebb és legfinomabb n1ester
séges illatan~yagok keverékeivel szok.ás .azokat illa.tosítani 

Egyszerű illaJanyagok.:· ben·zilacetát, ge1·anilacetát, te1pinilacetát, ace
tofenon, amilszalicilát, aJiisaldehid, benzaldehid, amilbenzoát, etilbenzoát, izo
hutilbenzoát, n1etilbenzoát, benzilidenaceton, bróm.stirol, citral, kumarin, eu
genül, geraniol, isoeuge110il, moschus, nerolin, f.enilecet.sav, te1pineol, fahéj
alkohol. 

Illatszer k'e'Cer ékek 150 kg pili1 ozott szappananyaghoz: 

Eau de Cologne.: !50 g cit1-0m-0la.j, 
3'75 be1gamottolaj, 30-0 lavandulaolaj, 
75 roz·n1.arinolaj, 75 ner.oliolaj, mes
terséges 150 n1osuszsprit. Szín: fehér 
"\'.agy eg_észen halványsár.ga. 

b) 900 be,rgamottolaj, 150 bergamiol, 
300 citromolaj, -60 citral, 90 neroliolaj 
synth, 30 lavandulaolaj, 3 n1osusz 
spnth,, 30 1o·zn1arinolaj, 

Gardenia 50. kg-ra: 100 linalool, 40 
owhidée N, & C, 50 jacintbin, 20 y'1ang
ylangolaj, 20 heliotropin, 15 ionon, 20 
kumarin, 50 kanang.aolai, 100 mosusz
sprit, 200 styraxsprit, 10 anisaldehicl, 
20 fr.aga1 ol, 20 bouT bonal. Szín: na
rancssárga. 

Gyöngyvirág; 450 ,!inaloe-olaj, 450 
linalool, 300 ylan.g-ylan.g mesterséges, 
300 terpineol, 140 :korianderolaj, 50 ró
zsaolaj m·esterséges, 5 cihet„ Szín: vi
lágoszöld. 

b) 5{) kg-ra: 30 j.ázminolaj s}nfü, 
100 linalool, 100 muguet synfü. N, & G, 
100 bergamottolaj, 2{) eugenol, 20 irisz
olaj (concret), 20 keserű mandulaolaj, 
30 kumarin, 20 ylang-ylangolaj. 

Heliotrop (Napraforgó): 925 helio
tr opin, 725 terpincol. 500 benzoctinktu
ra. 75 benzaldehid, 3{l vanillin, 4 .n10-
susz n1esterséges. Szín: ibolya 

Heliotrop de lv'ice: 750 heilotropin, 
150 neroli olaj mesterséges, 75 jazmin
o]aj inest., 75 ylang-ylangolaj n1est„, 
60 zibethin, 240 ''anillin, 15 keserű nlan
dulaolaj, 360 bergamottolaj, 300 tolu
balzsamsp1it, 45 kun1arin, 10 or;geol 

b) 5 rn-osusz .artif, 250 h.eilotropin, 75 
vanillin, 10 neroli synth, 75 iriszola:i, 
10 'keserű rn,andulaola:i. 1500 peruhal
zsan1sprit. 

Ibolya (1.?iolett): 5 kg iriszgsökér
por, 150 g ~onon conc., 50 iriszolaj, 150 

lavandulaolaj, 300 be1ga1nottolaj, 35 
neroliolaj, 60 terpineol, 15 ylang-,„lanO'
olaj. Szín: barna. · "' 

Ixora 50 kg-ra: 40 g vetiYcrolaj, 20 
cassiaolaj, 10 mosusz synth„, 10 áuis
aldchid, 2 yara-yara, 2 nerolin, 40 pe
titgrainolaj. 2ú orgeol, 100 bergamott
oJ,aj, 40 keserű narancsolaj„ Szín: bar
na s. 

Jácint (Hyacinthe): 60 g dibrom· 
sztirol, 50 phenilacetaldehid, 35 pacsuli
olaj, 100 gerániumolaj, 70 ylang-ylang. 
olaj, 3 ·mususz mesteTséges„ Szín: hal
vány rózsaszín. 

Jázmin;· 150 g jázn1inolaj Inester.sé
ges, 325 teTpineol, 125 izoeugenol, 100 
linalool, 200 benzilacetát, 15 metil· 
ant.ranilát, 500 benzoetinktura, Szín: 
fehér. 

b) 36{) benzilacetát, 90 bourbonal, 150 
linaloeolaj, 60 n1osusz synth., 3()0 ben
zoesprit, 45 canangaolaj, 5 1nosusz. 

Jookey-Club 5-0 kg-ra: 1{)0 neroliolaj 
synfü, 1{)0 bergamottolaj, 8(1 terpineol, 
15 n1osusz synth., 75 petitg1ainolaj, 100 
hel.iotropin, 20 isoeugenol, 

Lanolin"lzappanillat (a szappanhoz 
5'.!b lanolint keverünk): 300 g lavan
dulaolaj, 1{)0 be1.g·amottolaj, 150 gerá
niun1olaj, 150 benzilacetát, 3 n1osusz 
n1csterséges. Szín: világos8á1ga. 

Lavandula; 12-00 .g 1a vanduiao1aj, 50 
y]ang-ylangolaj, 10 cibeL S·zín: fehé
ressárga. 

:..,,ili.orntc,J.szappanillat.: 300 .ger.ú.niu1n
olaj, 100 páhnarózsao]aj, 30 ber.gan1ott.
olaj, 40 iriszolaj. 100 nlosusztinktura. 
Szín: fehér, 

Lóhere: 1{)00 g 
pálinarózsaolaj, J7;1 
bcnzilacctát, 250 
2 nlesters. mosusz. 

b) Tréfle incarnat 
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chidée N. el C., 100 geraniol, lüO ber- Gyöngyvirdg,: 100 Hnalool, 100 ca
gamottolaj, 40 n1imosa, 50 kumarin, 50 nanga-.sprit, 80 muguet .syntih .• 10 jáz· 
eugenol, 30 neroliolaj mest. minolaj-sprit„ Szín: zö,ld. 

Mandulaszappan,: 600 g benzaldehid, Ibolya,, 20 iris pulv., 50 ber:gamott-
75 gerániumolaj, 25 pálmarózsaolaj, oJaj, 65 irisone, 20 terpineol, 15 mosusz, 
vagy 600 benzaldehid, 125 bergamott- 25 iriszoJaj, 50 canangaolaj„ Szín: vilá
olaj, 25 lavandulaolaj, 10 citronella- gosbarna. 
oJaj, Szín: fehér. Lanolin szappanülat: 150 lavandula-

llf osu.sz-szappa.n.: 40 g mesterséges olaj, 50 pálmarózsaolaj, 20 eugenol, 20 
n1osusz 200 .g benzilbenzoátban oldva, bergamioL S·zín: zöld. 
200 perubalzsam, 150 .speikolaj, 50 euge- JJfézillat; 200 lavandulaolaj, 60 ver
noJ, 25 bergamottolaj. Szín: ba.rna. v-e-inolaj, 50 citronellol, 50 eassiaolaj, 

b) 1200 nlosu.gz-sprit, 90 cibet synth.; 30 mézaroma. 
5 mosusz synfü, 300 eergamottolai Napraforgó: 150 heliotropin, 30 bour-
1nest., 120 cassiaolaj. bonal, 00 bergamottolaj, 30 .geraniu·n1-

JVarancsvirágszappan.: 25 g nerolin olaj. 
.alkoholban oldva, 500 berg.amottolaj, Narancsvirág: 75 iroléne, 30 petit-
150 citromolaj. Festék: fJuorescein„ g1ainO'laj, 5 amanthol, 50 g8riániumölaj, 

Opoponax 50 kg-ra: 50 g linalool, 100 5 vanillin„ Szín: 50 kadmiumsárga, 2(1 
opoponaxolaj, 20 anisaldehid, 50 izoeu- vermillon. 
genol, 10 vetiverolaj, 20 gaUltheria- Opopona.x.: 30 opoponaxolaj, 5 rózsa
olaj, 8 n1osusz synth„ 150 cibetsprit, 50 olaj synth., 20 pálmarózsaolaj, 2 pa
cédrusfaolaj. Szín: barna. csuliolaj, 80 1berg.amottolaj, 5 neroli-

Virágszappan' 250 bergamottolaj, 250 olaj, 3 szantálfaolaj, 50 mosuszsprit. 
pálmarózsaolaj, 100 citromolaj, 35 Pacsuli.~ 65 pacsuliolaj, 100 cédrusfa· 
eugenol,4 30 cassiaola.i, 30 mosusztink- olaj, 100 metilszalicilát, 80 cassiaolaj, 
tura. Szín: pirosas sárga, vagy !barna„ 20 .geranioL Szin: barna. 

b) Esbouquet 50 kg-ra: 200 berga., Orchideaszappan: 325 lavandulaolaj, 
n1o~to~a.i, 30 h~ngamio.1, 1-00 lavandul~- 125 pacsulio1aj, 100 geraniumolaj, 20 
·ola,J. uO ge1an101, 3.0 eugenol, 5 veti- kassziaolaj, 10 mesterséges mosu·sz, 
'~1 olaj, _50 n1nsusz~prit, 20 anisalde-1 Fest.ék: sárga. 
lnd. 40 lrnalool. Szm: barna, . Orgonaszappan: 800 g terpineol, 50 
c)Fl~urs de Chme. 50 kg-ra: 40 vetr- anisaldehid, 50 kanangaolaj, 50 euge

Yerol1:!-J, 20 c~ssiaolaJ, 10 mosusz synt.h., nol, 50 br-0mstyrol.. Szín: fehér vag~T 
10 anisaldeh1d, 2 yara-yara, 2 nerol1n, ibolya. 
40 petit_;;rain.olaj,. ~ 01geol, 100. berga Pac,suliszq,ppan~ 200 g paesuliolaj, 
mottolaJ, 40 kesem mandulaolaJ 100 palmarozsaolaj, 100 lavandulao]aj, 

dl Fleui:s des Indes 50 kg-1:a: 100 50 ~ugen~l, 25 cijrone1laolaj, 20 kasszia
.Pac;-;u}1olaJ! 90 ge;1aniol, 250 cedr·usfa.- olaJ Szin: vilagossárg1a vagy kék:es
olaJ, o vetrve1olaJ, 120 'bergamottolaJ, zöld, 
35 ~as~ia?laj, .?5 cinnamein, 100 benzoe- b) 450 pacsuliolaj, 180 vetiverolaj, 30 
spnt Szm:, zold,. . cibet synth., 50 szantálfaolaj, 

e) J/11/e ffours oO kg-ra; 100 lmaloo), Rezedas„appan: 300 geraninmolaj, 
~00 bei g~1111H?.l, 40 i1 iszolaJ, 60 ~eranio!, 100 pálmarózsaoJaj, 100 lavanduJ.aolaj. 
~O nProl10l":J syn!h., ~O szantalfaolaJ, 100 folyékony styrax, 5-0 citronellaolaj, 
30 gaulther1aolaJ, 20 c1tral, 20 1mosusz 50 perubalzsam 15 pacsu1iolaj„ Szín: 
SJ. r~th .. ? kun1arin, 50 cibetsprit synth .. világoszöld. ' 

1 .azelinszappan-i1lat,:· 60 .geránium- Róz.saszappan, fehér; 30 geránium
ola1, 2ü eugenol, 15 .szantálfaolaj, 60 olaj, 100 pálmar ózsaolaj, 250 berga
be!'~'?InottolaJ. Szí:r:: sárga. . mottolaj, 100 citron1olaj, 15 lavandula-

Jf inds.orszappan-illat: 150 oassiaolaJ, olaj, 35 rnosusz tin.ktura. Szín: fehéT „ 
150 szekfűszegolaj, 100 lavandulaolaj, Piros1 ózsa szappan.: 25{) g pálmaró-
5 1}1osusz synth . , . zsaolaj, 200 .gerániumolaj, 200 linalool, 
. 1 lan.o-ylang: 10 JazminolaJ synth„, 50 bergan1ottolaj, 15 pacsuliola,j, 25 
B ·y.anillin, 30 n1osusz .s:vnth., 30 canan- n1osusztinktura. S·zín: rózsa. 
~·aolaj, 40 linaloeo.la.i, 50 geránium-0laj, Szegfűszap,pan:· 500 szegfűolaj, 100 
_() J)ang-y]angolaJ, 2 nerolin cryst. berga1notto]aj, 85 kassziaol.aj, 35 citro-

hozépfi_n.01n szappan..illatoh 50 ku-1a.:· nol1aolaj. Szín: piroa, 
„ ~-llidc: 19 ge~·aniun1ola), l~ na1:ancs- Szénaszappan (New mon hay): 150 
s~n onile\·clola.-i, 20 pet1tgian1olaJ, 20 g kumarin alkoholban oldva 250 ber
c:i lil!tspl'it, 30 n1osusz-sprit, 15 kumarin, gamotto1aj, 150 lavandulaolaj 50 mo-

!'.'{ll(/ntine: 100 geraniol, 60 be1·ga- susztinktura .. Szín: sárgászö.id: 
n1?~toln.i, 2.0. szekfüszegol~i, _20 c~ssi- b) ~Q mosusz synth„, 400 kumarin, 5 
~la.1, keseru 111andu.laola.J,, J-Ü cibet- ne1 ?h!1, 2 mentaolaj, 200 bergamot1 _ 
.-;p_i1t, 100 n1o~nsz-.~p.~·1t Szin: 3 rhoda- oia.J., vOO benzoespJit, 250 styraxsprit, 
n,111, 1 poneeclU-\'Ol'O~ lvO lavandulaolaJ„ 

'6 
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Thridace 50 kg-ra: 30 1 ózao1aj mest, 
50 geraniol, 50 neroliolaj, 100 petit
grainolaj, 100 izoeugenol, 100 por'lugal· 
olaj, 200 ber.gamiol, 100 lavandulaolaj, 
10 koriánderolaj, lű anethol, 50 cinna
mein, 2-0-0 benzoesprit. 

V azelinszappan: 7 kg vazelin 100 kg 
kókuszzsírban oldva, 350 g pálmarózsa
olaj, 75 eugenol, 75 köményo!aj, 50 ber
gamotto!aj, 50 borókao!aj, 25 benzal
dehid, 2 mester s.. mosusz. Szín: vilá
gossárga vagy piros, 

A ·stea1int emaillozott üstben meg
olvasztjuk, az ammoniát, glycerint és. 
vizet külön edényben felmelegítjük 
55-60°-ra és erős kever.getés közben 

belecsurgatjuk a stearint.. Attetsző ko
csonyás tömeg keletkezik, melyet illa
tosHunk ·és dobozokba rakunk .. 

b) 1000 stearin, 500 g!ycerin, 25.5 ká
lilúg 18° Bé, 8330 víz, 140 terpíneol, 10 
aubepine, 10 robinia„ 

Violette de Nice 50 kg-ra: 2 iris 
pulv .. , 5 mosusz synth„ 100 bergamott
olaj, 100 benzoesprit, 20 ionon, 15 la
vandulaoJaj, 50 iriszolaj. Szín: 180 
um·bra, 20 kadmiumsárga, 10 vermil
lon. 

e) 1000 stearin, 600 glycerin, 305 ká
lium~ka1bonát oldat 20" Bé, 8330 víz, 
300 ikeserü mandulaolaj .. 

15 d) 1-0üg.a_ stearin, 600 g!ycelin, 300 
natronlug 2/i" Bé, 8000 víz, 100 gerani
umolaj, 20 eugenol 

A b) e) és d) készítésmódja, ugyan
az, mint az a )-é, vagy pedig a zsírta
lan pipe1eikrémeknél leírt módszer. 

Violette de Parme 50 :k.g-ra: 60 ionon, 
30 iris L olaj, 250 bergamottolaj 50 
g·eramol, 10 neroliolaj synth., 30 yiang
ylangolaj, 100 Jinaloeo!aj, 50 benzoe
sprit, 5 mosusz synth„ 

Stearin helyett e krémekhez faggyut 
is vehetünk pl. a következő .a1ányban: 
360 sebnm, 140 faggyusmnpan, 1420 
víz, 60 kristályos ;glaubersó. A szap
pant és .glaubersó! vízben oldjuk és 
40-50°-ra melegítjük, Ez oldatot és a 
lúgot a megolvasztott faggyúhoz ön
tögetjük s kihülésig keverjük és illa
tosítjuk, E krémek eosinnal rózsaszi
nüre festhetők, 

Boro.tvMó-krém.. 
3500 zsír, 
1875 kálilúg 2.5" Bé, 
100 alkohol, 
3 0 keserű mandulaolai, 

3 bor sméntaolaj, 
b) 900 naprafo1gó0Jaj, 200 kókusz

zsír, 300 kálilúg 50° Bé, 150 nátronlúg 
38" Bé, 700 víz, 10 benzaldehid. A zsírt 
40 fokra melegítjük, hozzákavarjuk a 
lúgokat s két óráig 70-80 fokon tart
juk. 

A borotváló-kiémeknél előüt illat
szereket használjuk„ 

Bor·otváló·szappan„ 

5000 marhafaggyú, 
2000 kólmszzsír, 

e) Jó előirat a következő is: 1000 
zs_ír, 800 ~livaolaj vagy szezámolaj, 700 
kokusz-zsir, 1500 kálilúg 40" Bé, 150 
kaliumkarbonátoldat 15" Bé, 35 fokon 
mindaddig Jrav.a1gatjuk, míg egyenletes 
krémet kapunk s azután illatosítjuk. 

Illatszer borotváló krémekhez. A 
borotváló krémekhez a következő il
latosítókat használhatjuk: 

Ibolya; 10 viodoron, 20 bergamott
olaj, 3 i1isz-0Iaj, folyékony, 1 mosusz 
synth. Egy kg-ra 10.---30 gramm, 

Rózsa: 12 geraniumolaj, 2 rózsaolaj, 
4 szegfüszegoJaj, 8 mosusz-sprit, 2 san
tal-olaj, Egy kg-ra 15-20 .gramm. 

Thridace.c 5 bergamottolaj, 2 gera
niol_. 0.8 .dianthin, 0.4 anetho1, 2 petit
gramolaJ, 0 .. 2 keserümandulaolaj, lla
vandulaolaj, 2 melissa-olaj, 4 mosusz
sprit.. Egy kg-ra, 15-20 gramm 

Borotváló-kr·ém, ~írtalan. 

1800 kálilug 38" Bé, 
1900 nátronlug, 
Ugy a fa.ggyú, mint a kókuszzsír 

teljesen szagtalan legy,en s 2%-nál 
több szabadsav,at ne tartaln1azzon„ 

Az összeolvasztott s 50° ineleg zsí1-
elegyhez kavarás .közben hozzácsur
gatju_k a tiszta lugelegy·et, ineg·süriisö
déséig iovább kavargatjuk; ekkm ál-
lani hagyjuk, míg az önként fölmele
.gedés és el·szappanasodás bekövetke
zik s teljes kihűlés előtt illatosítjuk. 

e) 5200 faggyú, 1200 kókuszzsír, 1800 
nátrnnlúg, 38" Bé, 2100 kálilúg, 30" Bé, 
1\. zsiradékhoz 45°-n·ál hozzáöntjük a 
lugok elegyét és addig ka varjitk, míg 
a szappan nyulóssá válik, akkor illa
tosítjuk pl.. a következő eleggyel: 10-
ge!'ániumolaj, 5 páln1aróz.sa0Iaj, 1 cas
siaolaj és 1-0 alkohoiban föloldott 3 
cinnamol. 

1000 stearin, 
600 glycerin, 

Folyékony- bo10tvá/ó szappan. 500 ,:1 
nap1·afor.góolaj, 300 kóknszzsír, 200 ri- ·:--.:::::'.:,:: 

~~~~:~~:;,~~~~i\tíf iit~t~~;\~~;~ ····-······-·.·jS].-.1 .. ~~ .. ·i.',-.·-········ 

200 amnwnia, (25%) 
8200 víz, 
30 geranium-olaj. 
1.5 terpineol bergamottolaj, 2 citromolaj, 2 rozma-

rinolaj, vagy .III 20 pálmazsírolaj, 15 ~tir 

o·e1.ániun101a.i, 1 pacsuliolaj: és' 1 mo
.~ sztinktura elegye hasznalhato; 
sub) 900 fag.gyú, 75 zsí1·,, 105,~ k?~usz
zsír, 300 nátronlúg, 370 Be, 28a kahlug, 
40° Bé 

Folyékony pipereszappa110.k„ 

.l\. fo1yékony pipe1 e-szappanok jav~
részt káli szappanok, .. lll~~1yeket fag~ -
állóvá alkohollal, g.l~ c~r1nnel, es~~l~g 
kló1 káiiu1n hozzá=:<lásai,:~l teh,e_tup~· 
Zsiialap.iuk többnyire kokuszzs1r, , 
2500 kókuszzf>ir t, 
lOOO olajnt összeolyasztva 
1600 ká/ilug 50" Be. 
500 ollJccrint. 

1000 vi.zet 
kPVPl ünk hozzá. 
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b) 100 adeps lanae, 700 sapo sebace-· 
us 10 rózsaszappanillat. 

Liliomtei-szappanc 40 borax, 60 la
nolin, 700 sapo seJ;laqeus, 200 .sapo ?l~a
ceus, 5 citromolaJ, es 4 naran-csv1rag-· 
olaj, 

s~appanok tubusokba. 

1500 fagg,11ú, 
375 kókusz-zsír, 
750 kálilúg 35° Bé, . 
250 nátronlúg 35" Bé, . .. 

A faggyút és kókuszolaJat ossze9l
vasztjuk s mintegy 60 f9kra meleg1!.
jük, azután vé~ony sug~rban hozza
csurgatjuk a lugokat, m1g ~ ,szappan 
lekötődik. majd erő'Sebt hev1tés mel
lett 1-2 óráig kevergetJuk. A sz!'ppantt 
azután elegendő nagy ema11Io~t 
edényben 2-3 napig állani hagyJu;k. 
újból alaposan iá;tkevergetve illa_tos1!-

Fo1yékony automata szappan„ juk s esetleg gyogyszeranyagot kevi.::-
rünk: hozzá„ . . 

;>00 kókusz zsír, 270 k·álilug, 50° Bé, Lás.1 a Sapones molles et unguinosi 
130 víz, 250 g}:vcerin és 3000, v1zbe1?- ol- címet is, , 
dott i50 cukor. A kókusz-zs1rt a v1zzel Illa.t.szer, tubusba valo .szappan:fioz; 
keve1 t kálilu.ggal 80-85°-on elszapp:i- 10 lavandulaolaj, 5 geraniumolaJ, .· 2 
nosítjuk s az üstöt, b,efö~ve , addig lina1ool, 1 isoeugenol, 2 ·mosusz-spr1t, 
hagyjuk állani, n11g atlatszo, h1g ko- 15 heliotropin. 
csonyává v.áJik, E keve1·ékhöl 6---8 grammot veszü-nk 

Ez utóbbit phenolphtalein indik!lto1- 1 kg szapapnr.a„ " .. ~ „ 
) '"d sen1Jeiressé, állí,tju.k be oly inodon, Gvógyító célokra foleg- a kovetkezo 

~ 1 t gy ke keverékek ajánlhatók: . hogy Yag,„ ineg nen11 ugo • vai .. k. 10% t· t a aTn1 
Yé" · foJ,·ékonv :kókuszolajat keveru~ "4.1wi}f,a-szappa.n: · o ine Ul' -
· · · ~ ' d' k J' 'int es cae és 1% lanolinnaL 

hele .. Ekkor hozza.a .1u a g ice1 ', A1 ze'r•"s-Rzappan.; 10% arzén, 2% a fo11·0 c11krosvizet. A szappan~ t1~z- '""' 
· k ·· oton filtral- ká1nfo1ral l tnlni hagy.iu ~. u';·eg~:yap . .' ··· Benzoe-s~appan.: 9% benzoesavva, 

jnk, illatosítjuk eR. ~1v~gekbe toltJu~. 2'.Yó .lanolinnal és 0.2% . illatszerrel .. 
A g·J~ CP1.:in n1enn;\;1se~'et a c1~~;ofiv1z Boraxo.s-.szapvan.; 10% borax-szal. csökkt'ntesne1\: a1an:raban no,el et- z . pan" 
'1· 1·1·k Borax-lanolin-g J!Cer~nes0- szap . „ 

1 8% borax, 3% gly1cer1nt es 1 /o lanol1n-

F olyékon)'·· g]ycerin·szappan„ 

1000 olein, 500 zsír„ 650 kálilu~ 3~" 
Bé 320 káliurnkarhonat-oldat 28 Be., 
5000 g]ycerin 24° Bé n1ész·mente~ .... A 
O'lvcerint gőzfürdőn 75°-r.a ineleg1tJuk, 
hűzzáadjuk a zsírt, h,a ez megolvadt, 
az' o1eint, s azután vékony su~árha.n 
a kálilugot s végül a ~,amuzs1Eo·~~a
tot s az üstöt éjjelre ,10! heJodJnk 
l\Iásnap a szappant a kovetkezo .keve
rékkel illatosítjuk: 

100 citromolaj, 25 geraniol, 50 la
vandula-ola.i, 50 kaknkfü-ola.j, 5 mo
susz-sprit 

Lanolin-szappan. 

100 adeps lanae, 
900 .sapo .8ebaceu.s. 
1„5 citron,ella-olaj, 

2 safrol 

nal 10"/ ·b. 1 Bór savas-szappan.: o orsa!1"va. 
Creolin.os-szappan:· 10% creol1nnaL 
lchthyolos-szappan; 3% ichthyollal. 
Karbolsavas-szappan.: 10% karbol-

savval. % 
1 1

. 
1 Lanolin-szappan: 8 o ano inna 

Lnsolos-szappan: 10% ly~ol-lal. 
Lysoformos-.szappan.:· 10% lysofo1n1-

rna!. 2% t N vár fa.balzsam-szappan,.:· 1 o ex rac-
turri betulae balsam-maJ. 

Perubalzsani-szappan.; . 8% P.Sl'ubal-
zsammal. % 

1
. 

1 Vazelin-szappan.: 10 o vaze inne „ 

Szappanporok kozmetikai célokra. 

1000 szappan por, 
70 glycerin, 
20 lavandulaolaj, 
15 geranium.olaj, 

5 neroliola.J .synth„ 
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b) 800 szappanpor, 36!1 kva1chomok- 125-0 nát,onlúg 38" Bé, 
por, 70 glycerin, 5 keserű mandulaolaj„ 850 cukor. 

A szappanport frissen készült 30 fo- 800 víz, 
kon tel}esen szárított sapo dmus-ból 750 alkohol, 
állítjuk elő. 150 glicerin. 

Borotváló ~zappa~porho~ ~lka~!llas A kemény zsi1adékokat inego]va~zt 
~zappant a kov.eúkezo1eg k~sz1thetu~: va, 70-0-on hozzá.adjuk a ricinusolajat ~ 
1~ sebu~, 40 oleum sesam1 \ragJ;" r1c1- 1 kevergetés kőzben az alkohollal kevert 
n1J 120 k?k.u~z-zsír, f20 nátronlug 37° lugQt. Az elszappanosodás fél óra 
Bt,, 270 k!'l~lug 30" Bé. " , mulva befejeződik, ekkor. a hab1éte-

Borotvalo_s,zappanP_?T az .~labb , le~rt get belekavarva, hozzáöntJük a 75-
~zappan porabol a k-0vetkezoleg.~eszul: 80° meleg cukoroldatot és a glii;erint, 
oOO szappanpor, 4-0 amylu~, .1 Hl~.t. , . további félóráig pihentetjük, végül 

b) 300 szappanpor, 15-0 u1szgyöker- a 100 alkoholban oldott illatsze1 t és 
por, 100 mandulako1pa, 14 1llat.. 55"-on formákba öntjük 

e) 300 s~appanpor, 1 illat, ipl. keserű Kiváló minőségű , készítmény, 1ne-
111and1;1laola_J. • • . „ l~et rózsa-, iboly.a, vagy gyöngyvi-

Ant.iszeptikus boro,tvalosza'l!panpor · rag i1latur·a szoktak szagosítanj„ 
300 szappanpor, 3 .. 5 borsav, 1 illat , 

Illatszerek e borotválóporo'.khoz: b) 500---000 sapo stearinit, _ap1ora 
Ibolya: 10 iris-sprit, 15 neo-violette, gyalulva feloldunk, 400-500 meszmei;i-

0,.5 iro1éne 6 bergamottolaj 1 cananga- tes glycer1nben, az oldathoz hozza
olaj. ' ' a~unk 2 vörös anilint, illatosítjuk 5 

Rózsa; 10 ge1ániumolaj, 1.5 rózsa- ~1tr~nella, 3, berg~n1~~.t. 1 neroli·-olaj-
olaj synth., 1 isoeugenol, 2.5 rózsafa- Jal e~ formakba o~ÍJ}lk„ A ~zappan a 
olaj. for,mákban csak nehany het 1nulva 

'Íhridace:· 10 bergamott.olaj, 2 gera- k~ményedik meg s ha ·eJső n1in~ségii, 
niun1olaj, 2 petitgrainolaj, 0 .. 5 iroléine, ti;szta, .ai;ya~ok.at ha-szna}unk, all~~-
0„3 keserű n1andulaolaj synth„, 2„5 Ja·- doan -atlafszg inai ad. Elonye a sp1r1-
vandula-0laj„ t~s~zal ikeszu]t transpal'~ns szappan 

Transzparens szappanok„ 
Glicerin szappanok. 

1000 fagg_1JÚ, 
1000 kókuszzsír, 

5()0 ricinusola,f, 

folott az, hogy be nen1 szarod .. ~..\ Yaló
di gJicerinsbappa.n nen1 habzik f'IŐ1'en 
s ug·y-anolyan hatású, mint a túlzsil'O
zott szappanok. 

Gyermek szappan.: 96.() sapo sebace
us, 20 vaselin, 2ü an1ylum, 1 her.ga-· 
n1ott-, 1 citron1-, 0„5 rózsa-, 0.5 euka
]yptus-olaj 

VII.. Illatszerek. Illatanyagok 
- Parfümeria -

„ , f.-z iJ.l~ts~e1 ei!c tern1észete.s és 111.este1 ség·e:-; i llatan~ agok , ag:y azokh•JI 
e~_oal11tot~ keszit.menyek s a test, a ruhanemű~ a használati cikkek és eszk.:i
zok, a piperecikkek s ese•tleg helyiségek 1kellemes szagúYá téteilé1e. illetve· 
kellemetleu1 szaguk e]födésére szolgálnak„ E célra az iJlatos virágokÓn kívül 
az -Osszes természetes és ·mesterséges itllatan~ a.gokat s azolk oldatait és külön
böző keverékeit használjuk„ 

.. , A !e.gpri~itívebh és ~egrégibb illatsze1ek az illatukat sokáig inegŐl'ZŐ 
n~venyreszek: illatos fa-, kereg- és gyökérdarabkáJk, aro:más gyanták s itt-ott 
szu:·,omlevele.k is, a,melyeket feJaprózva zacskókba, párnácskákha hel;reznek, 
avagy pora1a;k!han a ruhaneműre, kesztyűbe szól'nak vagy esetleg swha-
illatosításra elégetnek. ' 

Ma már e nyersanyagokat, az.ok intenzív,ebb illatú klvonataiY.al, 2ne<.;
terséges és természetes ko,neentrá·lt illatanyagokkal, vagv azok keYerékévei 
eldörzsölve v.agy .átitatva készítilk s ezek inelilett forg.i1omiban vannak ez. 
anyagok kúpokká, tablettákba alakítva, sókba keverve, vízben vag; a!kohol
.ban oldva. A tulajdonképeni illatszerek a pai főrnök, az illatanyagolmak al
k-0hol-0is oldatai, m1elyeket ma már többnyire nem-csak a virágokból n);ert 
illatanyag-kivonatokkal, hanem ezek kisebb mértékben való felhasznW!ása 
mellett n1ester séges úton előállított szintetikus illatanyag{)kkal ikészítü.nk;, 
ameilyekhez'-illatjuk lekötésére -u. n„ fi_.xáló-szer.eket használunk. . 

Szin.tetiku.s illatanJJanok„ A szintetikus il1atanyag·ok közül eg:-,„néhány_· 
·:,~X:&'.-'''{i;{; 
';;;;f~'fd'-fd:J:<. 

-, /:i~Tutliki!/i;~:::, 
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50fükal i11tenzi'\iebb illatú, n1ü1t 111aga a t-e1111észetes virágolaj, n.agy részük 
azonban, bár j-elle.g1e nézve iuegfelel a te11nészetes virágil1Jatnak, attól finom
há O'r.a, síiu-aságr.a nézve né111ileg n1égis e1tér s csakis természetes virágola
jo:kkal, illetYe ''iiágkivonatokkal kou1binálva sziolgá,ltatnak a virágszirmok
ból előállított i1lat1kivonatokhoz közelál!ló prfümöket. 

"A.z illatszerészethen leginkább használt szintetikus illatanyagokat, 
azok jellegét is alkoholban. vízben, glieerinhen, olívaolajban, ásványi olaj
ban és yazelinben való oldé.k.onyságuk adatait a köv.etkező táblázatba fo.g
Jaltuk össze: 

Szintetikus illatanyagok és oldékonyságuk 

1

1 alkohol! 

1000 gr oldószer 1 

Az illatanyag \'ÍZ 1 gl~ce- 1 oliva· fásvány•j vaselin 
rin , olaj 1 olaj Az i!latjelleg 

neve 
1 

föl old 

1 gr. 
1 

gr, 
1 

gr. 
1 

gr, 
1 

gr, 
1 

gr. 
'I 

1 
Amanthol. 1

! 1000 - - 1000 30 50 Kes„ mandula 
Ambrettol ji 15 -- 2 2 1 1 Ambra 
Anethol :! 1000 ·- - JOOJ 10 0 5J:l Ánisz 
Aubepine 

11 10 0 1 5 10;0 10 30 Kökény 
Auranliol 1 3 JU - - 200 - :lO Narancsviz 
Benzilacetat li 1000 -- - 1000 101 50 • 
Benzilaldehyd !i 100 1 - 0 10 0 70 5~ 11 

Jázmin 
Benzilalkohol ' 1000 :o 10 50J 5 Jázmin ,, 

75 'I Renzilbenzoat I' !< 00 - 10 1 00 180 
Bergamiol 

li 
50) - 10 500 120 

500 11 
Bergamotte 

Borneol 5 0 - - I< 0 10 100 Houblon olaj 
Bornil-acetat !OOO - - 300 5 3.0 Fenyő 
Bourbona! 

1: 
200 - 5 20 10 1 :o 1 Vanilia 

Bouvardia I' 500 8 8 15 1 10 Fantazia 
Biomelia 

11 

4, - -

1 

501 -
50 1 

Narancsvirág 
Caryophyllin " 5 0 - 2 500 ? 35 Szekfüszeg 
Cassia-olai mest . !l iOO' - - 100 10 10 Akác 
Cetone moschus ,, 6 - V2 07 -

40 1 
Mosusz 

Cheiranlhia 
,. 

500 5.0 5 Szekfű szeg ' - -
ij 1 

Cinnamein~ 1.00 - - 10 0 7 -·~· i Perubalzs 
Cinnamol li 7001 

Fantázia 
Cibet mesf 20) 3 5 lO 0 600 Cibet 
Cire 11 - - - 100 1000 

2oo 1 

Viaszaroma 
Citral 

1 

1 0) - 2 1000 200 Citrom 
C1tronel!el 1000 - 2 100 1 200 200 Cilrone!Ia 
Ciironellol 1 1000 - - 1000 1000 1000 ;I Rózsa 
Citromolaj 1 500 - 8 500 140 500 ' Citrom 
Clemalile 1 5 .. 0 - 2 4 - 81 Lólorma 
Clyméne ! 50 J - - 25 - - 11 Viola tric 
Cralégine 30 -

1 

- 15 -
JO 11 

Fantázia 
Cuir de Russie 100 - 10 20 1 Széna 
Cumarin 100 2 l' 20 2 15 ' Széna 
Dianthine HOO 1 

5 1000 10 40 1 
Szegfü -

1 

Eglantine !OOO - - 1000 

1 

:ooo 1000 Csipkerózsa 
Eucalyptol lOOJ - - 10 0 !OOO 500 Eukaliptusz 
Eugenol 

1 

1000 - 5 1000 10 40 Szegfűszeg 
Fahéjaldehid !OOO - - 10 J 10 10 Canella 
Fahéjalkohol lOOJ - 4 20 - JO Rózsa 
Fahéjetiléter 

1 

!OOO - - 1000 1000 50) 
Fahéjmetiléter 500 - - 500 500 500 
Fenouil amere - 1 - !OOO 500 20 Fenouil 
Florenlinol 1000 - - 1000 1000 500 Irisz 
Geraniol !OOO - - 1000 !OOJ 111 0 Rózsag 
GeraniJ„acetat 1 lO 0 !COO 1000 500 Csipkerózsa 

11 

- -
Gerani!„formiat 1000 - - 1000 1000 500 1 Hársfa 
Grisambrene 

!I 
!OOO - - 70 10 ~I Ambra 

· tro amorf 50 1 l 16 :o - Na rafor ó Hel'° P p g 

... „„„„„„„„„„„„„ .... „„„„„„„„„„„„ ...... 



Az illatanyag 
neve 

Heliotrop concrel 
Heliotropin 
Heliotropol 
Hémerocalle 
Hosaldefne 
Ionon a . 
lonon fJ 100° l• 

lraldein 
Iralia 
lris-olaj liqu 
lris-olaj concr 
lrisolett lOo0 ·o 
Irison 
Irolén 
lso··eugenol 
lso-irone 
Iso-safrol 
Jacinthea E 
Jacinthea S 
Jacinlhin 
Jasmin 
Jonarol 
Lila s 
linalool 
Linalylacetát 
Menlhol 
Mimosa 
Moschinol 1 ooo, o 
Méz (folyékony) 
Muguet 
Mosusz mesí 
Narceo! 
NéroJi„olaj mest 
Oeillet (kerti) 
Oeillet 
Orchidée 
Ürgéol 
Phenylaelhylalkohol 
Quaranlaine 
Reseda-geraniol 
Rhodinol 
Robinia 
Rosa 1deine 
Rózsaolaj mest 
Rosínol 
Safrol 
Santalol 
Sassafrass olaj 
Serin~a 
Styrax-olaj 
Syringa „ 

Syringol 
Terpineol 
r erpinol 
Thymene 
Thymol 
T onquinol 
T refol 
T refo\ia 
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1 OOO gr. oldószer 
1 

alkohol I víz / glyce- i oliva- '1ésvány.il li 1 
----'----- 1 rin i olaj 1 olaj vase n J 

fölold i 
11--g-r.-l_g_r_. _f _g_r_. "-'-1 =-gr. i gr ! gr. j 

1 500 

111' ~~g 
11

, 500 1 

100' 

11

1000 
100) 

1
1

1 1 ~~~ 1 
300 

1 

400 
500 

1 

300 
100) 
1000 

!'1 500 1 
1000 

70 
500 

100 1 
1000 1 
500 

1

1 1000 
500 
5 0 

1 1000 
' 5 
l 1000 
i 1000 
' 5 
1 t:OO 

1 

500 
500 

11 l~g~ 
500 

1000 
60 1 

4 0 
500 

1000 
50 1 

LOO 
1000 
1000 
300 

1000 
500 
50 1 

1000 
lOOJ 
1001 

1120;~ 

5 

1 5 
03 
15 

l 
-

l 1 

20 

l 5 

2 

5 
10 

20 

10 

2 
2 

180 
10 

30 1 
100 
5 0 1 

10~ 1 

- ,1 

10 
300 

7 
100 

1000 

1000 
1

! 1000 1 

300 300 

4001 -400 -
200 -

1000 10 

1000 l 1000 
10 100 J l luoo 
61100 1000 11 150 1 5 
8 10 .. 0 ·, 40 

_11 
20 

500 1 
35 
5 1 1' 
50 1 

500 1 50 
5J 

500 ' 

l~O 1 

30 
1 

§~ 1 

1000 1 
30 

- -1 -
6 10 ' 

!~~ 111 

~~ 1, 
3 10 11 

1 500 1 
-- 500 
- 2001 
- 1001 

0·2 V7 , 
-1 

500 100 1 1 

100 500 1 

200 2011 
10~ l~O 1 

- ' 

=1 
10 
40 
2 

100 l i 1000 
7 

40 
25 

1000 1 

350 
30J 

1000 
1000 

10 1 1 :oo ' 
- 1 

4) !i 

10 
"6 1 

43 
6 

2 

10 

l) 

1) 
1 

1 
0 ! 
15 
20 

1 00 
5 0 
500 

10 0 
500 
2.0 
500 

1 00 
500 

1 00 
1000 
1000 
150 

180 
300 

1000 
!, 00 
500 
500 
0-5 

1000 
1000 

1000 
100 

!OOO 
5 

1000 

30 
100 

!OOO 

!OOO 
500 

1000 
10 

10 
10 

1000 
100 J 
500 

50 

1001 
1000 

_:! 

-\! 
1000 
200 

1000 1· 

5 1 

25 11 

l~J 11 

30 1 

50 
50 1 

5 
1000 

50J 1 1001 
20 

25 
50 

1000 
1000 
500 
50 

1000 
1000 

Az illa!jelleg 

Napraforgó 
Napraforgó 
Napra.forgó 
Néf!e 
M N rózsa 
Ibolya 
Ibolya 
lbol,a 
lris 
lris 
Iris 
Ibolya 
Iris 
Narancsvirág 
Szegfű 
lris 
Ánis 
Jácint 
Jácint 
Jácint 
Jázmin 
Ibolya 
Orgona 
Gyöngyvirág 
Bergamotte 
Mentha 
Mimosa 
Mosusz 
Mézillat 
Gyön~~virág · 
Mosusz 
Jázmin 
Narancsvirág 
Kertiszegfü 
Szegfü 
Lóhere 
Rózsa 
Rózsa 
Quarantaine 
Rezeda 
Rózsa 
Akác 
Rólsa 
Rózsa 
Rózsa 
Sassafras 
Szantálfa 
Anis sassafr 
Jázmin 
Styrax 
Orgona 
Orgona 
Orgona 
Orgona 
Kakukfű 
Kakukfű 
Mosusz 
Lóhere 
Lóhere 

Az illatanyag 
neve 

T nfolin 
T uberon 
Turanol 
Vanilin 
Vanillon 
Viole!Holy 
Violettol 
Violetton 
Volkameria 
Wintergreen-oJaj 
Yara„Yara 
Ylang··Ylang 

1 l 0 0 

:~kohol I víz 

1 gr 

100 j 
!OOO 1 

IDD 

gr. 

200 8 
600 2 
500 1 

1000 5 
1000 
1000 
1000 

0 
500 05 
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' 

0 gr. o 1 dó s z e r ;i 

j gJyce- 1 oliva. lásvB.ny-! l" \\ 
rin ! olaj 1 olaj j va~e m Az illatieleg 
1 ö I o I d 

1 
gr. i gr. 

1 

gr. 1 gr. 
' 

1 

1 

1000 11000 11 
20 1000 Lóhere 
- 1000 20 50 1 Jácint 
- 1 1 2 11 Mezei virág 
8 15 ' 1 1 10 1 

Vanilia 
10 50 ' 4 20 1 Benzoe 
7 7 1 - -11 Ibolya 

10 

1~ 1 

- 50 Ibolya 
12 - 50 Ibolya 
- 150 150 Volkameria 
- 1000 11000 1000 Gaultheria 
5 20 10 150 Fantáziap. 
5 100 20 - Ylang-ylang 

Használatosak ezenkívül a következő szintetikus alapanyagok is: Ajonc (ajonc) i\mandol (keserűmandulaolajJ Amit.szalicilát (lóhere). Canella-oldj synth. (canellaJ. Car
vacrol (majorána). Carven, carvol carvone {kömény) Epine blanche (kökényvirág.) Floreol 
(virágiHatu fixfiló). Geranylmeti!éter (bergamoU. Gingerine (geranium) Lavandol (lavandula.) 
Lemanol (jázmin.) Lilacin (orgona). Limonen (narancs). Malano! (F)Mentha (borsmenta) Myr
loi(mirtusz). Neoviolette (ibolya) Niobe (F) Pensée (árvácska) Peroline (fixáló) Reuniol 
(geranium) \'igne 

'l'r1 ~n.~.<;.:t<fr\ l/{alr111.11a.00A .. ~"- szinieii;kus jJJatanyagoknál többnyiie fino-
111abh illatúak a IPl'n1észi:·tes illatan~-·agok. 

. ..\ ll'g·fiuoniahh YiJ ágiJlaiokat, nielyc-k .illóola.i inellett illó savakat éb 
inas illa1auyagoka1 is tartaln1aznak, UH1 is a virágszün1oknak zsí1ral való li·i\·nnása ntjá11 állítják Piő. nz illah;zetek(_>,f föh·pv() zsiradékot utólag alkohoJJul C'X1rahúl\'a .. ..\ zsíros ki\ Ollat llt'\P poniadr, az al'koholos kivonaté infu~io 

_-\ tc1 rn1észetPs \ il'úgi!Iatok a l'en1.ielzPtt utódon előállít\' a enyhébb, 1kel
JenH:>Sl hh. sí111ábh illatúak, n1int a vízgőzzel desztillálás útján el6állítot.t illó
olajok„ HllJ(-']~·l'.kHél yízg:(ízzp\ a \'irúgillai szá1nos alkatrésze elho1111ik s az illó-
olH i is Yáltozust sZl'llYedhet. -

.:\ desz1illúlás üt.ián 11~ PJ 1 1llóo]ajokat az illatsze1ekhez többnyire te1-
lH~llllll'lliesen --· alkoliollia11 IH'hf'ZPn oldódó, könn~-eu avasodó, oxigénmentPS sz:én hi drogc_,11-~1lkn1 részt>i kiöl: a f'er penrk-'1 ől 111 egszabadí tva - használjuk. 
Egyes 1ilóo!n.1ok. n1i111 a Jip1 ga111ott-, lavaudula-, gerániun1olaj stb., 40-709fi, 
11iúsok., 11lill1. a .cit1·?J1l-., i1a1 ancsolaj stb, eg·ész 90% 1erpénn1ennyiség·et tartal-
111<1zHak . .\.z illoola 1ok 1.t>l'pén1artahnú, g~ ÖllgPillatú frakciói, n1int olcsó iHatés iz< 1sítóan_\ agok, a liH1onúdég·~ ártái-n1ál és a szappangyártásnál használha-
1úk. A. f( 1·pt-nek között igc1 IJ szán1os erős a1on1ájú is van, de intenzív szaga 
P]h 1 11t'1l' egyik ,-;pu1 illóolajjelJe,gű„ JJypuek pi a kán1,for, n1enthol, pinen stb„ 

-\ lerpénnH•JJt(•s illóolajok intenzívebb ilJatúa~k, iniu{ a te1·pént~utal-
1Húak. diluált cdkoholban kíh1n;i.:en oldódnak, illatjellegük 1nindenkor azonos s az ei·c·de1i \ i1 úgillaí1·<1 t nilékpzte.tő A 1('1 péntart,aln1ú gerániun10Iaj vl 
\·alódi 1ózsaola.iinl c1 lt-·g·yíi\l sp111 nyújt élénk gerúniun1vi1ágillatoi, a ierpén-
111ent('s t·llenbPn 1·< 111lkí\'ill kl'Yés l·ózsaolaj hozzáadására js igen :kelleines ge-rá11iu111Yirágszug·ti. _ ·- __ _ 

":\ tt'l'Jié11111e11t(-.-.: illtlula iok ((~ss(-'JH~es co11c sans cil p) , iszon;\ lagos illat
t>l'Őssége eg_\es olujokuúl a köYeikE'zŐ: 

a te1·p('HlllPlltPs hE'1 g'arnot-olaj 2.5-:-;zf'I erősebb, niint a tern1észeies ol.a;i, a tp1pénn1.pufes canauga-o]aj J0--·12-szt>r, a céd1·us-0J;ij 6-10-szer, a citron1-olaj 
:Z5-30-szo1, a eypl'~1s-olaj 30-szoi, a sapiu-olaj Jj'-sze1, fenyő-olaj 6ű-70-szer. 
az édesnarancs-ola.i 12-l:J-ször, a 111anda1 l!1-ola.i 60szo1, a narancsvirág-olaj :Z„;"i-szer, az opoponax-olaj !-3-szöi, u pacsuli-olaj 4--.l-szöi, a 111enta-olaj 1.5-
2-sz('·r. a krserűnaranc)')-ol.a~ f.i.ű-szo1, a rozH.~a1~n-o.J~.i 3-:--4-szer, a kakukfű-olaj 
4-sz( 1., a toluhalzsa1n-ola.1 3-szoi· olyan ('IOS 1llatu, n11nt a természetes olaj. 

Jllatanvago/.; jelleo<'. A szintetikus illatanJ"ag·oknak az egyes illaikoni 
pozíciókhoz ,, aló fölha~ználá~ára néZ\"P néu1i tájékoztatást 11) újth.at a követ
kező kin1ntutús, a~1elyben ..ielpzzük. hog::- ~1z eg:-„es ilJatok .ie11egének 1nely 
szint.ptikn~ ké~zíhnenyek felelnek u1pg·. 
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Akácia: akácvirág-olaj, acacia, cas- j 1Varancsvirág (ne101i): rnetilanth1a-
ci.a...,olaj, niethilanthranilát (Robinia)„ · nilát, aurantiol, bro111elia. irolene, fe-

Alpesi ibolya.~ iri·son, cyclamen niletilalkohol, nero1in, oktylaldehid, ne-
Ambra:· arnbrettol, grisambren„ roli-ola.j synth„, nerol, santalol. 
Anis,: anethol. Orgona (syringa): syringa-olaj 
Benzoe,: vanillon. synth„, acetophenon, bron1sty1-ol, lau1in, 
Bergarnot.:· bergamil, cit1onellal, ge- linalool, terpineol fahéjalkohol 

ranylmethiléter, linalylacetat, terpinyl- Pensée (árvácska): clyn1ene. pensée
acetat, citral, nony1alk-0hol és aldehi- olaj .synth. 
dek, liczeda,: rezedaolaj synth, 1ese(la-

Ganella.: fahejaldehid, oanella-o1aj, gemniol, reseda-santalol 
fahéjsav, fahéj.savas etiléter fahéj- Rózsa;' br.on1sty·10]. cinan1~1acetát. 
savas metiléter„ ' citrone1lol, geraniol, iI ison, linalool, 

Cibet.: cibet synth, cibet-ola,j, zi- fahéjalkohol, 01geol, rózsaolaj synth. 
bethin. rosaldeine, rhodinol, iosinol, rose-gera-

Clematit (tormavirág).:· clematit. niol, ro.sc-santalol, ioseol, phen:vl-etil-
Citrom.: citral, citromolaj synth. alkohol, phenil-prop~ la]kohol. pehn~·l-
Citronella: citronellal, cit1on-el1on. ecetsav. 
Csipkerózsa.:· eglantin, geranylacetat Szantálfa.: sant.alol 

safrol, s.assafr asolaj Eau de colo.une.: m.etilanthranilát, J Sa.ssaf1'as: 
citr.al, nerolin, nonylalkoho.J, yara- synth. 
yara, etilcinnam·át, metilcinnamát, Szekfű (oeillet): eugenol. isoeuge110.J. 
cinnarnilacetát„ dianthin, oeilett SJ.'llth„ rodini1acet.át.. 

Eucalyptus.: eucalyptol. Széna CB'oin coupée, Nev.' '1110\\'ll Ray): 
Geraniuni.:· geraniol, reuniol, ge1a- acetophenon, etilbenzoát beuzilidenace

niun1 crist, ge1aniun1 sy.nth„, citronel- ton, n1etilbenzo.at, n1etil-acetophenon, 
lel, rh.odinol. ln.etilszalicilát phenyl-prop~· lal:kohol, 

lris: florentinoJ, i1alia, i1aldeine, i10- f-ahéjaJkohol, kun1arin. 
ne, iris-santalol, iris-olaj folyékony 1'illeul (h.á1 sf'a): jasn1i11 HJ. nth„, ge-
vagy szilárd. 11anylfoT111iát. 

Jácint:· jacinthin, jácint-olaj S) nth„, · Tréf[('; (lóhere): 01 chidea, t1éf'ol, ti:ifo-
tuberone. Jine, t1ifolia„ ainylszalicilát, an1yJ .. 

Jázrnin:· henzilacetat. benzilalkohol, benzoat, 111etilcinnan1át, isobutylben
jasmindo.J, jasn1in-santalo.J, lerr1anDl, zoát 
narceol, methila.ntranilát, benzil-szali- Tnba1 ózsa: tuber euse-o1aj s~ nt h,., 
cilát, cinna111ylacetát, forrniátok, indol tuberose-santalol, benzylforn1iát. ci11n-
lina1ool.. ' an1ylfor1niát, aldehid 0 11 

La-va.ndula:· 1ave-ndo1, linalv lae-etát. Violett (ibolJ.a): ceto-\iolett(', i1 ison, 
terpiny1acetát, ge1 an:rlacetát, ' benzili~ jonarol, ionone, i1i.so.Jette, i1isone, iso
den-aceton, citl'onellyl-acetát J'o11e, neoviolette, violette-santalol, ,. io

Muguet (gyöu.gyvirág): linalool, n1u- leLtoI, violetteone, vio.Jette fol;vékon~ 
guet-olaj synth., aldehydek C11, irisou, J-Y ... int<>t grcen (,gaultheria): 111etilszali-
laurin, terpineol cilát, etilszalicilát 

Mai'éohal Niel tóz.sa,:· iosaldeine„ 
Jlfézillat.:· fenilecetsav és eszteiei, Ylano-ulano: benzylacetát, benzylal-

an1ylacetát, bTon1styrol, fahéjalko.hol.. kohol, eugenol, isoeugenol-n1etiléter, 
Mimo.sa.:· benzilidenaceton, n1etilace- parak1esolsa,·éte1, gera.niol. Hnalool, 

tofenort. linaloolacetát, ylang-yla1ng-olaj synth., 
Mosu,sz: cetone, n1oschin{)], 

nol, tonquinol 
Niobe-olaj, etilbenzoát, 111etilbenzoát. 

n1uschi- ~.\.z egyes illatan> ago.kat n1e.gfelPlő 
tön1én;>.'ség'Ü 1.1 lkoholhan old\ a„ i llat.iel
J.egük eg·ys€gesítése és állandósítása Yé
gett u l\. fixálósze1ekkel szokii~ ko111hi-
11álni. 

Napraforgó (heliotrop): benzaldehid, 
bromsty10.J, he.liotropin cryst, vanillon 

1Varanc.s ,; Jimonen 

Fixáló szerek. A fixáló sze1-ek a11a szolgálnak, hog~ .a kön;-.·
nyen illanó illatanyagokat. vir-ágillatokat lekösi;ék, nehezebben illanóYá te
gyék. A parfőmöket állandóbbá tevő fixálók: \agy az illatanyagokat oldó fo
lyadékok, vagy gyantaszerű anyag.ok (resinoidok), a1nelyek az illóolajo'kban 
?ldódva, azokat sűrűbbé teszik s gőzfeszültségüket inódosítják, esetleg illat
Jukat is megjavítják. 

A fixáló szere'k egész sorozata használatos. Ezek között igen nagyszámú 
a n1ester.sége.s anyag„ Egyrészük kellemes illatú, egynéhány kevésbé kellemes .............. -c: .• :c·c.c. · 
szagú s végül számos teljesen szagtalan. Hogy melyik fixá1ószert n1ely illat
~nyagokhoz használjuk, az nagyrészt ízlés dolga .s a legalkalmasabb anyag
es alkaln1azási aránya többnyire csak kísérletezés útj-án próbálható ·kL 
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.\ legkiválóbb fix.álók a te11nészetes am.bta, clbet és tnosu.sz. A termé
szetes ambrát többnyire a n1esterségessel helyettesítjük; a cibetnél az állati 
anva.g-ot n1ár nehezebb megfelelően pótolni s a mosusz többnyire értéktelen ál
]atl anyagokka-I van hamisítva. ~i\. n1esterség.e.s úton -előállított mosuszfajták: 
úgy a tern1észet-es n1osusztól, vala1nint egym-ás .között is lényegesen -eltér
nek s alka1maztatásuk is különböz{; 

A legfinomabb illatszerekhez az élénk. erős s 111égis sín1a, kellemes 
szag'Ú te1 n1észetes mosuszt használjuk fixá1Ószerül s ez a legkülönbözőbb il
latokat e.gyúttal minőségileg is jelentéken} en följavítj-a. 

A n1esterséges mosusz leg.kitünőbb oldószere az illatszeTekhez a benzoe
satas benz.ulester, melJ.'nek 100 súlyrésze 25 n1u.sc Baur-t, 50 keton-mQsuszt és 
5 moschus C-t old., s a kissé hígabb oldat alkohollal tetszés szerint higítható. 
A szappanok illatosítására a n1este1séges n1osuszt cinnamein-'ben old;iák 
1:2-1:5 aránJ"han. , 

1lfo.susz-sprit, ·va1ódi.:· 35 n1osusz-t tejcu.kor1al eldö1zsölünk, h-0zzaadunk 
eleo·endő .spritet .s 4 heti állás után 1000-re perkoláljuk„ 

~ - E háron1 legfőbb fixáló 111-ellett fontosak .a gy.antás fixálók (r-esinoidok): 
·1 [;(11.:zorq-vanta, ·1nyrrha olibanum, verubalzsan1., stylax, tolubalzsam, to
~-ábbá a '!ieliotropin·, k-um.a1in, vanillin, az an.gelikaolaj, cédrusfaolaj, pa
('f>Uliola.i (és resinoid), tülgyfaola}, végül töhb szintetikus anyag vagy ilye
llf'k készíhnényei, mint: 

.:Jdinol, 

.l/phaHn, 

.·ltnbrette, 
Am.vlswlicilát (T1 efol), 
Renzilidenaceton, 
Benz.vlbenzoát. 
Bcnzileugenol, 
(

1hampa.ca, 
Costus, 
Eufixin, 
Fixatenr .4gfa (dirtilftalat), 
Florana.l, 
For n1idol, 
Flor ldora, 
Indol 
1 ri,s-készít m.ények, 

A legelierjedt.ehb padőmöknél 
~01 oljnk fel: 

J{ iou-n.ouk, 
1lfa.ianthérnc, 
Licari-, 
L:11nal.vlacetát (bri uamot), 
illctilcinnamat, 
il1o8chus (omr,qa), 
.lfu.sc-ambrette, 
1l1uskon. 
Passiflora, 
Phtal.save.szter, 
Rosindol, 
Sunibul, 
Sulvanol, 
1'er pineol, 
Turanol, 
TT eti1ier. 

azoik fixáló sze·1ei köziil a ki.i\ <'.tkezőkei 

__ 4/1 dcillat.:· lll\JJha, 0Iibanu1n, su111-1I' Gitoflée." 1>e1u-balzs.a111, st~'rax, hen
bul, cha1npaca: n1osusz, a1nbreite, va- zoe, florana.J, li·carL 
niliia- tolu- é8 perubalzsam. Gyön9yvird.Q.: floranal, benzoe, ~1n-

.--1n'1,bra: J.abdanun1, ambrette, styrax, brette, iris-l'e.sinoid, licari, rhodusfa. 
\·anilia mosusz an1bra. Hársfa: a111brett, tolu- es perubal-

__ lubePine; s{yrax, benzoe, costus, zsan1, benzoe, inastix, mosusz C, 
ihodusfa, vetiver„ lris.:· iris-resinoicl, costus 

l'assia.: costus, i1is-1esinoid, sty1.ax, .Tácint: beniioe„ ambrett, labdanu111, 
floranal f:loradota base. lica1i, i·h.odusfa es sylvano]. , 
Cl1evr~feuille: myrrha, san1buI, oliba- .Tázrni.n: floranal, costus, pe1u- es to-

11un1, vaniiiu, 1niastix, for.md.doI, idy1Ii.a, lubalz,sa1n, indol 
tolu- és perubalzsam„ JonquUle.:· benzoe, a•111brett, licari, 

Chrysanthem.: m1-0usse de chene, ben- vanilia. . . 
zYl-iz,oeugenol cananga, mosusz, .thuy.a„ Lavandula;· 1avandula-res1no1d, ben-
·chatnpaca: ainhrett, suomhul, olibanum, zoe, 1nastix, styrax, mosusz, .sylv.:a;nol. 

benzyl-izoeug.enol, vanília, to1u. . Lila (orgona): floranal'. .to.Ju- e.s pe-
Corylopsis.: rosindol, rhod11sfa, van1- ruhalzsam, sun1bul, amhra, .gr1sam

lia ambrett, cibet, .opoponax, floranaI, bren„ 
st~~1ax, florodora, iiis-resinoid„ Lóhere.:·, m.ouss~ de chéne, champaca, 

Eulantine:· rosindol, rhodusfa, sty1·ax, canang.a es form1dol. 
benzoe cibet. Lotus.; benzoe, tolu-balzsam, amhra, 
Foudcre.~ n1-0usse de chéne, chrysan- vetiver, pacsuli. 

ten1, tonka, vanília, benzyl-izoeug-enol Liliom: formidol, n1usc-aimbrett_. _Iab-
Genét (genista): myrrha, oJibanun1, da1num, s.tyrax, perubalzsam, van1l1a. 

snmbul, mosusz vagy mou-scambTett, Maanolia.; perubalzsam, styrax, mo-
vetiYer, ·perubalzsam susz, cihet, benzyliden-a.ceton. 



:bfiniosa; pe1 u- és tolubalzsan1 in.as
tix, ambTett, fo1n1idol, .stvrax-aÍkohol 

]1/arancsvirág.:· n1osusz L olibaJ1u1n, 
n1astix, benzoe, tolu- és bé1 ub.alzsam. 

Napraf.orgó: peru- -és toluha-1zsan1, 
be:azoe,_ champaca, fo1midol, costu-s. 

Orchidea: mou.sse de chéne perubal
zsam, henzoe, 1musc--a1nh1ett.. ' 

Pac"Ju[i.: inosusz, cibet, elen1i és 
thuya. 

Portu,gal :· pe1·ubalzsa111, benzoe és ci-
bet. · 

Rezeda; iris-1esinoid, costus, an1b1ett, 
labdanun1, sty1 ax 
Rózsa.~ 1.0.sindol, rhodusfa, Yetive1, 

]Jacsuli, sty1ax, santal. 

92 

Siveet-pra (tea l ózsa): Ueuz,-Jiden-
aceton, eglantine, tolu- és vr1 ubalzsa1n 
Szekfű.: benzyl-iZioeugeno1. mosusz-

v.agy musc-amb1ett, labdanun1, 
Széna.~ n1ousse <le chéne, tonka k11n1a-

1in, thuya, be.nz~~J-iz.oeugenol. 
Tubat óz8a.: f101 anal, costus. pe1 u

balzsam. 
V-.-erveine (ve1 béna): labda11u1u. ele

mi, benzoe, styrax. 
Violett.: florodo1a, flo1ana], a1nln ctt, 

i1i.s-resinoid. Szappanoknál: fo1·n1idol, 
yara-yal'a, violette-resinoid, passiflora 

Yla-nr;-ylang.: a1nb1ett, olihanu1n. 
myrrh.a, tolu- -és berubalzsanL 

Egy1k-n1ásik fixálószeI \ i1Ílg.illatjellegű, 111áso:k teljesen szagtalanok, 
de valaanennyinél lényeges .követkeZin1én;\· az, ho.gy a Yi1ágolaioknál n1·aga:-;ahb 
forráspontú leg~'·en 

Illa:t.szer -a la pol da tol~ 

Az illa.tsze1ek előállításához használt alapoldatokat a pa1fu111e1iában 
l Infusio; 2. Solutio; 3. Tinctura névvel szokás jelölni. 

lnfusio névvel jel_öljük a te1mészetes vi1ágillatokat tart.aliin·azó kenö
csökhől: pornades aux fleurs (No 12, 24, 36 és 72 erősség·ű) .alkoholos kiYoná
tokat. Ezek előállítására az illattal telített po1nádét (No 'i2) félfol,é'kon\ r-a 
111elegítve egy.enlő súl:rrész 95%-os alkohollal, her111elicf' clzá1·i. kés'zül-ékben 
vízfürdőn .állandó kava1·gatás közben, hosszabb ideig kivonatoljuk: a nYeri 
tki'~~on,~t az infusion prerniere (1 ), a n1ar.advány i11ásodszori ki vonása j;),· al 
gyongebb sccondc (2.) 1 a ha1tlnadik a legsilány,abib infu.<>ion troisirrnct (3..) 
szolgáltatja .. IlJ infuziók az ibolya, jázn1in, jácint, jonquiJle, naranes,-ii á.~' 
rezeda, TÓzsa és tuba1·ózsa virágszirmaiv.al nyert po1nádékból készülnek ~ a 
kereskedelemben is kaphatók 

lnfu.sio tov-ábbá a neve a tern1észetes an;y.a.gokból nye1 t alkoholos ki
vornatokna-k (extraits sin1ple). Ezek használatos a1 ánya eltér a gyógyHzere:;; 
készít1nények arán:vától, valamennyi 95%-os alkohollal való hosszabb, kb egy 
hónapig tartó ,áztatás és gyakori rázogatás útján gondos filtrálással készii.L 

Solutiók»ak nevezik a terpenmentes illóolajokból 95%-os alkohoUal ké
szült ülclatokat, 1nel~·ek inellőzhetővé teszik a pon1údékból 1\:észült infuziókat. 

Titwtura (teintu1e) névvel jelölik a fT,ancia előirato:k a szintetiíkus il
latanyagoknak 95%-os alkohollal készült oldataiL 

Infuziók, szo.Juciók és tinktúrák :kivétel nélkül 95% alkohollal kéi-izli1-
vén, azok m.egikülönböztetését az elöir,atokban inellőzzük s vala1nenn)· i alap
oldatot egyszerűen .sprit-nek nevezünk s csakis a po1nádékból nyert alkoholos 
kivonat.oknál tartjuk n1eg a francia infusion elneveZiést. 

A természetes (valódi} és mesterséges (synth.) anJ- a.goknak a parfii
me1iában leginkább használt alkohol-0os oldatai (infusio, solutio, tinetura) a 
következő spritek, melyek kivétel nélkül 95%~os alkohollal: 

Acacia-.sprit.: 1%-os acaciaola.i synth„
oldat.. 

Ambra-sprit,:· 5%-os an1b1a synth -
oldat 

Ambra-.sprit, valódi: 2:90 an1brain
fusio„ 

Ambrett-sprit: 15%-os amb1ettololdaL 
Angelika-sprit,: 5%-os angelikaolaj

oldat. 
Aranylakk-sprit: 1%-os manylakk

oldat. 

Chiru1->;prif,: 1:5 chi.naké1eg-infu.sio. 
Castoreutn-sprit.: 5:100 castoreu1n

infusiü. 
Cassia-sprif,:· 1%-o.s cas.sia.ola,j synth„

oldat 
Cibet-spril' 4%-os cibet synth-oldat. 
Cibet-sprit. valódi: 3:100 cibet

infusio. 
Coria.nder -sprit: 1 :5 ko1 iandern1ag

infusio 
Benzoe-sprit: 1:6 henzoeinfusio. 
Bourbonal-sprit,: l..5%-os bour,bonal

oldat. 

Édesnarancsmspr it · 5%-os portugal---- ... c ... ' .. c:_.L ..... . 
olaj-oldat 

Canella-SP'it: 1:10 canella-inlusio 
Gardenia-svrit.: 1%-os ga1·deniaolaj- · 

oldat. 
---„-::-'>:_-__ --": ;,_-
-<-<-:.-::_:-.; -----„"~~r-„-

_.:;-~>:-:-,'.:-__ '- f 
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Gcnet-sp1 ít.: 1%·-os genetolai synth„- · Pf!C·~uli-s_prít, '"alódi: 1:10 pacsuli-
oldat.. . lev~l-1nfus10.. _ . . . 

Giroflce-sprit.: l %-os gi1ofleeolaJ Pitnent-sprit: 1:~ prment..,1nfus10. 
si nth,.-olcÍat RT:odusfa_-spri_t,: 1:5 rhodusfa-.infusio, 
~ Giroflée-spr·it,:· 1%--os gi1ofléeolaj Rozsaola3-sprit.: 2%-os rozsaolaJ 
s) nth.-oldat . synth.-oldat. . , , . 

Heliotropin-sp1 it,: 3.2%-os heliot1opin- Rezeda-spri~. 1%-~.s 1ezedaolaJ-~fd~t„ 
oldat . Sambul-sprit.: l:a moschusgyöker-

Hel'otropolaJ"-sprit.: 3,2%-os heliotrop- msfusito.l "t, 
1 · ' tl ld t an a -spri . 9%-os santal resinoid-

o aJ, s_yn i.-_o ~ •. oldat. 
Jacintola.J-spirt.. 4%-os jácintolaj Santal-spiit, valódi: 1:10 santalfa-

synth,.-oldat. · f · 
. . Jázminola}-sp1 it.: 2%-08 jázminoLaj inSus1?. spr "t• 4% o. syr1·nga-olaJ· 
sYnth.-oldat. yringa- i . o- ·S , 

~ 11 isz-sprit.: 3:4 i1iszgyöké1-infusio. synth.-oldat.. . . . . 
Iris-liquid-sprit,: 8%·-os iris liquid- Styra~-spr~t .. 1.4 sty1ax-1nf~s10. . 

oldat Szegfu-sprit,: 11%-os oeillet- olaJ 
. . 3% . . 1 . synth.-oldat. 

11'is-conclet-sprit.: o-os i11so aJ con- Szegfűsze,g-sprit;· 1:5 szegfűszeg- in-
cret-..oldat: . . fusio, 

!ris-1·esitwid-sprit.:· 10%-os lris resi- Tol'ubatz.sa'in-sprif,;· 1:2 tolubalzsam-
no1d.-oldat . . 

0 
• • infusio. 

Jr:solett.-spnt:. 4%-os 111solette-old.at. Tonkabab-sprit: 1:5 tonkabab-infusio: 
J( iou-nouk-.sprit„· 3 :10 k1ou·-nouk in- Tubarózsa-sprit.:· 1 %-os tueb1 ose-olaJ 

fusio, . synth.-oldat. · 
Lavandula-sprit.:· 1:4 lavandulalevél- Turanol-sprit.: 3%-o.s turanol-oldat. 

infusio. . . :;%·-o• tb_ Va'J!illia-.sprit.: 1:5 v.anil1iagyümölcs-
11Josusz-spr1t„ u " ... 111osusz syn · 1 infu·sio. 

oldat. 1 Vanillin-sprit.: 2%-os vanillin-oldat 
Jllo~usz-sprit, valódi: 0.5:100 mo.susz- Vetiver-sprit: 1:10 vetiver-infusio .. 

infusio„ Vetiverola,j-sprit.: 6 %-os vetiverolaJ-
11-fousse de chene-sprit: 5%-os mousse oldat. 

de chene-o.Jaj synth.,-oldat. Vetiver resinoid-sprit.: 10%-os vetive1 
]\Teroli-sprit,: 4%-os neroli-ola.i synth.-· 1esinoid-oldat. 

oldat Violett-sprit,: 12%-os violettolaj-
Ocillet-sp1 ii.: 14 %-os oeillet-resinoid- oldat. 

oldat. Violettfeuilles-sprit.: 15%-os violett-
Olibanurn-sprit: 1:10 tömjén-infusio. feuilJes-olaJ-oldat„ 
Pacsuli-sprit.:· 10%-os pacsuli resi- Yara-ya-ra--sprit.: 16%-os ya1a-ya1·a-

noicl-oldat oldat. 

.„AJapanyagok továbbá az egyszerű illatos vizek. Ezek vagy a vi~·-~g-~z~r
mokból desz\i.llálással, vagy illóolajokkal készi:llnek Ez utóbbi eloalhtas; 
módnál szokás az illóolajat kevés alkoholban föloldani s az oldatot vagy forro 
vízzel elegyít_eni, vagy pedig talkummal -eldörzsö,lve, hideg vízzel keverni s 
utóbbi esetben csak 2-3 heti állás után megfiltrálrui. 

1Varancsvirágvíz.:· 32 csepp ne1oli-olajat 4 g talcu·mmal eldörzsölve, 1 li
ter vízzel összerázunk. 

Rózsavíz:' 30 g i ózsaolajat föloldunk 65' meleg 250 alk".hoföa'!, az c:l
datot 45 li1Jeres üvegben 35 liter vízzel elegyíctve mindaddi,g rawgatJuk, m1g 
~eljesen tiszta oldatot ka;rmuk, , , , 

Az áztat.ások, kivonások, oldások és emulgeálás-0k gy·9rs1tása1·a nagyoibb 
gyárak különleges rázószerkezettel ellátott gépeket has~nalnak, melyeke!1 i:z 
ingredienciák üvegbombivkban vannak elhelyezve, a gepet az oldatoknal is 
legalább 3 napig járatják. , , • , . 

Az előzőkben fölsorolt nyersanyagok t~Tn:esz~tes es me.~terseg~s ills;.t
anyagok és alapoldatok az összes rnatsz!"'.kesz1tll)enyekhez folhas.znalha.tok: 
E készítményeket a következő csoportos1tásban es sorrendben tárgyalJuk. 

A) Parfümök 
B) Koncent1ált 
C) Piperevizek 

D) Illatos porok, 
vi1 ág illatok. E) Illatos kúpok és tabletták. 

F) Szagolósók 
G) Szobafüstölők és illatosítók,. 

illlililililii ......... „„„„„„„„.llllllllfíliií.. „„„„„„„„„„„„„ 
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A) Parfümök. 
- E'.xtrai-ts d'odoeur.s„ Bouquets·. 

A te1111-észete.s és mesterséges illatany-agokból többszörösen tisztított 
nlkoholb1an való oldássa'l készült finon1 illatszerek a tulajdonké1)eni parfü
mök Ezek f1ancia neve: E.xtraits d'odev,rs vagy Bouquets.' 

A készítésitkhöz használt alkohol a legfinomabb, Wbbször iektifikált 
95-9-6%-os .etilaJkohol legyen, ·mely nyomait se tartalmazza szellllyezéseknek: 
A kereskedelmi „re:ktifikált a-ethylalkohol„ e követelményeknek nen1 .felel u1eg 
s ezért azt tisztításnak s ism.ételt :rektifikálásnak kell alávetnünk. 

Az e1jes~tés útján nyert s desztillált alkohol tudvalevőleg·· rendkíYii1 
illó aldehidet (fp. 22°), kevésbé illó s higít•ott a'1koholban o'ldódó propilalko
holt (fp 78'), izopropilalkoholt (fp. 97°), butHalkoholt (fp. 10850) és izobutH
alkohŰ'lt (fp, 117"), továbbá hígított oalkűholban oldhatatlan, nehezen illó 
amylallkoholt (fp, 130'), és magasatb1endű észtereket (caproiléter fp. 166", 
capryleter fp„ 2-08° stb„) tartalmazhat. E szienny-ez-éseket úgy távolíthatjuk el. 
ho.gy -az alkoholt vízzel 50 fokosTa fölhigítjük, ujabh rektiflkál.ásn-ak vetjük 
alá .s az eiő- és utópárlatot ·elkülönítve, csupán a középpárlat-ot hasznáiliuk föl. 

Kicsiben 'a megfelelő rektifikáló berendezés hiány.a rniatt a rektifi
kálást nen1 lehet eredm.ényesen végezni, azonban némiképpen jó ered
n1ényt érünk el, ha lúg1okkal .az a 1ldeJ1id.eiket polin1erizáljuk az esztereket 
pedig elszappanosH.iuk s az alkoho.lt azután rnktifikg,ló feltéttel fölszerelt 
lombikból :kétszer 

0
átr-ekti.flkáliu1k. E n1űveilet.et úgy hajtjuk végre, hog~- az 

alkoholhoz 0 2--04% KOH-t vagy NaOH-o.t adunk hozzá s azzal 2-3 óráig 
főzzü1k. -~ főzés köziben n1cgsár.guló alkoholt azután kétsz·er i·ektifikáljuk 
s az elő- és utóipárlat ízét, szagát vdzsg;álva álla,pítjuk ~ne.g, vaj
jon ne111 szükséges-e e iniiveletet megis111ételni. Némi gyakÜrlattal a tiszta 
etilalkohol ízét és szagát könnyii n1egkülönböztetni. Az ilyn1ódon n1.e_qtii;;zti
tott alkoholnak szirupsürü (kb. 50°/o-o.s KOH-dal főzve neni szabad 'lnea 

sár.oulnia, A tisztított alkohol „esprit concentrée" néven kapható a ke1 eske
delemben. 

A ,tisztított ,al1kohnl előí!t higítására csakis legtisztább, teljesen 8Wg
talan, }retsz~r lepar,olt .desztillalt Yizet használJunk, a higítást pedig csak ak
~or '~~gezzuk1 ha, :az i1lla~tany~g~k, alkoholos oldatát néhány napig állással 
er.lelll\~ Az er]e]e~t. a ,kesz ,,foll1,1g1tol.t oldatna,k több napon át 60-65 fokra 
torf;éno . ineleg1ü~se~v·eJ ,is eloseg·1thet.1uk. Az 1llatanyagoknak az alkohollal 
v.alo telJes kiapcso]odasahoz azünban hosszabb idő szükséges s a parfü1n
készitmények .. sírna, e~y.enl.etcs, finon1 illatukat csak hónapok mulva érik el. 
Ugyanez a kovetkezn1elly forog· fenn az extraitgyártáshoz használt infuziók 
es sz.oluciókra nézve is, 

A pa,r„fü·meri~br!-:ln :~·:-_ön~éd, _e,1ő.~el.ies •. Iá~y, kemény és savanykás iUa
tokat sz.okas 111e-gku]onb.oz1ein1 s Yegu] a ,k1ados, tapadó jllatoikat n1elyeknek 
igen cseké1ly 1nennyisége ele-gendő a S7,ap;érzék iz.g.atásá1·a s álla'adó szaguk 
n1ás, kellen1es, elfödő illatok intf'nz.i-viüíf-iát fokozza; (indol, .frizniin nerolin) 
ugyanúg·y, n1int a fix.áló.'>ZE'"rPk közül a 1nosusz, .an1b1 a, cibPt stb., '111-el~ e,k a 
bőrhöz és l n.hane1nűhöz crŐSf'll adszo1 be-álóch1ak. }., n1ai divai az édes iliatok 
;felé ha.ilHk. Ilyenek a Parfun1e ideal. 1'1éfle h1c.a1.nat, Sandalv1ood sib de ked
v.eltek a bőrillat-ok: Peau d'cspag·nf', Cnir df' Ru:;;;sie, nicl~ ek sziufPn _i!r('TJ ki
adós.ak és i.-apadó8aik s igen csc1~él~ n1Pn11~ iségük n1ég ll-cíek 1nul\ a 'is hőr
v.ag:y· bagariaillatot áraszt Hasonlo íillandó iutenzitúsú a Pnc.~ufi JJa1 fiin1 is, 
me]J.- alkahnas a kifejezetten paesu]j~zag-ot ne111 nyújtó inte11zÍ\. álla.nó szagú 
illatko1npozícjók előállítására. Ily intrnzÍY illatok en~'hitését édes illatokkal, 
n1int ger.á11iun1, rózsa, na1„anc8, sznntál élhetjük el. \Talan1iYeJ könnychh il
latúak a Pé.che (barack). nic]~·nek szag.a a virágillat n1Pllett a gyiünölcsérr~ 
is E>n1lékeztct s az igen ked\'clt Clen1atit is. 

"A_ parfün1ök jcllrg·zetes i 1llatának 1nódosításá1a, javítására P.Q,') ség·e-s 
szahál~·ok ne-n1 állapíth,a,tók me.g. soksz.01 ige.n csekély- 111enn~riségií új an~-ag
vár-ailanul nag~'. rJőnyös va.!C\ hátrán~ os változást erechnény·ez ·s az új il
]at-kon1pozíció.k „.krrálása" esak kísérletezés, p1·óbá:lgatás útján sikerülhrt. 

:\z Pgy('r-; pa1 füniök PlőúJlítására tá.iékozást ll',"ú.ithatnak a kö·{etkező var~ 
fiin1-<'lf5iratol-;·.: · 
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Acacia triple. 

500-0 acacia-.sprit, 
1000 vanillin-sprit~ 

25 rózsaolaj, 
250 mosu.sz-sprit, 'l'alódi, 

250 cibet-spr it, 
14 bour bonal, 

2500 ,fázminolaj-sprit. . . 
Acacia quadruple: 1{}{)0 aeac1a-sp11t, 

500 jázminspriS 5 .rózsao!aj, 25 mosusz
sprit synth„ 2o crbetsput synth„ 200 
vanillin-sprit, 3 bonrbonal. 

Ambra. 

200-0 anibr ett-spr lt-. 
2000 iris-sprit, 
1000 alkohol (90%), 
500 1no1tsse de chene-.sp1'it, 
lü mosusz-sprit, 
15 cibet-sprit, 

200 vanilia-sprit, 
250 anibra-sprit. 

Rózsa vízzel 92 fokosra állítjuk be. 
Ambre royal: 1200 ambrn-sprit, 600 

n1ousse de Óhéne-sprit, 600 1ózsa-sp1'it 
synth., 600 jázn1in-sprit, 600 vanillin
sprit, 10. rnosusz s;y-nth., 300 benzoe
sprit. 

Ambroisie II.: 1500 ambrett-spri!, 
1000 mosusz-sprit, 1000 mousse de Che
ne sprit, 1000 alkohol, 100 amhra-sprit, 
100 an1h1a-sprit synth„ 25 cihet..,sprit, 
5() vanill,a-s.prit Rózsayízzel 80 f.okos
rn állítjuk be. 

Árvácska, 
PcnséC'„ 

2450 tubarózsa-spri.t 
2450 , ózsa-spril, 

5 g1'isam,brctte. 
3 ylan.0-11/angolai. 
8 ci,troniola j. 
3 zibethin.r„ 

70 pensée-olaj s.yntli., 
4 neroliola}. 

50 n1osusz-r;;p11t. 
60 benzoc-sprit 
2 vanillin 

Aubepine„ 
l{ökén~ ,„i1á11:„ 

1225 iázn1in-~·p1 it. 
1:225 tubarózi;;a-s1>rit. 
300 ca-ssia-sp1 it 
f-iOü naraucsolaj-sp,-it 
JílQ cibcf-S]JI it. 

40 Ú(Jl.Z0(-'i1Jl'if, 
i-Jfl ani.•:a/d('/1id tnnhé11ine) 
5 hcliofropi11. 

jfl fix:atcur ~4-ofa. 
.J nel'ofiola] 

b) 1250 jázmin-spr it, 125ű tubarózsa
spr it, 1000 narancsolaj-.sprit, 250 cassia: 
sprit, 500 j.on.quille-sprit, 2:50 alkohol, la 
cibet-s;prit, 15 mosusz-spr1.t synth., 15 
ambra~sprit synth„, 10 keserűmandula
olaj. Vízzel 70 fokosra állítjuk be és 
filtJ:áljuk 

Azalea. 

1225 rózsa-spril, 
1225 víolett-spril, 
1225 tubarózsa-sp1 it, 

625 benzoe-sprit, 
40 vanillin. 
5 heliotropin, 
5 neroli synth.„ 

50 mosusz-sprit. 

Bru gamotte. 

1000 alkohol, 
600 benzoe-.spr it, 
1-00 styra.x-spr it, 
100 cibet-sprit, 
500 irisz-sprit, 
400 berga.iniol, 
100 mosúsz-sprit. 

Berganiotte colonial: 1225 alkohol, 
40 bergamiol, 60 berizoe-sprit, 100 sty
rax-sprit, 5()0 irisz-:.si>rit, 100 cibet-sprit 
synth, 1.00 1n1Josusz-sprit sy.nth., 

Camelia. 

1950 jázmin-sprit, 
600 nara.ncsvirág-infusio, 
100 irisz-sprit synth,, 

20 cibet-~prit syn.th„, 
5 ylan,q-ylangola.i synth.„ 
5 linalool, 
5 bro1nelia, 
2 dianthine. 

Cassia„ 

2450 ca::;sia-sprit, . 
2450 jázrnin-sprit .synth„, 
~00 vanillin, 
1100 1nosu.sz .synth,, 

50 cibet synth„ 
5 neroli syntli 

lxo1a: 1225 cassia-sp1it, 1225 rezeda
sp1·it, 980 tuharózsa-sprit, 980 violett
sp1 it, 100 benzoe-sprit, 20 cibet-sprit, 20 
indol, 30 bergan1otolaj, 5 .aubepine. 

Chévrefeuille. 
J.,onice1a 

JGÜÜ 1'ÓZ.SO-Spl'it, 
1000 jo11quillc-sp1it, 
rnnn violett-svri.t, 
1000 ca11u<::inc (Tr,opeolun1 1n .. ) -sprit, 

10 1•a11illin, 
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8 rninio.sa s.11nt'1., 40 benzoe-spril, 
2 neroliola}, 15 gladiolin„ 
2 terpineol, b) 2500 alkohol (95"), 30 bei g'amot-
4 ironc, o1a.l, 10 cibet-sprit s;ynth., 30 1nosusz-

50 tolu-sprit, sp1it s~ nth„, 20 jáz1nin-sp1it .synth., 5 
50 mosusz-sprit, anisa.1clehid (aubepine J.), 1-0 rózsaolaj 
2 keserűniandulaolaj. SJ.„n.th, 80 clen1atit synth„, 40 benzoe-

b) 1660 naiancs-sprit synth, 1660 sprit 

Coeur de Jeannef.te. 
tuba1 ózsa-sprit, 1160 i1 isz-sprit synth , 1 

800 tonca-sprit, 4 keserúrnandulaolaj 
s~nth., 2 ne1oliolai Vízzel 60 fokosra 
állítjuk be 3000 }áz111in-sp1 it, 

1 1000 i ó.zsa-sprit .. 
Chrysauthem .. 

2250 extiait lilas triple, 
2250 e.xtlait moschus triple, 
1125 extrai.t heliotrop triple, 
1125 e.xtrait yla11a-.Ylang triple, 

10 cheiranti-a. 

Chypre (quadruple). 

3í5 cassia-.sprit, 
375 extrait nioschus triple, 
250 extr ait vervein triple, 

4 .safrol, 
4 santal-olaj, 
2 1noschus-sp1 it. 

Chypre simple.:· 10.000 allmhol, 300 
tolu-sprit, 300 pem-sprit, 300 storax
sprit, 100 mosusz-sprit, 10 tur.anol, 150 
iriszolaj-sprit, 100 vetiverolaj"'"sprit, 5 
gaultheria-olaj, 20 aubepine, 100 berg.a-
1notolaj, 5 citr,aJ, 100 citroniolaj, 5 ben
zylac.etát, .50 ger.ániumolaj, 20 lavan
dulaolaj, 5 eu,genol, 30 céffi·usfa0il.aj, 

Chypre coloni<il: 12250 alkohol, 300 
tolu-sprit, OOO peru-.sprit, 300 sty1ax
sprit, 100 mosusz-sp1it, 1-0 turanol, 150 
iriszolaj-sprit, 100 vetiverol-aj..,sprit, 5 
gaultberia-olaj, 20 aubepine, 100 berga-
1notol.aj, 5 ci.traJ, 100 citromolaj, 5 ben
zylacetát, 50 gerániumolaj, 2-0 lavan
dulaol,aj, 5 eugenol, 30 cédrusfaolaj. 

Chypre synt.h: 460(1 cassLa-spri.t, 4600 
n1osusz-spTit triple, 40 ·safr.ol, 40 .san
talfa-olaj, 20 n1osusz-sprit. 

Colonial-bouquet: 12500 .alkohol, 300 
tolu-,sp1it, 250 .benzoesprit, 250 styr.ax
sprit, 4-0 kumarin, 100 m-0susz-sprit.. 
synth., 1-00 eibet-sprit synth., 20 szan
tálfa-olaj, 30 linalool, 150 bergamot
olaj, 7 citral, 15 iris liquid olaj, 5 euge
nol, 50 citromolaj, 

Clematis„ 

2000 alkohol. 
30 ber gamot-ola.i, 
10 cibet-sprit, 
30 moschus-sprit, 
20 jázminola,i, 
5 a·ubepine, 

10 rózsaolaj .synth,., 
80 clernatite, 

1 

4ü0 benzoc-.sp-rit, 

! 

100 mosusz-sprit, 
40 vanillin, 
15 rnirnosa-olaj, 
25 nárcis:z-olaj, 
10 rózsaolaj, 
!O s.111 ln.aa-ola}, 
2 indol, 

12 nrrol i-ola}. 

Corylopsis du Japon quadl'uple„ 

50 iúz1nin-ola} sunth., 
40 rózsa-olai SJJ11th., 
5 n1oschus .s.vnth , 

40 cana.n.oa-olaj, 
30 ;Ylan.o-ylan.a-olaj, Sartorius, 

2 ·vanillin, 
1-00 benzoe-sprit, 
10 rnuguet, 
10 pacsuli-olaj, 

180 aether frago1·unl, 
0:,5 vetiver-ola.j, 
10 reuniol, 

1000 sprit. 
b) 8600 alkohol (95%), 55 jázmin-olaj 

s:;nth., 40 rózsaolaj synth., 5 mosusz 
synth, 40 eananga-olaj, 30 ylamg-ylang-
olaj, 2 vani.Jlin, 100 benzoe-.sprit, 10 
muguet ,synth., 180 pacsuliolaj, 180 
eperéter, 0.5 vetiver-olaj, 10 reu,nioL 

Cote d'Azm, 

6125 alkohol, 
200 Jo,smin synth.., 
25 cassia-olaj, 

5- aubepine, 
15 rózsaola.i synth.., 
8 vanillin, 

150 benzoe-sprit. 
100 mosusz-sprit, 

20 cibet-sprit synth., 
3 vetiver-ola,j. 

Cseresznyevirág. 

2500 rózsa-sprit, synth„, 
2500 iris-sprit, 

20 néroli synth„, 
8 vanillin, 

1.5 kumarin, 
2. 5 keserűmandulaolaj, 

.1l;) r111ethol, 
1 :2 acther aceticus. 
40 ber.amnot-olai, 

100 be11zoc-sp1 it, 
40 n1osu.s_z-sprit, 
! éd('sh öntéu 11-ola.i. 

1.3 aubcpi11c. 
C'her1 H Blosson1:. 250q i1isz:-sp1it, 

2000 róz::;;as:prit, 500 ;ionqu1lle-spr1t, 25 
nel'oli synth„, 50 111osusZ-SJ?rit, 150 be~
zot~-sp1'it, 50 be1g·an1ot-olaJ, 5 k~seru
n1andulao]aj, 5 foeniculum-o1aJ, 20 
0r.r-tétP.l', 3 anisaldehid, 1 kumarin„ 

Cuir dc Russie„ 
(Bagaria . .) 

1800 cassia-sprit, 
1800 _qer anium-e.xt1 ait, 
4300 rózsa-sprit synth., 
1225 vanillin-s!>rit, 
1225 iris-sprit. 

15 cui1 de Russie sunth„, 
1800 JázJnin-sprit synth,, 

10 urisanibréne. 
b) 4900 rózsa·-sprit synth., 4900 na-

1 nncsolaj-sprit synth., 2450 irisz-sp1it 
s:vnth„, 30 rózsao!}aj .synth., 15 izoeu
genol, 100 be1·gan1otola.j, 10 neroli 
ss·nth,, 100 n1osu:-;z-sprit syni:h., :3{) ci
hf'1-sp1 it. synth, 30 ajonc synth„, 100 
!-d;. 1·.nx-sprit 2 ~.nrn-yarn, 1225 l ózsa
\ í í'; 

Cyela1nen„ 

.i;;oo nc1 oli-·c:p1 .rt . .synth., 
:3:200 já.--;:1ni-n-sv1 it synth., 
j200 'IYlolett-spr it, 
J 225 tubarózsa-spl'it, 
120 kurna1 in-sprit, 
360 rózsasprit synth .. , 
:íO niosusz-sprit synth., 
GO benzoe-sprit synth., 
10 ylang-yian(l-olaj s11nth , 

B ar:the1 aceticus„ 

Erdő illat. 

:rnoo Jázminvi1 á,qola.i-sprit (100:1), 
1000 cassiavirágolaj-sprit (100.:1), 
2000 rózsaolaj.sprit (100.:1), 
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i nznHl1jn--ola.i, 1 Ji-e1olio1aj, 200 na1anCS·· 
vjTágvíz, 

JJrise du soiJ _: 3675 jázi11in-.sp1j.t, 
1225 easf'ia-sp1it. 2450 Józsa-sprit, 80 
kninrn'in, 25 he.1iot1"0pin, 10 bouTbonaJ, 
!O horúkaolu.i. 30· horJJylacetá-f., 150 1110-
susz-sprit, 4ü che-i1"ant-ia, 20 tur-ano1, 50 
herganio1olaj, 150 to]u-sp1it. 

Ess-bouquet. 

5000 alkohol, 
35 ba1 _qa rnotolaj, 
4 lavandulaola.j, 
4 .szegfűszer;olaj, 

10 citral, 
4 ner0I Iolaj, 
4 rozma1 in-0la.j, 
4 eedrusolaj, 
2 rózsaolaj synth., 
1 cardarno1nola}, 

10 mosusz-.sprit. 
E.ssbouquet simple.: 600 alkohol 

(90%), 35 bergaruotolaj, 4 lavandula
olaj, 4 .szekfűszegolaj, 10 cit1al, 4 nero.Ji 
syn.th., 4 rozmariuolaj, 4 canellao]aj, 
4 cédrusfaolaj, 2 rózsaolaj synth., 1 
ca.rdamomolaj, 10 inosu,sz-sprit. 

Essbouquet double: 600 alkohO'l, 40 
irisz-olaj sY'nth„, 5-0 bergam-otolaj, 50 
eibet-sprit, 5 rózsaolaj synth„ 3 nn1-
brettol, 10 jáz.111ino]aj, 10 klúna1i11, 2 
nubepine liqu„, 5 geraniol, 1500 víz. 

Essbouquet quadruple.: 20.00 rózsa
sprit, 1000 cassi.a-sprit, 100 tubar ózsn
Rprit, 2500 extrait reseda triple, 2000 
extrait bergan1otte triple, 100 n1üsusz
sprit valódi, 50 cibet-sprit, 100 tolu
sprit, 3 turanol 

E.ssbouquet" synth.:· 2450 róz.sa-sprit, 
1225 .cassia-sprit, 1225 tubarózsa-sprit 
.sy.nth, 3000 extrait rezeda triple, 2500 
extrait bergan1ot, 1-0 róz.safaolaj, 50 
bergamoto1aj, 100 n1osusz-.sprit, 50 ci
bet-.sprit si•nfü., 100 tolu-.sprit, 3 tura·· 
no!. 

b) 7350 alkohol, 40 iris-olaj synth., 
50 berga111oto]aj, 50 cibet-sprit synth., 
5 rózsaolaj syn th., 3 ambrnttol, 10 já.z
minolaj, 1-0 ku.marin, 5 ani1sald-ehid 
(nuhR-pine), 5 ·ger'fl.nioJ, 1500 víz. 

80 kumarin, Fleur d'Afriqu0; 
25 heliotrnpin, 
lO bourbonal, 22000 alkohol, 
40 oleum juniperi baccaJu1n, 375 lavandulaolaj, 
30 bornulacetat, 90 eugenol, 

150 1nosusz-sprit, 100 berga1notola.i, 
40 chcirantia, 10 turanol, 
20 turanol, 4Q linalylacetat„ 
50 be'I aamot-ola.i, 75 neraniol, 

150 tolu-sprit, 400 benzoesprit, 
Erdőillat, szobaillat és rnosdóvizelc- 400 arnbrettolsprit, 

hez: 900 alkohol, 100 mousse de chene 11000 víz„ 
API'it, 18 fenyőolaj, 3 bergamotolaj, 4 b) 13500 alkollO'l, 190 lavandulaolaj, 
Iavandulaolaj, 0.3 petitgrain-olaj, 1 45 eugenol, 50 bergamotolaj, 5 turanol, 
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20 linalylacetat, 4-0 gernniol, 200 hen
zoe-spl'it, 200 ambrettol-sprit, 5500 víz, 

B_ouquet c[,e France.: 6125 já21min
spr1t-, 1-00 c1bet-.sprit, 30 benzoc-sprit 
1-0 yanillin, 1-0 heliotropi<Jl, 15 veti \Ter
olaJ, 65 geraniumolaj, 10 i ózsaú1aj, 5 
neroli-olaj, 155 mosusz-.sp1it, 400 sty
rax-sprit 

Fleurs des Indes, 

22000 alkohol, 
50 geraniumola}, 
40 eugenol, 

150 bergamotolai, 
100 linolool, 
12 kuma.rin, 
10 heliotr opin, 

100 or_qoruI.virágolaj, 
350 ambrettol-sprit, 

1]()00 víz 
Bouquet de Java,: 13500 alkohol, 40 

g·e-rániun1olaj, 100 Ye1 benaolaj, 65 ber
gan1oto.laj. 5 ci tral, 50 portugalolaj, 25 
í~ugenol, 25 perubalzHan1, 50 labdanun1, 
75 n1-0.susz-spl'it, 10i00 .iázn1in-isp1it, 
5500 víz. 

Bouquet West-End; ]1)5{)0 alkohol, 
100 geraniol, 3{) berga1notulaj, 125 ci
bet-sprit, 50 n1osusz-sprit sy.nth., 10 
ku1narin. 1-0-0 benzoe-sprit, 5500 víz, 

Colonial bouquet.: 10000 alkohol, 300 
tolu-sp1it, 2:5{} benzoe-sprit, 250 styrax
sprit, 40 kumarin, ICO cibet-sprit, 100 
1no.susz-sprit, 20 santálfa-o1aj, 30 lina-
1ool, 150 ber g-a;motolaj, 7 citral, 15 iri.s
olaj, 5 eugeno1l, 5 citromolaj. 

J edda-bouquct.: 11000 alkohol, 100 
geranium-olaj, 10 linalylacetat, 5 san
t.alfa-o1aj, 25 li1naloe-olaj, ~O isosafrol, 
;:o arnbrettol-.sprit, 50 vanillin-sprit, 50 
ku1narin-sprit, 5500 víz. 

Geisha bouquet: 2fl0 1110Husz-sp1 it, 500 
cibet-sprit, 40 vanillin, Zfl kun1a1 in 
sprit, 40 heU·ot1opin-sprit, 3(11J jiizn1jn
olaj-sprit, 2.5 geraniun10Iai, ] anlH pi
llf', 1 tur.ano], 2 portugalola.-i, ~ lH i·µ;a-
1nott·-ola.i. 

Fleurs de pl'inte1nps„ 

2000 rózsa-spt it, 
2000 nal anc.sola,j-.sp1 it, 
4000 jázmin-sprit, 
1000 tubaróz.saspi·it, 
500 mousse de chéne-~JJJ it, 

30 mo.su.sz-spl it., 
30 cibet-sprU, 
5 verbéna-olai, 

25 citrom-ola.i, 
8 get"anium ros .. ola.i, 
2 gaultheria-olaj. 

Rózsavízzel 80 fokosra állítjuk be 
Bouquet de Mikado: 6125 jiizmin

sprit synth,., 2450 rózsa-sprit synth, 12 

98 

':et.ive1olaj, 16 pacsuliolaj, 26 ge1á
J1iun1olaj, 26 1ózsaolaj syuth, 10 szeg 
füszcg·olaj, 10 benzaldehjd, 60 berga-
1notolaj, 250 111osu~z-sprit, 100 fixatt'Ul 
:\gfa, 250 ci.bet-sp1 it s~ nth.„ 1810 kuni 1 

1 in-sprit, 184D Yanilli11-fo'prl1, 10 1n~z
illat 

Bri.sr. d'Alsace; 55CO l ozsa-sp1it 
syn.th., 1225 j.ázmin-sprit, 1450 na.1 anCR
olaj-sprit, 2450 caJssia-olaj-s.p1it, 24fi0 
rnnillin-sprit, 100 cibet-sprit synth,, 80 
hergan1otolaj, 2-0 m.andarinolaj, 10 nf'
roli synt11., 100 .rózsaolaj, 25 lavandula
o]áj, 5 verbena, 3 isoeugenol, 20 ylaug
:\' 1a.ng .synth,., 2·5 kun1-arin, 30 111osnsz 
synth„ cr yst.. 

Bri.sas de las panipas.~ 1000 rózsaolaj
sprit valódi, 2000 jáz·n1in-sp1it valódi, 
:-JOOO n.arancs-sprit, 100-0 irisz-.sprit, 200 
vanilliu-sprit, 50 kumarin-sprit, 3 ró
zsaolaj synth., 300 n1üsusz-sprit, 15 beT
ga1nottolaj, 2 eugen.aJ, 10 geraniol, 10 
pacsulio 1laj, 20 pálm.arózsaolaj, 20 tu
ranol, 150 tolu-sprit, 5-0 cibet-sprit, 5 
,. iolette feuilles. 

Brise d'Espagne.: 3675 jázn1in-sp1 it, 
1225 na1 ancs-sprit, 20 ne1 oli synth„, 15 
rózsaolaj sy:r,i.th„, 1~1 szantálfaola;i, 10 
lavandu1ao1.aJ, 25 be1 gan1DtoJ.aj, 10 ve1·
y(•jne, 100 styrax-.sprit, 50 cibet-.sprit. 

Fl('.urs J'Ustiques.: 300 jázmin-.s11ri1, 
100 tu ba1 ózsa-sprit, 100 iris-sprit, iltl 
tolu-r-;vrit, 0.5 111üsusz;-sp1 it, 2 kuma1 in, 
l.5 heliolropin, 1 ,peti!grain-olaj, 8 ber
gan1otolaj, 2 trefolia, 0 .. 5· verbenaolaj, 

b) 3675 jázmin-sprit synlh., 1225 tuha-
1 ózsa-sp1it synth., 122.5 iris-sprit synth„ 
300 tolu-sprit, 5 mosusz-split synth., 20 
kumarin, 15 helio.tropin, 10 petitgrain
ola.j, 80 bergamotolaj, 20 trefolia, 5 ver
benao.J.a j. 

Mille fleu1 s; 894-0 extrait de Miel 
d'_A_ng·Ieterre triple, 1960 extrait de ge-
1 aniurn t1iple, 1960 f'Xtrnit de hPrg.a-
111011_• ÍJ ip]p, 10 01 g'f'ül 

FougeI"e. 

1000 rllousse de chéne s1n1t, 
1üü0 capucin- (tropeol11n1 nuriu:-:). 

'IJl'it (1:10), 
500 rózsa-sprit sy11!-.J1., 

~;)00 narancs-sp1 it ~1;ntl1., 
25 gcraniol, 
JO 11e1 oli .synth„ 
16 pacsuli-sprif, 
4-0 ku.m-arin, 

2.50 cibet-spr it s1111t /t., 
2.50 1nosusz-sprit ~·.vnth„ 

Frangipani. 

1225 heliotroJJin-.s1n it, 
100 1nosusz-spr'it s.ynt/1., 

1-0 ·rózsaola.i SJJnt.h, 

180 kunla1 in-split, 
1225 cassia-sprit sy1ith„, 

10 cédrnsfa-olaj, 
2 santálfa-olaj 

Gardenia. 

4000 rózsa-split, 
500 violett-sprit, 
500 tubarózsa-sprit, 
1.25 1,anillin-.spr'it, 
1{) eglantin, 

3 anisaldehíd, 
1.-J terpineol, 
2 neroli synth., 

15 mosusz-sprit„ 
Garde?iia co!onial; 12250 alkohol, 300 

to1u-spr1t, 250 henzoe-sprit, 200 peru
sprit, 100 mosusz-,sprit synth,., 100 ci
b:it-sprit synt~., 100 bergamotolaj, 50 
c1t1-0molaJ, 3 c1t1al, 50 brornelia 25 san-
iálfanla.i, 1{) he-liotropin ' 

Genet, 

[1000 genet-sp1 it (5:lfi0), 
1250 a.1nbra-sprit, 

3-0 vanillin-sprlt, 
15 nel oliola.i. 
45 rózsaola.i 

Geranium triple, 

gg 

b) 12 muguet Heiko (Maiglöckchen), 
9 cibet--sprit (1% ), 600 sprit, 379 víz és 
eleg,endő chlorophy 11. llfagnesia carbo
nica-val filt.1 wljuk (Bartha). 

Muguet sente11r.: 100 linaloeo1aj, 500 
cassia-.sprit, 500 ua1'a.ncs-sprit, 500 jáz
min-sprit, 100 vanhllin„sprit (2% ), 50 
chlorophyll-oldat (1:50), 500 víz, 1000 
alkohol. 

Muguet double,: 6000 ailkohol, 10 
ylang-y1ang-.sprit, 3 oleum neroli 
sy11th, 30 muguet, 20 gyöngyvi1ágill.at
olaj, 50 linaloeolaj, 240 heliotropin
sprit, 300 jázmin-.sprit, 100 mosusz
sprit, 300 benzoe-spcrit, 3500 víz„ 

b) 7350 alkohol, 24-0 h<!liotropin-split, 
300 jázmin-sprit synth, 100 mosusz
sprit, 300 benzoe-sprit, 10 ylang-ylang 
synth., 50 muguet synth,., 50 linaloe
olaj, 3500 víz. 

llfuguet triple; 9000 sprit, 100 mosusz
sprit, 20 jázmlnvirágolaj, 200 benzo
sprit, 10 vanillin-, 10 ylang-y]ango]aj, 
lOíl gyöngyvirágillatoiaj (H, & R), 

Muguet quadruple; 2200 jázmin-sprit, 
1850 róz.sa-sprit, 360 cassia-S'prit, 60 vio
lett-spl"il, 980 irisz-sprit synth,, 150 va
nillin-sprit, 20 cibet-sprit, 140 linalool, 
iü ylang-ylangolaj, 5 jámnino1aj 45 
terpineol, 100 chlorophyN-oldat 5%-os. 
. . bJ ~1000 .alkohol, 100 mosusz-sprit, 20 
)a?Jn1'1nolaJ, 200. bt•n7,{)e-sprit, 10 vanillin, 
10 ylang-y1angolaj, 150 muguet synth. 

Gyöngyvirágilla,t: 5000 alkoho1I, 1000 
lose bengaleolaj„sprit (1:100), 1000 

HOOO t óz.saolaj-.sprit (100:1), gy.öngyvirágol,aj-sprit, 300 benzoe-sprit, 
280 _qcraniuni-ola}, 1000 rózsavíz. 
~O szekfűszegolai, b) 500 alkohol, 50 gyöngyvirágillat-
;>{) mo,,usz-sprit valódi olaj H & R, 200 kiou-nouk-tinktura 
15 ber.gamotolai, ' (1:10), 2000 l'Ózsavíz, 100 mo1susz-sprit, 
20 _qcnaniol„ Májusi gyön.,r;;Uvirá.g.~ 1500 jázmin-

Geraniutn toillettevizekhcz.: 6500 al- olaj-.sprit 500 tnba.1 ózsaoLaj.-sprit 2500 
kohol, 30 geraniumolaj, 15 bergamot- heliütropin-sp1 it, 5 vani1lliI1, 2 kun'1arin, 
olaj, 3 neroJi~o]aj synth., 1 vanillin, 2 ~O gyöngy'Yir~g,illa~ol.aj, 10 terpineo1. 
l'ÓZH.aoJaj, 1-0 mosusZ-sprit valódi <.10 mo~usz-SJ;lr1;.t _valod1.. , . 

lJivina víz. 300 sprit, 100 irisz-sprit, Gyon_qyvira.gilla;~ !ftOzsqoviz_ekhez: 
20 geraniumolaj, 10 beiganiot-olaj 10 500 alkohol, 100 Jazm1noilaJ-spnt, 20 
<~itron101aj, 1 nerolio.1aj synth 5 ge- mugu.et, 10 g·yöngyyirágolaj, 5 vanil-
ranioJ, 15ú0 víz ' line, 10 lin1alool, 5 geraniol, 2()00, víz. 
, Geraniu.m qua<f,ruple.: 1125 alkohol, b) 1000 alkohol, 5 gyöngyvirágolaj 

laü geran1un;iolaJ, 2450 1 ózsa-sprit, 60 H, & R, 10 mosusz-sprit, 20 kiu-nouk
h'.'1g·mnoto1aJ, 6 ylang-ylangolaj (Ma- tinktura, 300 rózsavíz, 
n1lla), 100 rnosusz-,sprit, 2950 irl-sz- sprit Spring flowers: 1840 cassia-1sp1it, 
200 l'Úzsavíz, 20 geraniol. ' 1225 narancs-infu,sio, 1225 violett~sprit, 

Gyöngyvirág. 
Muguet 

6 linalool, 
0,5 neroliolai synth,, 
4 tolu-sprit, · 
2 já-zminolaj synth., 
3 nwsusz-·sl!_lit valódi, 

rnoo spiritus (80%), 
5 csepp ammonia (0.960),, 

2225 vioiJett-sprit synth., 1960 extrait 
ber,gamot, 1960 extrait portugal, 10 
szantálfaoJ,aj, 5 turanol, 60 geranium
olaj, 100 mosu1sz-sprit, 10" cibetsprit, 

1

300 -syringaoI.aj, 300 '.ranillin-sprit, 40 
csepp -aether aceticus, 

Hársfavir·ág. 

5000 Jázminvirágolaj-sprit (1:100), 
50 rnosusz-sprit valódi (100!3,5) 

100 benzoe-spri.t (10 :4), ' 
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10 bourbonal, 1 min-sp1it, 600 narnncs-sp1it, 2450 hisz-
25 bergamotolaj, SJ?rit, 15 inosusz-spr. it, 5. rózsafaolaj, 50 

Hár sfavirá_qillat Extrait tr iple.: 1000 v10lettoL .. 
cassia-sprit (1.5%) 500 jáz111invirágolaj- A) TTiolcttc .. blani'hf!,' 9125 111solettc
sprit (1:100), 50Ű jonquillevirágolaj- spr~t. 1}2~_roz.sa-spr_1t, 500 n~lraucs
sprit (70:1), 50 cibet-sprit, 50 ambrettol- spr~t, 12o_O _Jazmm-spnt, 15 }la_ng-:ylang
sp1it, 80 hár.sfavirágo_laj, ?O _geranyl- ula.J, 10 ir~s -concret ola,J, 50 ionon, 200 
formiat, 10 citromola.J, 40 Jac1nthea, 5 benzoe-~p11t. . . . __ . 
chamomillafolaj, B) J'.iolette <fe ['gzs. _(E1 dci iboh ~). 

Fleur de tilleul (bouquet): 6125 jáz- 3000 v10lett-spril, ""O Ja~mn-sprit, 200 
n1in-sp1it syil1th 50 mosusz-sp1it, 200 rózsa-sprit, 200 cass1a-s·pr1-t, 10 _mosusz
henz~e-sp1 it, 1o''bourbonaJ, 25 berga- spyit, 50 benzoe-sprit, 3 róz:s<:olaj synth., 
n1ot.ola·j 3 yJang-ylang synth., 20 i1·1.solette. 

'·' b) Violette de bois double.: 1125 cas-
lbalya. 

Violette. 

500 cassia-sprit, 
1000 ibolyaolaj-sprit, 
500 jázmin-sprit, 
500 r óz.sasprit, 
5() .Qer:aniumolaj (Réunion), 
5{) bergamottola}, 
50 jonon (20%), 
50 vanillin-sprit (JD% ), 

500 anibr ettol-sprit, 
400-0 iris-sprit, 
:18{)0 alkohol, 
Ohlorophyll-lal festjük 
b) 1-00 extrait jasmin, 10-0 extiait 

H1uguet, 20 jonono1dat (~0% ), 700 mo
i-;11sz-rsprit (1%), 0.5 iriszolaj, l rózsa
olaj s~· nth. H & R„ 0.3 berga1notolaj, 
0.06 vanillin, ad 1000 sprit (60%) s ele
gendő ch.Jorophy!L Magnézíáva! fil
trá]juk, (Bartha ) 

Violette double: 6000 split, 1000 vio
lette leuilles-szesz, 8 jon-011 (100%), 250 
jázmin-sprit, 250 henzoe...,sprit, 10 
ylang-y1lan.golaj donble, 100 mosnsz
.sprit, 3600 víz. 

b) 2000 violett-sp1 it, 2000 violett-sp1 it 
synth., 100 jázmin-,sp1it, 2ú0-0 il'is-sprit, 
:2000 cas.sia-sprit, 20 rnosuisz-sprit. Víz
zel 80 fokosra állítjuk be .. 

e) 7350 alkohol, 8 ionon, 250 jázmin
Kprit, 250 benzoe-sp1it, 10 yilang-ylang 
synth., 100 Jnosusz-sprit, 36ü0 víz. 

d) 2000 extrait-violet double, b) 2000 
ext1ait violet superior, 7000 vjolet
sprit, 2000 cassia,sprit, 5-0 cihet-sp~rit, 25 
berga.motOla.i„ Iriszvízzel 70 fokosra ál
lítjuk be. 

sia-sprit synth., 1850 neoviolett-sprit, 
1225 cassia-spri,t, J22ó róz-sa-sp1it, 20 
geraniu,molaj Réunion, 100 ionone, 1{)0 
vaniJlin-sprit, 200 ambrettol-spr'it, 3675 
iris-sprit synth, 2ií75 alkohol. 

V iolette de mar s: 6125 vi-0lett-split, 
3680 violett-,&prit synth., 1225 jázmin
sprit, 1225 iózsa--sprit, lűO b-enzoe"'.sprit, 
100 iris-sprit, 100 kumarin,sprit, 10 
ylang·-ylang-0laj, 0.5 keRerűmandula
olaj. 

Violette des 1nonta_qn-c.s. (Extrait <lou
ble): 1000 cassia-sprit, 1500 n€oviolet1-
(1:100), 1000 .iázmin-.sprit, 1000 violettr 
f'tuilles-sprit, 2() geraniu1n1olaj, 100 .io
non (20%), 100 vani.llin-sp1·it (]O'.r~), 
200 ai11brettoJ-,srp1 it, 3ű00 iI i,sz-sp1 i t:, 
2100 víz. 

b) 6125 vioilett,sprit, 2450 violett-sprit 
synth., 600 cwssia-.sp1it, 1125 jázmin
sprit, 50 mosusz-sprit, 20 ylang-ylaug-
olaj, 30 jonarol. 

V iolette de N ice: 4900 violett-sprit, 
3680 jázmin-,sprit, 1840 cassia-.sp1 it, 
1840 1 ózsa-.sprit, 6ú0 mo.susz-sprit, 250 
ionon, 30 g.erániun101laj, 30 irisz-olaj, 
10 vanillin c:ryst., 4500 alkohol. 

Violette de Parme: 6125 violett-sprit, 
1125 rózsa-spTit, 1850 jázn1jn-.sprit, 1225 
11arancs..,sp1·i-t, .2450 irisz-.sprit, 20 ino
susz-~sprit, 12 ylang-ylangolaj, 40 neo
vio1ette. 

Violette de San Remo. 3{]00, vfolett, 
sp1jt, 12.25 jázn1in-sprit, 1225 l'Ózsa
sp1"it, 2450 .cassia..,sprit, 20 iralia, 100 
vanillin-spri't, 1225 iris-sprit synth., 
200 violetton, 3100 mosusz-sprit, 20 
ylang-:1 langolaj synth., 

e) 5000 ca,ssia-sprit, 500 rózsasp1"it, 
500 tub.arózsa-sprit, 2ú00 iris-sprit, 500 
naiancs-isprit, 1000 jázn1in-sprit, 8500 
alkohol, 25 n1osusz-sprit., 50 cibetsprit, 
20 bergamotolaj. VízzeJ 60 fok-0sra ál
lítjuk be. 

Violctte russe.: 6125 vi'Ü'lett-spri.t, 2450 
violett-.sprit synth., 1225 1 ózsa-sprit, 
2450 narancs-.sprit, 2450 jázmin-sprit, -·;1 
10 ylang-ylangola,i, 5 i1·is concret olaJ, "":;,1'-" 

Violette superieur ( e.xtrée}: 4000 
violett-spTit, 1000 violette-,sprit synth., 
750 já:bmin-sprit, · 2000 i1isz-sp1"it, 2000 
ca.ssia-sprit, .30 mo,susz-sprit.. 92 fok0isra 
állítjuk be,, 

Vera violetta: 5500 ,violett-sp:rit, lro.5 
rózsa-.sprit, 1225 cassia-sp1 it, 1225 jáz-

351b~1/~::J3izat-tömény, szintetikus anya- "::-Ji:c-· 
gokkal. · .,,,_„ 

I 500-0 ibolya (jonon)-sprit, 1000 ró- 'I 
zsaolaj-sprit, 1000 jáz.min-.sprit, 300 na- ;-_í 
rancsoJaj-.split, 3000 iris konkret-sprif.„, M __ „'.~'.~_/; __ :„:~
(1:100), 50 mosusz-sprit, 10 ylang- · ,;,,~,;,. 

Y 
1rf g6Jó'J ~%.:'~~ieff?.P~1f(i~i'W)~z. 2000 'G;J 
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il i'szola..i-sp1it (1:50), 1000 cas.si3.:-sp1it, 
0UO vaniJlin-sp1it, 100 benz-oe-spr1t, 50 
lllORUSZ-Sprit. . . , . 

III. 1000 i1iszgyöké1-spr1t, 50 _:iaz1111:1-
~prit 50 iezeda-sprit, 1000 cass1a-spr1t, 
ioo r'ó•savíz, 150 sp1it, 10 jonon (20%), 
5 linalo-01, l jona1ol, 5 mosusz-szesz, 1 
cibet.szesz., b 

Benzoe, t9Iu, si~'l'a:;:, a~ iab, 1"gv1'tahga·~ 
cibeitel fixalva tetszes szerint 

tók. · · · kh v· z tt 
)lbi>lHaill·a···t nio.sdoi;ize ez„_ io e ?· 

, (" Remo; 6000 sp11t, 500 J bolyaolaJ
~JJrit,. 151Jvan.i11in-spr_it, 10 geraniu~1-
oJa;i, 85 iris l,iquid-olaJ, 50 n1osusz~spr1t, 
2000 ,-íz. 

Jácint. 

;1 h,11ac,1Jnthin, 
2 ia~·rnin synth„ 

0.3 11/an{J-ylangolaj synth, 
O. 5 Jt('I' oli-olaj synth,, 
- 1 r1er aniumolaj, 

2 ~des narancsolaj, 
5 e.xtrait patchouli t1 lple, 

HHJO a.Zkohol (80%). 
b) 12 jár.intvirá.g.-olaj (Hyacinthen

hliithenoel H & R), 1000 wlkohol 50% 
(Bartha) . . 

lfuazinfh(' .si1nple;· 3 11J ac1nth111, 2 
ja8111]11 synth„ 0„5 ylang-ylang: SYIJ-th„ 
0 3 neroli olaj 1 ge1.a11iun1-o]aJ, 2 edes 
J1aran·cs-0'1aj, ·5 extTalt patcli-ouli triple, 
100 alkohol (80%). 

Jf.1]azinthe double: 6011~ spi H, ;10 t~i
pineol, .5 benzyl acetat, 30 l1yac1nth1n, 
30 helioi1opin, 1500 víz 

b) 1300 alkohol (80%), 3 jacinthin, 2 
jasn1in synth;, 0.5 ylang-yJai:g. synth .. : 
0.5 ncroli-olaJ synth., 1 geran1umülaJ 
synth., 2 édes naranesol.aj synth,, 5 
extract pacsu1li triple. 

Jacinthe bla:nchc tJ iple; 50 jacin
thine N .. et G, 2450 (ubm·ózsa-spJit, 2450 
narancsolaj-:spr,jt, 40 fixateur Agfa, 20 
n1osus:l-Slll'it:, 30 henzoc-:spriC 100 va·" 
nil1insp1 jf, 2 rózsaolaj. 

.Tacinthe r ou_qe triplc: 1250 alkohol, 
5 ijacin-thin, .0„5 J. ózsao~laj,, „0.1 vani}lin, 
1 citron1-0'laJ, 0„25 szeg1fuiiize~o1aJ, J 
'"lainO'·-ylangolaj, 0.5 ne1~0Ii syn1th., 5 
Csepp caa1ella-01laj ceyloni, 10 jo.non, 10 
lllOSUSZ-Sprit, 20 itn1bra-:Sprit. „ 

J.xora: 1225 cass:ia-sprit syr;th., 1255 
1 ezeda-sprit synth .. , 98-0 tubar-oz.sa-spr1t, 
980 , iolette-sprit synth, 150 benzoe
sptit 100 n1osusz-sp1i.t, 20 cibet-sprit, 
20 in'dol, 30 ,be,rgan1ot-olaj, 5 aubepine 

.Tacinthe: 2450 na.l'.ancs-sprit, 2450 tu
l:a1 ózsa-spl''it, 20 n1osusz-.sp1·it, 5 .aan
lil'a-spl'it, 30 hen:z:ne-sprit, 10 jacinth.in, 
10 1i1as, .2 rÓz8aolaj synth. 

.Tacinthe doublc: 7350 alk-0bol, 40 !er
pineol, 5 benzy1acetát, 30 jacinthine, 20 
fixatem Agfa, 30 heliotr-0pin, 500 víz .. 

Jáz1nin. 

8 ja~nnin s;tlnth .. , 
1 neroli olaj .synth,, 
1 citromola.i-svrit (l :201l), 

11lll0 allcohol (80%). 
b) 10 jasn1in „Heik?": 20 c~ollp olf'.u.rn 

, oRae synth., 1000 'Spuitus (10%) Fil
tráljuk. (Bartha).. . , . . , 

ci 7-000 jázmin-spr~t, 1500 J31zn11n-~p1 i ~ 
synth, 1000 tubarozsa-;sp1~1~. 6 e1bet.
sprit, 8 gau•ltberiaolaJ-spnt (1:100). 
Vízzel 92 fok-0sra á.fütjuk be. . , 

.Tázminillat rnosdóvizekhez: 1500 Jaz
n1in-,sprit 1-000 heliotropin-rspilt, 800 
n1osu.sz-s1;1it, 40 aubepine, 20 ~pii;eol, 
10 Hnalvlaeetat. 1000 alkohol, 2500 v1z. 

.Jasuiln ~i1n.ple.: 1300 alkohol, 8 jáz
tnino1aj synth„ 1 nero1io1aj s-3rnth., _ 10 
citronrnlaj-sprit (5%). ' 

.Tnsniin double:· 7000 jázn1in-sp1it, 300 
tnbait ózsa--:spTi t, 20 n1osusz-:sprit, 40 ci -
bet--:sprit, 2 gaultheri.ao~aj. 

b) 750 tUJbar·ózsa-SJ?r.it, 30_ü0 jáz1;nin
sprit, 30 n10.susz-spr1t, .30 c1bet.-sp1:it„ 2 
gaultheriaolaj. Vízzel 80 fokosra alht
iuk be. , . . .

1
. 

Jasm,in d Or1ent: 8000 ca1ss1a-sp11" 
7000 jonquille-sprit, 2000 jázmin-spri)c. 
2 cassiaolaj, 10 :'>'.Jang-y]ango]aJ, 20 ro-
zsa olaj syn th. . , . . 

Jasniin H,l!llth„:· 98{)0 Ja.z1n1n-sp1.1t 
Hynth., 20 11108U~Z-1Slll'it, 80 . .styraX-SJ~rr:t. 
1 TÓzsaolaJ synth,, 1 n1et.1lanthran1lat, 
0.5 indol. . , 

Eqlantine: 4900 jázmin-sprit. 4900 io
zsa~sprit, 600 l'Ózsaolaj-sprit., 2-0 :mosus.z
sprit, 40 cibet-sprit, synth, 30 tolu-spnt, 
10 .aubepine 

Jockey Club, triple., 

600 tubai ózsa-sprit, 
600 narac.solaj-sprit. 
60ü- 'nara11.csolaf-.8prit, 
15 orqeol, 

1225 ex"traif dc 'fnicl. 
20 bOU'lJO J dla, 
10 henierocallc . 

b) 1000 édesnaiancsolaj-sp1it, 4000 
jázrnln-sp1it, 1000 jonQullle·-.sp1'it. !')00 
lonka-sprit, 350 rhodusfa-:sprit, 500 cas
sia-ispTit, 30 cibet-sprit, · 20 mosusz:
sp1it. 30 amb1a-sprit, 00 herga1not0Ja;i, 
5H s~an táJf a-o la,j. N ar.ancsv,i T á;gvízzel 
72 fokosra áillítjuk be. . 

Joc/cey-club, quadruple: 1225 cassrn
sprit, 600 n&rancsolaj-sprit, 300 tuba
rózisa-.sprit, 1225 rózsa.-sprit, 2 iris-al1aj, 
15 róz-saolaj terpenmentes, 200 berg.a
motolaj, 220 ambra-sprit, 1225 lirisz
spiit, 200 sty1ax-sprit, 20 houvardia, 
rnoo alkohol .. ' 

Ki-Loc du .lapon: 1225 tuba,rozsa
sprjt, 2450 rózHa-spr.ít, :2450 já~in-lSpri.t, 
3675 irisz-sp1it, 625 n1osusz-.spr1t, 18 iJ:·o-
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;1,sa?h~j,_ 70 )1eliotr opin, 10 y lang-J lang
o~a.J_, v ~1?lene, 40 be1·gan1otola;i, 25 va-
11111111, ;) 1011011. 

Pivoinc. f,aeonia.:· 1850 ióz.sa-sp1it 
s:-,.uth.,_.600 Jaz~11i11-$p.1it synth., 6(}() vio
lett-sp11t, 6~ edesna.rancsula.i-i-;prit, 100 
u~o~usz-sp1:1t, 60 an1brett-spri1. 40 ge-
1an1umolaJ, 10 01·,geol. 

.Safranor: 4900 jázn1iu-.sp1 il-, :J({){} ió
zsa-sp~·it, 1225 i1 i,sz-.f.>prit, l2D41 niousst 
de chene sp1'it, 100 inosusz-sp1it 2oá 
heliotr-opin, 20 houTboua l 5 kn1~_arin 
10 i~oeu~e,nol, -~5 ht>Tg~a1n~tolaj, 40 pa~ 
csul1-olaJ, 80 1 ozsao11a.J sYnth. 

Stéfanotk 12'2.5 tubru'Ó-zsa-sprit 2450 
r ózsa-sprit, 2450 já~min-sprit, 5500 'irisz
sprit, 6(M) lll?Susz-.s:prit, 1{} ylang-ylang 
synth., 25 rozsaola.1, 30 bt>1ga1not<Jlaj 
20 rózsafa-0],aj„ · ' 

Souviens toi: 2450 j-ázn1iu-sp1·it 4900 
róz~a-.sprit., 5 vani11in, 45 bergam~tolaj, 
20 ]~na]~ol, 150 1nos~sz-sprit, 100 i;;ty1ax
~vr1t, ::> nero.li-nla 1 Rynth„ 10 glvcin 
i:.;ynth., - · 

X11lopia: 6125 jázn1in-s1n iL 2450 1 ó
,,;~asprit,_ 2450 vauiHin, .2 spr_{t, 3750 na
r.a11c80Ja1-sp1-ii, 3 cas8laoJa-j lúO 1llO·
sus~-8prit, 80 bc1.gan1otoln.i, Jo Yef-i\'Cl'-· 
olaJ, 3 ku1narin, 2.5ú tolu-sp1·it. 

Li1io1n„ 

135-ű cassia~sprit, 
300 rózsa-svrit. 
675 geraniuni-ext1a.it, trivle, 
300 portu.oal-extrait, triple, 

75 tubarózsa-sprit, 
95ű 1nosusz exl:rait, t-rivlr, 

2680 naran:csola,j-sprit .. 
Lis dn .Ja]Jon,: .2750 cassia,sprit, 2750 

l'ózsa·-sp11t, 1225 Jonqu~lle-.sp1it 150 tn
ha1·?2;Sa-sp~.it, 500 n1osu.sz-sprit', 45 ge
~·a111un1_ola.J, 5 po~ tu.ga:Io_laj, 10 y,anillin, 
·> ncov1olette, 3 Jac1nth1n 

100(10 alkohol, 

Lóhere,, 
Tréfle 

5 va:i;ililin, 1 ne~·olin, 1 vetiver-olaj, 1.5 
hyac1nth., 1.2 c1bet-sp1'it A keverék.
Lő! 20-40 gr jön 9űü alk<Jholr a és 60 ró 
zsavízre. (Scbi.mmel & Co,) 

e) 3100 tubaróz.sa-sp1jt, 3100 jázn1in
sprit, 12"25 nara11cs~sprit, 1{) y}ang
ylang-olaj, 5 kun1al'ill, 5 vanillin 7;} 
11!0SU~Z-SPl'it, 125 benz.oe-sp1it 15 ~Zf'U'
füszeg·_ola.j, 10 lavandula-o].aj 'Mitcha171 
j() trefol , ' 
,..dJ 62;) nlkoho.l, 1()0 j.ázn1ino1aj synth., 

lLl narancsvirág-olaj synth., 5 neroli 
SJ n.th , 100 1nosusz syuth., 150 benzoe
sp11t, 8 ku1narin, ·50 trefolin 5 vanillin 
8 szegfűsze~·-o-Iaj, 75 ylang-yiang synth~ 

e) ,1225 i·ozsa-"f'.~p1it, 1850 jáz:min-sprit 
60-0 Jonqui11le-sprit, 600 tubmrózsa-.sprit' 
50 an1bra:iSPl'it, 5 neTüli synth., 25 ber~ 
g!'motola~, 5 y.laug-yiang synth., 5 szeg
fuszego]aJ, 3 Jünon, 15(} benzoe-s.prit 
100 .an1yJszalicilát. ' 

Tréfle. blanc, Fehér lóhere,:' 6125 jáz-
1n1n-sp11t, 1225 cassia-sprit 40 yl.ano-
ylangotJa.i, 10 cananga.olaj, '5 kumari~ 
5~ n1osusz:sp1jt, 150 benzoe-s-prit 25 
l'C!zsn[a~laJ, 10 sz.aniálfaola.i, 5-0 o'rchi
dee N & C. 
""b) 1125_ ,1'Ózsa-s1!1ii, 500 já:on1in-sprit, 

6.>0, tuba1 ?zsa-spr1t, 1225 n1ousse de 
chene s1:11t, ~15 an1hra-sp1'it, 125 mo
susz-spr1t, 5. d1anthin, 5 ne1oli~olaj, 15 
portugalolaJ, 50 bergamotolaj, 40 y]ang
yfang ~ynth,, . 5 rózsaolaj, 15 szegfű
szegolaJ, 15 rnsofotte, 50 m chidée, 

Magnolia. 

2000 / ózsa-.sp1 it, 
40-00 naranc.sola}-spr-lt 
2000 jázniin-sprit, ' 
750 tubarózsa-sp1 it, 

l(}flf) 1nousse de chéne ">Vrit, 
30 niosusz-sprit, 
30 cibet-sJJrit, 

.5 verbénaola,j, 
25 citromola,i, 
2 rózsaolaj, 
2 ganltheria-olaj, 

230 be1 nantot-ola}, 
151) szallcil.'ria.Das oniyl„cste1 
150· 1no.susz-sprif-, , ' 
100 clbet- sprit, 

5 ylan.(J-JJlanuola), 
30 vanillin, 

Rózsavízzel 92 fokos1 a beállítva. 
b~ 40{)0 tubaTÓZ8a-,sprit, 500 jonquille·· 

s1n 1t,. 500 naraucs-.sprit, 1000 geraniu111 
t•xira1t, ~O rózsaolaj synth. 5 ueroli 
S~'1~t]1, 5 Jili:;.n1in synth, 2 n1~tiJa11thra· 
n1lat 

25 rózsaola.i 8y11fh, 
3 liyacinthiu, 

1'1éflc inc:.arnaf, Vö1ös lóhere; 1000 
alkohol, 20 Jas-~1in ~ynth., 3 orange-o]a,j 
S:Yn.th., 1 nero1l1-olaJ synth,„ 20 mosusz
spr1t,. 00 benzoe-sprit, 15 kun1arin 10 
t1:efol1a, 1 vanillin, 15 szegfűszeg~o]aj, 
lJ J·Jang-ylang synth. 

bJ. 40 berga.mot-olaj, 16 sz1>licilsavas 
n1et1l es.zte-r, 8 n1osusz synth., 0,.3 thy
n1ns-0IaJ, 1 ylan.g-ylang-o]aj Sartoriu~~ 

1\lhnusa„ 

lUUO jázn1_iJl-8PI if, 
2000 cassia·.sp1 it, 
2000 r ózsa-spr it 

30 niimosa s.Ynth„, 
150 tnosusz-sprit, 

20 benzoe-sprit, 
20 neraniu1nolaj, 
20 bergamotolai, 
2 iris-olai 
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Mézillat. 
:n-1icl d'Augelete11e triple„ 

2450 }áz·min-sp1 it, 
2450 tubaróz.sa-sp1 i.t, 

5 vanillin, 
20 iris li(tuid olaj, 

2-00 benzoc~spr it . 
20 niosusz-sprit, 
20. c-ibet-sprit, 
Hl rózsaola.i (bulgai J, 

1250 linalylacetát, 
1250 alkohol (95% ). 
Miel d'Angleterrc quadJUple: 5390 ró

~~sa-sp1 i-t, 1470 cassia-sprit, 1470 jázmin
.sprit, 4ü-O irisz-.sprit, 60 tolu-sprit, 110 
pe1u-npTit, 225 styrax-sprit, 150 n1-osusz
sp1it, lül() berga1not-olaj, 80 citromolaj, 
15 sze.gfűszegolaj, 15 safrol, 25 gerá
niun10Jaj. 

1\losusz„ 

10110 amin ettol-srnit, 
200 1nosusz-sp1·it, 
500 t:olu-sp1 it, 
15 ueraniu1nulu} •;..1111(/1„, 
2{) or geol, 
4U bcr.Qan1,otola}, 

500-G alkohol„ 
111 u..sc-.5enteu-r; 1500 an1hrei iü l-i-;pri t, 

±00 u1osu:-;z-sp1it, 5ű0 tolu-sprit-, 10 gc
raniurno1aj iSynth., 30 bergamotolaj, 10 
rózsaolaj, 4ü~O alkohol, 500 rózsavíz, 

M usc sirn]Jlc: 6125 alkohol, 1225 am
in ettoll-sprit, 200 mosusz-sprit, 500 tolu
f-<Pl"it, 15 gea_a11iun1-ol.aj, 4{) beTg.a1mot
olaj, 20 orge-ol. 

Musc duble: 7350 ,alkohol, 500 cibet
sprit synth„ 5 Hnalool, 5 pacsuli-olaj, 3 
ge1 aniol, 10-0 tolu-sprit, 15ü0 víz, 1850 
alkohol. 

Musc triplc,: 1225 rúzsa-sprit, 980 tu
barózsa-sprit, 196-0 narancsolaj-sp1it, 980 
cassia-sprit, 4 vanillin, 550 mosusr.· 
sprit, 300 ambrett-sprit, 20 mgeol, 10 
lllOSUSZ synth. 

Bouquet de Geishas,: 3180 mosusz
sprit, 6125 cibet-sprit syuth„, 490 vanil·' 
lin-sp1'it, 200 kun1.arin, 4-00 heliotr.opin, 
30.0-0 jázmin-sp1·it, 25 g-erániumolaj, 10 
aubepine, 10 turanol, 20 portugalolaj, 
50 .Ue1·ga111otiolaj. 

Esscnce de Moscal'l.:· 1225 róz.sa-.sprit, 
2-!50 11a1·an.cs-spI"it, 620 cassia-sprit, 1225 
111os11sz-sprit, 400 cibet-.sprit, 30 mo.susz 
s~ nth„, 2J510 jázn1in--sprit, 200 benzoe
:~prit, 620 1n1oussc dc chéne sprit, 15 ró-· 
;r,safaolaj. 

Mousseline„ 

1~500 alkohol, 
180 verbéna-ola.i, 

60 niethylszalicilát, 
60 cassia-olaj, 

15 ett.Qenol, 
00 linalylacetat, 

100 bergainotofaj, 
lC-0 m-0Bu-.sz-sprit, 
25-0 tolu-sJJrit, 
300 benzoc-sJJrit. 
15 ncrolin„ 

Extrait mousselin-e; 2000 nar~ncs
~1>rit, 1500 jonquiBe-·sprit, 1000 iozs~
sprit, 5ü0 cassia„sp1it, 1000 benzoe-spr~t, 
1000 cassia-.sprit synith., 250 peru-.spr1t, 
30 cibet-sprit, 30 ;mcisu-sz-sprit, 30, aa:1-
b1·a-.sprit. R.ózsav1zzel 80 fokosra all1t-
juk be. . . . 

b) 1500 edesnarancsolaJ-spnt, 1000 h~
baTÓzsa-sprit, 1000 cassia-sprit, 1-000 io
zsa-:sp1·it, 200-0 jonq~ille-:sp1:it, ·500 :peru
sprit, 30 am1b1 a-1sprTt, 30 c1bet-spr1t, 30 
1110.susz-sp.rit. Rózsavízzel 92 f-0kosra 
állítjuk be,, Igen kedvelt illatszer 

Napraforgó. Heliotrop. 

Hl-000 alkohol (95%), 
400 benzo('-sprit, 
100 mosusz-sprit, 
180 bergamotolai, 

30 ter}lineol, 
80 heliotTO}lin, 
30 vanillin, 
30 kumarin. 

Extrait d'Heliot1 opc;· 1000 vanilia~ 
sprit, 10()0 jonquille-,sprit, 500 tcmka· 
sprit, 3000 narancs-sprit, 1000 rózsa
sprit, 1000 tubarózsa-sprit, 2íl00 vanilia · 
sprit, 50 mosusz-sprit, 50 ambrett,sprrt, 
12 keserűn1andula-ol.aj„ Narancsvirág
vízzel 80 fokosm áfütjuk be 

Heliot1 OJJ colonial synth.: 125()(), alko
hoi] 41{}{) benzoe-sprit, lCO rrnosu.sz-sprjt, 
180 'bergamot-olaj, 30 terpineo,], 80 helio
tr<Jpin, 30 vanillin, .20 kumarin, 50 fixa
teur Agfa. 

Heliotrop.: 5 heliotropin, 0.5 vanillin, 
1 kumarin, 0.5 ~eraniumolaj, 1 ylang
ylangolaj synth., 3 jasmtn synth., 25 
keserűmandula-sprit (1:100), 3 cihet
sprit, 3 m.osusz-spTi.t vaQódi, 1 neroli
olaj synth„ rnoo spiritus (80%),, 

b) 3000 narancs-sprrt, 35-00 vauiJ,la
spr it, 1000 jonquilleospr,it, 500 to;uka
sp!1it, Wü-0 o·ózsa-spri t, 1000 tubarozsa
spr'it, 60 ·lllOSUSZ-.sp1it, 60 ambra-~P!lt, 
15 keseri:·ű,111andulaolaj„ Narancsv1rag·
YÍz"el 92 fok°'sra állítjuk be, 

Közönség·ese'bh ininőség'hez ez extrait 
3000 részéhez lű-00 narancs-olaj-spritet, 
1000 tuliarózsa-sp1 iiet, wio rózsa-.spritet 
s 500 alkoholt adunk s vízzel 70 fokosra 
hígítjuk. 

Hcliotrop scnteur :· 15 heliotr.opin, 3 
ku1narin, 1 vanJ.,lJin, 30 pe;rubalzsan1, 
250 rózsnolaj-sprlt, 250 jázminolaj-sprit.. 
100 tuba.rózsao=Iaj-sprit, 2 portugalolaj; 
5 cibet-sprit, 435-0 alkohol, , 

H eliotro]Jin sirn]Jle: 25 heliotropin, 5 

-··· .,.-"''íiíí _______________ ,.„.----------------· 
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kurr1a1in, 0.5 v.an_il11in,, 400 jácinf-?laj-
sprit, 400 1 -ózsaolaJ-spnt, 1_60 t~·baTozs~-

5000 
SPJ it, 

Opoponaxc. 

o.Jaj-sprit, 160 naran.csolaJ-.spr1t, 60 c1- 90 lemongras-ola}, 
bet-sprit, 3800 .alkohol. , 24 szegfűszeg-olai, 

Heliotrop blanc double„ Fehér 01 go-
2 

. l 
na: SOOO alkohol, 120 helio.tropol, 30 v!'- 1 geranio , 
nillin 200 jázmin-sprit, 280 benzoe-.spr1t, 2 neroli-ola,f, 

' t 3500 , 1500 rózsavíz„ 
120 mosusz-spri , v1z. . Opoponax sen~eu1 .:· 1000 jas1nin;sp1 it, 

b) 22()() tubarózsa-sp~it, 3600 r~zsaDJaJ- 10 opaponax-mLaJ, 5 methylbenzoat, 150 
sprit, 3675 mos~sz..,,spr.1.t, 180 heh_otr.opol, styrax-sprit, 150. tolu-sprit, 400 i1 isz-
50 vanilin, 10 rozsaolaJ, 10 y]aug-y1Jang- sprit, 3500 alkohol. 
olaj, 3()0 benzoe-sprit. . . Opoponax simple; 6125 alkohol 00%, 

Heliotrop quailruple .. " 1_00. heliotr-O:I?1n 90 Ieniongras-olaj, 24 geraniol, 12 szeg
extra 15 kumarin, 1 van1ll1n, 1470 Jaz- fűszeg-0laj, 2 n-er-0liolaj synth,., 1500 ró
niin-.;pTit, 1470 rózsa-·sprit, . 173~ tuba- zsavíz. 
rózsa-spI"it 1735 narancsolaJ-sprrt, 200 Opoponax double:· 6000 alkohol, 50 
cibet-sprit,' 100 ambrett-sprit, 50 benzoe- hisz-olaj, 25 bergamot-olaj, 5 rózsao]aj 
sprit, 1225 a1koh0il 95°-os. synth„ .50 cihet-sprit, 50 jacinthea, 30 

Heliotrop bleu. Kék 01 uona,:· 3425 benzoe-spr.it, 5 gera,niol, 10 isoeugenol, 
1 ózsao'laj-sprit, 100 heliohopin, 40 bou;- 40 vanillin, 20 portugal-olaj, 1500 víz .. 
honal, 3675 ,u1osusz-sprit, 25 vörös ro- 0]Joponax triplc: 3180 rózsa-spril:, 
z.:-;a H & R, 20 ylang-ylaarg. . 3000 jázmin-isp1it, 3000 tubaTózsu.-sprii:, 

Heliottop de France: 3600. h_eJ1oi1<?- 110 opoponax-olaj, 30 Iavandulaoilaj, 530 
piu-sprit (100:.2),. 2400 vanüI

1
m-sp

1
10J 1 bcnzoe-sprit, 530 cifaal-sprit, 530 hisz

(100:2), 2500 extmit re~eda tnp e, . . . spri,t, 10 pacsulioiaj, 120 cifaomolai, 30 
c>.xt1a1i: ylang-yJang ~1:1Pl~, 1~ ext~·ctlt g·eianio·I, 125 .rrn.osusz-spJ it, 25 c1bet-
1noscl~us triplc, 10~0 .Jazm1n.?laJ-spr1t: . sprit. , . 

Ile_lloh op, mosrJ,ovi~ekhe~„ 500 heho Opopona.x quad'l uple.:· 1840. l'?Zsa-.sp1~t, 
i-10~1n.-spr1t, 10, Jazm1nolaJ .synth., 2ü 122·5 narancsolaj..,sprit, 1225 v1olet-sp.r1t, 
,-a.n1ll1n,_ 200~ vrz. . . . 5 irisz-olaj, 3 mosusz-.sp1·it, 5 vani,llin, 

Frang1,pa?ii.:· 10::10 )1ehotr?p111„spr1t, 10~ i 10 citi.a1, 100 bergam-0tolaj, 30 i;ipopo-
1nosus~~spr1t; 10 rozsaol.aJ sy?th., !801 nax, 2-0 org'eol, 10 gcranium-olaJ, 300 
kun1.ar1n:spr1t, 100-0 ca~s1a-spr1t, l_O ced- amhrette-sprit, 25 geranylacetát, 1225 
rusfaolaJ, 2 santal-ola1, 10 cyclosm, alkohol (95"-os), 

Nárcisz. 

61!00 alkohol, 
10 cassia-vi1'ágola}, 
10 iasmin-Heiko, 
60 nLOSU8Z-sprit, 
8ff narcis-olaj, 
10 heliotr opin, 
5 rózsaolaj synth., 
5 bourbonal, 
1 hyacinthin, 

150 tolu-sprit. 
b) 1840 tubmózsa-sp1it, 1840 jonquille

f:iIJl i t, 1840 jáz1nin-spri t, 1~ . styra?'.~ 
sp1it, :!O 111vsusz-spl'it, 150 .van1Il1n-spr1t, 
65 na1 ci sse synth,, 5 helrotropol, 3 or
g-col. 

Oleander. 

2450 t1tba1 ózsa-sprit, 
12:,;5 }onr1uille-sprit, 
1:2:25 11a1 anc.s-sprit, 

lOU ge1'aniu1n-olai I-a, 
15 cédrusfaolai, 
5 verbétta-olaj, 

100 benzoe-<j;prit, 
50 1nosusz-sprit, 

1225 iris.z-sprit, 
5 JJlang-ylangolaj, 
5 9arde11ia-ola.i s11nth 

Opoponax synth,: 7350 alko~ol, ~O 
iris-o,Jaj synth., 25 Ue1·g.amotoiaJ, 5 ro
zsaola.i synth., 50 cibet-~prit synth .•. 50 
jacinthea, 30 benzoe-spr1t, 5 geranrol, 
io isocugenol, 40 vanillin, 20 po>·tugal
olaj, 1500 víz 

Orchidea„ 
Cattleya hiple, 

1000 "/kohol. 
5 ylan{J-JJlanuola}, JJfanila, 
1 hyacinthin, 

0.5 vanillin, 
0.25 kuni-ar in, 

0„5 rózsaolaj, 
1 11crol'i-olaj s1111tfl, 

0 .. 5 }onon, 
1 lcesefűniandulaola], 

0 .. 5 jasniinolaj sy·ntll., 
5 cibet-sprit, 
5 nio.susz-sprit valódi, 
5 ambra-sprit valódi .. „ . . 

b) 1225 violett-sp1it, 3675 Jazmm-spnt, 
3 vanillin, 300 amLret-sprit, 20 mo.susz
sprit, 50 cibet-sprit, 1225 irisz-spnt, 

0
25 

ylang-ylango1aj, 2() cheirantia N. et_ ·• 
10 quaJ antaine, 10 aubepine, 10 tref-01_~ 

Cattleya: 1225 alkohol (95%), yJm,g
:1 Jangolaj (Manila), 1 jácintolal synth,, 

! 0.5 vani11in, 0 25 ku1ri_ar1n, 0 5 rozsaolaJ, 
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1 ner-0li syn,th., 0.5 ionon, 0.5 kese1ű-1 atHJ-Ü ierpineol, 200 sy1·inga.(F. F. & Co„), 
inandula-olaj, 0.5 jasn1in sy.nth„, 5 ~ibet- 20 1!,ftl"Ceol, 250 mosusz-sprIJt, 300 benzoc-
sp1it, 5 mosusz-:sp.Tit, 5 an1bra-spr1t svr1t. 

Orgona. 
Lilas .. Syringa 

lUUOO alkohol, 
500 irlsz-svrit, 
300 styrax-svrit, 
20{) benzoe-.s p1 it, 
151) niosu.sz-svrit, 

50 cibet-sprit, 
40 kuniarin, 

2.50 terpineol, 
30 ·1nuquet. 

b) 20 berpineol, (Jvfolluel H .. & R), 2.4 
liPliotrop.iu, -0.8 ku111ar111, 6 csepp rozsa: 
olaj s:ynth„ 5 csepp Y•lang-ylangolaJ 
synth., 1000 alkolml. (Bartha.) . 
· Lil<ls (Syringa) simple: 100 trupi-

11001, 5 h-eliotropin, 20 canang~olaJ (J !1~ 
,·a), 750 jázrnin-sprit, 500 rozsa-sp11t, 
~.VO amh1ettol-sprit, 35()0 alkohol. . 

Lila.s (S;11r1nge) sen.teu.r: ~O tcrprneo1, 
:2 heliotropin, 8 canangao·laJ (JB;ya),. 1 
ku1narü1, 250 TÓz.~a-sprit, 500- Jaz.n11n
sprit, 5 citron1olaJ, 5 bergan1ot?.JaJ, 250 
;imure!lol-sprit. 200 s(y„ax-spnt, 3250 
alkohol, .5110 víz, 

Lilas-rlouble: 150 terpincol, 7 helio
Lt opin, 16 ylang-ylangolaj synth., 750 
iázn1iu-sp1it, 750 extrait a:osa double, 
io cibet-sprit valódi, 3400 alkohol 

Fehéromona, double: 600 alkohol, ;10 
unlo'uet 200 terpineol, 100 mosusz-sprrt, 
:J50 jáz1~1in-sprit, 400 benzoe-sprit, 3500 
víz. 1 . 1 , 

01 gona. Flieder.:· 1 neroli-o ~J, .ro
z.saolaj synth., 1 Le1gamota1laJ, 4 Jas-
1nh1 synth,, 25 te1·pineol, 10 to1!1balzsa1n
sprit 5 cibet-S(lI'it, 5 keseTumandula
olai-~Pl it (1:100), 0 75 vanillin, 1000 spi
ritus (80%) .. 

Oroonaillat 1no.sdóvizekhez:· 5000 al
kohtÚ, 25 hcJiot.1 opo-J, 30 terpiuea1, 20 
gerall:\· lfortniat, 5 isoeugenol, 10 berga-
111ot-0Jaj, :?OOO- víz. 

Pacsuli. 

lOUOO alkohol, 
400 iris-sprit, 
OOO. styrax-sprit, 
300 benzoe-sprit, 
200 1nosusz-sprit, 
200 cibet-sprit, 

30 kumarin, 
300 pacsuli-olai. 

b) 7350 alkohol, 30 pacs_uliola,j, 5 veti
Yt~101aj, 5 geranirun!<olaJ, ,100 styrax
spril, 100 eibet-sp,·it, 15ű0 v1z. 

e) 3000 i·ózsaolaj~.spri,t, 3000 TiiaI~c~
ola.i-split, 40ruo alko]:iol, 120 pacsuhol\'J, 
20 ger.ániumolaj„ V1zzel 80 fokosra a'l
lítjuk be. 

1
. 

1 
. 

30 Pat11chouli .simple.:· 20 pacsu ro ~J, ,_) 
ge1 ániumolaj synth., 30 santalolaJ, 200 
styrax-sprit, 250moschinol-sprit (~:100), 
150 cibet-sprit, 3()00 alkohol, 500. v1z: 

Patchouli senfeur.~ 25 pacsu·110IaJ, 20 
ge1 ciniurnolaj synth., 4-000 1alk~hol, 500 
111-0:-;chi110I-.sp1it (1:100), 500 VIZ. 

Patchouli doublc.c 6000 alkohol, 30 
pacsu]ioJaj, 5 vetiver-0laj, 15 ~erániui:i · 
olaj, Iüú sty1ax-sprit, 100 crbet-spr1l, 
150-0 víz. 

Patchouli 1 ose triple; 1000 alkohol, 5 
pacsu1iolaj, 1.5 rózsaolaj, 0 . .1 geránium
olaj, 0.2 neroliolaj, 0.5 va!lillin, ~.1 ku
n1arin, 1.5 bergamottolaJ, 0.5 Jonon
oldat (20%), 10 csepp keserűmandula
olaj, 5 ambra-sprit. 

Patchouli triple: 8000 alkohol, 600 
extrait bergamotte triple, 250 pacsuli
olaj, 150 mosusz-sprit valódi (100:35), 
150 styrax-sprit. 

llfikado-bouquet: 5000 já~min-sprit 
(100:2), 2000 rózsa-~priJ: (100:1), 1)! yeti
veriola.j, 16 pacsu]rolaJ, 16 geraJL1u111-
oI-aj, 26 1ózsaolaj synth., 11} keseru.man
dulaolaj synth, 60 bru gamo~olaJ, 2~0 
mosusz-sprit (100:0,5), 250 mbet-spnt 
(100:5), 15()0 kumaiin~spr1t. (100:1.5), 1500 
vanillin-spJit (100:2), 10 v1aszaroma, Lilas de Per se h lple.:· 7000 jázmin

ohd-srn it, 50H-O i·óz~a- és ,5000 tubarózs3;-
ol.a:i-sp1it 200 terprneol, 30 canangaolaJ, , 
150 n1osu~i-sprit valódi, 30 Unalool, 20 I>eau cl Espagne: 
\·anillin 50 rnuguet, 150 Lenzoc-sprit, 20 . . , l . 
\.i.odoro::i„ 50 cas.stavt'fq.go a.J, 

Lilas (Smin.oa) tii.plc.: 1:;00. o,rang~- 100 sa:ntalolU;J, 
olai-smit (1()0·1) 500 cassiav1ragolaJ- 60 nwbeola.1, . 
:--:pr:it', 500' extr.~it' reseda t1iple, 500. jáz- 200 berganiotol~l.I;, 
ndnvirágolaj-·sprit, 30 :i:iüsusz-~pr1t: 50 1'2,00 1~osusz-~prit, 
neroliola.i synth„, 40 syi·1n..g·agJa-1. Herko l::>Oú cibet-.spi_tt, 

Iilas blanc quadruple: 35;xi0 alkohol. 1000 tol;l!-·'>J)Jlf,. 
2:JO„ lerpineol, ~5 heliotropip, 40 ylp-ng- 40 neure1 ola /, 
ylang-oJai, 1450 jáz.min-sprri", 800 TOzsa- 10 tu1.anol, 
spTit, 40 ciuet-sprit. . 1000 alkohol. . . , . 

Török orqona- 150()() alkohol 200 Jas-[ b) 6125 alkohol, 25 cassrnolaJ, 5{) szan· 
minolaJ (H & ín, 30 cassia-,;irágolaj, tálfaolaj, 30 niobeolaj, 100 :bergamot-



~laj_; 1~25 n1o~usz-sp1it, 1225 
.:iU \ et1vc1ola,J, 5 turanoL 

Paeonia„ 
Pivui~-e 

1850 1 ózsa-.sJJJ it 
6()-0 .iáz1nin-spr it 
6!!0 violett-sp1it,' 
hOO naraticsola}-spt it, 
lf:O 'Jno.su.sz-sprit, 
60 ambrett-sprit 
40 .oerán.iurn-ola'i 
10 or ,qeol„ ' 
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cihei-sprit, j F'ehér Józsa:. 60.GO 11ózsaola.j-sp1it 
(~ :100), 3 pacsul10la1, 10 gerániumolH j, 
lv 1 oz.saola.J . .synth., 5 ]inalDol rose, 10 
be1gan1otolaJ, 10 .benzoe-.sprit„ 
, ú)_ 7_350 ióz~a-siz1it„ 3 pacsuliolaj, 10 
~er.an1umola,J, la irozsaolaj synth„. 5 
hnalool-1:osa, 100 benzoe-sp1it · 

Alohq,.1 ozsa: ( Rose rnous.se): 0000 i ó
zsaolaJ:sp.rit, :J neroliolaj, lOüiO tölg;yta
moha hnktura (1:5), 30 rózsaolaj synth., 
100 be~zoe-SP:~.1t, 150 mosusz--spl'it, 

Portugat 
Édes narancs 

IDllO <úkohol 

11~ (lf echa;Z ]°V 1-Cl !ÓZSa .• 100-00 rózsaoJ U..i
SlJl'lt, lü _l'ozsaolaJ, 15ü tolu-sprit, 4-0 1110-

~usz-sp~}t való~i, 30 -neroliolaj synth., 
2 s:-egfusze?o1~aJ, _100() tu·barózsao.1aj
~1n it, J, van1ll1n, 0 ;:i kumarin. 
Tea~·ozsa: . 350[} r·ózs,ao1.aj-s}J1 i-t, 3500 -----=e•-- _ 

tu_barozsaolaJ-SPTit, 1800 .extrait \'ani] le 
1 iJ·1ple, 150 kumarin-sprit 

1225 Jázniin:sp-rit 
1225 irisz-sprit ' 

'0 'd , ,) e esnaran.cs-ola j 
2.0 rno.susz-sprit. ' 

Rezeda„ 

2 fJcra.niuuiolaj, 
2 ncroli-ola..i svnth. 
:J }asmin synt'h„, ., 

20 tolu-sprit 
1 édes nardncsolaj 

rnoo alkohol (80%), ·' 
, ,ú) 5_000 reze_da-sprit, 0000, violett-sprit, 
·~00 l ?zsa-.sp:r1t, 5-00 tubarozsa-spr it, 1 
:za~1talf.~olaJ,, 15 1no-susz-spTit, 15 cibet
~vr1L Rozsa:r1zz-e-l 92 fokosra állítjuk be. 

Rpscda triple: 10500 sprit, 5 irisz
ola.1, konkret, 50 n1osusz-sp1·it valódi 1 
'~_ios~h.u~, Bau1·, 2 sz:gfűszego]a.i, 3 sc{n
ta,1<!l~J, 250 per_u-sl?rrt (10:2), 14-0 rezeda· 
ola J-sp11t, 40 1azm11111Jilato1aJ, 5 orgool 

10000 alkohol, 
30 eugenol, 

Rózsa. 

300 ,qeraniumolaj, 
50 ber gamotolaj, 

100 mosusz-sprit, 
100 cibet-sprit, 
35() styrax-sprit, 
300 tolu-sprit, 
6üO irisz„sprit. 

b) 9000 .rózsa-sprit, 30 cibet-sprit, 30 
n1

1 o~usz-sprit, 15 rózsaolaj, 15 ge1ániun1-
o a.1. ~2 fokosra higítjuk. 

2 ~ e J. 5D0{1 TÓ_zsa-.sprit, 4000 jázn1in-sp1 it, 
] <?1bet-spr1t, 15 mosusz--sprit, 5 rózsa-

l
o UJ, 8 ·~e1:á!1iumolaj, Rózsavízzel 80: fo·· 
cosra h1g1f:iuk. 
1:~se si1-nv~e.; 4000 ,ailkohol, 2000 víz, 'i 

berga.~IotolaJ, 50 gerániu1nolaj 50 r ' -
zsaolaJ, 2 _ santalolaj, 5 orgeol. ' 

0 

_RoHe double.: 6000 alkohol 2, . 1_ 
)Hne 9 P 1. 1 . , ~ I ose a 
1
. ' u ~csu io aJ, 10 ber ga1notolaj 5 
ina-loe0Ja1, lCO benz-oe-sprit. 1500 YÍ~ 

b} 2150 l'Ózsa-sprit, 2i50 tubaióz.sa
spr~t, l~ú-0 vanil~a„sp1-it, 1100 gerániu1n
.sp11t, 7n ku1rnar1n. 
„!dcal. Parfu1ne ideal. 2500 rózsa-.sp1i1, 

1~1{)~ u1ous~~ de -chene-sprit, 1000, cas.sia
sp1,~t, 10-~ü ,Jaz1nin-sprit, 500 édasnarancs
ol.<:J-spr1t, 500 capucine-sprit, 15 iral
d;i1ne, 1q _1-·l;;i-IIg-ylang-olaj, 10 kun1arin, 
ln ne1-ol1olaJ, 2 i.so.eugenol, 15 n1osusz 

1 synth., 500 van~llin-sp~:it, 50 rózsaolaj, 
±ü ber~amotolaJ, 80 cibet-sp1it, 5 veli
verolaJ. 
, ,b) ldeal extla• 43ű0 r ó~sa-sp1it, 1011:1 
e~e-snara!1c.solaj-sprit, 1000 cassia-spri1:, 
2v00 vanilhn-sprit, 1()0 cibet-,sprit 80 
be1 gan1?tola,i, 85 1 óz.saoiaj, 25 la'van·· 
dul.?-011-aJ. :20 n1an<larin-0lai, 10 n-eToli
oJaJ SY;~1th .. , 20 _J-·]ang-yla.n.golaj syuth„, 
2. szegfuszegola1, 2{) il aldeinc, 25 kuH1a
r1n~ 30 n1osusz syuth„, 3 costusoJaj 

,.Rad s ura 1225 tuba1 óz.sa-.sprit, 24r10 
rozsa-:-;p1 it, 245'[1 .iaBnlin-sprit 12250 ·1111-
b1e~t--,sprit, 5500 .iTis-sprit, 6ŰO n10B~sz
BDr~t s~ nth„ 5 irolene, 150 la.bdaun111-
sp1~t, 25 IÓzsaola.i, 5 cit1al, 20 rózsafa· 
olHJ, 40 helio-tropin. 

Ilondc_lctia 2450 iózsa-sprit, 2450 jáz
~n1n-~pr1t, ~D ,lavandulaolaj, 20 eugenol. 
,1 01geol, 3;:i bel'g-a111otola_j, 20 linalool 
1 as.~,_ 10 sty1 axolaj synth.„ 50 n1osusz
spr1t ~~.ntih„~ 30 fixaieur Agfa„ 
Rosn~ts· 8DD0 iózsaolaj-sp1it 550 ió-

7::~a-spr1t, synth., 100 n1osusz-sPrit, :ZJl 
1 oz~aolaJ, ;19 ~enzoe-Rprit, 10 rózi-;af:-i
olaJ, 10 'andbn, 80 iri~ co11c1et olaj, 20 
bcrgan1otolaj 

1'ub:irózsa.:. 4300 fuha.1ózsa-sprit, 10 
tub~roz:'-laolaJ, 10 'n nillin, 50 u1osu:-;z
HP1'1t, uO benz-oe-sprii, 2 J·lanO'-ylang-
synJh b 

Santal 
5üü ·1nou.s.se de chéne 
500. niosusz--spr if:, 

1500 santa.l-sprit, 
30 santa.lolaj 

Róz-.saiiízzel 80 fokosra 

spr it, 

l1i,qit}uk„ 

:z 
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Szegfű. 
Oeillet Km ti Hzeglü. 

1 

]'rleu.J nioivn Ha.y double.: 12 gerániun1~ 
olaj, 3 rózsaolaj s:ynth., 60 kumwrin, 2 
,-anilJin, 12üq) na1ancsolaj-sprirt, 2000 ró-

20 mosusz-sprit (1:100), zsao]aj-sprit, 12{)0 jázminolaj-sprit 5ü 
10 ke·rtl szegfű-virágola}, n1osusz--sprit, 4 ani.saldehyd, 600 sp;it. 

1000 alkohol (50%). Töl.o.ufamoha. Chéne royal: 6125 
Kerti szegfű.; 500 vanilli-n··sp1it, 500 n1ou.sse de chéne sprit, 1225 édesna1·ancs

benzoe-sprit, 100 ke1ti szegfűvirágolaj,, olaj-sp1-it, 365{) jázrnin-sprit, 20 ku•ma-
1000 ca.ssia-sprit, 5 rózsaolaj, 2000 iáz- 1 iu, 200 stytl'ax-sprit, 15 orgeo•l, 10 petit-
1ninolaj-sp1it. g1ain--olaj, 20 lavandula-0la.j„ 

Teljes szegfű.: 5000 alkohol, 20 vanil
lin, 100 eugenO'l, 1{) rózsaolaj synth.., 10 
i1iszolaj liqu., 50 mosusz--sprit, 10 vanil
lone. 

Ocillet tliple:' 80 oeillet (Chuit-Naef, 
Genf), 5 dianthin, 1 rózsaolaj, 1 neroli
olai, 2 ylang-y·Lang-olaj, 5 heliotropo 1l, 
:íO 111osusz-sp1it, 50 benzoe-sprt·it, 3000 
iáz1nin·-sp1it. 

Szénaillat.. 
l•\1iu coupé, N-e\v 1110\Vll Hiay. 

40 ku-mu1-in, 
20 uer anium-ola.,j, 
1 vanillin, 

400 naranc.solaj-spr it, 
6ű0 rózsaolaj-sprit, 
20-0 jázmin-sprit, 

20· niosu.sz-sprit, 

Verbena. 
\T er veine.: 

3o;;.o narancsola,j-spr'it, 
20-00 cassia-spr it. 
6000 1 ó~sa-spr it, 

SO cibet-sprit. 
200 verbena-olaj, 
10 ber ,qanwt-ola i, 
30 cftromolaj, 
rn citr oneUaolaj, 

Rózsavízzel 90 foküs1 a hígítjuk. 
1 b) 200 édes.nair.ancsolaj--spi·it, 3000 cas-

l 
sia--sp1it, 5000 rózsa-sprit, 60 ·cibet--sprit, 
160 verbena-olaj, 10 iber.gamoto!aj, 311 
citl'mnol.aj, 5 eirtronellaolaj„ Rózsavízzel 
80 fokosra hígítjuk 

Vetiver. 
5 anisaldehyd, 

2500 alkohol, 3000 alkohol, 
500 narancsv·itágvfz. 6'5 vetiver-olaj. 

b) 2ú00 J.'Ózsa-sprit, 5000 cassia-sprit, 5 jasniin-ola,j, 
100() na,1·ancs-sprit, ,2000 tonka-spiit, 60 10 vanillin, 
portugalolaj, 10 ve1 benaolaj, 60 citr-0-rn- 10 rózsaolaj syntii„, 
olaj, 100 alpesi ]avandulaolaj, 10 petit- 40 cibet-sprit, 
gT.ainolaj, 10 i·.ozmaTinolaj, 10 gaul- 50 tolu-sprit. 
theriaolai. R.ózsavízzel 92 fokosra hi- Mousseline: 1000 spxit, ver benaolaj, 6 
gítjuk ga

1
uHheiia-olaj, 6 cassia-olaj, 15 euge-

Foin coupé simple: 3000 alkohol, 40 no , 6 linal.ylaeetat, 2 portuga],olaj, 10 
kun1arin, 20 gerán.iumolaj, l vanillin, l mosusz-spr1t, 10 cihet-sprit, 25 tolu-
400 narancsolaj-spLrit, 600 rózsa-sprit, sp1 it, 30 benzoe .... sprit, 15 ner\o-lin„ 
20 n1osusz-sprit, 5 mi0-susz synth, 5 
anisaldehld, 5üú narancsvirágvíz„ 

Fain coupé double.: 1480 é-desnarancs-
0J.aj-sp1-it, 2450 jáz-rnin--sprit, 12 gexá-
11iu1nola.i, 3 rózsaolaj synth., 60 kuma
rin, 2 va,nillin, 50 'lllosusz~sprit, 4 .anisal~ 
dchid, 60{) alkohol 

Foin coupé triple; 170-0 alkohol, 195{) 
~ ózsa-sp1 it, 1110 narancs0ilaj-sprit, 1100 
.1áz1nin-sprit, 20{} ·cassia--sprit, 150 n10-
susz-sprit, 18 geránium.olaj, 80 kumarin, 
il bourbo-nwl, 5 anisaldehid. 

Fain- coupé quadrouple:· 1:5 anisal
dehid, 20 gerániumolaj, 5 rózsaolaj, 100 
kun1arin, 4 vanillin, 2550 rózsa-sprit, 
1350 narancsolaj-sprit, 1450 já~min-.sprit 
100 .. 1nosusz-sprit. ' 

\-ew 1nown ha.Y senteu1 .: 5 Jne11ilone. 
JO ge-l"ániun101a.i, 200 na1 ancsolaj"'sprit, 
3ü{l 1·óz:sa-sprit, 100 jllzn1in-s:µ1it, 10 n10-
susz-sp1it, ·5 anisaldehyd. 2500 sprit 500 
11a1 nnt~svhágvíz. ' 

Vanilia. 

4900 vanillin-sprit, 
rn50 mosus• extrait tr iple, 

5 ulang-ylang synth„ 

Volkameria. 

5001) alkohol, 
1() neoviolette, 
10 jasminolaj svnth„ 
10 tuba.róisaolaj syn,th ., 
5 orgeol, 
5 a.ubepine, 

20 .}acinthea, 
150 benzoe-sp1 it, 

4-0 cibet-sprit, 
b) 1000 violett-spdt, 1000 tubarózsa

spiit, 2:00() mousse de chéne sprit, lODO 
nar.ancsola.i-.spri•t, 1-000 t.onka-sprit, 503 
szerecsendió-sprit, 10000 irisz-spr-it, 1000 

íiiiiiiliiiii······················---------------------~'----------------------------~ 
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.io11quil_Je-sp1 it, 500 1uosusz-sp1it, 30 ci
hPt-;;p11t, lCO sty1ax-sprit 20 citron1-
0Iai, 10 !JCtitgrainola-i, 10 v~1hcna0Jaj 

21){} <llllhrettul-sp1it, 10 11iüt'.>Ut-1z-sp1it, 4(JOO 
alkohol. 

17 lan r1-.11la11_(] siniple.: 40 caH.anga-oJ<::1 j 

Ylang-ylang. 
Unona odoratissi111a 

(,fa,·a), 20 ,1ang-ylangolaj syu(h ]~ 
1 
linalool, 5 neroli-ola.i synth., 15 ire1ii

I nhun-.olaj, 1500 jázn1in-sprit, 200 cilH't-
i sprit, 4000 alkohol, 5{)0 víz 
i Y_la.nu-.11la.n,q double.: 40 y'1.a11g-~ Jaug-

3000 alkohol (90%), 1 olaJ synth., 30 cananga-olaj (Java), 2 
50 bergarn-0tolaj, vanilllni 10 neroli-Ü'laj, 500 rózsa-sp1it. 
30 Ylanu-yla.n.aola} f<j.ynt/1., 5ú{l jáz1nh1-.sprit, 150 cibet-sprit, 15 or-

5fl-O irisz-sprit, geol, 40DO alkohol. 
10 niosusz-sprit", Ylanu-ylang quadrouple: 1850 .i.ázniin-
15 llnaloe-olaj, sp1it, 1850 tuba1ózs.a-s1)Jit, 500 violett-
H h11ac.1Jnfhin. sp1it, 1850 irisz-spl'it, 5 vanillin, 30 nio-

Y"la11r1-vlana sculcu1 .: 12 cananga- tiusz-sp1"it, 200 a1nb1a-spTit, 30 cibci
o\a j (..Java), 3 ~Jang-y.Iangolaj i:;yuth., fí spr-it, 3000 iózsa-sp1it, 45 y-]a-ng-J·Iang;_ 
Hc1oli-o]aj s~·nth., 1000 jáz1nin-sp1it,' olia.i, 3 ióztiaolaj abs. 

Koncentrált illatesszenciák 

- llluzió virágesszenciák -

: __ .:\. koucentJáJt \;.·~1ági1l~Jo_k apró~ IJálcikálJall \égződő ii\·pgdugÓ\al t'J
J,~,to~t 1-5-Jq g--os uvegcsekbcn á1usított vi1úg-ol11.ikészítniények .iunelvck
ho/ igen SReke-Iy n1ennyiség, egy CHepvnél kc\'etiebli is, eleg·endő i 1{haneulűe].,:: 
28ebken~o ,stb„ illat0sítására, 1nert l'endkíviil tön1.én~"ek s a virágolaj ·n1el1cÚ 
csak fixaloanyagokat {artafonaznak. 

„ ~end:Jcívül in,tenzív, Iné,g·is enJ he H a te11nész.eie8 vir.ágil1J.at1a e111lékez
te,to _„1IJus-io"-iliatuk aiikaln1:::.s_sá teszi e készítn1ényeket ar1a is, hogy fi110-
111;iott ·~lkoh-0l1ban oldva, a p1pereaszt.aJon az illatosítás minden ágát szO'J
galhassak. 

, ~z alkohol nélkül készült koncentrált virágeszenciák te,1 pe111nente:s vi-
1c~.gol,:;i-Jokb6l és szinteti1kus virágolajokból készülnek, 1nclyekhCz csupán a 
tuleros illat ~ompi.tására és lekö·tésére fi.xálószerek('t elcg~ ít-rink. Ily fixáló
szerek az ,adin.ol, benzylaether, benz·ylben.-;;oát, ci11na11Icin és cinnam-ein 
1;11nth„. cufi.xin1 rnosusz-ome.Qa, solutin stb. 

A legrégibb ilyne111ű k-once1irtráJt illatszer a i ózsaolaj, n1ely finon1 l~!l 
g·-os üvegcsékben évtizedek óta forgalon1bau van. Ezek ritkán iartafan~znak 
tiszi~1 ,rózsaolajat s a bulgá1 ePedetűck i1s több11yi1e gerániu111-olajjal szoktak 
h~nns1tv_a lenni, n1ás e1edetü ái·uk1ban az anyag 50-7·5 százaléka páhna-
1 ozsaolaJ. 
. , ,A vi1ágolajok csípős f.izagánalc to1npitásá1-a igen al,kahnas fixáló- és 

lng1tosze1 a bcnzylbenzoát; hiasználható azonban ezen kívül a benzvlaether 
és ci,nnanicJn is, ·Csak a1ra l):ell ügy·elnüuk, hogy u iu1lajdonképeni il1'at elpá-
1'·olgasa utan keIIen1etlen .szagú anyag ne 111aradj-on vissza, an1i főleg a cin-
11a1nein synth.-nél szokott előfordulni. sőt használható a benzvlbenzoátnál 
is, ,ha az nen1 telj.ese:n 1klfog-ástala11, legelső rangú, iiszta {n·ú. Használható 
íixál§szcrek, illetve higítószere.k a teljesen szag·tal.an eufixin, solutin, adinol 
stb. es a t-crpineol ( ill u_guet H„ R„) Í8, n1ely a JegtÜbb virágilliattal ko11nibinálható 
,·égiil ki1seb.b niennyiség:ben a n1osusz synth. is terpineolban, vagy az en1lítet( 
fixálószere.k.ben föloldva, _A. Vil'iigoJa jok.at ne használjuk oldószer ül -és soha 
ne ruelegítsük 

Jff uzió 1.•i1 d,gillat-koJnJJozició-c! ői.J atof, · 

.4cacia.: 100 akácvi1ágolaj H. & C, 
;10 te1 piueol, 3 1nosusz synth, 

Aranyla.klc 100 a1anyla.k Sch. & Co, 
20 l°('l'l)ineol, 2 111osusz synt.h 

h) A1 anJ1eső.: 1000 aran~'eső ___ {Goid-ie~ 
gen Sch„ & Co), 4{}0 eufix.in, 20 mosusz 
sy·nth, 10 piros rózsa Sch, &. Co 

Azalia .: 1-00-0 akác\' i i ág olaj Heiko, 400 
adinol, 10 1n'Osusz s~- nth„, 5 vanillin. 

Calan1,iutha: lüüO calamintha F1, 380 
fi1·1uin, 5 v-anillin, 15 0111ega-1nosusz 
syuth .. 

Ca.ssia: 500 cassiaolaj H & R, 960-
eufixine, 20 Il10SUSZ synth, Sch. & e, 
10 te1 pineol 

1 
J , __ _ 

' 1 

l 
.J 

. 1 
\ 
! 

' 
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l-,ha,1npaca;· 500 cha1npaca-olaj Sch. I Nap1afo1 _qó:· 250 he.Jiotrop liqu. Sch, 
\.~ 0, 350 terpi11eo], 10 l1!0SUSZ syn•th., & Ü, 1000 -eufixin, 15 vanillin, 2 rose al-

Chérrcfeuilfc.~ 50il chévrefeuille- pine r_r. :&'f, 0.5 cassiavir.ágolaj H .. & R. 
ol1.1j, 350 teipin('oL ;'i 111osusz synth., 1 ·

1

1 
. b) 100 Heiiko heliDrtrop, 3 'n1osusz 

vanillin. S\"llth. 
C:vclanU'I/.:· 100 C) clan1e11 N & e, ~e) 10-0 heilotrop-vil'ág·o]aj (f!"' :Ii--,„ & C), 

5fl terpineol, 3 rózsa-0laj. 20 terpineo.I, 3 nrosusz synth., 2 iózsa-
CJardenia: ]00 gardenia, 5 rózsaolaj, olaj. 

40 terp.ineol~ . , 1\Te1oli.:· 500 neroliolaj, 225 eufixine, 8 
Gl?JClne.: ~ tlŰÜ glJ· c1ne Sch & e, 225 1110-susz synth., 5 rózasolaj, 

ffn p1~eol, "· 1!1osusz synth. . .. b) 1500 nyo-neroii T„ M, 225 eufixin, 
.GJJOn.Q.1jV1.ta.Q: <;1-) 1ü0 He!-ko-gyongy- 7 5 rnosusz synth .. , 5 1ose alpine. 

;iragolaJ, 10 helwtrop Heiko, 2 mo-1 e) 100 Heiko neroli, 30 terpineol, 3 
snsz synth. .. . , . . . , r ózsaülaj, 5 m-osusz synth. 

b). 100 gyo11\lyv11agoly1 H & R, 30 d) 1'00 namncsvirágolaj (F. F. & 0), 
tcrp1neo.1, 2 l'Ozsaola,J: 3 ino~usz synth. 40 terpineol, 5 mosusz synth„ 

e) lüO muguet L .. & 0, "O linalool O rn l'l bl 2 b · I 
rosé IJ. & e; 80 t01pineol, 4 rnosusz " rgona; „<JU .1.as' ~n?, au ep1ne, 
synth, 01geol, 0.<> rr1s-ola,1 l1qu., 1 ,mosusz 

d) 1000 gyöugyvilág.olaj H. & R, 500 synth.
0 

• • • 

benzil-benw.at, 2.5 vanillin, 0.25 keserií-· b). 2„ He1ko-sya::1n~"a, 59 eu:!lx1n, .. 50 
n1andulaolaj, 5 jáz111invirágolaj, t~rv1ne-ol,... 9-,5 v~m~l1p., 0.tl. Herko pn:·os 

l-lá1 sfa.~ 100 Heiko hársfa (Linde), 2 r o;i;~a. 0 „ Jazmrnv1r~golaJ. _, . 
l'Ózsao]aj, 3 111-osusz .synth.. e) ~00 -J!lnguet <!:· & 0), 2 iozsaolaJ, 1 

Iris; 100 irisolaj folyékon~ II. & C, ne_~oli-?lat: 40. te~p1Jle?L . , „ • 
i)O tpi·piueol, 50 nlosusz syuth., 2 iózsa- 1 a,cl)uli. lOD ~a.csul1olaJ, ?D te1p~neoJ, 
olaj. 1-0 rozisaola Ag.f.a, 2(} szantalf.aolaJ. 

.láci'llf· JüO hvacinth1n ext1a Agfa Otta of Rose. l: 500 g-e1ániumolaj 
1.10 terpineol, 5 l~ÓzRaola j, 10 Heiko he~ Bpurbon1 20 or,geol H„ & R, 600 pálma~ 
liotrop. rozsa-olaJ„ Vagy: 

ú) 100 :iácintvi1ágillat (H. & 0), 30 lI: 500 ger~niun~olaj, ?Q rózs,aola,í 
h·.l'pineol, 3 n1osusz synt.h synth, 1-00. palmarozs.oolaJ, 500 fehér 

e) 50 hyazinth Seb. & C, 1000 alap- vazeli;iolaJ: 
anyag (Grundlage Agfa), 10 vanillin, ·b) Extrait. qtto of Rose. J; 1000 alko-
15 rose alpine rr, M 15 SYl'ingavirái;,;- hol, 400 .ger-an1un1olaJ, so orgeol Vagy: 
olaj H & R ' II: 100 g gerániumolaj, 20 pálma-

,fáz1nin: 1Üo jázn1inviiág-0laj, 30 tcr- 'rózsa-olaj, ,20 ·?r%eol ~· &;; R, 1500 a~~o-
pinf'ol, 2 r ózsaola.i, 3 inosusz synth. hol Ez ;itobb1 a1:ut sa!·.g~ri; vagy z,?ld·: 

b) 100 Jielk-o jasnlin 3 111osusz synth. l'C' ~zo;kas festeni ~ gelvJ.deken, _foleg 
2 Tózsa.ola.j. ' ' A,fr1k1aban, ~:o':"ar·,cs1·pes ellen s az izz~<l.-

Jasniinettr 1000 jasminette Heiko, S~!fS}~g elfodes,e ._yegett a test bedor-
4VO ie.rpineol, 100 benzylacetát, 20 1110_ z~o.lesere, hasz.nalJák. . . 
s11sz svnth, 4 vanillin. • Rezeda. 100 neo-reseda, 30 te1p1ueol, 

.Tonqilillc.: 100 jonquille-ola.i II.. & R „ n1-0susz synth: , . - , 
:20 te~·pil~C'-ol, 3 H-eiko jiasrninolaj, 2 ,bJ 100 rez~davrrago~·aJ.H. & R, 65_ ter; 
JH:l'o·holaJ, 2 111osusz synth. p_._neol, 40 iezeda-gera-n1-0l, 0.5 u.11.osusz 

Kerti szegfű (oillet): 100 kmliszeg- synth. . . 
íűolaj, 20 teipine-ol, .1 isoeu-genol, 3 ino- e~ 20 rH.e1ko-reseda,_ lOO epfixrp, 1 r,ose 
SUHZ s, n!li. alpn'e r, M, q.5 kerhszegfuolaJ H. &R, 

b) 100 oeillet H & n, 2ü tr•ipineol, 3 0.5 Jazmmvua!l°olaJ Sc!l. & 9: „ , 
orgeo.l. Rosc extra. 25 He1rk-0 p11os i ozsa, 

Lóheie.: 10{) mchidée H. & R 20 tei- 100 benzylhenzoat 
pineol, 3 n1osusz syntli, 5 Hf'i'ko-Reu- Rosc ideale.:· 25 1ose a~pine. T„ M, 100 
niol benzylbenzoat, 0.1 neroJ1...,01aJ. 
L~vko}e: 1000 levikoje Seb .. & C, 400 R.ózsa: 100 iózsaolaj, 30 ge1,ániun1-

adinol, 100 henzylacetát, 10 inosusz ola,J, 3 mosusz synth. 
synth b) 100 Heiko-rose, 30 geraniol, 3 mo-

Lupinc; 1000 lup.inoI Hciko, 400 íe1- susz synt!1. . , .„ . 
JJineol, 100 1110SUSZ synth., 5 vanillin, 1 e) 10~ rozsav1rag?laJ H. &: e, 20 Her-
n1elJilone D. F. ko hehotrop, 3 He1ko nerol1, 3 mosu.sz 

11falmaison szegfű; lú-00 n1ahnaison synih. 
Heiko, 45H eufixin, 10 mosusz syuth Santal: lúO santalol Seb. & C, 3Q te1 

1lli.Jno:sa.: 100 n1in1osaolaj N & C, 2 pincol, 3 rnosusz synth.„ 3 rózsaolaj 
lllOSUSZ s:y nth„ 3 rózsaolaj. S,1/l in{/(f." 100 syringa...,olaj, H. & e, 40 

1\Túrcisz.:· 100 n.arcisseolaj S & 0, 5 te1·pineol, 4 aubepine, 5 mosusz synth., 
rózsaolaj, 3 111.osusz sy,nth„ 5 H-eiko reuni-ol. 
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Tubat6zsa,: 100 tuba1 ózsaolaj H. & R., neol, 6 m-0susz s:y·nth. 
30 terpineol, 3 mosusz synth, e) 1()0 neo violet!e CNcu Veilchen 

JTiolette .sa.n Rem<J.~ 24 ibolyavirág- I-I„ & R, 250 te1·pineol, 10 jris-ola,i 
olaj H. & R., 100 benzJrlbenzoat, 0~2 li<1ui<l H. & R, G 1uosusz syuth. 
:y-Iang-ylango'1aj, 0.2 rose alpine rr„ 1\1, d) 220 Heiko iholy<t, lú vioJetteH feuil-
05 vanillin, 0.05 -cassia-·virá,gQJaj H. &.R .. les J.;. Ji„, 1000 solniin, 5 iris konkrct 

Violette de Vence.:· 500 centaron1 e1- lf & R. 
dei ibolya (Wald Veilchen Agfa), 10 Wistaria: HJOO wistaria Heiko, 600 
irisine ff. F, 20 eu:fixin„ tE:rpineol, 2-0 ·mosusz synth, 5 vanillin, 

b) 500 ibolyavirá)l'o]aj, fehér Owcco, 1 ylang-y]angolaj, 
200 firmin S. & C, 5 irisone Fl, 3 ylang- Ylanq-ylang. 100 ylang -ylangola i 
~,rJa1~g-01aj,. . . Sch. & C, 30 teipineol, 5 ii·isolaj liquid 

Viplette Ibolya.: 100 Heiko ibolya, 30 FP, lOHeiko jasmin, 5 rózsaolaj D.&K 
t<•rprneol, 3 rnosusz synth. 1 b) rno HBiko ylang-y]ang, 40 torpi-

b) 100 lOll()ll 100% H & R., 300 te1pi- , n-eol, 5 Heiko ieunio1, 5 Jnosnsz synth, 

Cl Piper·evizek. 
Virágillatoizek Eau de Cologne készítmények. 

. A Pipe1 e-vizek (Eaux de toilet:te) épú.gy, Jnint a pa1 főnli.ik, alkoholos 
illat.anyagkiv-011atok, azon:ban gyöngébb, nagy-0bbvízta1 taln1ú alkohollal s leg
nagyobbrészt olcsóbb anyag-0kból készülnek, ~nint az rlőhbiek„ Alkohol nélkiil. 
vízzel ikészü]ne:k a V irágillal·vizck 

Pipercvizek,. A kifejezetten .n1osdövízbe haHznAlt pipe1cvizPknél az .a kö·· 
v.etehnény is fenrnfo1.og, hogy a ,1nos<lóv.izet .te,jsr.eTüvé tegyék s ezért gyantás 
anyag-0kat, benzoet, styrraxO't stb. is kr1l iattahn.aznj.ok. T~én:\ egei-: követel-
1nény a piperevizeknél az olcsóRág· is ·s r:zé1 t töhhnyii··e l~lrstCrr~H~ges szinte-· 
ttku·~ 'i1llatanyag-0kkal készii]npk s ,g-y.ö11g-e alkoholtarta ln1uk nlia1.t néha nf'nl 
tis~tan átlátszók, hanen1 :kiHsé -01n1lizúh1ak (kölnivír. éfi 1a l.avandulavíz). 

A piperemosdúvizek .főleg a for1úégövi vldiékek-en nye1nek 'S7.éleHkÖLÍÍ 
alkahnaztatást s a kivitelre sziáut n10HdÖ'iriZ(>1kl~t export eaux dc toilette~nek 
szokáR nevezni. Az wn.gQ} -és an1f'1i-kai _ex1Hn\i-pipP1 evízkészí1in1é11yek ,közül a 
legielterj-edteb1b, főleg Chiná1han -és .Ja1H1nhan, a }11/oridru•fz 1 /!'., 1 f~ ';,.;; és l JitP
res üvegekben, e 111,ellett igen kerüse1t ci,kk az; Eau de cananga. é~ ,uz Eall 
divine. Ezekhez fixáló szerül több11yi1·p angelika{)]aj-Hp1·itet {5:100) szoktak 
használni. 

Az .a1lk.oho]gyen.ge pipereviziek t.ühln1:i- i1 e 4ü-.10 :-:.z.ár.alékos alkohollal k.é
szül:nek s igen alkalmasak fejn1osáRhoz is, Il1{'Tt a hajat ncin zsí1 talanítják, 
s ann·ruk fényét nem csökkentik .. E n1oscló'i iz{'khpz olyan illatanyagokat ;kell 
választa1nunk, amelyek az igen hí.g aJkoholhan is oldódnak é~ oldva ina1·adnak. 
A toaletviwkh-ez tartoznak végül a pipr1·P-ec.rt-r-k h>, an11:-l'i"f"ket a 22„ 0Jdalo11 
Iná1 ismertettünk. · 

Eau de Cologne-ké.szítn1énJ1ek. A lt>g1égeh!Jen, lHÚl l 70H óta hal'>znált il
latszer és pipereví-z _a kölnivíz: Eau de Cologne, an1el~ <'t úllítólag az olasz 
J. Maria Farina 1talált fel s Öl ök-Ösei inég ina is a régi 1·peept sze1 int gyú1·
Lanak 

A ma létező há1oin régi cég a J. l\[aria }"'-ar1·na Jülichplatz 4, a J. I\la1ia 
lt"'a1in.a a Jüliühplatz átellenében és J„ Ma1ia Farina „I\íailand váiosához" 
n1ind j-0gi.cím-et tartanak az eredeti kö1Jnivíz gyá1tási kizál"ólagosságához. l\.Iind 
u há1 om cég Eau de Cologne-ja elsőrangú s e.gyn1ásnak úgyszólván teljesen 
n1egifelelő„ l{észítményük előállítása alkohollal áztatott nö'iTényi anya;gokról 
va1ló ledes21tillálás útján tö-rténik s annak finon1ság.át és sfonaságát az adja 
n:e.g. hogy a kész árut a készítmény érlelése végett .igen sokáig ta1~tják ~rak
taro~, s csak 6 évnél idősebb készi.tményt h-ozn.ak forgalo1nba. E kölnivíz re
ceptiet lentebb, az előiratok között közöljük 
. , -J.fivál_9 minőségű kölnivizet 11na terpenn1entes illóolajok, n1es-ters-éges 
ildoolaJok, e~ sz!ntetikus illatanyagok felhasználával, desztill,álás nélkül is 
t~dpnk kes~1teni. A n1es,ters~es illatanyagok k.ö-zül a ikölnivizekhez igen ki.
tuno eredn1ei;nyel ha:-:.znalhato az 1895 óta gyártott szintetikus neroli-olaJ„ 
mel,Y .a, ter!ll1es~te.s n 1ara!1Jcsvirágolaj elsőrangú pótsze1e; i.gen jól haszuálhato --~-:::·,_-:--··'"'(' 
tovahba a met1.l-cinnam.at, bromelia, citral ·iroléne és a lina1yl-acetát n1elyek -- ------~~~-l.I ___ _ 
némileg fixálószerek is„ ' ' 
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Külön kell kien1P]niink a kölni'i ízg:i-á1tásnál igen fontos szintetikus 
bc1 qronotola}at is, n1el:-11ek illatintenzitásll és finon1Hága f-elül,n1ulja a termé
szetes olaj illatat, úg-:-" hog~ 15 százalékkal kevese-bhett vehetiink belőle, n1int 
a valódi be1 ga1notola jhól 

_._\.z }~au de (~ologne-késr.íi1nényekné1, éppen ú.gy, ini1}-t, a J?al'!őmök·i;t-éJ, 
ig'en fontos a fixálóanyag·ok hozzáadása, az illat egys-eg.es1tese es ~llandos1-
tása, jlJet,,-e lBkötése ?éJjábóL :Fix~I<?szerül le.gink.ább .a. ben,zo'!gyq-ntat, benzyl„ 
bcnzoátot, a1'n.11lRzali-cllatot, cufi-x1nt, vagy az ir1s-keszitmenyeket hasz
náljuk. 

Speciáli.<> fixálósz::r orosz,J-,_öl?il1,iz_eh_hc>z J1~xocol néven .van forgaloonban„ 
:E-nnek összetétele a kovetkezo: 2;)1} etil01nnan1at, 100 benzyl1zoeug.en9l,, 50 ac~
tyJeugen-01, 50 s\~1~·01.1, l~{l ner-olin (vag·y neroline), 450 anozol. E :fixalo tartos 
rin1br1a-naran-csv11 ag1la tu„ 
' _;\_1nbrás fixálók -a tiszta kölnivize;khez ne-u1 használhatók„ 

Az Eau de Colo-g1H•-okat .épúgJ', Jlli-ut a többi toilet.te-vizeket, ikü!önbö~ 
1ni11őségbe11 s kiilöubözö e1ősség·ií alk-0hollal leh-et készít_enL s a gyö,ngebb m1-
nőség·ű, alkoholszeg-ény kölnivizekhez ter-pen1nen~es ola3-0kat s hig11tott alko
holha11 oldódó uiestersé-g.e:-:. illatanyagokat hasznalu11ik. 

A köJni'i;izeket vi1ágil1latokkal, pl. ibolyaillattal stb. is szokás ikomhi
uálni. Ily készít1nény újabban divatba jött a túlerős illatokkal, :pl. pacsuli
olajjal k-0111binált E,au de C-ol~gne ru~se:. orosz Eau de 90Iogn~ is~ Eau de 
Cofogne .greeque pedig a s:wkasos i!loolaJok mellett bornka-olaJa~ rs„ t~rtal-
111az„ Hia1sználjuk végül a köln1vizeket„a1~~d.~zept~kus a-n}'a~ok~al, furd~~oil?k,al_. 
kon1binálva s végül szilárd alakba iomo1"1tve is„ E kesz1tn1enyek eloalhtaRJ 
n1ód.iát a részletes részben jsn1ertetjük. . 

)\ köh1iYizek éppen úgy, n1int a jeillegzetesehh jllatú .P~,~1~;1izek, }le~:i
icsa.k rnnsdóvízbe, illetve n1osdószerként, hanf"ln olcsOl~h Jn1nose~~ _parfon1o_k 
•>Yanúnt is l1asz.nálh11tók. A l0golcsóhb, flp f'-g~ srA•1·R.n11-1Hl a lC':gsilauyabh n11-
~i:~~/·o·ií pal'fÖn1ök a \·irágillniYizek. 

'"'J.i1rioillafos rizrl •. A. 'ii1úgl11la1os ,i,,,lk_ P!éi-állítúsúh-o:z, az .r~láhh- i1:1nu:,1·1~' 
lt t1 tc1111é~zpfps c1nyag·ok 111ellett, \ÍZhP11 oldúdo szú1n~1s 11tt•s1E:~~8,eges anyag n; 
ltas'l.llfdatos lj:zpk közül 1 kg víz 15 fo,kon n kih·-pt-kt'zo nH~n11y1Heget oldJa: 

1\ uheph1e 
Jlenzy1alkohc)l 
.Bon1'lional 
Benzoesav 
1-Tf- liotropin 

„ Cl S sl 
11;-. a-cinthin 
.l áz1n in vir.ágolaj 
.:J 011011 10% 

0 .. 7-1 {(l. 

10 " 
8 " 

18 " 
1 " 
1 " 

0 .. '5 " 
kb 1 gr 

5 " 

l{un1arin 
Mu~l'Uet 
Pheny laethylalkohol 
Robinia 
Rózsaolaj syu1h. 
'Pred'-01 
Vanillin 
Ylang-ylang synfü 

1 „ 
20 

1.5 „ 
2 

0,2 " 
8 " 

0.5 " 

E 111,ennyiség-eknél .a-z.onban valan1ivel kevesebbet kel~ vep.n~nk •. va~y 
esetleg :n1óg 8%-nál keives·ebb allkoholt is, ho.gy anyiagve.szteseg nellkul, t1szta,n 
filtr-úlf1ató -oldatokat nyerjünk. A filtrálá.shoz talc~m--0t, ':agy 1bolus-t ~~szna
lnnk s az oldatokat alkoholhan oldott anilinfostékkel ,Jnsse, n;iejl'fes'tJuk. Az 
illat fixi1·o:z1ás:ára le,g·in-káhb a következő alapanya.g-okat es :fixaJoszereket hRAZ-
11.l l·jnk: 

· .4bcltnosC'hus-víz:· 600, :ahelmoschu8-111agot péppé ,zúzun1'!r ~ !ödéllel„e~~~-
1ott einaillozott ed-ényhen-140180 vízzel lef()rrázva, 2-3 11;aI?~g pal~1~Jlik, Jehut.1n'k 
t'.i.~ hozzáadunk kevés víz:ben oldott ]'(} 8zalicilsavat, vegul fi1tra1Juk„ 

Cédrusfa-víz: 1:10 cédrusfa-főzet. 
Coria.nder-víz.: 1 :10- -eo1i.a111dermag-J'őzet.. 
Irisz-víz: 2300 iriszgy.öMr-port, 10000 víz.rei fölfőzünk s fohűlés után ke

vés vízben -oldott 10 szalicilsav:at adva hozw., 14 nap1g állani hagyjuk s a 
liszta folyadékot leöntjük 

Jácint-víz: 15 hyacynthin, 4-0001 víz, 5 szalicilsav .. 
b) 3{)()0 abelmoschus-víz, 10000 lavandulavirá.i:yíz, 20-130 hyacynthin és 50 

sza1licilsa:v 20 :allroh-olban oldva s crocus-sz.al ·S'arrgara f.estve. 
Jázmin,víz: 100 ja.gmin synth,,-ot föloldunk 100 alkoholban s az oldatot 

hozzáadjuk 1000-0 for.ró vízhez, melyben 10 s.zalicilsavat. oldo.tturrk. ,' 
Mosusz-víz,: 40 mosusz synth.-t 10 kahum ea?'bomeum-anal finom porra 

________________ ..... _. ---------------
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dörzsölünk s 400ü vízzel hosszabb ideig· főz,:·e, hozzá~Hln11k kC'\és 'ízlH~~' nlrloit 
10 szalicilsa,at. Rá1ou1 heti állás utáú filirál.ink 

]Jacsu.li-ví.<:.: 1 .k.g' he1h.a pathrhou\i-t födött f'dé11)- b{'ll 10-15 -kg Y Íí'.z( l 1 g~ 
órúig főziink s az iil(-]JÍtett {>s n1eg:-;;i;ií1t oldathoz hozz1-1kt'_flii!lk ~~ k.u, ;1.ht_'l-
1110.susz-yizet, 2.0D a]koholbn11 oldo11 5 ---10 o!en1n patchonh-t es 100 i-:.z.1-1!u.1l
savat ~.\ foI:\ adékot új1 a j ii-J l"(ízzii,k, (1 1111-li.J lozotf- eclé~1y lH'1; 3~~5011 b~ln:-;-:-;za l 
v.ag:y lüü lnagnesia-\ al nl;i_po-:-;a11 ('ikeyr1;rük, az eden.rt ocf.o<lv.~: nJJ~Ilf'g;• 4 
hétig állani hag':\-juk é:-; Jiltrúljnk ~ yégül 1:H11H1agclzold1e fest1nk },z nld1n. 
alapanyag s egyúttal fixúlüsz1 l is 

Rózsaszi'l 0111-1.;iz: J :10 i ózsaszi10111-lőzt't, 
S.zantálfa-1„í.z: 1 :10 szalltálfa-főzet. 
TT etiver-1_.1i z.: J: 10 y-f·i i \ erg'yökér-f őzet 
Yara-.ya1a z:iz.: ;J!J J101olini, vag~; Ja~a-)a1a-t, 4000 víz~e~ hosRr.a!Jb jde3t: 

~őzünk, kihűlés után hozzáadunk kBYCFl v1zhen o1dott 10 s·ahc1lsavat es 3 h1~1; 
úllás után filtrúliuk 

J-:au d'A1nary1lis. 

G:lOO jo·nqllille-.srn it, 
10 ,fur-;ni,in., fehér, 
J;) heliotropin, 
l 0 1 inalool, 
Hl i;i,'\-1~iolctfr' (JOll}J,J !I 1.\. lt 

20{/í) 1'ÍZ. 

Eau d'azélia vilA:inia 

10000 a l ko /1 o l, 
50 hcliosol, 
15 rosc alp{nc rp l\l. 
10 cananaa-olaj, 
15 irisin, 

5 costusgyö!,ét-ofui, 
GO bcrgrnnof·-ola}, 

4000 narancs vi1 ágrfz. 
2000 jázm.in- r·Í-z. 

Eau de Ilayadé1es. 

:JiOO alkohol, 
100 n1osusz-sp1 it r-;y11fl1. 

11 thu1nus-olaj, 
J225 rassia-.<;;prit ~lJ11fl1. 

4 rozn-1arin-ola}, 
:l izoengenol H. & H, 

10 bouvardia 11. & e. 
a citra.l 1'. J\i, 

lü lavanduln-ola i, 
.JO bcrganu)tolo] S}Jnf/i„ 
20 fJC1 aniol Heh. & e, 

l8űü narancs'l'irártrí.z. 

Eau de belladou n.a, 

10000 alkohol, 
125 heliotropin. 
125 terpineol, 
15 rózsaolaj Agfa, 
40 hyacynthin Sch, & <_;. 
10 atnbrettol Fl., 
15 fzoeugenol, 
50 nephrin, 
25 radiolette D, & K, 

5000 róz.saviz, 

I~au de canauga., 

:ioouo al /,.uhol, 
10() ('(!Jl(/J1(j0-0lai 

:HIHü i1 isz·-'>'JJJ if·, 
g li't'~e; i/'-;uandu/aolaj ~·.1111-th., 

2ü0 bcr.r1a111ofola'i .~1Ji1lh„ Sch. & C, 
iJOOO 'DÍ.Z. 

l<,,'a-u de ranang:1 ~'li]JCt leut .: 18.5000 
alkohol, 900 b isz-sp1 it, 125 :kcse1 funau
clu laolaj-sp1 it {2:1ú0), :2.00 n1osusz-Hprit, 
100 bergan1ot-olai synth„ 50 citral, 50 
cit10111olaj, 200~500 cananga-0laj, 10 
J·lang-yl.angola.i synth„, 7500 víz 

b) 10000 iri'"gyökér-spiit, 5000 auge
likag;y-ökér-sprit, 5 keserűmandula
oln i, 005 n1-osusz-sp1it, 250 bcrgan1ot
olai s~ nth, 200 citrontolaj, 400 to]u
s111 it, 1115 Gana11gaolaj, 1600 alkohol 
18000 nnrancsvirágvíz„ 

J!,uu de cananga alkohol nélkül.: 
ilOGO víz, 5-10 canangao]aj te1pénn1en·" 
1cs, 0.5-1 kese1 ű1nandulaolaj, 10 ber
ga1notola.i terpén1nentcr.;, 3 cit101110Jaj 
s~ nth. 

b) 3000 nbehnoschus-víz, 20000 ll<l-
1 ancsvi1·ú.g·víz, 25 canangao]a:i 200 
alkoholban oldva, 10000 rózsavíz, 100 
":ria]icHsav. 

Eau de Cologne,, 
Spi1 i1us (:o]oniensis. Aqna CoJonien
si~. rl1inctu1a olei citri aethe1·ei con1po-

~it,a.. Kölni ·víz. 

KO olcu1n bcJ" gamottac, 
100 oleum aurantii col'f;lcis, 
50 oleuni cit1'i, -
20 oleu1n au?"antii fl0Tu1n, 
40 oleuni lavandulae, 
J 0 oleurn rosrnarini, 
50 tinctur a benzoes keverékét 

9650 ,spi-ritu.s vini (80%)-ben 
old iuk (Ph., Belg, II). . . . .......... . 

b) 100 o.leum Lerganwttae, lOOoieum 
aurantii cort., 100 ol-eum citri, 20 ole-?'l~l 
aur.atii f1orum, 2-0 oleum rosmar1m, 

'I 
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10000 alkohol (!10%) A Ph Gall. IV, 
e1Öi1'ata 

r) JO oleu111 ht\·andulae, 70 o·Ieuu1 
u1n·antii floru111, 100 o1eun1 dc Berga-
11Jn, JOO o]e11u1 eit1j, 1-000-0 splrit-µs 
( i'~rgzb.). 

B liiYata]us készí11ué11:\f'.k, u1int tud· 
juk. kii. i1---;l3% iilóola iat tarta]n1az-
11ak 

>\._ kölni\ Íz • !iíú-llítúsúhoz a legfiuo-
1nabb 93-96~,!,-os alkoholt használjuk, 
n vizet a kP\'t rékhez csa.k 3--4 nap 
111111\'D adjuk hozzá s a kész á.1ut hosz
szahh ideig·. hónapokig állani hag·yjuk .. 

.-\ kölniYízkészítményak érlelését 
df:'~ztilJú]ús~ul, ,-agy né1nilcg filtrálás
sn! is g·~-01·~íthatjuik. 

>-\ kizá1·ólag· il1óo]aj0:kkal kész91t kö)
tJi\·jz('klH'Z, hog;i,:· pgyr11letes snna es 
t ;J r tós i !latot k,apjanak: nlinrle-nl{ül' 
fixilluszcreket is k-('\l h-0zzáadni. 

f;au de colouue double: 800 be1ga;-
1notolaj, 400 (•it1·oni.olaj, 80 ner.oliolaJ, 
:21J 01 ig·an11111ola.i, 3000 na1ancs;virágvíz, 
H-0:200 alkohol. Kitűnő s a magasabb 
i,1.~;ényekne,k is n1egfelelő készítn1ényt 
:tel. (Stephan Smith pályadíjának díj
u~·e1 tes előirata.) 

11) 5000 alk-0lml, 40 petitgrainolaj, 33 
ue1 o!iolaj, 30 bergan1otolaj, 3-0 na1an·CS
l!éjo]aj, 30 rozn1arinolaj, 30 lavandul.a
ola i, GO rór.1'nviz, 160 na1·ancsvjrágvíz, 
10 eit1 ni. 

Jr:au de C'olor;ne ffJecque (Gö1ög kö(-
11ii:iz).: 7000 alkohol, 80 peOtgrajnolaJ, 
100 cih 011101.a.i. JOO ber.ga1notolaj, 20 
1H1oli-ola.i, 80 iozJ11a1 inolaj, 5 bo1ókia
olaj„ 20 thy1nusola j, 15 rhodusfaola.i, 
J{l .n1elii-;saolaj, 2000 narancsvirágvíz. 

JEau de Cologne russe (Orosz kölni
·,.;z): 10000 alkohol, 30 pacsuli-olaj, 100 
be1 gan1otolaj, 100 citromolaj, 30 rozma
rlnolaj, 20 neroli-olaj, 30 melissaolaj, 
20 tlrymusnlaj, 3000 pacsuli-víz. 

b) 7000 Eau de C-0logne, 3000 Extrait 
cui1 de Russie, 2000 pacsuli-'VÍZ. 

JEau de Cologne de.s princes (Fran• 
eia kölnivíz),: 30000 alkohol, 30 rozma
rinoJaj, 100 lavandul.aolaj, 2() b-erga-
1notolaj te-1penn1ent-es, 100 neroli-olaj, 
;)O peti tg1ai110 laj„ 

J<Jau de Cologne Johann Marie 
Farina. 

10 kg melissae folia, 
5 kg ros1narini folia, 
1 kg ireos flor,, radix, 

25 lit alkohol, 
4 lit. víz. 

A növényi .anyagokat a vizes alko
hoUal 12 óráig duzzaBztjuk s azután a 
keveréket desztillálásnak vetjük alá. 

b) 310 bergamotolaj, 250 citr-0molaj, 
250 portugalolaj, 60 neroH-olaj, 60 pe-

litgrninolaj, 120 lavaudula-0laj, 250000 
a.Jkohol, 4000 víz. 

"A.z oldat-ot néhán~ ó1a.i állás u·tán 
iiídesziillál.iu-k, legalább eg~r félévig 
é1 lel.iük s. azut.án n1egfiltrálva, Ü"\"e
g1>kbe önt.1ük„ 

e) 10000 alk-0lwl, 10 herllamoto!aj, 15 
1nelissaolai 15 citromolaJ, 8 mandarin
olaj, 8 Ja,.:~ndulaolaj. Készítés, mint a 
bJ-nél. , 

ti) 80000 alkohol (95%-os), 10000_ vrz, 
10000 na1ancsvirágvíz, 24 m-entaola,J, 160 
eitrou1ola j, 160 be1ga111.otolaj-, 125 po1·
tug-alo1a:j, H5 r-ozn1arinolaj, 95 thym~s
o1aj, 6 JJPtitg1ainolaj, 50 111osusz-spr~t. 

e) 301100 alkohol, 1000 irisz-spr1t, 
1000 au1hr<"i1-xprit, 3-0 iu-0susz-sprit, 30 
\;·a1ll]ia-s1;r>_t:, 60 öe.nzoe-sprit, 65 neroli
ola i, 2-0 peti tgT.ainola.i, 650 ber.gamot.
o]aj, 170 po1'tu.gaJ.o]aj, 260 citromolaJ, 
40 i·oz111arino]aj. \!ízzel 92 fokosra hi
gít,iu.k. 

f) 9{)00 wlk-0hol, 50 bergarnotolaj, 20 
peti tg1 ain-olaj, 10 neroli-olaj, 10 ;roz-
111.aTinolaj, 2-0 lavandulaolaj, 50 portu
galolaj, 3{1 111101susz-sprit, 2() vanilia
sprit, 50 benzoe-sprit.. Vímel 85 fo-kosra 
állítiuk be, 

y} 40000 alkohol, 250 benzoe-spr,it, 50 
vortug·alolaj, 100 lavandulaolaJ, 50 
roz1nari-nolaj, 250 citromolaj, 100 petit
g1 ainolai, 250 be1ga111otolaj,, Vízzel 80 
fokosra állítjuk be. 

fi) 35000 alkoh-0l, 200 citrom-0laj, 125 
h1vandulaolaj, 50 thyn1usol-aj, 7 rozm.a-
1 inolaj, 125 berg.amotOlaj, 300 irisz
:-;1>rit. \Tízzel 70 fokosra--állítjuk be. 

j) ::!5000 alkoh-01, 150 citro1nolaj, 225 
lavandulao !aj, 100 thymusolaj fehér, 5 
menta-olaj, 50 ri0Z1111ari11olaj, 10 .berga
rnotolaj, 25 benzoe-sprit, Vízzel 50 fo
kosra állítjuk be. 

k) 30000 alkohol (36%-os), 250 berga
motolaj, 150 p-0rtugalol-aj, 15 rozmarin
olaj, 5 thycrnusolaj, 10 lavandulaolaj, 
30 petitgraiuolaj, 25 rreroJi,o]aj, 15 
szekfűolaj, 5 mentaolaj, 150 .cédrusfa
sprit, 98 édesnarancsolaj..,sprit, 20 mo
susz-sprit, 5-0 benzoe-sprit, 1000 na
rancsvi;rágvíz. 

Eau de Cologne 4711: 4() bergamot
olaj, 25 cédrusolaj, 25 ner-0li Sch. & C, 
10 gerániumolaj, 2 rózsaolaj, 9000 al
kohol, 35 limetolaj, 10 lávandula-0laj, 
30 petitgrainolaj, 10 jázrniu-sprit\ 10 
ammonia, 1000 víz. (Pharm. Post.1 

Eau de Cologne Rudolfsplatz,: 65 cit·· 
romolaj, 36 neroli Sch. & C, 5 lavan
dulaolaj, 10 I'Ózsaolaj, 65 bergamot
olaj, 10 petitgraiuolaj, 2.,5 rnzmarin,. 
olaj, 9000 alk-0hol 

Eau de Colo(Jne Jülichsplatz: 35 
neroli Seb. & O, 35 petitgraiu-0laj, 35 
bergamotolaj, 75 lavandulaoLaj, 9000 
alkohol, 35 portugalolaj, 35 limetolaj, 

8 
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35 citr'°molaj, 10 r-0zmarinol,aj, 1.5 
oenantét<ir, 11)00 víz. (Pharm Post) 

Eau de Cologne 
mesterséges illatanyagokkal.. 

0000 98501 alkohol 80%-os, 
80 30 bergamofolaj, 
80 55 citromolaj, 
20 30 ner oli Sch. & C, ... 
10 25 rozmarinolaj, 

ao bigarade narancsola} 
(Askinson előirata.) 

b) 800 alkohol, 50 beigamotolaj, 100 
citromolaj, 16 neroli Sch .. & e, 5 !O'Z
marino:la.i, 12 lavandulaolaj 

e) 91)0 alkohol, 800 víz, 80 bergamot-
olaj, 80 citromolaj, 20 neroli Sch. & C, 
10 :rozmarinolaj„ Olcsó készítmény„ 

Eau de cologne royale; 23,000 alko
hol, 350 citromolaj, 300 :bergamotte
olaj, 20 lavandulaolaj, 12 borsmenta
olaj, 12 aether aiceticus, 5 neroliolaj, 
synth .• 5 .kakukfü.olaj, 5 rozmarinolaj, 
3 rózs.a()laj synth., 20:!} i ózsavíz, 200[1, 
narancsviTágvíz. 

U jabb előiratok. I; 30000. alkohol, 
60 petitgrainolaj, 25 neroli-olaj, 20 la
vandu.!la~olaj, 50 rozmarinola:i, 120 ber
gamotolaj, 120 citr-0molaj, 20 gera
nium-olaj, 10 bir.omelia .. 

II.:· 30000 alkohol, 320 ber gamotolaj 
synth., 300 citromolaj, 20 lavandula
olaj, 100 petitgrainolaj synth., 50 thy
n1usolaj fehér, 25 ner.oli-olaj synth., 15 
eti1cinpamát 
Ili: 30000 alkohol, 150 lavandulaolaj 

(Mitcham), 120 neroli-olaj synth., 50 
geranium-olaj, 30 citral, 50 lina]y}ace
tat, 50 citromolaj. 

IV. Eau de Cologne, finom: 30000 al
kohol, 30 rozmarinola.i I-ma, 130 la
vandu1aolaj l-ma, 50 rózsa gerániu1n-
0Iaj, 570 bergamotolaj synth, 100 cit

és rozn1-a1ino]ajat elh.ag:-.:va e helyett 
te1pineol-t Ycszün:k az orgona, hya
cinthin-t a jácint -ean de cologne-hoz 
stb .. s több hónapon át 1aktárün tart
juk 

Eau de coloane sin-iplc: (5ü%-os) 
lü,000 alkohol, · 60 bergamottolaj, lf.O 
citriomolaj, 20 cit1.al, lü roz1narinola1, 
25 lavanduLa-0laj 10,oan víz 

VL Eau de Cologne Ila. 5000 alko
hol, 220 bergamotola.i synth, '15 cit
ro-moJ.aj, 20 neroliolaj synth. Néhány 
napi áll-ás után :kb. '10 g. ecetsaYat 
adunk hozziá. 

b) 5000 alkohol, 35 lavandulaolaj, 30 
citromolaj, 3ü po1 tugalolaj, 15 neroli.
olaj, 5 linalylaceiat, 4 petitgrainolaJ, 
4 r-ozmarin-0laj, 70ü narancsvirágvíz, 
10 bron1elia„ 

e) 5-000 a1kohol, m neroliolaj synth„ 
35 rozn1arinolaj, 35 b-ergan1ottolaJ, 20 
narancshéjolaj, 4 citra], 

d) 5000 alkohol, 40 linalyl-acetat, 311 
portug.alolaj, 30 citron1olaj, 5 etilciu
namat, 3 citral, 15 lavandulaola:j, 2i> 
neroliolaj synth., 20 rozimarinola.i, 1 
kakukfüolaj, 250 11a1 ancsvirágvíz. 

e) 5000 alkohol, 35 lavandulaolaj, 30 
citrom-01-a,i, 3{} nara1ncshéjo1aj, 30, po1-
tugal-0laj, 1:5 neroliolaj, 5 linalyl-acr>
tat, 4 petitg1ainola.i, 4 ioz1na1inola,.J, 
700 n.arancsvirá.gvíz, 10 b1on1elia 

f) 5-00 alkohol, 40 citlomolaj, 40 na-
1 an,cs·héjol1a.i, 10. ge1anio], 15 be1ga-
1nottola.i, 7 petit.gTainolai, i 1osrnarin
olaj. 

g) 15,000: alkohol, }0 meliss~olaj, 10 
rozmarinolaj, 15 la"\randulaola1, 20 na-
1 ancshéjol.a,i, 20 po1 tugalolaj, 50. cit
ro1rnol.a.i, 50 be1-ga1nott.0Ia.i, 10 hro1né
lia, 50 ir.olene extra, JHOO víz 

Eau de Cologne vir:ígillatokkal.. 

romolaj, 30 citral, 100 neroli-ola syn!h„ 30,üOO alkohol, 
225 p.etitg1ainolaj, 2 izoeugenol, 2 4ü:(} bcrgamotola) ~ynlh 
cinnamonolaj, 3000. víz„ :200 citro·1nola}, 

V. Eau de Cologne olcsó,:· 50,0űD víz, 100 ne1oliolaj svnt/1., 
30,000 alkohol, 80 berg.amottolaj te1- 50 la vandulaolaj, 
penm.entes, 20 kfükukfűolaj, 20 1os1na- 23 petitorainolaj, 
rinolaj, 10 lavandulaolaj, 20 n1etilci11- ;i() th11'1nusolaj l<'hé1. 
namát, 500 ma.gnesia carhoni·caval 2ü ú1 on1elia, 
összerázva 4 hét mulva 2-3-szor filt- 3,0.0ü na1ancsvirá.a1 íz. 
l'áljuk. l{; konipozició alapanJ·.agul szolgúl-

b) 21000 alkohol„ 50 ber.gamottolaj, hat a következő "irágillatos kölni"i-
50 citr-0molaj terpenn1entes, 10 citral, zekh-cz: 
15 kakukfűola.i, 25 rozrnarinolaj, 50' Balack-cau dc C'ologne:· 75!).() alka 
lavandula-0Iaj, 25 etilcinnamát, 25001; hol, 100 bergamottola.i, 20 lavandula.-

1 
l 

i 

víz. olaj, 100 ciiroinola-j, 20 petitg1aiu()_la_J? 
Az első 35 fokos, a b) 4-0 fokos 10 kakukfuohlJ. 20 neroliolaj, 1 isoeu- . _ ···~~--·· 
Ez utó:bbi kö1ni viznek virágillatot, genol, 35 ba1aCkolai, 10 rozn1-arinolaj. 

adhatunk, ha a kakukfű, lavandula-1 Eau de Btetfcld. Spilitus ,BrrtJ'e/-
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di.: 899 eau de Cologne, 100 I ózsavíz, 
1 tinctul'a n1oschi 

(; 11öugv-virág-eau de Cologne.: 10,000 
r'.au' de Colo,gne, 2űU. linalool, 80 jazrnin, 
1-10 .gyöngyvi1·ág-0Jaj. 

b) 1000 eau de Colog:ne, 8 •linaloeolaj, 
l a.lm.aéter. 
.lácint~eau de Cologne;· 10,000 eau de 

eologne, 80 jacinthea, 10 liualool, 10 
olt>un1 ge.ranii. 

(Jroona-eau de CoJ.ogne.: 10,000 eau <l•3 
l'Ologne, 250 terpineoJ, 80 ja?Jmin 
~yuth, 20 aubepine. 

Rczcda-eau de Cologne: 10,000 eau 
rle cologne, 100 reze<la-ge1aniol, 20 
oh_un1 r-esedae synth„ 

lló.~.'ia-ea.u dc Cologne.:· 10,000 eau de 
co]og·np, Jüü rózsaf-aolaj, 1-00. g-e1 aniun1-
01.a.i, ::tl i·ózsaolai, synih. 

,S111 in.oa-cau. rle Cologne 10,000 eau 
dP C.o}ogne, 20 j.ázrniuo}aj 8y:n.th., 90 
·~>1ingvilá.golaj (H&R) 5 aubepiu-e. 

J"iolettc-eau dr (}o[ogne: ]Q,(){)O eau 
de. eologue, 80 viodoron, 6 viuJ.pt·i.e feu
il!Ps, ;~ jilv.1ninol11i ~;\:11111 

l~au de (;oloA·ne k€~zít1néuyek. 

.111((-;zeptiku~ h'au <le (]olonne.: 100 
lH r.i.ra1uoiolaj 2H 11a1ancsolaj, 20 
1 oz11u11 iuola.i, ;::::; eucaly1ltoJ, 1() bo1 ny]
uc:,t>tai, 3()0 benr,oe--sp1·it, 4000· alkohol, 
I2DO víz, 

/J} JOOO eau tle Colognc, 28 chloral 
li~ U1 at, 2 chilliu, 72 ka1 bolsav, 3 ]a
vnndulaol.a:i. 

e} 1000· eau de Cologne, 500 liquor 
\Tan Sv.1ieten, 10 konyhasó 

li:au dc colo.(Jnc au 'Cina'igre:· 1000 
l'au de coiogne, 30 aci<lurn aeet icum 
UlO~/;), 20 aethe1· aceiicus. 

Jéy-eau. dc ()olo.ane.:· 1000 eau de co
log·np, 2ü 111enthol 

J{ án1for <'a-U de Cologne.: 1000 eau 
de co]ogne Ill. 24 caniphora. 

)1
1 iiJ dő Ji)au de c:otogne.:· 10,000 sp1it 

j iroléne, 60 bc1gan1-0ttola.i, 20 citral, 
80 eitr.on1ülai, 10 rozma1i1tolaj, 10 la
,-andulaola.i, 5U()t} víz, 900. konyhasó. 

S:cilá1 d eau de Cologne„ l\.iegfelelő 
üst·ben 25 kg„ acidu111 stearinicu1n, 50 
kg·, oleun1 palniae .és 20 kg„ ol-eu111 ri
cini-t 50°-ia hevítünk é:-> 50 ,kg. 38() Bé 
11at10I1lugot, vala11lini 60 kg. alkoh-0lt 
adunk hozzá. Jó] összckev·erjük s az
utún 4011-on hozzákeverjük fehérítetlen 
20 kg cukolnak 20 rkg„ vízben való ol
datát é:-:; 40· .kg. gl:yceri·n-t.. Kihülés után 
pasztát. kapunk, arnelynC':k 20 gran11n
ját 1 kg .. megszilárdítandó kölni víz-
1 e nielegítéssel oldjuk és az oldatot 
fo11ná.ba öntjük 

Eau divine,. 

18500 alkohol, 
600 ·lrisz-spr-it~ 
lüű- .(Jeraniumola}, 

50-75 bergamotolaj, H & C. 
50 citromola}, 
5 neroliola.i synth, 

25 ger an-iol, 
7500 víz. 
b) 4-000 angelikaolaj-sprit (5:100), 

€000 iris1_,gyökér-.sprit, 3000 mosusz
sp1 it, 10 r·ose alpine, 100 bergazmotolaj, 
synth .. , 1000. benzoe-sprit, 4 pacsuliolaj, 
25 irisiue, 30 heli-0tropin, 10,000 alko
hol, 3500 VÍZ,, 

Eau divine alkohol nélkül 3000 a;bel
m.oschus..,sprit, 20,000 rózsavíz, - lU,000 
vf'.tiver-víz, 1000 pacsuli-víz, 1000 .iáz
n1in-víz, 100 sooJicilsav„ 

Eau díva (a lá Lubin).: 1400 tolu
sprit, 3000 iriszoJaj (concret) -sprit 
(1 :lü-0), 340 hergamotolaj, 40 ylang
y]ang·olaj, 5 vanillo·n, 5H mosusz

sp1 it, f>800 alkohol, 400 naranesvi1·ág-
sp1 i1 

Eau 1l'Espagne„ 

[J(HHJ alkohol, 
lüll beryamotolai, 
25 nr1 oliola.i, 
3H c-itro1nolaj, 
ó rozrnarinol.a}, 

] 50 nara.n,cs1,irágvíz, 
rn henzylalkohol, 

5 citronc>llal, 
HOO t-•íz, 

Eau a la Felsina„ 
A„qua di F·elsina. -

6215 ollco/10/, 
75 ber,gnuiotola}, 
5() geraniu1nolaj, 

2.5 orgeol, 
300 benzor-.~·prit, 

2450 jázm-in,-.sp1 it, 
1125 t.ubaróz.sa-'lipl i-t, 

10 'Vanillin. 
50 1no.susz-,i;p1 it, 

5 rózsaolaj r;.1Jnth. 

Eau 1\'essboÚqnet 

3000 alkohol, 
250 tolu-sprit, 
250 irisz-sprit, 
25{) ber gamotolaj, 

Ví."zel 80· fokosra állítjuk be. 

Eau de Floride. 

3500 alkohol, 
60 /avandulaola.i. 

8' 



8 bergamotola,i, 
8 citromolaj, 
5 szegfűszegolaj, 
2 éde.snarancsola}, 

500 víz, 
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Ean d'heilotrop. 
Heliotrop blanc (Napraforgó) 

lii5 alkohol, 
500 tubarózsa-sprit, 
100 colophon-sprit, 

b) 3500 alkohoI, 1000 rózsavíz, 40 li· 200 heliotropin-sprit, 
nalool, 50 lava:ndulao]aj, 20 eugenol, l! 75ü kuniarin-sprit. 
Iemongrasolaj. 1300 vanillin-sprit, 

e) 2451) alkohol, 20 bmgamotolaj, lü 50 mosusz-sprit, 
citrom-0laj, 5 naran,cshéjola.i, 10. •lavan·· 5 geraniumola}„ 
dulaolaj, 1 -szegfűszego}aj, 1 -cassjaol.aj, Vízzel 80- fokosra hígítjuk. 
1 neroli-olaj synth. b) 600. heliotropin-sp'.1:-it, 10 jaRn1in-

Eau de Floride (de Japon): 3700 al- olaj synth,. S, & C, 20 vanillone, 201:11 
kohol, 40 lavandulaolaj, 20 rozmarin.- víz. 
olaj, 5 citral, 5 izoeug.en.ol, _'5 cassiaola:;i, Heilotrop-víz alkohol nélkül.; 20 he-
15 poleyo]aj, 150 irisz-sprit, 20 styrax- liotropint 500 vízzel és 200 alkohollal 
sp1it, 5 vanillone, 1300 víz ~ifő __ zii1;k. (A nem ol<l?<ló 111.aradék h~~ 

Florida-víz alkohol nélkül: 00-00 víz, h9lr5JPIJ}t 1-00'-200 sp,utben oldva, mas 
30 lavandulaolaj, 3 bergMllololaj, 3 kesz!tmenyhez ha~znal1uk el.J..A helw-
citromol.aj synth„ 3 cassiaolaj. · trop1nos fo-ly:_adekot keverJuk 30DO 

' ' . 1 a.belmosehus-v1zzel, lODOlJi lavan<lula-
b) 3000 abel m-0scilius-v1z, 20000 szan.- viráavízze1 2000 iázn1invízzel. 

tálfa-víz, OOO arkoholban oldott 10 ber- M ' ' 

g·amotolaj, (:vagy 5 terpenm_entes be1 ·· 
gamotolaj), 5-0{) menta-víz, 100 szalicil
sav 

Eau de Florida, finvm: 10000 ange
likagyökér -spr H (5:100), 1-0000 iriszgyö
kér-sprit, 30~ hergamotolaj synth., 300 
lavandulaolaj, 215 ·gerániumolaj Bou1-
bon), 10 szegfűszegolaj, 10 vanillin, 150 
n1osusz-sprit, 72-0 benZioe-sprit, 500. Ha
bana-méz, 10 neroli-o-laj, 500'(} rózsavíz. 

b) 28000 alkohol, 600 Javandulaolaj, 
JOO bergamotolaj synth, 80 citromolaj 
synth., 50 szegfűszego!aj synth, 20 
édeRna.1 anesoiaj, 5000 víz. 

Eau de foin coupé. 
New m-O\\'Il Ray, Szénaillat. 

1300 alkohol, 
2200 iasminolai-sprit, 
800 cas-sia-sprit, 
200 tonka-sprít, 

1100 irisz-sprit, 
900 benzoe-sprit, 
30 rózsaolaj, 
30 lavandulaolaj, 
50 gerániuniolaj, 
7 pacsuli-olai .. 

Rózsavízzel 80 fokosrn állítjuk 

Eau de genet, 
Lation genet d'Espagne .. (Zanót.) 

100 alkohol, 
30 genet semiliqu,. de L, F, 
15 vanillin, 

8 neroli-olaj valódi, 
15 r ose alpine T M, 

3500 rózsavíz. 

Eau de Hermosura. 
Aqua de I.a He1n1osu1·a. 

750!) alkohol, 
100 bergam.otolaj, 

20 rózsaolaj .syntlt,, 
5 citral. 

40 citro11iola}, 
30 geraniol, 
5 neroli-olai synth„, 

10 vanillin, 
100 benzoe-sprit, 

2000 rózsavíi„ 

Eau hongroise„ 

100 r ozmaninola}, 
50 citromolaj, 
5 melissaola.i, 
2 mentaolaj, 

800 nn.rancsvirág-spr if, 
80G rózsa-.sprit. 
As.kinso.n elöirata 

Ean d'Ixora„ 

5000 cassiahéi-spr it, 
2000 alkohol, 

15 geranylacetát, 
3 eugenol, 
5 turanol T .. M, 

3000 víz, 

Eau de jasmine„ 

150(}. }ázmin-sprit, 
1000 helio.tropin-sprit, 
800 niosusz-sprit, 
10 aubepine, 
20 terpineol, 
10 tinalylacetat, 

1 

1 
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4000 alkohol, 
2500 víz. 
Jasminette (lation): 10000 alkohol, 50 

H eik-0 jasminette, 20-0 inosusz-sprit, 100 
terpineol, 10 linalool, 2000 heliotropin
sp1it, 4500 rozn1ari11-sprit. 

Jáz'Jninvirágvíz alkohol nélkül.: 15 
jáz1ninolaj sy'l.1th., 50 amhrettol-sprit, 
1()0 lémanol-sprit (1:50), 300 jácint-víz, 
3{)-0 ~yara-yara-víz, 3(}0 irisz-víz, 2000 víz, 
5 szalici•lsav. 

Eau de to.ilette Joss-flower: 15000 
jázilnin-sprit, 7500 tubarózsa-sprit, 50 
~„lang-ylan_g-olaj synth., ·5ü- r·ose Sch. & 
Co, 35 nernli-olaj synth., 100 benzoe· 
sprit, 60 mosusz-sprit, 3 cassiavirág
olaj H. & R., 5 -vanillin, 30 geraniol. 

Caude Melatti: 10000 alkohoI, 2000 
.iRsn1in-sprit, 600 ambrettol-sprit, 20 
heliotropin, 5 ylang-ylang-olaj, 15 jáz-
1ninvi1á-golaj, 0·.-3 pföcs-ouli-olaj, 3 aube
pine, 5{):00 iázminvirágvLz. -

b) 20000 alkohol, 1100 iI is-extrait, 
3500 tolu-sprit, 10-0i 1nosusz-sprit, 150 
Ja vandulaolaj, 100 ber.gamotolaj, 10 
szegfű (oeillet) -olaj, 5 ylang-ylang
olaj, - Vízzel 80 fo.kosrn állítjuk be. 
(Toluti11 de Rigaud) 

Eau de Iavaude„ 
(La rnndula.) 

3000 alkohol, 
130 lavandulaola j, 
200 rózsavíz. 

b) 50000 alkohol, 20W styiax-split, 
lif'UO iI i sz-sprit, 6ü00 amb1 ett-spr it, 6000 
11arancsülaj-sp1 i t, 16'00 vanillin-spri t, 
800 vanilia-sp1it, 80 111osusz-sprit, 80 ci
uet-sprit, 160 ambia-spril, 560 alpesi 
lnvandulaolaj, 80 cit10:1nolaj, 80 berga·
n1otolaj, 80 po1 tugalolaj, 16 lleJ"O'Ji-ola..i. 

e) 3ü00 alkohol, 100 laHrndnlaolaj, Hl 
tl1yn1usolaj, 10 n10.susz;sprit, 0 ·;) tu1n
nol, 50ü YÍZ. 

li:au dc la1_)ande.doubh arn.b~ép; jlJ{.10 
alkohol, 85 1lavan<lulaolaj, 10 cit1on1· 
olaj, 5 .g.eraniun1olaj, 32 peruhalzsan1, 
50 n1-osusz-sprit, 25 cibet-sprit, 15'0 sty-
1ax-sp1it, 1{) vani11one. 

b) 24000 alkohol, 5000 la rnndula-spri t, 
líli2 be1·gan1o·bolaj, 2-00 alpesi lavandu·la
olaj, 200 inosusz-sprit, 200 cibet-sp·rit. 
Vízzel 70 fokosra állítjuk be. 

Eau de lava.nde anglai.se: 4000 alko~ 
hol, 60 jrisz-sprit, 60 tonca-sprit, 10 Ia
Yandnlaola·j, 24 be1.gamotolaj, 6 mo
:->U8Z-8prit 

Eau de larande ftancai~e.: 2-4000 alko
hol, 8ü100 lavaudula-sp1·it, 100 berga-
1uoíola.i, 200 alpesi lavandulaolaj, 200 
n1-osusz-sprit, 200 cibet-sprit. 

Vízzel 70 fokosra á11lítju.k be. 
b) 37500 alkohol, 5000 lavandula-sprit, 

3000 lavandula infusio, 900 lavandula-

olaj, 150 bel'gan1otolaj, 18 mosusz-sprit, 
20 cibet-sprit, 150 aspicolaj, 250 szantál
fa-sp1 it. 

Eau de lavande r oyale: 7000 alkohol, 
600 irisz-spr it, 150 mosusz-sprit, 200 
tolu-sprit, ·wo styrax-.sprit, 200 benzoe
spri t, 30 peru;balzsam.olaj, 100_ a·m1~1 et
tol-spr i t, 16 isoeugenol, 6 cassraolaJ, 60 
be1.g.an1otolaj, 65 citrom.olaj, lűH lavan
dulaolaj, 4 köményolaj, ~ anethol, 5 
n~r-oli-olaj synth„, 5 .ger~nyla;cetat, 1500 
VIZ. > 

Eau de Rondelítia: 3500 alkohol, 60 
Ja vandulaol.aj, 3 6 ber,ga:r:iotolaj, 311 
sze,gJŰsZiegolaj, 1-0 ró;zsaolaJ syn~.h., 120 
vanillin-sprit, 120 arnbrettol-spnt, 120 
n1-o.susz-sprit, valódi, 10 sa.nta;J-o_l, 2 
aubepine, 800-0· víz. , .. 

Lavandulavíz allwhol nelkul: 3000 
abelrnoschus-víz, 2000 rózsaszil'-om-víz, 
20'0 alkoholban oldott 100 lavandula
olaj, 25 r-ozn1.a1inoJ.aj, 70 szalicilsav, 

Eau de lilas, 
Lilas rrrianon. (01gona.) 

10000 alkohol, 
40 jázminola], 

100. syringa virágolaj, 
250 benzoe-sprit, 

25 rhodinol, 
4-00 iriszolaj„sp1 it, 
15 ambrette-moschu,s, 
15 canangaolai (Jáva), 

3000 1 óz.savíz. 
Lilas de Francc; 50()0 jáz1nin-sp1it, 

5-000 rózsa-sprit, lOD- syringaolaj, 5 va
nillin, 20 canangao.Ja.i, 5-0 n1osusz-sprit, 
3000 víz. 

b) 5000 alkohol, 25 heliolropol, 30 ter
pineol, 20 geranylfor111iát, 5 izoeuge
nol„ 10 beig-amotolaj, 2000 víz 

Eall de toilette au syringa.~ 3000 al
kohol, 4:500 víz, 25 terpineo1, _1 va-nil
Jin, 3 aubepjne, 1 bergam-otola,J terpen-
1n{~nies, 1.5 canangaol.aj 

Brw de lilas alkohol riélkiil: 300-0 
a.heln1os·chus-víz, 10000 lavandulavirág
víz, 50-80 terpineol (3!10 alkoholban 
oldva), 50 szalicilsav 

'Eau de 1nal1naison„ 
(Keiti szegf'ü,) 

lüllllO alkohol, 
100 kertiszegfiiolf•j, 

5 cassiavirágolaj. 
150 niosusz-sprit, 

20 O'l'QCOl, 
10-0 ber,(Jamotola,j s;11ntfl., 
:200 benzoe-sprit, 
10 neroli-olai synth.,, 
3 aubepine, 

10 vanillin, 
4000 rózsavíz, 
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Eau de Miel d'Angleterre,, 
(Angol mézilla t.) 

1600 jázmin-sprit, 
1250 t.ubarózsa-sprit, 
820 irisz-sprit, 
200 vanilia-sprit, 
620 ambra-sprit, 
31-0 mosusz-sprit, 
615 vanillin-sprit, 

1600 styrax-sprit, 
10 macisz-sprit, 
50 szegfűszeg-sprit, 
50 tolu-sprit, 

410 benzoe-sprit, 
15 róz.aolaj synth,, 
11 szegfűnegolaj, 
22 neroli-olaj, 
43 ber gamotolaj synth,, 
22 -cironwlaj„ 

Vízzel 80 fokosra állítjuk be, 

Eau de millefleurs, 
(Ezer viI ág ) 

3000 alkohol, 
00 cinnamein, 

120 ber.qamotola}, 
40 izoeuge?Wl, 
15 nero.Zi„olaj, 
15 kakukfűolaj, 

200Q narancsvirá'gvíz, 
60 mo.susz-sprit, 
60 cibet-sprit, 

Milleflé'urs,: 40()() tubarózsa-sprit, va
lódi, 400 alkohol, 250 aubepine folyé
kony, 4() geraniol, 160 bergamotolaj, 2 
k~mar~n, 200 peruibailzsam-sprit, 1000 
rozsav1z, 400 mosusz-sprit, 2 fahéi
vir,ág~_laj, 4 v.etiverolaj, 10 citromolaj, 
1250 tolg;famoha-sprit. 
Fenyőe1dőillat: 9000 alkohol, 1000 

1nousse de chene-sprit, 180 fenyőlevél
olaj, 30 bergamotolaj, 20 citromolaj, 40 
lavandulaolaj, 3 petif,grainolaj, 10 roz
~ai;ino_laj, 10 neroli-olaj, 200 na-rancs
v1ragv1z 

Eau d-e n1imosa. 

4000, rózsa-spt lt, 
2450 .cassia-sprit, 

80 mi1nosa N. & C, 
3 ua11illin, 

10 ber ga·motolaj, 
2 pelargol, 
1 pacsuli-olaj, 
5 mosusz-sprlt, 

100 benzoe-sprit, 
1000 rózsavíz, 

30 borax, 

Eau de u1uguet.„ 
( Gyöngyvilág ) 

5000 alkohol, 
1000 jázmin-.spl it, 

20 muguet L, & M, 
10 gyöng;Yvlrágola j H, & J{, 

5 vanillone, 
10 linalool, 
5 geraniol, 

2000 víz 
b) 1000 alkohol, 50 gyógyvüú,golaj, 

10-0 1m-osusz-spri-t, 200 kiou-nouk-sprit, 
3000 rózsavíz 

Eau de PortugaL 
(Édes narancs,) 

3000 alkohol, 
100 por t,ugalolaj, 
200 keserű narancsola}, 
10 citromolaj, 
10 bergamotolaj, 
20 benzoe-sprit, 

900, víz 
b) 5000 alkohol, 40 po1 tugálolaj, 10 

1 

citromolaj, 6 berg.amotolaj, 2 geia
niumolaj, 1 ieitral, 100 víz. 

Eau de toilette Lubin,: 200() alkohol, 
200 narancsolaj-sprit, 3ü[} amb1ett-sp1"it, 
150 narancsvirág-spTit, 100 tubarózsa
sprit, 350 n1-osusz-sp1it, 100 t·onca-sprit, 
50 styrax-.spl'it, .30 v-anillin-sprit, 10 
portugalol.a.i, 4 bergarrnotolaj, 1 ne1·oli~ 
olai, 4 inosusz-sprjt, 3 cibet-sprit, 3 
castoreun1-spl'it. 

Vízzel 80 fokosra állít iuk be, 

Eau de roses„ 
(Rózsa,) 

10000 al/colto/, 
3000 rózsa-,,pJit, 

15 H eilco-rose, 
10 rhodusfaolai, 

320 benzoe-sprit, 
15 ambrettol-sprit. 

5000 rózsavíz„ 
b) 300-ú rózsa-sp1ií, 15 f'eniletih.d.ko

hol, 2000 VÍZ,, 
Tearózsa (Swect-pea): 10000 alkohol, 

120 heliotl'opi11, 120 terpiueol, 5 aube
pine, 30 hy.acynthiu, 10 izo.eugenol, 4 
rózsaolaj synth„ 50 n1osusz-sp1 it, 10000 
narancsvirág-víz. 

Rózsaillatvíz alkoltol nélkül;· 25 gera
niu1nolaj synth„ H. & R, 5 kumarin, 3 
heli9tropin, 450 abeln1oschus-víz, 150 
jácint,-íz, 2500 víz,ben oldott 5 szalicil
sav, 

Eau de getanium:· 6500 alko.hol, 30 
geraniumolaj, 15 ber-g·.amotolaj, 3 ne-

1 

roli-olaj, 1 va11illin, 2 rózsaolaj, 10 1no
susz-spri t. 

,_,\e,,,, 

-_::-,:,':;L;;:'-;L ~:--

119 

l{.ózsavízz.el higít\'a olcsóbb árut szol-1 
gáltat 

Eau de tilleuL 
(Há1 sfaillat.) 

lüű0-0 alkohol, 
50 Hei-ko-co~·rno liár.sfa, 

5{10 m.o,su.sz-sprit, 
500 benzoe-sprit, 
20 ranJllin, 
35 io1u1n (20% ), 

;J5U0 VÍZ, 

Eau de verveine„ 
(VerMna,) 

;)000 alkohol, 
2{}(} lJ('T be na, 
lG() ber gamotola}, 

]{) citral, 
25 geranln, 
10ű rnosusz-.~prit valódi, 
100 tolu-sp1 it, 
20 dianthin, 
5D cibet-sprit, 

ltl-00 rózsavíz. 
Verueine des Alpes: 10000 alkohol, 

1000 cassia-spr it, 500 1 ózsa-sp1 it, 500 
éde.s ua1.anosolaj-"sp1it, 800 be.nzoe-sprit, 
BO n1osusz-spl'it, 30 cibet-sprit, 200 ver
hénaolaj. 

b) 6125 al,kohol, 2()0 ver bénaolaj, 800 
be1ga1notola:i, 10 cit'l·al, 25 gerani-01, 100 
1nüsusz-Hprit, 100 tolu-sprit, 20 dianthin, 
jO cibetol, 1()00 1 ózsavíz. 

Eau de Violette. 
(Ibolya) 

nuuo alt. ohol, 
200{1 violettc-spr it, 
350() cassla-sprlt, 
200-0 jáz.min-s'f)1'it, 
10()0 benzoe-sprit, 

7000 ÍlÍSZ-SPI if, 
11 geran.iurno/aj, 
28 ber ganiotola i, 
6 iriszolaj, 
1 verbenaola}, 
3 róz.saolaj, 

28 rno-susz-spr it. 
Vízzel 80 fokosra állí!juk be. 
Vlolcttc: 400- iriszolaj-sprit, 125 vanil

lin-,prit, 50 jonon (20%) Sch, & C, 5 vio
lette feuililes, 5o. mosusz-spl'it valódi, 
2350 irisz,·sprit, 1700 alkohol, 4000 na
rancsvirágvíz, 40-00 víz. 

Violette san Remo,: 7000 alkohol, 600 
i1 isz-sprit, 150 vanillin-sprit, 10 gera
niu:n1olaj, 85 iriszolaj liqu„ 5 ylang
yl.ango1aj, lüü niosusz-sprit, 2000 víz. 
l{i-88é zöldre festjük. 

b) 3000 alkohol, 4500 víz, 10 violette 
synth. (viodoron C. M.), 1.5 benzyl
acetat, 0-.. 3 ylang-ylangolaj terpenmen
tes, -0.5 violette feuillesolaj, 18 n1osusz
sprit„ 

Ibol11avíz alkohol nélkül: 10 viodo-
1on-t,10 bergamot-0lajat, 5 ylan.g-ylang
olajat S, & C, 10 heliotropin-t mozsár
ban n1integy 5{} .gr 111agnesi1ával eldö1-
z.sölünk s a p-épet e1keverjü.k 2600 irisz
vízze], 200 ni·osusz-v_ízzel, .200 abelmo
schus-vízzei és 5 szalicilsavat oldva 
benne, a folyadékot filtrá]juk, 

Eau de ylang-ylang. 

64000 alkohol, 
500 irisz-sprit, 
500 jázinin-.sprit, 
500 t-ubarózsa-spr it, 
365 benzoe-spr it, 
150 ylang-11lang-spr it, 

20 bergamotolaj, 
2 gaultheriaolai, 

30 mosusz-sprit, 
15 eibet-sprit, 
5 styrax-sprit. 

Víz•el 80 fokosra állítjuk be,, 

D) Illatos porok 
Sachets aromatisé2s. Illatos párnric.skáb 

Illatos po1okat horítékok1ban, finon1 selyen1- és atlasz-pá1nácskákLv 1 
,- Hgy ·zacskókban ruha közé tév-e, va.gy a butordarabok1a helyezve szokás i!
lutosításra használni 

E sa0het--,po1ok készítési .módja nagyon egyszerű„ Közönséges, n·en1 z-sír
talanítot1t gy.apotot vékonyra széttm·e.getve, a borítéknak inegfelelő nagyság'Ú 
darabo1kra vagdalunk s ezeket behintjük sachet-poll'ral, azután egy másik 
gyapotréteggel be.födjük, belehajt-ogatjuk sely.emp.apirosba és borít-~kba zárva. 
az utóbbit le1agasztjuk. Finomab1b saehet--:poroknál úgy a gya.potot, mint a 
bo1íték-ot is küJön illat.osítjuk m.e.gf.elelő illatszerrel .. Has-onló módon készül
nek a selyemzacskó-k és párnácskák is, csrukhogy ezeknél egyik oldalán eny
vezett _g·yapotot használunk selyempapír nélkül s a sachet bevonva, aranJ -
stb ~si-nórral díszítjük. 

„„„„„„„„„„„„„„ ... llllliAll.· „„„„„„„„„„„„„„ .... 
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. , A porok finomabb .árunál: i-ri.sig.11ökét, narancs- és- citro.mhé,j, cassia
vn.<f-.0; lavandula-virág, rózsa,szironi, rózsa-, santál-, es cédrusfa, vetivrr
gyoke;!·· tonkabab1• sornboul. (1~Jor;chu/s-gyöké~~· 'Vetivergyökér, 'Vanilla1iilve{y, 
:~zegfus:;ep.„ ,falleJ, pacsuli-fu, . s~et ec.sendto, mo.suszanib1 a va·gy cibet 
11Jat eros1tése1e szo]galnaik: a vanillin, heliotropin, kuniarin nerolin tu.rano/ 
aubepine és illatos olaji0k. ' ' ' 

~öz.önsége~ árunáil ~ P_<Jlü)illoz, fű1észpo1t, t-alcun1-ot, buigonyalisztet 
keverun!r s_ az rllatszer.gyartasnal mar kivont any.agokat, inosusz, cibet stb. 
maradvanyt. 

Fino1nabb .sachet--khez c.supán illata.s növényi porokat és finoni illat
sze1 eke.t ve~zünk 

E csoportba tai toznak a keztyüillatosító--pornk, a Kalaptű és kalapbetét
illatosítók is. 

...::1-'tnbt oise: 250 abel1nosnhusn1ag, 500 [ 2 linaloeolaj, l rnosusz synth O. 5 Jlt~-· 
l hodus·fa, 250 szantálfa, 500 pirosrózsa- roli-olaj. ' 
szi1on1,, 500 iiiszpor, 250 benzoeg~anta, Geraniu1n.:· l{)OO iózsaszi1om, lOUO rú
s~e:rpcses, 5_ .~nos1:sz -synth„, 500 ~arancs- zsafa, 2000 iriszgyöké1, 500 narancshéj, 
~T.1ra9~, 590 tolgyf~m>Qba, 250 pal1sander- 100 mosuszn1aradvány~ 3 cibet. (alko
fa, -~ ebenfap~r.: .. , , kol_b.an. oldva), 60 g~raniun1olaJ, 5 ne-

Benzoe.:· 2000 i11szgyoke1, 1000 ke1ne- l'OJ1olaJ synth., 2 rozsaoiaj synth 2 
nyítőpor, 1000 abelm-0suszrnag, 1000 canangaolaj, 110 henzo.e-sprit. ' 
n1.osusz-zacskó, 500 benzoegyanta, 2 ci- Gyön_qyvirá_g.:· 3000 iiiszgyökéi, 500 
bet. szantálfa, 300 benzoegyanta, 80 lll·OSUHZ-

IJouquet Neriné.: 2000 i~iszgy_ökér, ma~·adv.ány, 2D n1uguet, 5 yliang-ylang-
100 vetive1.gyöké1, l{l(){J rozsasz1ron1, o~a~ syn!Jh., 20 linaloeolaj, 60. gyöngy-
2000 narancshéj, 500 szantálfa, 10 tréfol, v1ragolaJ synth„ 
lüO mosuszmaradvány, 80 nephrin, 100 Heliotrop; 1000 tonkaba,b, 300 benzoe
terpineol, 5 hyacinthin, 10 vanillin, 10 gyanta, 1000 iriszgyökér, 1000 rózsaszi
jázminvirágolaj ·Synth., 10 l ose alpine. rom, 30 vanillin, 10 pelargol, 80~100 

heliotropin, 50 111·osuszn1aradvány, Chypre.:· 100 1ózs1aszirün1, 100 cedrus
fa, 100 szantálfa, 10-0 lavandulavirág, 
100 talcurn, 8 cibetn1aradvány, 1 tura
nol, 1 kunia1in, 2.5 gera.niumolaj, O.OJ. 
kei:>erű J.nandul1aolaj, 15· orgeol. 

b) 3000 rhodusfa, 1000 abelmoschus
rnag, 1000 somboul, 500 iriszgyi:\kér, 250 
mosusz synth., 1000 szantálfa, 2000 céd
rusfa, 200-0 palissanderfa, 125 canella
kérego!aj, 60 szegfűolaj. 

e) 1000 szantálfa, 1000 rózsaszirom, 
lűO cédrusfa, 300 lavandulavirág, 3 mo
susz synth„, 30 rózsafaolaj, 8 neroli
oLaj synth 

d) IDOO szantálfa, 1000 rózsaszirom, 
lOű cédl'usfa, 300 lavanduLavirág, 3 mo
susz synth., 30. rózsafaolaj, 5 neroli
olaj synth, 3 tm anoL 

E.xport sachet-por .:· 100 iriszgyökér
por, 200 burgonya!iszt, 100 fűrészpor 
(ne1n fen:vőfa), 40 szantáLfa, 10 ivetiver
gyökér, 10 lavandulavirág, 10 mosusz
sprit, 1.5 heliotr·opin, 2 hergamotolaj, 
1 kuromojo!aj, 10 peru-sprit, 5 cibet
sp1·it, 0..5 turanol. 
Fran_uf,pani~· 100 i1'iszgyökérpo1, 100 

pacsulrfu, 4 fragarol, 2 nerolin, 200 bm
gonyaliszt, 10 mosuszmaradvány, 100 
s•antálfo, 5 portngálolaj, 5 bour bonal, 

b) 250 vanilia, 80 rhodusfa, 250 ilisz
gyökér1.>:o1, 500 narancsvirág, 1 plroH
rozsa-sz1To1n, 125 to!ubalzsan1 560 Ln
cia-fa, 285 styrax in granis, '185 Len
zoegyanta, 125 tonkabah.. 

e) 1000 iiiszgyökér, lűOO tonkabab, 
1000 rózsaszirom, 300 benzoegyanta, 30 
vanillin, 10 .ger.aniu·n1olai 90 heliotro-
pin, 50 mosusz synth„ '' 

Ibolya; 100 iiiszgyökér, 12-0 korpa, 
0.5 .viodo1 on, 0.5 linalool, 1 cananga
olaJ, 1.5 a:nosusz synth., 3 bergamotolaj, 
2 henzyLacetát. · 

b) 2500 iriszgyökér, 500 szantálfa, 150 
henzoegs anta, 50 mosusz-zacskó 25~~10 
~o?on, ~O ylang-ylangola,j syu{h., 10 
i:r:1sz-olaJ,. concret, 10 pacsuli-olaj, 20 
cedrusola.J, 5 violette · feuillesolaj, 

e) 8000 ir isz.gy.ökér, 1000 rózsaszi1·0111, 
5~ mosu~z-zacskó, 1 n1osusz synth., 10 
rozsaolaJ .synth,, 5 va-nillin, kumarin, 
1000 tolu-sprit, 20 geránirumolaj 5 ne-
xoli-olaj. ' 

d) 3000 iriszgyökér, 1000 narancshéj
po1·, 500 cassiavi1ág, 1{)()() rózsasZli_rom, 
10 t_uranol, 30 neo-violette, 10 irisz
olaj liqu., 65 ber.gamotoLaj synth., 3 
jasminolaj synth., 5 yfang-ylangolaj. 

e) Violettes de Parme.: 2000 irisz-
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i!~ öké1, 1 violetles fcuil]es, 50 iadiolet- 80 ie1pineol, 100 n108U8Zn1aradvány, 5 
!e. 2 Yaui11in, 40 inosusz synth., 100 .iáz1ninolai 8ynth„, 10 aube;pine. · 
he-rg'arr1otolaj s) nth„ . Pac-;.;uli: Júűü céd1usfa, 250 ihodusf.;1, 

J!Jrdci, ibol.1;a: 30 rozsasz11om, 10 ben· '230 szaiitálfa, 50(J paesulilevé], 25ü veti~ 
zoe su1natra 55 i1iszgyöké1, 3 m-osusz- Ye1,gyökér, 2.5-0 i1iszgyökér, 2-50 piros
~pJit, 0„2 i1i~zolaj, ü 3 :jono.n (100%), 0 5 rózsa-szii·om, 1 mosusz synth., 5 kuma-
he1gamotolaj 1in 

Lavandula.: 2080 lavandulavil ágzat, b) lOOü szantálfa, 3000 paesulilevé1, 
lüí}O il'iszgyökér, 500 szfi;ntálfa, 100 1110- lüOO i1·iszgyökér, 5űü· lavandulavirág, 
suszn1aradv.ány (extrahalt), 200 ben 50 paesu.Iiolaj, 10 rózsaolaj (centaron1a 
~oegyanta, lDO lava1}dulaolaj, 20 rozn1a: Agfa), 50 n1osusz synth. (100 benzyl
rh101aj, 5 rózsaolaJ, 20 berga1notola.1 benzoát), 1000, vetiver.gyö·kér. 
s\.nth. Peau„ d' Espagne.: 2QOO iriszgyöké1, 
·-Lóhere.: 2(){) i1-iszgyökérpo1, 100 lavan- 1000 szantálfa, 1000 cédrusfa, 10-00 la

dulaoJ.a:i 10 vetivergyökér, 20 szantál- vandu]a,·irág, 300 benzoegyanta, 30 ne-
!"a, 20 p;csulif"fí., 1 be1gan1otolaJ, 1 va: roliolaj synth:; 100 rr1osuszmaradvány, 
1dlli11 100 rozsaszir-om, 1 rozsaola1 51} cibet (kivont n1aradvány), 12t} be1· 
8 y1101:, 8.5 01chidée, 5 peru-sprit. ga1not-olaj synth, 10 verbenaolaj, 20 

b) 30C-O szantálfa, lOüO !avandula- jázminolaj synth . 
,·iráJ,r, 1000 rózsaszirom, 20 j.áz1ninolaj Rózsa.: lOüO rózsaszirom, 1000 1ózsa
S,\ nth., 5 y lang-ylang -synth., 80 or· fa, 100'1} irisz.gyökér, 301} beniioc, 30 ró
ehidée, 100 benz.oe-.spl'it, 1 n1osusz synth. zsa-olai synth., 1{} gerániUlllolaj, 1 gc-

Mnfrnalson: lOOLl i1iszgy·ökér, 2DO raniol, 40 inosusz-zacsk·ó, 1 ikum-aTin, 4 
szc.gfüsze,g, 100·0 rózsaszirom, lüO szan- ne.roli-olaj. 
tá]fa, 60 oeillet, 15 izoeugenol, 5 bou·r- Rózsa. Maréchal Niel; l-00 rózsa.szi
bona.l, 5 n1-0susz synth., 150 be.nzoe-sprit, rom 300 iriszgy.ökérpor, 1 rózsaolaj 
10 .g·e1 ániun1olaj. syn{h„, 5 111osuszmaradvány, 0.1 mo-

llf ézillatpo1: 2{)00 i1iszgyökér, 1000 susz synth„ -0.5 ·vanillin, 0.1 ku1narin, 
pil os1ózsa-szi101n, 1003 narancsviráR' 10 tohi-snrit, 0„5 neroli-olaj, 2 gerá
Jü0-0 cassiavirág, lOüO benzoegyanta, 15 niu1n·olaj. 
ni.osusz synth„, 30 heliotropin, 22.5 ZBl-1 b) 1-000 irisz·gyökér, 1000.J:ózsaszirorn, 
ler1na.g, 5 benzilacetát, 2 ionon. lHOO rózsafa, 300, :benzoB, 50 gerániu1n-

Mi/lcfl.eurs: 100 iriszgyökérpor, 200 olaj, 30 rózsaolaj syntl;i. 
ln1rgon:i;'·aliszt, .2-03 fűr.észpor, 50 szan- e) 938 pirosrózsa-sz~_ro.m, 14125 Lucia-
1-úlfa, 10. vetiverpor, 20 lavandulavi1ág, fa, 750· szantálfa, 750- abeln1oschusmag, 
10 n1osuszn1a1 advány, 10 bcnzoe, 3 hc- 1250. borg·.an1-0théj, 1250 cédrusf.a, 469 
lioh·opin, 1 turanol, 5 ber.ga:m-0tolaj, 1 iriszg.:yölCér, 230 pi;n1ent, 31 somboul, 
petiig1ainolai synth. 625 narancsvirág, 315 benzoegyanta, 62 

b) 20ű-O iriszgyökér, lűOO 1ózsaszi1on1, zellerni.ag, 93 szegfű·szeg, 187 coriandeJ-
1000 narancsvirág, lűOO cassia-virág, n1.ag~ 2 cane1lao1a.j, 2 mosusz-sprit, 1 
lOllO benzoegyanta, 15 rnosusz synth., 30 mosusz synfö., 62 bergamotolaj, 31 cit
heliot.ropin, 225 zellern1ag, 5 be'Ilzyl- l'Dlnolai. 31 portu.galolaj„ 
acetát, 2 ionon. Szegfíi. (Oeillet): 625 narancsvirág, 
Mimosa.~ 1000 1ózsaszi1·on1, lüiOO cas- 375 iriszgyök-ér, 500 rózsaszirom, 315 

sia.-virág, 20 n1im-0sa, 5 bergan1otolaj, szegf{iszeg, 147 coriandermag, 47 cas· 
0.5 pacsuliolaj, 1.5 vanillin, 1 iózsa- siavir.ág, 3-5 pilnent, 62 liu.cia-fa, 62 
olaj, 2 chei.riantia, 50 benzoe-sp1it abeln1osusz1nag 

Jlfosnsz:· 1000 iriszgyökér, lODO abel- Széna. Fain coupé: 200 i1isz;gyöké1-
n1oschus-111ag, lOOü· pil'üsrózsa-sziron1, nor, lűO lavandulavirág, 100 cédrusfa, 
~50 1hodusfa, 500 szantálfa, 500 tolu- 30 benzoe, 7 n1osuszn1aradvány, 8 aube
halzsan1, 25 m.osusz synth„, 8 cibet. pin.e, 0.3 .gcraniun1ülaj, 21 kumarin, 0.4 

lJ{ou.sseline.: 650 pirosrózsa-szi.1on1, vanillin, 100 rózsaszirom. Kumarin he-
125 cédruSf.a, 125 abehnoschus-mag. 125 lyett mellilone-t is vehetünk. , 
pirnent, 62 fe'k.eteb-ors, 62 g·yönTbér, 62 Turah SZCJ;-QOsítópor,; 2(l() iris-zgyökér
szerecsendió, 8 ánis111a.g, 8 inosusz·- por. 1(10 i:ozsaszH"()m, 100 l1avandula
zacskó, 250 i1iszgyöJ\:ér, 35 szegfűszeg, vir.f1.g, 20 szantálfapor, 10 turanol, 0.5 
:-ll 0anellaké1f'g 1nosusz synth., 3 heliot1-opin, l vetiver„ 

Muyuct:· 31}00 i1isz.g~:ö.ké1, 500 szan- olaj, 10 1benzoe-sprit, ü.2 yara-y~ra. 
tálfa, 30,0 benzoe.g-yanta, 80 mosusz- Wallfl.ower; 35ü0 iris~gyökér, 150-0 
zacskó, 100 rnuguet synth., 50 ylang- cassiavirág, 60 ner-öliolaj synth., 30 
ylang synth., 2-0 linaloeolaj. gerániun1-0Jaj, 150 benzoe-sprit, 50 sty-

Or,qona (J.Jerzsa).: 2-00 j1iszgyöké1po1, rax liqu., 100 he1iotJopin, 100 n1osusz· 
100 szantálfa-por, 30 tcrpiueol, 10 rno- n1a1adv-ány, 60 linalylacctát, 40 gladio
~usz-sprit, 5 benzoe-sprit, 0„3 isoeu,geuol, lin. 
l hyacynthin, 1 aubepine. / l)eau d'Espagne„ Illatos keztyűbőr: 

b) 3{JQ0 iriszgyökér, 200 beµzoegya-nta, NágyRzögletesre v1agdalt u„ n. mosó'bő1t 

.... „„„„„„„„„„„„„ ..... „„„„„„„„„„„„„„„. 
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(kecske- vags bá1.á11ybő1) 3-4 napig a 
·következő kevel'ékbe áztatunk: 

40 rózsaolaj synth., 40 ueroli-olaj 
s1 nth., 4ú szantálfaolaj, 2 kun1arin, 5 
cinnamomolaj, 250 benzo.esprit, 20 ber
g·amiol, 20 -citromolaj 20 lavandula
oiaj, 10. m-0susz synth. 'Áztatás után a 
hő1·dar·abkákat kivéve, lecsepeg.tetés 
után üveglapon a levegőn szárítjuk s 
duTv.ábib oldalukat beecseteljük a kö
vetkező keverékkel: 

10 szublin1ált benz.oe, l 1nosusz synth., 
J cibet, .30 arab gummi, 20 glicerin, 50 
'i íz. Ezután a bőrt középütt össze
l'll Yvezve a r·uhanemű közé akasztjuk 

KeztyűiHatositópe>r„ 

IOH iriszgyi:ikérpor, 
100 ma-,gnesia, 
5ü tal-eum. 

E por illatosítására szolgálnak a kö
' etkező illatszerek: 

l'u'lr de rus.sie.:· 3-Qi b.agaiiaolaj (Juch-
1 enöl L. & C), 5 benzoe-sprit 

.\ravrafor.oó.: 18 heliot1opin, 10 vanil
li11, 5 cibet-sp1it, 5 henzoe-sprit. 

l'veui rnoion Ha.11; 20 ku1na1in, l tu1 a
nol, l cra.t.egine, 2 \ra-nillin, 1.5 beru<.I
n1otolaj, 5 benzoe-sprit, 5 cibet-sp1if 

Kalaptű és kalapbetét illatositri 

50 tubarózsavirá.qillat H„ & R, 
4 tnellilone, 
9 neroliola,j, valódi, 
5 17ani.Zlin, 
5 iriszolaj concrct, 

150 kiou-nou.k-sprit, 
50 nio.susz-sprit~ 

5 y.Zan,(J-.Ylang-ola} 
.~z ü1eges vagy lnegfelelő iová.tkúk 

kal ellátott kalaptükbe a fouti oldalba 
áztatott gyapotdaraibkiákat helyezü11k„ 
Ilyauódon prepa1ált g;yapot bádogdo
bozkákba csorna.golva is árusítható. 

Illatosítására alkalmasak a koncen
trált virágolajok erősen fix.álva. E cél-
1-a 100 virágoiajhoz, mint jázmin, or
gona, iózsa, rendszerint 2ú0 gyan.ta
oldatot adunk és lúO n1osu.sz-spritet s 
esetleg nén1i cibet-spritet is. Ez oldatba 
,-;(jtétszínü g;\·apotot áztatunk, ezt bá
<logga 1 bélelt do honban szárítjuk s ap
róbb dobozokba ci;on1agol;iuk„ 

E) Illatos kupok - Illatos tabletták 
- Crayons aromatisées. Parfümstiftek. -

Az ilJatos :kúpok szintetikus vagy pedig zsí1os alapanyag'.gal 1keve1t 
illatanyagok. I.g.en alkaln1asak intenzív ·illat ta.1tós 1ögzítésé1e s e 1nellett a 
bőrre is jóté:kony hatásúak. 

A zsíros kúpok alapanyaga magasabb .olvadáspo:ntú cercsin„ Ezt po1-
celJáncsészéhen megolvasztva, hozzá.adjuk az erős i1llatsze1·eket, illóolajokat 
!nosu.sz SJJnfh., kumarin stb. Ha ,f-0lyé:kony illatanyagot nen1 használunk, a:k
es az ezekben Qldott kristály-0s illatanyagokat, mint vanillin, heliotropin, 
kot a Cffi'ezint 7-0 fokrn meJlegítjük, belekavarjuk a szilárd illatanyagokat 
H1eJyek 3Jbban igen .gyorsan me.g;olvadnak. 

A fo]y@kony anyagot :azután fémformákba öntjük. A kés'z kúpokat vagi 
ko1 on.gokat, illetve fé@ömhöket, vagy göm:bszeleteket azután esztergályozott 
tokoeskáikba ragaszt.i,uik: h.e. Forgalom1ban vannalk a.pró doibozok·ba ragasztott 
illattömtbö:k is, illatsorozatban mindenik illat 1miás és más színezéssel 

Az igények f.okuzódásá:vral újabban a szagtalan ceresint illatanyagok
kal swkás helyettesíteni. Ilyenek pl. a szintetikus rnatanyagok közül főleg " 
curn.arin és mosu.sz synth. A többi kristályos anyagok k:özül a heliot.ropin ige11 
g·.vorsan olvad s a forn11ába öntött olvadék csak hosszú idő n1ulva válik 
n1egint kristályossá s a vele készüilt kúpok kissé porhanyósa:k; a vanillin 
ellenben jgen kemény :kúpokat szolgáltat s ,ezért folyékony illatanyagokkal 
kell lágyítani, éppen úgy, n1int a kuma1·int; a nerolin azonnarl olvad, de 1ne
rev és morzsolódó kúpokat ad, keverékekbe n1indairn-elletit célszerűen a11kaln1nz.ható 

A mestersé.oes 'tnosusz szép világ-0ssáigásszínű, i.g-en jó állományú kú
pokat ad, de egymagában alapanyagurl haszinálva, t1íls,.ágosan tapad a bőrre 
s így túlerős illata nem :kellemes 

Alkalm~azható végül illatüs kúpok előállításá1a a teljesen neutrális s 
1na.idnem szagtalan fahéjsav {cinnamylsav) is, amellyel igen szép kúpokat 
nyerhetünk. Fahé.isavas alapanyagú kúpoknáJl a készítés·n1ód menete az, hogy 
az ,alkalimazandó -kristályos anyagokat megolvasztjuk, az olVíadék.ot hozzá
adjuk a fahéjsa,vat, mely abban azonnal megolvad s végül a folyékony illat-
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anyago:kat. A ikeveré.ket azután fo1n1áha öntjük, al1·ol azonnal megmered, ú.gy 
hogy a n1un,ka gyorsan halad 

Illa.fa~ k·úpok szintet'ikufl alapan,yaga.i lehetnek: 

L 15ü0 fahéj.sav, 900 mosusz synth„ 100 he!lo,tropin 
II„ 30.0 kum-arin, 1400 111osusz synth„, 8 vanillin.,. 
IIl 300 kmnarin, 1200 mosusz synth , 1800 fahe1sav, 

Ez alap.a.nyarnok igen szép kúpokat .szolgáltatnak s a virágillatok e,gész 
soJ ozatáva'l koÚibfnálhatók Egyne11nű illathoz legalkalmasahb alapanyag a 

fahéisA:"illatos t,abletták pasz,táYá gyúrt alapanyiagiba keve!t illatanyag~~a~l 
, ,, ' készülnek, mint az l, kötetben (296,, olda:l) taTgya,Jt paszt1Ilak 

ug),anugy l"· t k ·1 k" ''J'"lk 
'lapa:uvagukrat HZ e o11a o'Tna ozo .JU... „ ]'" t k . t ,_, 'thet"k 

.'.1 IlÍatos kúpok il-latanyagokkal a kovetkezo e 011.a„ o szerJ.n ili.esz1 · ·O : 

Gyöngyvirág„ 

1000 fahéjsav, 
200 ·m.osusz .synth., 

5 vanillin, 
60 gyöngyvirág olai H. & R, 
20 bergamotolaj, 
//-a.:· 1000 ceresin, 40 l~nalof?l, 10 

y.anillin, 50 gyöngyviragol_aJ, 20 
inosusz sJ·nth., 25 berga1n·otolaJ .. 

b) 10{10: ceresi:n, 5 1nu.guet, 15 ~1na~o~l 
.1 vanjlJin, 1.5 an1hret~ol, 2 He~ko-Jas: 
n!Ín, 4 be1gamotola1, 0„5 rozsaola,J 
synth 

Jáci11t 

100 kumarin, 
1200 mosusz 8.J/nth .• 

100 vart'illin, 
30 jácintviJ·á.aola}, 
10 ·1011e alpine. . , . . , 

!l-a.: 1000 cetact.~1u,11. 14 :1ac111tv11ag
ola,j, 1 vanillin, 1 rozsao)aJ, 1 an1brct
tol. 1 ge1anio1, ü„3 kun1ar1n. 

Nap1aforgó„ 

8U{J niosu„r.;.z S.JJnfh., 
20ü lunnarin, 
3üú hcliot-1 opin. 
80 11anillin, . 
5 kr8rrií tnandu.la.ola1 ~ynth, 
8 canaHgaola,j„ . 

fi-a: 10.00 cel'esin, 60te11nnf'ol, 100 
h('lioti ophl.. 20 van_illin, 20 lllOSUSZ 
:~;i. ntlL, 5 canangaolaJ 

Lóhere„ 

Kerti szeg fű. 
Oeil1et 

1000 nwsusz synth„, 
40 vanillin, 
5() heliotropin, 

200. niosusz synth„, 
60 kertiszegfü-virágolai ,S & G, 
4 piros rózsa, H eiko, 

10 eugenol, 
11-a: 1000. cere,sin, 20 isoeugenol, ~ 

an1brettal, 1 rózsa-0laj, 1 c.ananga ola~. 
2 heliotropin, 0.á irolén€, 

Orgona. 

1000 mosusz synth,., 
400 cinnamylsav, 
15 t•anillon, 
20 rose a:lpine, 
80 terpineol, 
40 a.ubepine ,folyékons 
40 cananaaola.j, 
Il-a, 100-0 ceresin, 2Q teipin<;ol, l,3 

Hejko-jasn1in, 5 benzylace!at, ~.2 
:rlang-ylan,g, 2 aubepine, 2 hel1otrop1n, 
1 umbrettol, 

Rezeda„ 

1200 niosusz synt/i,., 
40 rezeda 11irágolai, S & G 
30 terpineol, 

5 „ham.pa,caola}. sunth 

Rózsa. 

1000 fahéjsav, 
1 !!i!} 1nostu;z '!}ynth., 1()0 n1psusz ~y~th„, 

HlJ tr<>fol. 40 r'?zsaola~, s.111!-th„, 
10 édes naranc,<;ofaj, 49- rozs:i-o_la1 synth„. 
~ ·u· J canillin. 
~ ~q;n- i;1

-·. ·<tlódi J/-r1: lOHO ce1esin, 2ü .Tózsaolaj syntli 
.·; 

1 .0 ~'[~</·:;; 1 siiutl;„ !~\g·fa, su gerániu1nolaJ __ synth„ H&R. 
J[ :l1 ~ 1foJo0 céresin 80 trefol 20 u10-, 5 vanillin, 10 n1osu,sz S;\nth. _- . 

snsz ~Y~1th 5 vanillin, 5 édes{1aranc~-j b) 25 rózsaolb.aj,tt501 g~rai;iun1fola]J,. 1 
· 1 · ·- „, vanillin 3 an1 re o , a rozsa a-o a,J, o~ ' 



Violette .. 
- E1 dei ibolJ a. 

1300 mo.u" s.11nth„ 
5 irisolaj, concret, 
5 violette feuilles olaj, 

40 jonon 20%-os, 
3 .11lan.o-ylang-ola.i 

ll-a: 1000 1'eresin, 2 zöldillat (Grün
geruch Kape), 40 viodoron, 2 irisolaj, 
con.cret, 10 can.anga{)la.j, 15 hergan1ot
olaj synth. 

b) 1000 .ceresin, 10 ionon, 5 iriszolaj 
concret, l ambrettol, 0 .. 5 y]ang-y].ang
olaj, 10 bergamotolai, 5 violette fouil
Ies olaj, 

Migrén-kúpok. 
Crayons antimigr aine„ :Th.1Jg1 a.nstif tek, 

250 paraffint és 
250 ceresint meg-olv.aszf,va 

1000 menthollal olvasztunk össze. 
b) 100 menthoI, 10 benzoesav, kris

tályos, 3 euealyptol 
e) 40 cetaceum, 24 kakaóvaj, 16 111-en

thol, 1-0 klor,áiJhidrát. 
Tiszta mentolkupok előállítására a 

mentolt vízfürdőn, ·esetleg 3__:53 kris
tályos bórsavval a túlhevítést kerülve. 
megolvasztunk, azután megfelelő alakú 
férnform.á,kba öntjük, amelyekben igen 
gyorsan megmerevül. A kész kupokat 
ne hagyjuk a form&ban teljesen kihül
ni, rnert hidegen nehezen szedhetők ki, 
de túlmelegen se vegyük ki, rnert a 
kristályosodás befejeződése e1ő.tt igen 
könnyen széttöredeznek. 
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tuuk„ Ecetsav helyeit aun1HJniun1:ka1-
bonátot is vehetünk. 

Illa.tos tabletták. 
- Illatszer pasztillák 

2-0() riz.ske1nényíti5, 
200 magnesium, ca.r bonicuni, 
50 iris:~gyö.kérpor 

b) ·200 m_agnesiun1 carbonicu1n, 200 
calcium ca-rbonicum, 50 iriszgyöké1 -
POl'. 

e) 500 rnagnesiunt ear:bonicu1n, 1000 
bur.gonyalisz-t, 100 i1 iszgyökérpor, 1000 
szirup (1:1), 90 dextr.in, 1000 víz, 3 sza
licilsav. 

Ez alapanyagot meg-felelő illatszet
kev-erékkel .gyurjuk össze s pasztillák
ká alakítjuk. 

Illatosításra használhatók 500 g1. 
alapanyag.r.a a következő kever-é-ke,k: 

Gyöngyvirág; 5 gyöngyvirágillat
olaj, l.5 ber.gan1ottolaj, 2„5 n111guet, 0.5 
vanillin, 5 benzoe-sprit, 5 n1-0susz
spriL 

lbol.11a: 1 ionon (100%). 6.5 ibolya
vi1ág..,olaj, 15 bergamott.olaj, 4 yJang
ylangolaj, 15 benzoe-.sprit, 0 .. 05 mosusz
sprit, 0.5 violette feuil!esolaj. 

b) 2.'5 ionon, 2.5 y.Jang-ylamgolaj 
synth„ 10 mosusz-sprit, 1{) henzoesprit 

Li.liom: 5 ger.aniumolaj, 1.5 heliotro· 
pin, 0.5 vanillin, 5 nlosusz-sprit, 5 pe·· 
ru-sp1·it, 0.„5 ne1·oliolaj synth. 

Lóhere.:· 5 :v lang-ylangoJaj synt·h., 10 
terpineol, 1 jáz-1ninolaj ,synth.i 1„5 ben-: 
zoe-sprit, 4 orchidée. 

J_'lapraforgó.~ 8 heliotropin, 3 '\·anil~ 
Jin. 15 benzoe-sp1 jf. 

Olc.~óbb mentholkúpok; n1enthol cere
sin és par.afinból ·készíthetők egyen-lő 
súlyarányhan s szintén igen jó :;;;zolgá
latot tesznek. 

A kész száraz és sin1á1·a tör ült kúpo
kat közönséges asztalos enyvvel fakú
pocskákba ragasztjuk. 

O,r gona: 15 te1 pineoJ, 1 ~ lang-ylan.g
olaJ, 15 ibenzoe-sprit. 

Pncsuli.:· 3 pacsulioh1j, 1 hasi1icu111-
olaj, 10 verbenaola i, 5 be1 ga111ottola.i, 
1 szekfüszegolaj · 

Ilczcda :· 3 rezeda" ir ágola.i. 10 be1ga-
1111oti.o.Jaj, 15 henzoe-i-;prit-, 2 gerianioJ. 

b) 1.5 l ezeda vil 'Clg-ol.aj, 15 jázmi11 ~ 
ola.i, 2.5 gerániu1noluj, 5 niosusz-sprit. 
10 henzoesprit, 0.5 izoeugenol. 

Crayons acetiqucs„ CraHons an1.1no
niacaux„ Lecornu és Raum.ond an1n10-
niás és ecetsavas .kúpokhoz a követke
ző alapanyagot ajánlották: 100\J calci
un1 :phosphoricum, lü-0 .arab gurnn1i, 50 
víz, 50 tetszés sz.erinti illat, 2-üű ecetsaYi 
200 glicexin„ A gun1n1i,t a vízzel föl
duzzasztj.uk, hozzáadjuk a glicerint és 
kalciumfoszfátot ,és al,apos üsszekeve
rés után az ecetsavat s ·végül aZ ill_a
tot, rnelJ et esetleg a savba-n föloldot-

e) lOCO alapanJ.ag, 3ü i-:.·iszgyöké1 -
por, 5 ion-011, 100%-os, 5 ylang~y]ang 
synt-h., 20 rnosusz-sp1"it, 2fJ benzoe-sprit. 

d) 1.5 rezedavirágoJaj, 1.5 jasn1inolaj 
synth., 15 geraniun1o]aj, 5 1111osusz
spl"it, 10 benzoe-sprit, 0.5 isoeugenoJ. 

Rózsa.: 1.5 rózsaolaj synt,h., 10 peJar
g-oJ, 2.5 i ózsa.faolaj, 5 n1osusz-sprit, 10 
benzoe-sprit. 

_, ~· 
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F) Szagolósok. 
- Smelling sali.s -

A szagolósókat fejfájás ellen, továbbá ájulá-snál szokták h-asználni. ],ő
alkatrészük a szaln1iákszesz, n1elyet da1ahkákra tördelt káliumszulfát, va.gy 
a1nrnoniu1nka1 Uonátra öntve :apró palackokba T.akun'k„ Az ang-01 u„ n. snzelling· 
.~·aft szag-0lókhoz sók hel:re-tt .apró po1·ózu·s a.gyagolyócs.kákat .szüká8 h-aBZ·· 
nálni, arnPLyeket a szagoló-Psszenciúval átitatnak. 

Szagolósó esszenciák. th01, 20 mosusz-sprit„ 
Rózsa.: 500 ammonia, 250 alk-oh-01, 15 

lflO ká-m.for, lavandulaola.i !-1Jtchan1, 5 1m-osusz-sprit, 
J5U 1nosusz-spri.t, 3 iweugenol, 8 ·bergamotolaj, (}.5 rózsa-

2-G eitron1olaj, olaj synth 
40 lavandulaolaj, Preston .salts (Se! de Preston): 2000 
50 berga.niotola}, anrmoniurn1bika1 honát, 100 káliuin1-
l0 izoeugenol, karbonát, 10ü~200 heliotrnpin-sprit, 

15ü{) sza.[1niákr;zer>z. avagy a) 2 rózsaolaj, 2 Javandulaolaj), 
1500 alkohol. b) 1 rózsaolaj, 5 lavandulaolaj, e) 2 
Ecet.~ 75ű ecetsav, 35 .bergamotolaj, 25 cit1·un101.aji 2 bergan1otola,j, dj 5 neroH-

cit1nrnolaj. Káliurnszulifátta.l telirá- olaj, 2 citron1-olaj, e) 8 lavandul.aolaj, 
zott üvegcsékbe öntve a: Srl dr vina'i.O-· 4 .sz-egifűszegola.i, f) 5 bergam·otolaj, 
re-t ·szolgáltatja. 8 r-oz.ntarino]aj„ 
Fenyő: 2 -kl-oroforn1, 1{} oleuni pini Sel angla.i,s (Inexhau.stible salt.s: 100 

syl v, 10 oleun1 pini pu11nilionis, 2-8 liquor· a1nn1oniae, 2 macis-olaj, 2 kerti 
iif:l'gamotolaj, 0.5 iborny]acetá.t, 500 an1- szeg;fű (oeillet) -olaj, 3 Iavandulaolaj, 
monia, 2000 alkohol. 3 ' l · 
Lavandula.~ 15 lavandulao]aj, ·5 n10- geianiumn aJ 

susz-Bprit, 3 izo.eugenol, 10 be1.gan1ot- S1nelling salts.:· 10-00 :Jiquor amn1oniae, 
olaj, 0~2 rózsaolaj synt'h, 500 ammonia, 2 mosusz-sprit, 2 1cane.ll.aolaj, 2 rózsa-
25!10 alkohol. olaj, 7 bergMnotolaj 

ola.i Mitcham, 2 citral. niumkarbonát, 150 ammonia, 200 te1·-
b) 900 szal:miá:kszesz, 100 lavandula-

1 

Tereben smelling solt: 1000 ammo-

c) 1000 liquor 1an11noniae (2ü%), 130 pentinolaj, 20 ·klor-0form, 10 .citrone.11a
Iav.andulaolaj, 10 hergamo.tolaj, 1 m·en- 1 olaj, 1 pacsuii--().Jaj, 

G) Szobafüstölők és szobaillatok permetezésre. 

A i nhaillatosító- és pipere-illatszerek mellett egy időiben igen elterjedtek 
voltak a füstölés útján alkalmazott szo baillatosít&k, amely.eknek •legrégibb 
formái a régi gyógyszerkönyvekben „Canda.lae fumales" néven hivatal-0s 
szobafüstölő-kúpok, továbbá a szobafüstölő-ecet (Acetum fumale). Kevésbbé 
elterjedtek a szobafüstölő-papirosok és szobaifüstölő-speci-esek ihas:zm:á:Lata.. 
Mindeze.ket izzó parázs·r.a szórva., illetve :rneggyúitva haS"zná:Jják s .az elszálló 
füst, illetve páráknak az illatosítás mellett antiszeptikus és dezinficiáló ha
tást is tulajdonítanak. Ujabhan a szobaillatosítókat szétpermefozve, finom 
köddé szétfújva szokás alkalrnazrui, s céljuk főleg a levegő illatos>l:á,sa és 
fölüdítése. 

E készitni-ényeket betüSOirendben tárgyaljuk s 1a készítésmódokat raz 
egyes előir.atoiknál 1közöljük„ 

Antiszeptikus szobaillatosítók. 

1000 alkohol, 
5 chinosol, 
4 ber gamotola.i, 

15 oleum pini sylv , 
1 linalool, 

20 benzoesprit, 
300 v·íz. 

b) 2000 alkohol, 400 formaldehyd, 
40%-os, 190 oleum pini, 1 ,mellilone. 

Chinosol-szobaillat: 10000 alkohol, 50 
chinosol, 40 bergMno,tolaj synth„ 150 
oleum pini pumilionis, 10. linalool, 200 
benzoe-.sprit, 30-00:· víz„ 

Chinosol-eucal.11ptus szoba.illat.: 250 
eucalyptusolaj-sprit (1:10), 150 űhino
sol, 1000 alkohol, 200 vh •. 

____________ ....... ------------· 
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Eucalyptus szobaillatosítók: 25 euca
lyptusolaj-sp1it (1:10), 25 formaldehyd 
150 alkohol. ' 
. b) 8 eucal;yptol, 2 thymol, 4 menthol, 
6 kar bolsav, 1 szegfűsz.ego]aj, lü guaja
kol, 17Q alkohol, 

Eau de Cologne szobaillat 

n1alin (esetleg 25 hid1og·en pe1oxid), 
2000 alkohol, 

b) T2ű lavandulaolaj, 60. be1g·arnot
olaj, 1 szeg-f{iszcgolaj, 2 bo1 sn1entaolaj 
3 he11zoe8av, 50() alkohol. ·' 

Szobafüstölő ecet.. 
Acetu1u furnale. 

1000 eau de Cologne, 
'5 muguet, 80 tinctu-r a ftonalis, 
2 lirialylacetát. '5 arther accticus, 

15 acidurn aceticu1n dilutum, 
Orgona eau de Cologne; 1000 eau de :B~orró kályhán tány-érkáról elpárolow-

Colo.gne, 30 terpineol, 2 muget synth., tatjuk, "" 
1:5 vanillone. Acetuni fionale excelsiu..s.: 400 hen

Violett eau de Cologne: 5000 eau de zoe-sprit, 300 alkohol (SO%), 50 tlether 
cologne, 5000 irisz-sprit, 5 ion-0n 2 aceticus, 50 extrait triple jasmin 100 
y·Jang-ylangolaj synth. ' acidu111 .aceticun1 dilutu1n, 0.01 k~rna

"f?J 10()0 eau de cologne, 100 i_1isz-sp1it, rin, 10 csepp rózsaolaj, 5 csepp neroli-
1 JOnon 20·% (vagy 1 irisone L„ G.), 0„3 olaj, 5 csepp cassiaolaj, 5 csepp gaul
yla_ng-ylangolaj s~·nth. (S„ & C.) iherjaolaj. Néhány napi állá:.;; után fiJ-
Fenyő eau dr Cologne: 500 eau de iráljuk. Használat, 111int fent. 

cologne, 14 oleu1n pini purnilionis 2 T7 inai_qr(' encen<;:· lOGűíl alkohol 2000 
~l~i;i~1 jun!~1·i bacca1un, 4 i:;ty~ax- i1 iszo,Töké1. 200 henzoc, 60 ka1<l;u1101n, 
PGit •.. 51) vr.z:, . r: lú-OO,kaszka1 illa, 100 tö1njén, 25 styrax 

9 ~ yongyvira.o .<>zobaill_at; a'ÜOO a!kohol, keverékét egv napig iizta1iuk s azUtán 
_,;) inugue1 syníh., 10 hnalylace1at.. J hozzáadunk 2 cihet-::-;pritet, 2 n1osu 8~

s1)]·itPt, :0:·5 pe1uhalzsa111ot, 25 1olu-hal
zr;a1not, 100 citro1110Ja jat.. 10 g'eraniuu1-
ohdat, 10 neToli-ola.iat t~s .25 iön1{•11J 
Pcetsavat 

Fenyö„szobailla·tosító .. 
Spiritus conife1a1 un1. Er<lőillat 

50 70 80 oleum pini sylvestr1.s, 
15 8 10. oleum juniperi bacca1'u1n, 
10 2 5 oleum lavandulae, 
5 1 2 oleu1n citri. 
5 1 - oleurn berga·m.ottae, 

lűOO lOOű 1000 alkohol, 
Conifera - sprit: 1000 alkohol, 40 

oleum pin~ pu.mili.onis, 5 bornylacetát, 
10 oleum Juniperi 'baccarun1, 200 víz. 

Aethe1: pini .sy.Zvestris~ ~O .oleun1 pini 
sylvest1'1s, 3 oleum 1avandulae 3 oleun1 
ci.tri, 3 alcohol ab.solutus, lOÜ-O .aether 
petrolei. ötven .g-r,annos ü vegekbe„ 
Ar?~na~ic ozoniser.~ 20 oleu1n pini 

pun11l1on1s, 10 oleu1n eucalypti, 40 
oleum l~vandulae, 5 oleun1 petroselini, 
1000 spnt. 
Fenyőbalzsa.m (Konifer n-Essenz); 100 

l~ ol.eum pini pun1ilionis, 15 oleun1 .iu
n1per1 ~accarum. 25 peru-balzsa111. 

Fcnyoecet: 700 sp1it, 16 aether .~ceti
eus, 15 benzoe-sprit, 30 acidun1 .aceti
cum, 25 oleum pini pun1iliords, 5 oleun1 
lavandulae, 1 oleun1 .iuniperi baccaru111, 
1 oleull! eucalypti, 100 víz 

Szo baf üstölií-sprit.. 
SpiI itn.s fu111a1is 'l1inrtu1 <1 fn1nalis, 

2 oleuni C(IJ ,yoph,yllo1 urn. 
2 oleuni e iunarn.ouil 
2 olenn1. laoandul<rP, 
2 O[('U'fn TOSaP, 

-10 olcurn hP'l'ga1nottrre, 
10 oleun1 l itri, 
20 balsanunn. to/uf(111uu1, 
30 8tJ1rax liquida, 
80 balsa1nu1n perurianu1n, 

10:0 benzoe contu.~a, 
1500 alko/iol 
Eau funiantr.: 400 sp1it, 160 ino·· 

susz-sprit, 80 tolu-sprit, 80 peru-sprit, 
8!) be11zor--sp1lt, lOD -.;<-;fy1 ax-s1n"it, 20 Ja
vanduh~ola,i, 25 kakukftiola,i, 20 szegfü
s~e.gol~:iJ, lű cit10.n1olaj, 2 cjtraJ, 5 eas
s1aola.J, 8 geraniol, 

b) 400 sp1ii, lDü kiou-nouk-sprit 
(l:;JIJ), 8(1 tulu-spiit, 80 bu1zoe-sp1it, 80 
veru-s11r1t, 100 rnosusi-sp1it, 20 lavan
dul~1olaj, 28 ihyn1usola.i, 20 szegfűszeg
oiaJ, 5 enssiaol.aj, 8 .geraniol, 4 n1elilotal. 

. j 

r Perolin: 1000 acidum oleincum-ot 50ú 
alkoh.olhan oldott 1negfelelö mennyiségű 
;;tlkal1val els~app.anosíiunk s hozzáad
Jnk .a köv~tkezőket: 25 neroli-olaj, 25 
terI?1i;eol, 5D citron1ola.i, 50 ]avandula
ola,J, aü 1nosusz~sprit, 10() rozmarinolaj 
100„ bel_lodinola), 25 borókao1a,i, 25 fe
nyolevelolai, 2o citronellaolaj, 25 far-

e) 2Uü0 .alkohol, 8(NJ 1nosusz-sprjt, StlO 
tolu-Hp1 it, 4ü0 pe1 u-sprit, 400 benzoe
spr~t, 5tl0 si~ 1nx-sp1ii, 100 ]avandula-
o~aJ. 125 t.h~·n1usola.i, 100 szegfííolaj,- 50 
c1tron1.ola.1, JO eitral, 25 ca:-;siaolaj.- 40- --------------------
geraniol. ' · 

d) 10 izoeugenol, 10 citroruolaj, 15 
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ber.gan1otolaj, 3 -laYandu1aolaj, 4 an1- [ e) 750 f.aszénpoJ, 10!} kálinitrát 60 
brettol, 2 tur.anol, 0„5 neroli-ola.i synth., hcnzoegJ·a-ntapo1, 40 kristályos n-e~olin, 
JS perubalzsan1, 5Ü' st:y1.ax-sprit, 700 2-5 apró kristátyo.s n1osusz synth., 25 
alkohol. resh1e de violette s:fnth. 
Szobafüstölő extrnit.: 1000 alkohol, Vörös fü~tölő kúpok: 1000 vörös szan-

20 petitgr.aínolaj, 40 szegfűola.i, 40 ber- tálfapo1·, 150 benzoegyanta, 20-0· tolubal
gan;iotolaJ, 40 pe1ubalzsan1, 2 mosusz-- zsam, 30 santalolaj, 25 .szegfűszegolaj, 
spnt . rn neroli-olaj, 100 kálinitrát, 30 traga-

b) 10~0 alkohol, 40 aloefa, 100 styrnx, kanta. 
4ü ambra-sprit, 100 geranium-sprit, 10 

Szobafüstölő papiros,. 
Cha1 ta fumalis 

n1osusz-sprit, lOű vanilli-n-sprit. A_ .szi
lárd anyagokat alkohollal 1 hónapig 
áztatva, a fo]j,adékot lefiltráljuk s csak 
azután adjuk hozzá a folyékony illat
anyagokat. Ezután s napig állani , ~ szobaf~istölő papirosokn~k két faj
bagyjuk s ekkor .az üve.gc.sékbe töltés taJa h~szn~l~to,s. Olyan paprros, ame
előtt újra filtráljuk. lyet eleg·etu~k e~ oly3;~· amely es3;k el-

c) 61J{J alkohol, 10 kmdarnom, 20 ka-1 h:u,1vad ·~ barmikor '!J~a -el9_lthato Az 
Eellaké1eg, 20 iriszgyökéT, 20 tonkahah :~so faJtat az ilJat'?s1tas elc;tt ~:4 sq-
40 benzoe, 40 peruibalzsam, 10 k-aszka- i~troniol<f,atb~. maTtJ·Uk, a masodik f·a.J-
rillakéreg„ 35 fokon egy hétig áztatjuk tat 1 :4 tims?9ldatba. , , " , 
s azután hozzáadunk 2 niosusz-sprite.t, „ _A_z illatos1ta,s . olymodon is. tor,ténhe-
2 anl'bra-spritet és 20- petitgr-ainolajat. ~1k, h_ogy sa)etrom- yfl;gy t1~!'0,?l<lai!-

d) 20Uú alkohol, S-DO mosusz-sprit, 40-0 JJ.a martott .. es .. ~e.gsza_r1tott s~uropap1-
t-C1lu-sprit, 4!JO peru-sprit, 400 benzoe- · ro.st ,szob.af13s~o!o spr1tbe martunk 8 

S!Jl'it, 4HH sty1ax-·sprit, 80 1-avandula- zs1nC!:on s~ru:1t~uk-... .. " . 
olaj, 80 thyinusol.aj, 80 sze.gf{lo!aj. 50 }:D1osebb 111,at·u· fustf?lopa_i;nro~t ny~
eitro1nolai. 30 cane1laola·j 20 '"e.r.ániol iunk, ha salet~on1os, ill. t1msos papi· 

'' ~ 10st beecsetelunk sandaiac-oldattal (l 

Szohalüstölő-kúpok és paszWlák, 
Candelae furuales 

Pelwte füstölő kúpok: 1000 há1·sfa
sziéupor, 1000 benzoegy.anta, 500 styraxin 

A füstölőkúpok any1aga könnyen égő 
vivőszerek 1neUett elégetve illatos füs
töt adó gJ anták1ból és illatanya.gokból 
ú 11, melyeket ken1ény péppé o·yúrunk 
és ebből kúpoe-ská'kat alakítunk. 

l 11ehér füstölő kúpok." 1000 há1s.fa fű-
1 észpot (finrnru), 500 benzoesav, szubli -
1nált, 1 .cibet, 5 111osusz, 1 rózsaolaj. 

l.?eketc füstölő küpok: 100{} hársfa 
szénpo1, lü{]D bcnzoegy.anta, 500 slyrax 
g·1anis, 15(t s1yr.ax liquidus, 75 perubal
zsan1, 5 1110.'iu.sz, 15 an1bra, 200 kálinit
rúi:. 40 traga:kauta. 

b) lOGil hársfa szénpo1, 250 henzoe
gy.anta, JUH olibanun1, 50 styl'ax ingra
nis, 50 ni.astix, 20 t.0Iu.balzsan1, 5 neroli
olaj, 1 n1osusz synth., 75 kálinitr.át, 30 
1 rugakanta. 

_e) 400 faszénpo1, könnyű, 50 kálinit-
1 at, 250 benzoepor, 80 szegfüszegpo1, 80 
\· eti ver.gyöké1 po1, 40 canellakéreg'por, 
:!;) tolubalzsan1, 40· ele1nl g;vanta, 40 k1is
túlyos vani1lin, 20 krl.i.;lályos heliotro
pin, 20 cé<l1 us.f.aolaj, lfl santal-o]aj, 10 
11c1·0Ii--ola.i synth. 

,dJ 20iJ faszénpor könn;yü, 50 kálinit-
1 at, 250 b(•JJzoe:-;av, 50 innsc-a1nhrette, 
100 iölg:i, fc_11nohapo1, 50 benz~:.rl-izoeuge-
1101, 50 l ózs:iolaj-stearopten, 20 .gera
niol. 50 kristúlyos kuim.arin, 20 kristá
ly.as rosindol, lGO irisz.gyökérpor. 

sanda1·ac, 3 alkohol) és -bel1intjü,k vala
mely illatos porral, pl. 15 rn.astix. 15 
olibanum, 20 cascarilla po!'ának keve1·é
kével. H_a a papiros megszáradt, n1ind
két oldalát beecsetel,iük a következií 
oldattal: 

75 sanda1a.c-sp1it, 75 sty1ax-sprit, 25 
be.11zoe-s.prit, 12„5 peru-sprit, 25 tolu· 
sprit, 5 ber ga,n1otola.i, 1:5 lavandul.a
o!aj, 1.5 eugenol, 4.5 n1.osusz-sprit, 4„5 
cibet-sp1it, 1 cassiaolaj, 1„5 .geranio], 
0 5 peitgrai.no1aj. 

Papie1 d'..1.4rmenie conibu~ti.Ze~ 1000 
alkohol (9{l0

), .2000 0Iibanun1, 100 ibenzoe, 
50 pcl'nbalzsan1, 50 toluhalzsam„ Egy
hónapi áztatás után hozzáadjuk 100 
káliun111itrút telített oldatát s inele.gít
vc .gyorsan fiilkenjiik nen1enyvezeit 
papil or->ra és zsinórra akasztva szá1í1-
luk. 

b) rnoo alkohol, 200 benzoe, 50 pelU 
halzsa.n1, 50 to]u.b.alzsan1, 10 narancs 
olaj (bigarad), 4 n1osusz-sprit. 

F'apiPr d'Arm,enie nou combustile, 
~üOO alkohol, 10 n1elissaolaj, 4 citJ.·0111·
ola.i, 2 inacisol.aj, 2 canel,Jaolaj, 2 szeg
fűolai, 60 st;.rax, 15{( perubalzsam, 400 
benzoe, 25 n1osusz-sprit 

Szobafüstölil és speciesek. 
Pulvis fu:n1alis. Species furnalis 

100 labdanurn, 
10{) st.11rax calan1ita. 
300 cmyop/zylli, 
300 co1 tex einnam.omi, 
900 benzoe, 
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OOO species color ata, 
wo~soo tinctura furnalis„ 
SJJccies colorata né-i'en a ke1esktidl:

Je:n1ben aniJinfestékekkel kiíliinféle szí
nűre festett, fino1n forgácsot yaµ;;i. fü
részport árulnak,. E helyrtt gTauulált 
iriszgyö.keret, vagy a iH11·a11cl':i hé.iáuak 
apróra vagdalt, fehér rétegét 't'het..iük, 
nielyet szeszben oldott ünilin:-;zínekkel 
színezünk. 

A durván po1 ított a11~ ag·ukat I osta 
segítségével egyenletes szen1csékké ala
kítjuk s összekeve1ve, egyenlő iészle
tekben összerázzuk az aetherrel (1:1) 
k·eve1 t tinctura furnalis-sal s a leve
gőn szá1ítjuk., 

b) 45 santali lignun1, 30 sassafrassae 
lignum, 10 cinnarnomi cortex, 10 caryo
phylli, 5 cascarillae cortex-et keverünk 
5 kalium nitricurnnak 80 vízben való 
oldatával s szá1ítás után keverjük 50 
aether.ben oldott 25 styrax és 25 balsa
rr1un1 tolutanuni-n1al s újra szá1 íiva, 
2f) benzoe, 20 olibanu1n és 5 juniperi 
ha0cae-val. 

Középnagyságú szoba kifüstölésé1'C e 
iüRtölőkből egy késhegynii: izzó pa1ázs-
1.a szórunk„ 

Specie.s funialis ar th1 itlcus. PuI1;is 
fumalis arthricus. (Ph. A p1ov. IL): 
20 can1pho1.a, 50 sanrbuci flores, 50 
ehamaepytos flores, 150 -juniperi hac
cae, 200 n1yrrha, 400 succinun1, 400 oll
bunum„ 

\JJ('(i<~ pulti~ lnnzolis Enqel: 25 
111\i1 h11, :in cukoi. 50 sue('inn111,· 1 !:J oB
hllllliin. 1~:1 111ns1ix. i'i85 liolu:-; iulna. 

SJH'rirs f1nuoii~· J1ohifi.":· }J11/ri~· ltrJJta
l~~ ... nof!ilis ]>fi .. "-tu~·t1. T /)1úrf(f /iis
tulo: vO easC!;111ll<H corhx. :J:t c~<ll'\o
pliyJl1, 50 Ül\ nndnL11_ flo; 1'.':i, :íO (';iJ~·n
du].af' 1101 f'~;, '/;i l1t'11:zul'. ]()0 1 osu1• JH tu J;i.,, 
25{) i1icUs ihizoliin, 25U cnssiat> c·in11n-
1110111i co1tex„ 2:í.l styrax in ,U,'l'Hllis kc-. 
Yf'l ékét bepel' llH-'tPzzii k ] 2 spi ri tn s {' o ln
niensis-sza]. 

SpP(ies fun1aii.~ rndinrulus J>ufris 
f1nna!i<; 01di11rnius 1")11„ "Ju<;f. r·.: 21-:u 
olibu11un1, ]iü i-;uccinu1u 1 ub111111. 7{) 
1naslix, '7H 1-;al!cla1cik, il2.5 :-;t-:-rax eal11-
n1ita, 52.5 beuzor~. H5 1 osae pet-ala, H 
]avaudulrre flo1es, 9 e;vani flores, fl c.a
lendulae flon-'s lhn-.,:.i poTá1 keve1.iiik. 

(J1aiu~· d'e11ret1<; JJOUJ aµfH1rter11-cnt; 
100 ca1dc1nHn11un;. 1i;n szegfűszeg. 100 
st~ i··ax, 100 IH'Hzoe, JCV cascar·ilJa, lfHl 
tö111.ién, 150 la\ andnla-.,-i1 ág', lJO l'Ó:t.sa
,. iritg;, 2DO i1 isz.g·,\ ök<~J, 25 .gP1 ::1niun1nla.i, 
25 be1g·aniotol:1j , 2 niosusz-sp1it„ .Az 
illóolajok;Jt <1Jkoholh;111 nld-.,n port'<'l
lúntál1Lan Ü\Pg'bothil lu-·\('·1·.iiik p] aszi· 
l<i.1·d anyagcrkka 1 

b) 600 I ózsah1 -.,.éJ, Gfl·ll 1Hl 101 ia\ i1 llg
]{ Yét 2ü0 casta1illakéreg, (i00 it isz,~·;i.·ii
k.é1, 4C-0 benzoe, 200 sty1nx. :::1 prlit
grainola.i, 2 heliotroph1 s~ 11ll1 1 nu1„ 
susz s-:-'nth. 

-------~---~-~---
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FÜGGELÉK. 

Terpenmentes olajok alkalmazása illatszerkészitményekbe. 

Az alkohol egyre emelkedő ára miatt, a vízzel felhigított alkoholban is 
könnyen oldódó terpen- és sesquiterpemnentes (tpm..) íllóolajok alkalmazása 
olcsóhb illatszer.ek és piperekészítmények előállítására egyre szélesebb körben 
terjed. Ezek a .terpenm=tes ílló olajok n<imcsak könnyen és tisztán oldódnak 
50%-os, sőt 20%-os alkoholban is, hanem illatjuk is jelentékenyen intenzívebb 
és erősebb, mint a terpentartalmú közön.séges illóolajoké. 

A terpenmentes illóolajok földolgozása igen egyszerű. A szükségelt ola
jokat ugyanis 90-95%-os alkoholban föloldjuk s azután ez oldathoz részle
tekben hozzáiadogatjuk a vizet .s végül a keveréket többször erősen összerázzuk 

Ilyn1ódou készíthetők pl. az u. n. vizes parfümök, melyek főleg az anti
alkoholista államokban igen elterjedtek, - továbbá kölnivizek, szobaillatosí
tók, z1:1ebkendő-parfümök, piperevizek ·s te1mészetesen szá,iYizek és inás ol
csóbb minőségű folyékony készítmények is,. Az erős illatú te-rpenmentes olajok 
azonban célszerü.en használhatók kenőcsök és szappanok illatosítására is. 

_:\._ terpen111entes illóolajok között a szag intenzitása a terpér~tartalmú olajé
nál 6ü-szo1· el"Ösebb a tpm .. édes és keserű narancso]ajoknál, 3ű-szor erősebb a 
iv1n„ cyprusolajnál, 20-szor erősebb a tpm. borókaolajnál, 17-szer erősebb a 
tpm. n·err1es fenyő-·(te111plin)-olaj és pinus pumilio-(Lafschen-I(iefer)-olajok
uá], 10-12·-.szer e1ősebb a tpm.cananga- és limet-olajoknál, ::?.5-szer erősebb a 
tpm. berga1not-. tolu- és neroU-olajokná], 4.5-szer erősebb az opoponax-, pa
csuli-_ és thyu1us-ol,ajoknál ,s végü~ 10-30 szar erősebb a cí1Ton1ülajnál 

.B~z olajok alkalmazási arányára nézve tájé.kozt-atú.sul néhány példát az 
alúbbi előiratokban közlünk: 

]~au. dP C'olognr: tprn„ olajokkal: naloc-o]aj tp1n„. 10 bc1gamot-olaj tp111, 
I{).000 nlkohol, 10 ne1oli-olaj tpn1„, 50 10 cananga-olaj íprn. 5 111osusz synth, 
petitgrain-olaj tpn1., 10 citrom-olaj 100 te1pineol, 10 vanillin, 10.000 víz. 
tp111„, 2 édes 11a1ancs-olaj tpm., 5 roz- Helio.trop.: 10,.0-00 alkohol, 8 mellilone, 
n1al'ill-olaj tpni., 5 ]avantlula-olaj tpm, 60 vanillin, 100 heliotropin, 10 lin.aloe-
50 bergan1ot-o!a i tpnL, 10.000 víz. ~!\._víz- olaj tpm., 3 szekfű-olaj tpn1., 10 herga
zPl yaló higítils inég fokozható is, inég aiot-ola;i tpnL, 10.000 víz„ 
olcsóbb á1uhoz pedig .a fenti alkotó-: Ibolua:· 10.000 a]kolioL 50 bergamot
részek közül a ne10H-olaj elrnaradhat. 'ola.i tp111., 10 cananga-olaj tpn1., 10 ge-
Fcnyő szoba-illat tp1n. ola}okkal: i ra.nin1n-olai R,éunion tp1n., 20 viodo-

10 OüO alkohol, 10 ten1plin-o]aj tp111., 30 ! rou Heiko. 10H Yinl<•ttes feuilles-sprit, 
len\ ö-ola j t1n11, 10 ]a..,-andulu-olai tp111 1 10üf}0 víz 
Hl IJIJO 'íz. Jácint: 10.,(JIJO alkohol. 60 heliotrnpin, 

JJipe1e-l1 i.:z t1n11. i.tlóolajokkal: 10.000, 21 hyazinthin, 30 he1·ga111ot-olaj tpni., 
alkohol, .:-1 he1ga1not-olaj tp111., 5 linalo\'- · 5 canang11-olai tpn1., 50 te1pineo], 5 
ulaj tp1n., lüll tcrpineol, 16.0üü víz Ez! rnosu~z: ~;vnth., 10.000 víz. 
orgonaillatú oleso pipere-víz, főleg fej- Orgona· 10.üOO alkohol, 10 cananga-
11iosúshoz használható. (Kabinet f.ej- olaj tp1n., 20 vanillin„ 180 te1pineol, 3 
inosó.) rnellilone, 30 heliot1opin, 10 linaloe-

/JJ 10 .. 0IJU alkohol, 100 linaloe-olaj tpm„, olaj tpm., 5 mosusz synth., 40 benzyl-
10 be rg;u111ot-ola.i tpn1., 5 cananga-olaj acetat, lű.000 víz. 
1pn1., 10 kurun1oji-olaj tpnt., 10„000 víz Rózsa.: 10.000 nlkol1ol, 35 geraniun1-
fHaLzó készítmény.) olaj Reunion tpn1., 2 vacsuli-olaj tpn1., 
Zsebkendő-parfü1nök tp111. illóolajok- 10 linaloc-ola~j tpni „ 3 vanillin, 3 bul: 

l„al · g·ár róz~aola.i tpn1 . 10 bergamot-olaJ 
U11ljnr111r'iráq.: .100()ü alkolioJ, 100 11- trnn, J iuosusz :':~·nth, 10.0(10 víz, 
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Beszerzési fonások szintetikus illatanyagokhoz 

Actiengesellschaft fih Anllinfabr ika- ! min), Bourhonal, Cinnamein, Geranyl
tion, Berlin (.&gfa). Iroléne, NaroooL 1 formiat, Gyöngyvirágolaj, Ibolyavi-

Eduard Büt.tner, Lei.pzig 74. Brom- 1 rágolaj, Iüs ooncret, Iris liquid, Iris 
styrol {Hyacinthin).. Fixálós~rek ! resin.oid, Iris violette, Isosafrol, Jona
(Ambra, Ben.we, Mou-sse de che-ne, Flo-1 rol, Kerti .sze. g'fűolaj, Org.eol, Reunio.l, 
rofix. Lab.danum, Mo.schu.s, Perubal- V~örös rózsaolaj 
zsaru, Sapfix, Zibeth-sy~th). Heliotropin Heine & Co., Leipzig; Betgarniol, Cit
knst. (P1peronal). Oldoszerek (Floro- ronellol, Gemniol, J ácintvirágolaj, Re„ 
.sol, Floro.sol-Gold). zedag<lmniol, Santálol, Viodoron. 

Antoine Chiris, (fra.sse és Pa.ris:· He- Kluue-Pöritzsch, Leipzin-Prag,. T.ö„ 
liotrop-olaj, Moschus Baur. 'mény parfü1nkompozíciók és esszen-

Chuit Naef & Co Genéve: Cheirnntia ciák. . . . . 
(L<lvkoj<l), Cy.clo.sia, Dianthin, Helio· La.u_tier Fils, G:asse; .Jasmm, Mrmo-
tropol, Orchidée, Violette feui.lles, Pe- sa, K1-0u-nouk, K1ou-k1ou, 
<ihe, Bouv.ardia, Cheiro, Chévrefoui!le, A Ma.schmayer, Arnstcrdam, Ornval.: 
Chir-0niax, Civetti-ne 100%, Cicl9sia (bá- Benzyla1Jkoho1, Cun1.anar-ol (Foin cou
zis), Dianthine, Flü!'entinol, Heliotr:o- pée, Guilnauve és Bru:re1e készítmé
pol, Iralia Lilafleur, Loréna, Maialis, ny-0kbe), Cycli.a (g~yöngy"Virág), Diphe
Olnicera, Ópopanol, Orenol, Sylvestral, nylmethan (Ge1:a11iu111 cr.), Eugenol
Violettol concr„ és .liqu., Violettone A methylaethe1 (Bayrurnolaj), Jacinthea 
és B 100•%„ Aromanthémes virágillatok S, A é.,, N, Menth;-lnonylacetaldehyd 
(cassia, narancsvirág, jo.nquille rózsa, (Eau de Cologn-e stb. erősítő), Rhodin, 
tubarózsa) Sapador.: szappanszagosí- R.hodol (.Ger.a.nium és 1 ózsa), StyraxoI, 
tók Violette-nouvelle). 

L. Givaudan & Co Ve1nier-.Genf: Th„ Mühlethaler; j\rlJOf! (l~uisse), 
Acetophenon, ~~ubepine, Citral B 100?0, (ira.ssi: (France).:· Acacia, "A.celyl-Ribe
Eugen-01, Folione (Neo), Geraniol, Ibo- sol, An1b1eine, Ambreo.ne, .'.\mbrolin 
ly·aolajok (lrisone a,/)',?, 100% és te1pen-· (szappauokh:oz), Arn1oise, An1yrisol 
jeik), Oranger crist., Raldeine D. (me- (fantázia), Benol (petitg1ai11-szappa
thy!ionon), Rhodinol extra, Malvone nokhoz), Chypre (bázis), Dumosol (új 
(abelmü,schus synth.)„ Virágillatok és illatanya.g), Fern-01 (Fougére-Extr„). 
virágparfümkoml_)OzÍciók. Fougére, Giroflée, GJycin, .J onquille, 

Delvendahl & Küntzel, Werder a H„ Lila, Mimosa-flems, Muguet-flor, Nar-
Ge1anyl-acetát ci.sse, Ner-0li, Reseda (neo). Ro:-;e 1oug-e, 

RosJJata (Uj ró-zsa), Sv;reet Pe.a„ Taze 
Anton Deppe Söhnc, Ha.mburg-Bi.ll· nia (új illat), Tazol (fiancia), Tubereu

brook: Aubepine, Benzylacetat .és be.n- se synt.., Urbaniol (pá1isi illat), Violel
zoát, Borneol, BornJ-lace.tát, Carv·acr-ol, lin (P,aiina)„ Al:koholn1entcs :;\-fon-0p.ar
Car".Oll Citral, Citronellol, Diphenyl- fümök Odo1 esine .alkoholban oldódó 
aether (Ger.aniun1 krist.), Fench-0,11, Ge- parfün1fixálók; ugya11ily-enek .az Euflo
rani-01, Isoeugenl()l, Moschus ,synth., ral, Folietta és Sapofixateur. 
Hózsaalkohol, Safrol, Terpinylacetát PoUa.k & Schwa.rz Zaandam (Hol-

Descollognes Frn1es & Augé, Lyon: la.nd): Aldehydek, Allwl1-0lok, aetherek 
_._-\1nb1etine, ).íellilone, Mousse de chéne, és ö~<.;zetett Aet1herek, Citrün-ellaJhydrat 
Rose bengale. (gyö11gyv-i1„ág), Eufixol, Indol, 'N"eroL 

Fritzsche & (}o„ ,J„ G. Harnbur.Q R.osenco-n -és .származékai 
Billbrook Centaflor (.gyöngyvirág) E. Sa.chse & Co., Wien-Lei.pzig: 
Borneolmoschusz, Rosakarom, Methyl- Anethol, Gera.nyl-szárm-azé.kok, Fern1i11 
j boly.a, Syringa fixáló, Linalool, N erolin, Rosa]ol, Pe-

Cu1· t Georgi, Lei.pzig: Ambrain fixá- larcin, Ph-enylaethylisobuí,y1ai, Saxo·· 
1ópor, Aubepine, Aurantiol, Benzyl- vio-1, Tr:y-folia (fantázia), Y.ar.a-yara. 
benz'Oái:, Cinnan1ein, DiphenyJ,aetheT Schi-rn:1nel & Co„, Militiz bei Leipzf.u: 
(gerauiumszappanokhoz) Fixia.teur 1925, Ar.anylakk\"irágolaj, Baga1iaol;aj, Bor
IbolyalevéliHat, Iooengand (szegfű) nylaeetat., Citral, HársfaYirágolaj, He
lsnon, Nerolin hófehér (sz.appanok- Jiotrüpin, Isoeugenol, Jázn1in. Kuro
hoz), Pa1.akresoln1ethylester (1nest moji olaj, Lemongra.solaj S)-"nth, l\iyr
canangaolaj) Solverol oldó és fixáló, tol, N arcis.se, N eroli synth, Robi.nia, 

Haar111ann & Reiner, Holz·min,(len Safrol (Sa.ssafra,s), Santalol, Thy111en, 
n W. AnliJ.szaUciJ.at-Benzylalkohol (j.áz- \Terbenaolai, \Tetiver-0la.i 
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MÁSODIK RÉSZ. 

Technikai készítmények 
E szaka.;zban awn ipari, háztaüási, mezőgazdasági és eg,éb közlrn<Z

.nálati cikkt_,k készítesmódját isn1ertet.iük részletesebben, an1e]yek nagyobh
~zabú~ú g)'Úri berendezkedés nélkül - tehát a vegyészeti kisiparban h; -
előállíthatók 

~ készítmények na.g·y része különböző közhasználati tárgyak és cikkek 
fef:;té1.;é1 e, bevonására, -n1egjelölésére, tjsztítására, ragasztására, szá1no.-;. 
rnás készítmény pedjg technikai, gazdasági, hlgit-nikus, 1nűvészeti stb. célokra 
szolgál. IS.e ta1toznak a festőanyagok és festőkészítn1ényék vízben ol<lhnto 
festékek bő]: szövetfestékek, vizes n1ázfestéke.k, továbbá az ipari kü.Jönféle 
e.sávúzó fol)-adékok, csont, fa ·$tb,. színezésére .. A vizes festékekhez köz('] ál 
lanak a tintá.k H ez utóbbiakhoz sorozhatók a különféle írószerek, kl'é1.ák. 
irónok ~tb. 

A veg:yészeti kísipar fontos közha·sználatnak ö1vendő készítn1én;.. ti a 
különböző bl'Vonószerek, ezek között .a bőrkrémek és bő1-fény1názak, az ann !Og 
1nódon készült padlóviaszok; bevonószerek toV'ábbá a firniszek, a kiilönhözó 
olajos festékek, a]koh-0los és te1pentines és olajos lakkok s ezzel kapcsolat
ban ismertethetők a fé111ek és egyéb anyagok fén1réteggel való bevonúsá1 n 
szolgáló eljárások is. 

~~nalóg alkaln1aztatásúak s íg;y egy csopo1 tban tá1gya]hatók a kiili)n
Uöző tisztítószerek s ezekJ1ez sorakoznak a n1osósza;ppanok és n1osóporok. Ep
pen így rokone-élt szolgálnak a ragasztósZ€rek, kittek és ezekkel analóg ké
szítn1énJ-- ek. 

J~ csopo1tokat köv·etőleg tár,g·J- aljuk a gyá1i be1ende-zkedést nem ig·én)·lő 
különféle mezőgazdasági és növényvédelmi kész.ítn1ényeket és a fotográfi2i 
készít1nények előállítását, végül részletesebben is,mertetjük a tüzijátékkészít
rnéll\ C'ket és a f<.'nti csop.ortokba be nen1 osztható vegyipari cikkek és ké· 
szít1Tién~rek előállítási niódját ,\ tárgyalás soTrendje a következő: 

J r'estőpácok. Csávázó folyadékok, 
U Tinták. Irószerek. 

III F estő1názak, Bevonószerek. 
Lakkok 

IV. Szappanok, Mosószerek, Folt
tisztítók 

v. 
Vl 

vn 
VIII. 

IX.. 

Ragasztó.szerek Kittek. 
Mezőgazdasági és növényvédeln1i 
.készítmények„ 
Foto.gráfiai készítmények 
Tüzijáték készítmények 
Vegyes előirntok. 

Festőpácok. Csávázó folyadékok. 

A festőanyagokból és festékekből előállított fostőszerek alkalmazúsn a 
hiáztartáso.kbau és a kisipa1 ban igen széleskörű„ .. 

.l\. ih-áztartásokba·n és a házUpar ban egyes cikkek, pl. fonalak, ,~zo\ etek, 
fatál'gyak, hu·svétitojások stb. fes~é~ére ősidők. óta ~ ~1öyényi festoan~,"a.go· 
kat használják, a1nelyek .kinyeresere a hazai festonoyenyek Igei~ gazdag 
nye1·sall)'agsorozatot szolgáltatnak. Ujahban ugyane celokr31 a rn~~d~nko,r 
azonos árnyalatú színezést szolgáltató s elég olcsó mesterseges an1lini este
keket haszllálj.ák„ F,.z 11tóhhiaknak intezív festőképességükkel szen1ben, az !: 
hátr.án~·uk, ho.g·y színűk napfény behatására. ará-n~-laff gyorsan, elhalv~n.\~n; 
és ezért tartósabb festési csak úgy lehet velük elern1~ ha a sz1n~ze!1-do ta1 -
g-yak felületébe méhe-bben behatoltatjuk, illetve azo,k~a] hosszabb ~deig, haip
;illk érintkezésben, hog~y az.ok ~nyagához .adszopb~a~odJanak;· E cel ,el<:r~sere 
szolgálnak a festékfürdők, .festekpácok, u. n .. csav?zo folya.delw~ 9savaz9 f_o
lyadékokat, akár ff'stőnövények, akár anilinfes~ek~k a.lka.1n1a,zasaval kesz~t
hetünk .. C·sávázó folyadékoknak nevezzük tovabba azokat az olda!okat 1~„ 
t1n:f'lyf'kkel fén1ek felülete .15:ülön~öző .tartós színárJ!-yalato~kal, s~1nezheto. 
-vannak azonban olyan an1l1nfestekek 1s, amelyek telJesen fenytalloak. 

g• 
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A festőpácok és csavazo folyadékokat a következő csoportokban tár-
g,aljuk 

1 Festőnövények és használatuk 
2, Anilinfesték-készítmények. 
3, Csont, fa, szaru, fémek csávázása 

1 Festónövények és használatuk 

Fonalak és szövetek festésére nálunk a háziiparföan a következő növé
n~ ek festőanyagaít szokták igény,be venni: 

Sárgára festéshez 1. Oenista tirwtoria, Festő rekettye,. Festésre leveles 
ágait és virágait használják. Ezeket patakvízben megfőzik s a főzethez porrá
tört timsót adnak, literenként egy kis kávéskanálnyi, kb. 3 g mennyiségben, 
E .tim.sáis lében főzik .a fQnalat, mígnem a kívánt ,sárga .színt meg· 1llem kapja„ 
Szoktak pusztán rekettyevirágga] fa festeni, melynek füzetében a beletett fo
nalat hossza..bb ideig állani hagyják, amikor i.s sárga vagy vörö"Ses .s vöröses-· 
sárga ,sz.ínt nyer, Ha a próbafestésnél túlsötét a szín, a főzetet vízwl hígítják. 

2. Anthemis tiootoria„ Pipitér. ,Szárított sárga virágait tiszta edényben 
megfőzzük, a főzetben timsót oldunk~ ___ g,eletesszük a festeni való .gyapjú- vagy 
pamutf-onalat, újra felforraljuk s kavargat,ás közben addig főzzük, míg a 
megifelelő színárn~ralatot el nem érjük„ 

3. Serratula tinctoria. Fűrészfű. A :bíborvörös virágzatú .növénynek fő
leg levelét -és szárát használják sárga festésre. A tjn1·sós főzetben oldott fo
nalak nagy.orr ,sz.ép sárgára színeződek. 

4. Carthamus tinctorius. Parasztsáfrány. E növény rokoue1nevezései 
111ég: bogáncs-, fattyú-. 1na_gyar-, tót-, 'l'adsáfrány s nevez.ik szek.li-cének i.s. 
Sárga festéshez a parasztsáfrány fészkes virágainak fe.iét használják tim·sós 
főzet alakjában„ A festéshez ll01Il kell sok virágot venni, mert különben sárga 
helyett pirosas s•ínárnyalatot kapunk: 

5. Reseda luteola. Egyéb nevei: _qyíkfii, korbácsfii, torokgyíkfií. Füzéres 
virágzatának élénk.sárga színű viiágS'zirmait vízben főzik, a főzetet ti111s6ban 
oldva, a festendő fonalat azzal főzik. 

6„ Helichrysum. are'r1;arium. Sár,qa gyopár, Jnás néven bár."ionyi,i.rág, 
aranyvirágú gyopár, sá1·r1a szalmavirág. Mielőtt a virágokat használat·ba 
vennék, késsel apróra vagdalják, azután élesztős korpaciberével összekeverve 
egy napig állni hagyják. Ekkor kisajtolják a leveit és a gyopárt tiszta víz
ben kifőzik„ Az így nyert vöröses léhez tim,sót adnak, hozzáöut.ik a ,sa.rgt.. 
színű élesztős, ,korpaúiberés gyopárlevet.. Ebbe a keverékbe teszik a fonalat 
és gyenge tűz m,ellett főzik, -míg a kellő sárga s~ínt el nen1 éri. Gyapjú, ken
derfonal, vagy vászon festéséhez rekettyegyökérrel együttesen is szokták 
használni.. 

7„ Ori.aanum vul-gare. Szurokfű, más néven fekete gyopár, szárazfű, szu-
1·okszagúlű, varnarna.ioranna., vadrnajoranna, balzsa11imag, vagy 1nurvapik. 
A száraz szurokfüvet porrá n1-0rzsolva rekettyelevéllel együtt szokás .festésre 
használni.. A fonalat tim.sós főzettel forralva 12 órán át hagyjuk állani és 
nzután folyóvízben kiöblítve, szárítjuk. 

8. Euphorbia c'J}paris.sias. Kutyatej, n1ás i1éven ebtej, fűtej, szarnárte}, 
tejes fii, farlwsfii, Festés céljaira a kutyatejet májusban gyűjtik s ha fes
teni akarnak vele, addig főzik, niíg a leve meg n01n sárgul Ekko1 a főzetet 
leszűrik, tim,sót adnak h.ozzá s abban a festendő k-eln1ét meleg ·áztatással .szl
nezik. \Törhenyes sárga -színt a kutyatejjel úgy nyernek, hogy frissen Je
sarlózva, szárastól, Jevelestől megfőzik, 12 óráig -állva hagyják, n1ásnap a 
levét ki,sajtolják, a növényt kiterítik s:uáradni a napra, ha n1egszáradt, újra 
visszateszik a fözetébe s ismét főzik, azután a szürcdékben, melyhez 2 száza~ 
léknyi timsót adtak, a festendő fonalat 3--4 óráig főzik Végül hideg vízben. 
vagy forró lúgban kiöblítik és n1egszár ítják„ 

9„ Runiex pa.tien,fia. Lóru1n, más néven pa1'éfló11Im, sóslóru-n-i, lósóska 
stb. Gyökerének főzetét timsó nélkül is használják festésre, de a gyökeret a 
kellő szín eléréséig többször is kifőzik; kb. 2 .százaléknyi tim1só hozzáadás,a 
után végzett 2-3 órai :főzéssel tartósabb rozsda.sár.Qa színeződést nyerünk. , 

10. U1·tica dioioo. Csalán, égető csalán, na_gycsalán. Gyökerét és levelet. 
egyfor.n1án lehet festésre használni.. A gyökerét nyáron szedik -s kor,paci-berec-. 
lével főzik. A nlegszínesedett s lehűlt .gzüredékhez t.imsót adva, .abban a_ fo
nalat egy napig vagy esetleg hosszabb ideig áztatj1ák. A csalán levelét fiatal 
korában gyűjtik s ugyanúgy festenek vele, mint a gyökérrel 
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llTara.xacum offi,cinale„ Pitypan.q, más néven gyermekláncfű kákics 
P_in1.-p_ó, sá.r1_;-frág., A pitypangot gyökerestől. levelestől főzik, a leszfut levei 
tlmsoval savany1tva, azzal a rendes ·módszer szerint festünk. 

12;, ~in.a.pi.s arv~1isi.s. -ftl-fJze~ 'tnu.stár,„ ~ás néve1~ erde_i vagy vetési repce, 
ha.n.Qafu. vagy repcseny. V1ragzaskor .gyuJt1.k s ha festeni akarnak vele 1 kg· 
\' irá~hoz 1,0 liter ;vizet vesznek s .állni hagyják, m:Íg poshadni nem kezd: ami
kor is ~- Je. ,n1eg.sarg~l. Ek!ror ~.leve~, l_eszűrve a virá&"ról, ezt kisajtolják, na
pon sza11tJak, zacsko-ba teve UJra :foz1k a poshadt leben. Közben a zacskót 
többszö~· kicsavarva, vég~l 20----30 .g timsót adnak a léhez s ha ·színe elég sötét, 
bPlete:"z.1k, a fonalat ;s 2, ora hosszat főzik .. A„ főzést néha meg kell ismételni.. 
HasonlC?kep lehet sa1gar_a festeni a bra.s.si-ca rapa, brajs.sica campestilis, 
1Ul'ifU-rhun1. valu-stre. sys1.rnbriu11i palu,stre virágaival is. 

• „ 13. CrDCl!~· sqtiL_·,u.~ .. Jóf~le sáfrány. A sáf~án_y if.estőképessége oly· nagy, 
~1og;i: 100.üOO s~ly1eszu vizet is meg lehet eg)~ reszevel festeni.. A bibeszárakat 
Blkabb fo]~;adekok színezésére használják, bá1 fonál-festésre is alkalmas„ Szö
\-f'lek íextilipari festésén.~! azért nincs jelentősége, n1ert igen drága. 

„ . 14. Alfl1Jt-rn cepa„ Voröshagy1na,. A vöröshagyma héját vízzel jó sokáig 
fo~1k ~ h~, ~~1nanyaga a levet mál' n1égfogta, timsót adnak ·hozzá és belet.eszik 
a teste~1do _fon.a1at, melyet a kellő sárga ·szín eléréséig főznek„ 
,/, la. ~"\T1.co,t1.a.na tabu.cum. Dohány. i\. dohánylevéltö11ne1ékből készült barna 
fozetbe t1111sot adnak s beletéve a festendő fonalat újhól fölfőzik és a lében 
2 papi17· ~\J}ani hag~)á,k, n1ajtl al:;i-posan kiöhlítve, 'napon szárítják„ Sötétebb 
~t-:111 ele1eserf' az elJarast inegisn1etlik 

16 ... 4.1.1ena sativa. Zab„ Szaln1áját jól Jncgfőzik a. főzetbe vasgálicot ter;z
llt-:~ ~ ~l, festendő pa1nntfona]at 3-4 órál.g bennehagyva, kifa-csa1ják s napon 
SZH1 It.Jak 

lí l)i-1 us 1nalu~ .. „1lniafa~_ Sá1g.a festőaHyagot. aí'. ahnafa kérg·e taríal
r11az :\ \:alialn1a kérgét, esetleg rügyeit_is, n1egfőzik, a főzetet leszűrve thn
sót 'ag:y sz,ahniáksót -adu.nk hozz,á s 2--3 óra hosszat hagyják benne a 'fona
lat l~g~ nníg·y használják az aln1a.fa levelet is, félnapi áztatással 

, ,18/-'irus c9m-rnunis„ Körtefa. l'Tgyanugy használják, n1int az almafa 
ke1 get es levele1t 

19 S'_ali~: fra.Qili.s„ Fiizfa„ :B~estésre leginkább a fűzfa fiatal vesszőit, !_·it
kabba.11 kerget vagy leveleit használják. J\1inden kg. gyapj,úra 4 liter vizet 
\'PHZnf'k, rbben ugyanannyi kg. vékony ágat megfőznek a főzethez timsót ad
nak s, ]p~zíí1ve b-eleteszik a gyapjút, inely szép arany;árga színűre f-estődik 
}iJ1naf ake1 eggel is szokás összefőzni.. 

20. J]r_tula~ veruco~a. 1V-yirfa. I.eveleit azok sárgulásakor ősszel szedik s 
~1~okat ~e:;e~ v1zzel a le 111.egsárgulásáig főzik s ekkor 4-5 óráig állani hag~·
J~k._ ~t k1fozott leveleket kJcsavarva a főzetet leszűrlk, 10 literenkint 20-30 g 
tii;1sot adnak h.ozzA s egy fé1 óráig főzi:k benne a fonalat.. Tartós ,sárga 
::.z1nt au 

21. Ligustrun1- 1·ul_ga-1'r„ Fagyal.. Festéf:;1e a zelnicével (P1unus padus) 
tg'~ iitt ba:-:ználják. · 

22 1;.runu.s padus .. Zelnice1negg:!J„ Csórmán,1/. Madá1cseresnye. Zsidócsr·· 
} ( Slllj(>„ T adc.'>C,1 esrt.ve; _ Af ájusfa„ A n1adáTcseresnye és vadalmafa fiatal .hajtú
sa~t éH f,ag-.~:n~fakerget eg~iitt főzik, a főzethez thnsót adnak 8 ekkor n1eg
-.;zu1' e., ft-->ltoz1k bennf' a fonalat 

. 2~„ Rharnus ca.tha-rti.ca, Ben.ge, n1á:; néven macskatövis sza.rvastövis, 
ra1..1ufúv(o;;,. dfs~J~ótövi~" r.btöti-is, festőkökény, hasha,itó kökény; tiszt-í-tókökén.1} 
stb.:_.lif's~e~ cel]a11a a bogyókat ile111 tel.iesen érett ,állapotban szokták ös-sze
g-_yuJten1, 1n.f_'r! ek~oy töbh festőanyagot tartalmaz. A szárított bogyókat fes
t-es.kü1 1~1egtor1k, kJfozik, a főzet timsóvval a -sárgászöld f-esh~ket adj-a„ A festék
ben a fonalat nl~gfestve, utólag ti111sóval pácolják„ 
, , -~·!;Rhus coti'l!u.s„ S.:zömörce, hív,iák parókafá.nak, sárga cscrsZÖJ»Öricének, 

lt1}1G} fa.na!.:; r:cr~fana~~·. s_ szuniáknnk, A zöldessárga vir.ágzat-{1. -cserJének leve
le!,t e~ Ílafa1 !;lga1t gyu,1t1k festés -céljaira„ Fő7&te szép citron1sárga SZiÍnűre fest. 
Y~o7..-et.et horkovel 'ag·y cinkgáliecal j,s szokás kezelni, miáltal a festendő gyapjú 
fenyes és tartós színt kap. Káliun1bichrornáttal olíva sáru'"a színt nyerünk 
Rozsc{.a-sá_rna színt úgy ka:pnak, hogy szö1nörcét és bengét összefőznek, ihordó
dong,akrol .. Ic·k;~part l~pedekkel, a1nely vörösborból maradt hátra„ Vesznek 
hozza alkorn1os bogyot s kevés salét1-o·msa.vat. amikor is narancsvörös szín 
keletkezik. Ezt a főzetet leszűrik s addig- főzik- benne a fonalat, míg a festé
ket mind fel nem veszi. 

2.í. Morus 1_ii.ora. Epe1 fa, va_g;~ szC'derfa„ Leveleinek timsós főzetével 
festenek Ba1ackfaleYelet is szoktak e.pe1falevé1lel összefőznL 

... „„„„„„„„„„„.llliiililíi ... „„„„„„„„„„„„ .... , 
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26. Maciura- a,u-rantiaca.„ Vadnarancsfa. Összeaporított gyökerét és fáját 
kifőzve, 1a .szü1edékhe.Z tim.sót ad-va„ E lével na.gyo;n szép sötétsárga színeződés 
következik be. Ha a fonalat egy napig hagyjuk állni a főzetben, zöldesre 
hajló ,sárga színt kapunk„ 

27. Bmberis vuJgaris. Sóskafa, borboZyafa A nép nemcsak :bő festék
tartalmrú fáját és gyökerét. hanen1 leveleit és bogyóit is használja festésre„, 
Festés a rendes mód()n történik a t.in1sós szüredékkel. 

. 28. Evony·mus europeu-s„ Kecskerágó, más néven hályogfa, papsipkafa. 
JJtlátu.sfa. A kecskerágónak kérgét és gyökerét, ritkábban fáját is J1asználják 
tin1sós pácolással. 

29„ Cytisus ni_g1'ica-n,s .. Zanót. Az aranssárga szi10111 .cserje szárításakor 
az egész nö_vény megfeketedik. ~~ zanótot nyáron szedik, .szárítják s főwté-
ben a fonalakat főzve, 2---3 óra hosszat áztatják~ Sötétsár.ga színt a zanót t3s 
:-;zu1okiű főzetével állíta;n.ak elő, a pácoláshoz timsót használva. 

.30„ Sambucus 'ni,(Jra, Bodzafa. Lo1nbj.ának vagy kérgének timsós főze
tével fonalakat sárgára festenek .. Szokták a kérget ugyanannyi vereshagyma
héjjal kevés víz'ben főzni. A leszűrt főzethez ti1nsót adva, abban a fonalat 
2-3 óráig ,főzzük„ 

31. Alnus .olutino.sa. Égerfa, ~!\..z ége1fa kérgét kifőzve, a leszűrt főzetben 
főzik a gyapjúfonalat. n1ire az téglavörös színt kap. Szokás a főzetbe va-s
gálicot tenni: ennek kisebb mennyisége .sárga színt, nagyobb mennyisége 
vllá.oosbarna színt e1edményez. Szurokfűvel is szokták az égerfa.kérget ösz
szefőzni 1:2 aTányban. Az eddig felsorolt növényekkel nyert .sárga színt a nép
többnyire alapszínnek használja, iől·eg vörös és zöld színek előállításához„ 

Kék színűre festés. _!\_ kék .szín elérésé1e a nép egyetlen egy· jó ered-
1Hényt biztosító növényt ösmer s ez az: 

lsatis tinctoria. Csü.lleng, A csüllengnek nem a fürtös sárga vi1ágait,. 
ha11.em ia le-v.eleit használják festésre. Éle.s késsel le·vágják júniusban a.z alsó 
sárgulni kezdő leveleket s később fölfele folytatják a szedést. A leveleket 
festés előtt vízben áztatják, hosszabb ideig erjedni hagyják, azután n1eg
főzik. A főzetet leszűrve, szódát vagy vasgálieot adnak hozzá, nljáltal a kék 
szín .küiönböző.Jeg n1ódosul.. A vé.gle-ges szín főzés után a levegőn alakul kL 
Kék szín elérésére a nép használja n1ég né'hol a kék ibolya (viola odorata), a 
kíp;1;óha_qyn1a (n1useari co1nosum-vel botryoides), 1a kikirics (r.olehicu1n .autun1-
nalP) virágait. Ezekc.t 111-egfőzik ·S .a szüredéld1ez tin1sót adva, festenek \relük 
halványkék színűre. 

~!\_z indigót, kékítőt a nép tin1sÓ\·al, lúggal, ko1pacibc1é"vel, savóYal p:l
col ja; mint szi111nódosító növényeket az ég{_1 rf'át, sóskát, fag~ alt fözi lioz;zá." 

Zöld színre festés. A zöld színt közvetlenül kc~és növény adja. Több-· 
n:yhe a sárga és kék keve1ékéből nyerik. I~PhPt az előbb sárgára fest(•tt kel-
1nét kékre festeni s n1egfo1 dít,:a; az predn1ény· rnindkét f'SC'tben zöld„ .\ zöld 
szín festésére kevés növén~.-t haHznáJunk. 

l · Salix és Eupho1 bia (fü.zfa és kutJJatcj)„ „A._ flatal fiíz-fa hajtásait ku" 
t~ a tejjel főzik össze, 1a főzetet ti1n.sóval pácolják; Rárgás-zöld színt ad. 

2 Ju.olans niara és Alnus (dlófa(>s i':gr?rfa). A diófa levelét -és .azégcl'fa 
ké1gét összefőzik, szétdö1zsölik, hogy a festékanyagot ·jól kiadja .. :\. leszűrt 
f'őzPt.hez tjmsót adnak, mikor is kész a .festéshez 

:3„ Serratula„ Fürészfű„ }\ fű1ész.fü,·et csak kék hozzáadásával lehet zöld 
színezésre használni .. Sárga színű főzrtéhez timsópá-cot adnak, ina.id indigót, 
rriíg a főzet nlegfelelő zöld színt nyer„ Ezután a,ddig főzik a f-0nalat, 1níg a. 
főz8t el nen1 színteleneciik A szín n1ódosítható vasgálic vag·y kékgálic hoz7_,á
adásával 

4„ Rha1nnus caJtha1 tica .. Ben.oe. A h1 ng.ének Úgy .a kérge, inint fri,.;s bo
g·:i,„ oinak nedv-e n1egfőzve és tiln.sópáec11l kPver\'e, rr1ás festőanyag· nélkül ls 
alkalmas vörös .szín elérésére 

Vörös színre festés,. Vörös szín előállításá1a elég sok, főleg külföldi 
e1e<letü növény áll rendelkezésre„ Ilyenek: 

1. Rubia ti-ncto1 u.ni. Buzér. A buzé11 al ·való kon1plik.ált festés ünnert.etése 
1neghaiadja e munka .ke1·etét !ía n1á1· a nép is igen ritkán használja o]:ym§
<lon, hogy szárított gyökeret porrá töri, a :festendő fonalat timsóoldattal es 
1neleg korpa.ciberével p.áooJja, ezután ü-sthe téve meghinti kilónként 2 n1arok 
liuzéporral (I{rapp). Ezután az üstöt korpaciberével n1egtöltve, meleg heI~:~n 
2---.1 napig b(';takarva állani hagyja, hogy megerjedjen s ha a többször át<lor
zsö]t fonal jól nlegfestődött, hamuval meghinti s így- J1agyja 2---8 óra h<?s~z~t. 
s ezután kin1ossa és .szárítja„ R.ózsaszín elérésére a buzér felemenuy1seget 
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veszik. A Bánátban a buzérfélék családjába ta1tozó Aspenda (},füge) és Ga
liu1n (Ragadós fű) eg·ye:~ fajait is használja a nép vőrösre festésre„ , 

2„ .:1lkanna tinctoria., vag~y- Lithosverniunz tin-ctoriuni„ Báránypirosíto„ 
E növénynek szárított gJ·ökerét használják pi1os festék előállítására. Ezt 
n1eg;főzik a főzethez tin1sót adnak s a g~Tapjut beleteszik és ismét felfőzik. 
.,_\_ uye1t 'szín lilás. 11a pe<lig a pácolásh-oz szódát használunk, akkor· vöröses 
lila.színt kapunk„ ... .\ gyökér fest9anyaga alk;_o}1.01lal vagy hen,zip.nel .. 11?-.ég j<?b~ 
ban kiYonhato s a kivonatba n1artott g·;yap:info.nal azonnal elenkvoTos sz.mt 
vesz föl ha azonban víz éri, e szín lilára Yáltozik. 

3. t·i'ti.ca dioica. G'salán, A sárga festőanyagok közt e1nlített csalán késő 
ősszel ruegvö1ösödö lC\'"tÜeit ell1ullajtott szára. vörös festésre alkaln1as. A 
csalánszárakat rueleg vízzel rnegöntözve, n&hány napig állani hag;yjuk s er
ietlés folytán fcsiőanJ. aga a vizet inegfesti.. Ha az így nyert festékhez ónsót 
adunk a szín világosabb lesz s üledék keletkezik„ Ha 1nost a festölevet az 
iile<lékiól le:Jutjük s fehér selyn1et Iná1 tog·atunk bele és 3---4 óráig, ben~e
hao·y juk a festőcdény ben, á1nJ.' ekban tö1.léuő kiesa\ a1·ás nélküli száríta-s utai:,. 
yé{:'Pi1os \:agy sötétvörös színárnyalatot nyerhetünk A. festölé bizonyos ido 
1nulva n1t:g·kékül. "· "tt 

f.. Pitu.s n1alu.s . ... \_z aln1afa igen ki:.dvelt '\"ÜJ{ls fcstön1r.'lag. ÖsszegJ,TUJt-0 ; 
vi1 aaaj_l és le\' eleit -3 napig vízb-en áztatják s az Í.g).:· 11~:e.1t lé\' el festenek„ Fel
főzé;".ie1 sötétehb színárnyalat nyerhető„ Pácul korpacibc i ét . használnak. Ha
sonló c:él1a használják a r;;zilL'afa és kükénukérget, J-..·akukfiivet, vadrózsafa
hérqct. éqer fakér.oet, nyír fakérget, paraisztsáfrányt, \'ala1uen11yit hamu- va~y 
0Jtc)ttn1éSz-pá-ccal, az alkörtnö::;t cinkgálic-pácca], toYii.bbá az 01 báncf'iivet e.; 
juharfát is 111egfelelő páccal. _ , , 

~„eketére és barnár41 fest.és. 1. A1nus glu.ti'nosa. Egerfn. :B-,eketere festes
hez az égerfakéreo· n1egszű1 t főzctéh-cz vasgálicot adunk s újra fclfőz\re, bele
tesszük a fonalat ""és rövid ideig főzzük, vé-gül kiöblítjük, kicsavarjuk és szá-
1 ítjuk. Ez a fekete főzet lényegében nen1 egyéb„ 1nint ,tin~a„, Ha ~ö1p~ny,ebb~n 
készítjük a főzetet, kevés cukor és a.rabg11111n11 hozzaaclasaval i1ot1ntaul ll:i 

használthatjuk. . , , . , , 
.2. Jngla·n.s nlgra .. D-iófa„ ~.\ Uióíának főleg te11néskoI?acsat, tovabba ~e~ 

v·eleit és kérgét használjuk. ~.\._zöld ~:.ryü1nölcsburkot edenyhel} . e)~regetik, 
g31apjut vagy gyapjufonalat,te1·ít~:n.ek ra, in,aj-d megin! kopács9t es _uJra. gy<I;.p
jút. Ezután vizet öntenek ra s foz1k r:l'a1tosahh a sz1n, ha pa.c9t is haszna.I
nak. -~ pác vasgálic, réz.gáli.a, ti11isó„ korp~cihe1e. káporiztale, lug, ha!llu stb._ 
lehet.. Pácos festésnél rothasztott és Ös:-'.lzedö1zsi:ilt kopácslevé·Ihez gálJocot ad
~1:i..k s a gyapjút beleiéYe felfőzik„ l{Jsehb n1f'nn~'iség-ü festékanyag felhasz
núlá~~únál barna sz5nt ad. 

Has·onlóan alkafonazzák a :iuha·J la ágainak kérgét tavasszal,~ bqdz« bf!„ 
(JJJÚ}út.: fölfőzött I:vében tö~;ö~t gáli~ot, oldva. s a festett fo~alat t1m·soval ~
colYa; a töl.qJJfakerget, a kor?.sfa kerget,~ szilfa-. a:l1n,,afa.ker.get, a .. csuosorkat 
(sola1~un1 nig1 u~1) s ~ kérge~hez ~ontpinal~a„a,Jreser·u ~Cf·P"lf-.. baf?huvely, s?m
tcrn1cs, fagya.lhereg es booJJO, tovabba a tu.do.fu .QYoke·1et Js, n11nden esetben 
páeoláss.al 

2 Anilinfesték-készílmények 

.\.. \ízben oldódó festékek közii.1 az olcsó aniliniestékeket háztartásban 
elfakult iuhaszüvetek átfcstésé1e széltiben használják .A_z átfestés vagy reá
kefelé~se], vagy festőfürdőben tó1 ténik. 

:\_ fakult bútorbevQnatok és bársony-, gyapjú-, ·plüs-, ripsz- vagy selyem
szeg-éfYek, sapkák, posztócipők és kala.Pok, galtérok stb., átfes~s~ eg-·ysz~rű 
reák.eféléssel történik, ami azonban nem er.edmenyez tartos festodest. Az ily 
cél1a szolgáló kisegítő festékeket Phőnix-fcstékeknek szokás nevezni. Hasz-
nálatuk olcsó és velük a festés igen könn:ye·n és gy·orsan kivihető„ · 

~\_ fe.'·:tőfürdőlchöz használt festékeket vízben oldjuk s az oldatban a t~~.z
tá1a mosott és öblített szövetneműt néhány per.cig főzzük és azután öbl!tJuk 
és száTíijuk. A festékeket épúgy, n1int az előhbi cso·port fest~keit, ne·m lehet 
tetszés szerint bármely SZiínű -szövethez fölhasználni s a használat korláto
zására nézve a következő szabályok irányadók: 

1 fehér vagy nem festett, de ·halványított szövetek hár1nilJ~ színű fes
tékkel iesthetők; 

2. sár,qa szövetek átfesthetők na1ancs·-, vö1ös-, zöld-, barna-, 8'zii1ke
vagy fekete-színűre; 

„„„„„„„„„„„„„„„lliiiiiiiili„„„„„„„„„„„„„„„ .... 
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3, po;,os szö~etek átfesthetők \ÖIÖ8- ·i 1 k 
b~1~a-sz1nure. Fekete sötétkék Yag• ,·· , ' .. 1 )0,J:a-; "á\ésb!11na- vag) sötét
todest kapunk; " sotetzold festekkel te]Jes sotétbarna fes-

.. , 4 .. ibolyaszínű szövetek : ti ·tl t "'k . b l .. . .. 
sotetba1na-színűre Na. a, es ·

1
1e o- 1 o -ya-, sotetszurke-, kávébarna- vag~y 

nyerünk; „ J,. rancs-sz1nne barna, sötétzölddel sötét bronzibarna -színt 

. , 5. kék szörntek áífesthetők kék ·1 ol · f k · ··1 · b 
az1núre„ Nar.ancsszÍnu 11 . 't k ,klJ }a,, e ete. so et a111a „vag·y sötétzöld 

6 „ld .. _ _e , Jar_n_a _„apun ; 
zöldesiek~te s~Í~f e~!~u~1ti~st.l1-eiok zöld. barna, söt-ét.szü1 ke színű1e„ Feketével 

.. 7 .. barna szöretek a· tfestl1et "k l · · · f k · ·· 10.sbar f k t' ,- T - •• ·,· ,
0- Ja1 1.~a "lagJ erefp sz1nu1e. v·· ··. I .. ·· 

8na~ .~ke-e,·el \ag:y sotetkekkel erosen sötétbarna színt kapu~kosse vo-
". • SZU~' 'e szövetek átfe:-;thetők szürke, barna söt'ib· . . ~ .. ~; ·· , 

knure .. kihoJ:ra-Yal SZÜTkésiholYa, sötétkékkel feketek'ék ,-~ 0„,a 1 nl'eak. 'tag) ,zoiq,d8~1i 
apun ; ~ · ~„) e e szrnezo es..: 

~ fe~·.ete_ ,színű. szö,·etek esakis fekeité1e f.est11etők át 
j .. _.,,_ szovetek eJóz{-tt:·.s pácolása teljesen fölösJea . _·. '"k • 
estekPkhez dext1int, üXálsavat adu-nk . .i\_ festésj 11ó~Js ~s szn :s~gte)en, ~a a 

azonos s a~1Tak 1nenetét a használati utasításba Ío•_)'J~}j~klPn sz1nne1 te1,Jes<>n 
.. Az elobbi lrstékekhez hasonló festékanyag k ~t l · ·1 · . 
Jaso~ fest~sél'e is,. a ~·égebhen használt festékfor~á~soka~:ua.~1,~k .. 1~~H'',.etf to-
hlyett. E celra a festekg;\ á1 ak kiilönlege;i.; festékPket· b -·1'1 fe,lstlon_o_, en:1-~k 11e

oznak ·forgalo1nba · · · 11 an - O.Ja.~fer;fekeket 

Szövetfestékek reákefélésre 1 esé1 e (Bis111 a 1 ck-ha t na). 

Barna: 3 'iCSU'i:jn B 11 ·vastin11-;ó, 6 , b)
1
5 vesu\·in B., 1;') dexbin, 250-300 

<lextrin. g se ~:"en1, g~y·ap.iu 'i· Hg'\ g\ apot festésé-
Br:rderiux-nörö.~·: 16 Posin B Il N-. re (d1.vatbarna) · 

11 tJn1'sopor, 7 .. 4 dextrin. , e~ 8 ve.suv'i.n, 12 dext1in, 2üfJ-250 g 
Fekete:_ 3 aniJinfek-et(; (1'iefsehwa1z 8rf1!e!b11

• .g3''.ap,Ju vagy gyapot ff•stésére 
B),_2 oxalsavpor, 15 dexfJ'jn. cave arna.). 

Rélc: 1.6 vízkék (\\asserblau rr B J Fc~etc,:~ 6 .anilinfekete (Tiefsc.hv.rarz 
12 ti~só, l oxálsay, .5.4 dextrin (vilÍL~ B:·), 2 oxalsav, 12 dextrin, .50--100 g se
go.skek) l;ven1hez vag;\ gyapjuhoz (gvapothoz 
. b) ,2,4 valódi kék (Echt blau R.), 12 nem alkalmas) " 

timso, 1 o~~~sav, 4.6 dextrin (sötétkék). _ !bolJJa.: 5 lTit~th~libnl;\a 3 B., 15 dex
_lboJya.voros: 1.6 lllf'thyJjbol;\: a R, 11 Í0~ i;1, 40~-5~0, g selye.rn, gyapjú vagy 

1:1n1so, 7.4 dext1 in oY-<-lPOt festes'f;re (ibolyakék). 
_Po~iceaurvörü,s.'·„2.4 ponccau R .. R., 13 ,b) 6 rneth3':l1bolya R.,, 14 dexi1"in, Re

tnn,sopor, u-6 dext1i11 ?~·b[' kg,1a;p,Ju vag~- g·s-.apot festésére 
E Phőnix-festékekct. kisebb zacskóba 1 0 ua e · 

~fioJnag~lva„ egy 11agyobb horítékba _Kék„ 4 Vikto1ia-zöJd II., 4 1nethyJ„ 
l1elyez,zuk es az utóbbira a következő v1ole~t B„, 12 dextrin, .400-450 selyem, 
haszna1a!i utasítást uyon1atjuk: „El- g~ ap1p vag-y ,gyapot festésére (ten.ae
fakult bar sr;nJJ-, flJJap.fu-, pliiss-, riJJ.sz-. reszkek)„ 
seklyemsze.qe,Zygk és bútorbevonó.s.~öve- b) 2„4 kék C'-'Tasse1blau I. B.), 0.6 
te , v_or;ztoeipo?<:, PO"izfóka1apolc, vosztó- oxals!'lv, 17 dextrin, 250-300· selyem, 
. sapkak, (JJJapJuruhák és qallérok stb g~ap.]u vagJ- gyapot 1fe.stésére (é,gszín
eayszeri{ .re(!kr;félés,<iel való átfest~sé; e' kek). 
A P~r: 1ojellztcrn.11i forróvízbe dobiw, e) 8 valódi kék (Echt blau R.), 2 
3 Ppci_q fozzuk es a.forró oldatba f,,efét oxalsaY, 10 dextrin, 200--250 selvem 
martva, az_zal a~ atfrsterulő szövetet vagy gyapju festéséTe (gyapothoz Ilem 
e_oyenlet~s es ~e~.Jr?R ned·vesre keféljük alkaln1as). 
af., .. azutan sza}"1t1'G, szára.z kefével a ~)0,2 vízkék (Wasserhlau I. B.), 0.6 
folo_.Wege_~. festefc- eltávolítására sírnára o.xals!'lv, 1'7 _dextrin, 150-200 selyem, 
kefelgetJ1-fk. Zszrfoltohat va_qy hasonló grap.1u. v;ag;, ITT-'apot festésé1e (buza„ 
Rzen'fl-,Yezeseket a s.ZÖ'/_•ef frstése előtt viraalr,ek; 
abbol „el kell távolítani„ FigJJclenzbc r.. ~árga:· .· nap'htolsárga, 0.8 {)Xálsav~ 
veenrj,o, h opy C!-iak a régi színne/r, m.eq- lu.-6 dextr 1n, 200-250 o- Relv-Pnl vagy 
felelo testeket .szabad fülkeféln,;''„ " gyapju festésére (gyar~othoZ nen

1 
;i-

kalmas). 
Szövetfestékek festöfürdökhöz 

1 
b) 6 .orange II, 1.2 oxálsav, 12.8 dex-

B . . · : IID, 30(}----4-00 g selyen1, gyapju vaO'v 
350 a

1 tuz{ 5 vesuv1n S, 15 dextri~, 30ú-·/' gyapot festésére (na.ranc-s·sdruGJ. "'~ 
g s-e yeni, g:yapot ''agy gyap,Ju fes-, Szürke.: 3 nig1:osin \V„ 1 oxá.Isav, 16 

13i 

dextrin, 200-250 g selyem vagy gyapju 
festésére (gyapothoz illem alkalmas). 

Vörös: 3 pon<ieau (Eoht ponceau G, 
G. N.), 0.6 oxálsav, lií.4 dextrin, 100-
150 selyem, gyapju vagy gyapot festé
sére (skarlátvörös) .. 

b) 4 cerise D. w„ 16 dextrin, 500---$0 
g selJ' em, gyapju vagy gyapot festésé
re (cseresznyevörös). 

mellett az egyes festékek zacskójára 
azt is reányoma-tjuk: mennyi szövet 
festésére elegendő a W g.-nyi festéket 
vízben föloldani. A megfesthető szö
vetneműek súlyait az egyes előrratok
nál közöltük. 
Figyelembeveendők végül a színek 

alkalmazására nézve az általános rész.. 
ben elmondottak is„ 

Tojá.sf..,tékek. 

e) 1.6 ,gyémántfuchsin ·(Diamant-fuch
sin I. kis krist.), 184 dextrin, 250-000 g 
selyem, gyapjú vagy gyapot festésére 
(amarantvörö.s). 

d) 4 erythrosin I. N„ 16 dextrin, 300- Cwkoládébarna. 30 vesuvin S., 4-0 cit
-050 g seh em, gyrupju vagy gyapot fes- romsavpor, 00 dextrin. 
tésére ( c.sászárvörö.s),. Ibolya,, 4 methylviolett, 6 B., 20 eit-

Zöld: 5 Viktoria-zöld, 15 dex!Iin, 500- romsav,por, 76 dextrin .. 
1")0 ,g selyem, gyapju vagy gyapot fes- Kék: 4 tengerészkék B. N, 4() cilI'om-
tiesere„ sav, 56 dextrill. -

E poikeverékek 20---30, g-ját kis pa- Narancs: 10 orange II, 20 citromsav-
pirza,cskókba csomagolva, ezt he-ra- por •. 70 dextrii;i. , . . 
gasztjuk és egy másik borítékba he- Piros.: 4 g:l'.ematfu~hs~n, 20 mtroon-
lyezve, erre a következő használati uta- sav,, 76 d~xtr1n (r"fbinpiros)„ . 
sitást. nyomatjuk: „A foltoktól és pi- R'!zsaszin., 5 eosm, A., 95 dext~m. 
szaktól forró szappanos vízben tisztára Sar_qa,, 15 nall'!tolsa:rga S, 40 citrom-
rnosott, jól kiöblített szövetre a_qyag- sa"'Por, 4;'í de~trm. „ • 

va.Q.1/ rézedényben annyi eső- va_qy fo-1 Zold: 15 bnll~ntzold, 0, 20 mtrom-
lyóvizet öntünk, Jwgy a víz a szövetet savpor, 6.5 d~.~tr1n. . , , 
egy ujjnyira beborítsa„ s a,zután a szö- A fe:gt1 elo1r.ato~ JOO g ~eszitmenyt 
vetet a vízből kiemelve, az edény fölött ad,na~ es a ~enny1,se~et ~11nden egyes 
jól kifapsarjuk s az alatta levő vízbe sz1n~1el 20 re~zre osztJ,U~ es a i:iyert 5 
beleöntjük a külön elkészített forró- g-~Y'l_ men1"y1seg!'ket ,epugy punt az 
vizes festékolda.tot és az í_qy létrejött elobb1 festekek~~l, ket ~!'-Cskob'!; cso
festékfü.rdőbe a szövetet visszahelyez- m,agoha, a ;b!'riteko,t !' kovetkezo hasz
ve s a.zt folyton for_qatva, a fürdőt nalah utas1tassal latJuk el: 
fölforraljuk és néhány percig főzzük. „A port félliter for-róvízben keverge
A me_qfestődött szövetet a festékfürdő- téssel oldiuk, másrés;# 5 drb .. tisztára 
ből kivéve, jól kiöblítjük, kicsa.varás moso-tt 'tojást vízben 5 percig főzünk s 
nélkül fölter egetve szárítjuk„ Ha a szö- azután fe.st6kfürdőbe téve, addi_q for
vet vasalásánál fényt akarunk elérni, ,qat.iuk benne, míg szinük elegendő sö
úgy anrui.k fonáká,t trrigakantanyál- , tét árn~1alatuvá válik, azután puha 
kás vízzel átnedvesítjük s azután szá- 'kendővel letörölaetjük s ho_qy fényt 
razon. uqsal.iuk„" A haSználati utasítá~ kapja,nak, zsiradékkal, bekenegetjük." 

3.. Csont, fa, szarú és fémek színezése. 

.• A. fonalak és szövetek csávázásálhoz hasonló eljárással .színezhetők a 
.faanya_qú tárrgyak is . 

A csávázá&hoz növény[ vagy aniLinfestékek oldatát használjuk, a festő
.anyag lekötésére pedig lúgos vagy savanyú 1pá.c-olóanyagokat. 

A :fát, melyet egész szövetében akarunk színezni, miindenekelőtt alapo
san Jri kell •szárítani és jól kisimítani.. Ha nem nagy darabot óhajtunk meg· 
festeni, egyszerűen a sü-tőkem-encében száríthatjuk azt ki és még így mele~ 
gében festjük meg, akként., J:iogy megfelelő nagyságú edénybe tesszük, s a 
festékkel együtt ~őzzük. Nagyobb darabokm ez eljárás nem alkalmazható. 
Ezeket hosszabb ideig a napon jól ki kell ,szárítani, vagy ha le.hetseges, ke
mence .mellett s azután meleg, ha lehet forró festékkel, az Úgynevezett csá
vávaI, rtölecse-teléssel színezni. Az ecseteléslhez nagy, széles ecsetet használ
Junk s lehető leggym sabiban dolgozzunk, mert ellenkező esetben a fa föbhé
kevésbé foltokat kap. Az ecset-elé-s md.ndenkor a fMzövet rostjainak irányá
ban tönténjék, mert k-eresztben ecsetelve, a fa nelhezebben veszi magába a 
festőanyagot. , , 

~!\._ nagyobb fadarabot ilym-ódon -ötször-hatszor is újra ikell csavazni s 
minden csávázás után- külön jól m·egszárítani, hogy magába sz1vJa :a fes
téket. Szép egyenletesre nagyobb fadarabot házilag színezni meglehetősen 
nehéz feladat s .iókora. türelmet kíván„ 

„„„„„„„„„„„ ... „„ ... lllllllili... „„„„„„„„„„„„„„„„. 
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Csont- és szarutáJ"gyak, billiárdgolJó~ fésük stb. színezéséhez a c~
vázó folyadékok vagy páicfestékeknek vagy oxd.dáló, illetve redukáló ·Yegyi-
anyag-0knak oldatai lúgos pácolásával: · 

A fénzek színezése nem analóg, a csont és f.a színezBse i1tindazouáltal -· 
minthogy ez e·setben is színeződésről "\"8.Il .szó - szintén e fejezetben isn1e1-
tetiük„ A fén1tárgyak színezése a fémekre ható vegyianyagok: fémsók, oxidáló 
és redukáló-szerek, lúgok, savak igénybevételével történő csá,·-ázással érhető 
el s a színeződést itt is főzéssel lehet elősegíteni, 

Csontok csávázása„ 
-- Billiá1 dgol~ ók stb. szinezése 

jül kiszárított fát két ízben beecsete·
! Ii:°'.nk, fenyő-- é~ tölgyfánál sárgáslJa-r
: na„ juharfánál vörösesbarna szinez-ő--

B-ibor ~~örös: _:\_z elefántcsontot dé::; keletkeziik„ Ha pedig az ec;Setelés 
a1 an:vti'lklori<l g~ cnge oldatába h-e- előtt a fát 10 gr„ C·hlórbáriuinnak egy 
Jyezziik, s aztán a viiágosság behatfi.-: Htcr vízben való oldatával ecseteljük:: 
sának tesszük ki. 1 a két első fánál barna, az utolsónál 

Csere.~zn.11erörÖS'; .l\. szódaoldatban sötPtba11w szineződést kapunk. 20 g1., 
tisztított golyót kétszázalékos ónchlo- '~t':~e1:.ü~ó <?}datár~.a~ ,_alkahnaz_~sánál -~ 
iidoldatban áztatjuk, fernan1bukfa o1-: tc:n~o es tol!,.,ry so~etoar_na, a 1uha~· so
dattaJ fe:-;1-jük és han1úzsíroldatha he- i t.ct-rbr;!_ur{-bq.rJ}a sz1n! n~·er. _ódon ~9lgy-· 
Jyezzük : la uia_nza~aIJ-al e n1odszer igen a;ianla
. 'Í?rkete.: Az elefántcsontot először is: ~os. rr1~nso .. es <;3lun~il?-iun1 .. s7:~1lfátn~l a 

luggal 1nrg1nossuk, aztán ezüst.nitrát-, „n'-11'.1 1• e~", toJ_g-~. fa Vil(f{lO-~·vorp_<i .. a tolgy 
Pa~k híg, se1nleges oldatába .helvezzük. 'prdig _!'('! i:or9s,. chr~1nt_1_n?.sotol ellen
s onnét kivé,--e a napfén\ hat&sának b_~ 11 a .iuhar ei-; fpnyo ·roroResbcn na, a 
iessziik kl . ' · ~ - toI7·y,_ lia~··a~t,!la~qt JUT;, ~~~1~t ~ap ... , . , 

Kék: szinezes1e alkaJn1.as a po1osz- l /(Jfa.~<--(';JU. ,;.;z111ezode:-;t a tolg;\ fan 
kék oldata v·1g...- borkővel Hcmlegeiú- inang·an-szuJf1;lttaI kaphatunk 
tett indio·ó~ld·~t ·- /''(';f,~'_fr fP~tr:kct .. a iölibek között Ígj' 

Sárga.:"'o) Né];ány órá1a ólo111-cuko1-'k.eszi1i~n,k: ,\resznnk 300 g _gubae-s-op, 
oldatba, ntánna Pedfg n1egszárítva. I !--z'~tg4 ~el~ftat,. (c~,nlpcch~;fa) -~'"„ ''.".. :ge
káliu1n-k101nátoldatba helvezzük az 1 · ''-, ,8 h. 8 .. 'izbe~;i- .J.?l kifozznk, s 
J f , t t 1 t' ·1 · t ld t 1 h(•g;iha k1hult, lPszurJnk. 1fasznalat 

e ,8 an ,,C8 <?.11~ 0 : s azu .. a1_i 0 oine-ce 0 .. a ·· előtt fehne]egítjilk. 1'J~zel a festékkel 
ban fozzuk, b) "A.u11p1g. n1entet folol- j'n„t1•1·1·k be elo''szo"i· . fa't s ·-· '·'t 
d k . : L 1· t ld tb . "'' . - cl , n1 eg :-;za.11 -
.'!ln ,~n1 rno~1: 1 ~~an, a. isz .a. 0 . a a;-1 jnk, n1áso<lszor pedig a köve-tkező ke

t9bb OJ a .hol:'.lszaig allni hagy,Juk .az, ~1,c- Yerékkel festiük újra .át: háron1 liter 
~antcsontot ·S ineleg helyen 111egsza11i- y{zbe-n 300 g vaso-.'llicot oldunk -r··1 1uk • , L •-t">L , • .o s 
' V' " ·· . A 'd' 1 tt 1 __ ,1 az egészet átszűrjük. 

, r:;rvo 1 a~.: szo. ava 1110 ~,0 , go -s,o Jfa.ha.goni színt kapunk, csak vilá o-
neha1~y, n1asodp~rc1g egyenlo resz '~~z- sahh Úl~n-yalattal ha buzéro--o; '"-k~. ~ _ 
ze.~ ~}~~.tott s.a1etFon1savba heJyezzuk,: lyett aik<innag-.~ö.kei·et vagvt">,' ]) ~~ e_ 
leob11_tJuk s nehany perc1e alkoholos 8·=nt veszünk · ·- - ,..,I. eo 
fuksz1n-oldaiha tesszük, va.g·y pedi_::; 1 

· 

coc-cionellának an11noniá...-al készült ki- \Tö1 ösba1 na, n1ahagóni-színü fa-páe 
vonatába. készíthető a kö\7etkezőleg js: iézgáliicot 

Vörös: lt golyókat szódaoldattal 10ü vag~· több rész vízben felold,...-a, 
zsírtalanítjuk, ·leöblítjük ·s néhány hozzáadunk 2 rész angol ~kénsavat Ez
per-cre gyenge ónchloridoldaiba hc- zcl a folyadékkal a fát beitat.iuk, ·\'agy 
lyezzük. Azután a golyót a következő beniázo]juk, s a teljes n1eg:szá1adás 
o~datba főzzük: 2 karn1jn, 22 szóda, 20ü után .1 rész sárga vérlugsónak (fer1 o
v1z s az oldatot ecetsavval túltelítjiik. clánkálin111) IOD- vagy több rész vízben 

Zöld: Rézrozsdát (bázisos rézace'tát) ''liló oldat{1t n1ázoljuk rá. (Hagc-1). 
ecetben föloldunk s alkahnas üveg- Pa.lisandrr faszínt: 100 berzf.;e1ryi'a
edénybe téve az elefántcsontot, rövjd kivo11at, 10 hnniuzsír, 90-0 víz, .ro fu0l1sin: 
időre betesszük é" :5 aniJh1kék oldatának megfelelő hi-

gításáYal ny-e1ünk. Festésre .a fino1n

Fapácok. 

Fa-csávázó oldatok 

rostú, ti:hnöit szövetű fa. I.~gjobb a 
~jó-, töl~·y-, alina·-, körte--, hárs-, nyái-, 
JU har- .es vadgesztenyefa; sárga szín
hez az ákáe. E sor1·end egyuttal a hasz
nálhatóság fokát is jelzj, an1ennyiben 

_ Alizarin-faf!cJc .. K·ereske~eln1i ~liza- a dió a legjobbat, a vadgeszten1'e pe
r1n, 5 .g1am_!11.Janak egy liter v·izben di_g- a legkevésbé alkalmasat jelöli. -
valo _oldatához ,addig csep,e~tetünk ,Szé-~, sár_qaszínt ad a kurkum,a_gyö
szal}Iliaksz,l{S~t, m1g an·nak szuros sza~ 1 ker fozete. Hidegen úgy állítjuk eJő, 
ga er-e:dhetove nem lesz„ Ha az oJda.ttai hogy ~ dg kurkun1agyökeret 300 g 90 
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fokos alkoholban körülbelül egy héti!l" füstölgő salétromsav, 8-0 víz .. II.. 10 ka
vagy esetleg kettőig. állani hagyunk. lium sulfuratuin, 900 víz„ 

Vörösfestéket kapunk, ha 200 g co·· 
éhenille-t .egy liter tiszta vízben .alapo„ 
sa11 sz.étdörzsölünk .s hoz:fil még 700 g 
por1átöTt borkövet keverünk. Ez anya
gokat- egymással jól összefőzzük s az 
egészhez salétromos ónoldatot adunk, 
(il.nnyit a1nenny it a vörös szín éppen 
lliegkiván„ Hasonló, csakhogy söté
tebb, majdncn1 barnás színt kapunk, ha 
600 g buzérgyökeret (radix anchusae) 
300 g ap1óra vagdalt 1sár.g.afával egy 
ó1áig háiom liter vízben forralunk s 
azután forTón használjuk„ 

Züld színt kapunk, ha a fát előbb 1 
pyrogallol 20- vízben való oldatával 
111ajd anilinzöldnek tizenkét-szeresen 
hígított alkoholban való oldatával 
ecseteljük„ Sötétzöldet 1:5 indigokar-
1nin s ugyaníly arányú pikTinsavoldat 
keverékével 

Lonibfű1'észeti 1nunkákh.oz használt 
len1ezeket előbb brunolinnel vonjuk 
be, s ezután a meg-felelően higított fes
tékkel. A telje!';en száraz és -si1nára pré
selt lapokat Yégül 2 terpentin és l ,,·i
asz keverékkel vonjuk be s ke1nény ke
fével fény.esre suroljuk. 

.A. csiszolt fegyver-csövet az 1--el, köz
ben mindig lassan szárítva, hál'om.swr 
heecseteljük s ha elég sötétnek látszik, 
ID--30 percig a 30 fok meleg II. sz. für
dőben áztatjuk, leöblítjük s bedörzsöl
jük ]enola.ifirniszszel. 

Réz színezése. ..4ranyszínűre a rezet 
vagy bronzot ol~módon színezhetjük, 
hogy sárgára égetve közöl}-séges ezüs
tfiző fürdőben ezüsttel vonJuk be az
után ólomcukrot és nátriumtioszuifátot 
tartalmazó fürdőbe mártjuk, leöblít
jük s fűrészporban szárítjuk. Tartós 
bev-onat. 
B·rorizszínűte a rezet vagy- Sárga.re

zet a következő oldattal festhetjük: 2() 
an11noniát semlegesítünk e.cettel s az 
oldathoz 10 bázisos rézacetátot és 6 
szaln1iáksót adunk. A nagyobb tárgya
kat ecseteljük, a kisebbeket főzzük a 
folyadékkal 

b) 5 rézacetát, 7 szalmiáksó, 3 híg 
(M9'6) ecetsav, 85 víz. 1fegbarnulás 
(brün-irozás) után a réztár.gyat bedör; 
zHöljük 1 vjasz, 4-0 teipentinolajban valo 
oldatával 

Ezüstszínt kapunk sárga1éznél a kö
vetkr,zőleg: E111ailozott edényben 46 g 

i\. szi•:·a1kadobozok eJőállításáia na~' borkövct és 4 g hánytatóborkövet 1 1. 
gyon kedvelt cédrusfa u.tá-n.zására,: forróvíz.hen oldunk, az oldathoz 50 só
n-:,·.-árfa, juhai- vagy n1ás feJ1é1 színű savat, 125 g ónTeszeléket.. 30 g: antin1ont 
fát, nehezékkel lenyo1nva, egypár órán adunk 8 az egészet fölforralva, bele
át olyan oldatban főzünk, 111ely 2-00 ca- inál't.iuk a heYonandó tárgyoat. I.egfe.]
techuból, 100 r. nátronhidrox1dból, lOOí) j.ebb félórai főzés után ez.ek szép, ke-
1. vízből készült .'.\. szagutánzásra szan- mény, tartós bevonatot nyernek„ 
t6Jolaiial Yaló bedörzsölés alkalmas Feketére a sárga.rezet: 100 rézkarbo-

Fén1ek csávázása„ 
:Fén1csiszoló foly·adákok. 

nát 750 an1monia és 15ij víz keveréké
ben' valé ·hideg oldatába mártv.a színez-· 
zük„ Színeződ-P"' után öblítés és száTítás 
következzék. 

b) Barnál'a tomp~t-ható fekete süínt 
Bronzpatfna hívható elő a h1onztá1- nyeTünk 1 cu.prum n 1 trieum, 2 a1nmo

gyaknak a következő oldattal való be- niában (fs, ().960) való oldatával, meh;
-ecsctelése ütján: 5 szahniáksó, 15 ka- ben a teljesen tiszta tárgyat :i1 megk1-
liumbioxa1át, 100 ecet. vántató szí-n eléréséig, több ór-iin át 

Feliérbádoq díszítése. Ha a fohéi bá- tartjuk. A fekete szín (CuO) igen híg 
dog·ot ·vízr;zintes helyzetben annyira hc- sósav:ban lassan oldódik s ez úton igen 
vítjük, hogy az ón olvadni kezd 8 be- szép új színárnyalatok nyerhétők, me-· 
pern1etezzük hideg sósavval, a -c.sep- lyek a japánbronzokhoz hasonlók, 
pekből kiindulva sugaras k1istály1·aj- e) Homályos fekete színt kaphatunk: 
zolatok keletkeznek. l(ihülés után a bá- 5 -cuprum nritricurn 15 alkoholban 
dogot tiAztítva, átlátszó lakkal vonjuk (90%) való hideg oldatában hosszú 
be. ideig tartó ázta.tásával. E csáva. ·min-

F'cov ocrcsöt:elc barnílá.sa„ A puska- denne1nű bronzöntvényhez haisználha.
csőYet finon1an kifényesítve, egy-két- tó. s az aluminiumot· és nikkelt ne111 
szel' Iiquor stibii chlorati-val dörzsöl- ff'ketíti meg. 
jük be„ Ha a szín elég sötét, vízzel öb- Tarka színt nyelünk, ha a sárgarezet 
lítjük, lenolaj-firnisszel vagy padló- 2 lf · 20 t · 1 b k .„k t'bb' 'l , 400 víz 0 cuprnm su uricum, . na -
v1asz~::-a · e gTIJu .. s ~z-'E- o ina sza- riuni ti:hiosulfuricun1, 10 .cremor tartari
raz borrel utanadorzsolJuk. . Yal főzzük„ A tárgy előbb rózsaszínű~ 

b) I. 14 ferrum sesquichloratum solu- i maid kék lesz s lrn még 20 ferrum sul
tum, 3 higanyszublicmát, 3 rézgálic, 3: furi-cum an1moniatum-ot adunk az -ol-
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d~tJ:oz, sárga, .rózsasz_ínű é,s k~~ szíi:e-11 Iite1· vízben való oldatát s a fényesre 
z,~des v,ál~ako~1,k; a .. -kek ut!ln ,uJra „sar- csiszolt, zsírtalanított, tiszta vastár-
ga s vegul szep szurke sz1n all elo.. gyat beletesszük. 

b) ,250 víz,? borkő, 5 rézgálic s aztán Vasfeketítés, Vasbádog feketítése 
1~ natrmmth1?szu}fat,, ~5 1. vízbe~ old- úp történik, hogy azt 100 fokra mele
v~. Az o.Id~tb9l ken, val1k k1 s a sarga- ,g1tett ozokerit-be (nye1s ceresin) márt
rezen sz1v:.ar;:any.~z1nek kel~tkeznek. juk ·S lecseppegés. után a reátapadt zsí-

cJ 200 v1z, a. kal1u:t;!l c~Ior1Cum; 2 nic- rad~kot meg&'yújtva, elégetjük. 
colum carbon1cu.m, t> lli·Ccolum chlora- Leg- sav- es lúgálló. szép fekete be-
tnm oldata vörösbe csillámló barnás- vonat ' · 
sárga színt ad„ 

Szaru színezése.. Szürke fémcsávák: 1000 nyers sósav 
6Q arzénes sav, 3D ·sti:bium chloratum; 
lnO vas-sziporka egy órán át 70--8(} fok- Sza1ut feketére olymódon c8á·v-ázunk. 
r~ melegített és kihűlt oldatába a tisz- hogy egyenlő súlyrész ólomoxid és fris
trua, ·Csiszolt táTg·yat 15 másodpercre sen oltott mész keverékét gyenge káli
bemartva, vízzel leöblítjük, vászonnal vagy nátronlúggal híg péppé keverjük 
igen jól leszárítjuk s úira bemá1tjuk s a szarut inegf.elelő ideig e pépben 
15 másodpercre. · ' ~artva leöblítjük, olajozzuk és csiszo!-

Ezüst, réz, sárga1éz, bronz, ú}ezüst iuk, 
stb. ·Szürkítésére használjuk. Alumi- Rövidebb ideig tar tó behatásra ba-r
niumnál, nikkelnél, továbbá alun1i- na szín keletkezik, s ez úton, előbb sü
nium- ~s sili.ciun1bronznál nen1 alkal- 1 übb péppel foltokat idézYe elő béka-
maz:hi::to. .. , .. te kenő utánzatokat gyá1 tanak ' 

Vilg,.qo.sszurlre_ ,(acelszu1ke) .színt 83 (Jyön,gyházutánzatot szaruból úg' 
:-~·~gabc s 83 ~1z-eness~:por 1000 n~.-e;s késZítenek, hogy azt előhb feketére ti~ 
i:;Osayba:.i .valo . oldatU;,val J1as_o1~lokep -colják s aztán leöblítés után rövid iSö-
~:áe,~d~lJ.uk, 1n1nt elobb H st1b1un1os 1 ~·~ inérsé~elt e1ősségii sósaYba n1árt-

, , , , Jak, Az olomszulfid oldhatatlan ólom-
. Va.sta;r gyak, keki r .'/>z1.ncze.~e:· 140· nát- klo1 itl alakjában .a szaruréteg.ek közé 

i1u1nt-h1oszu1fat:ot oldunk] l. vízbeu, a~! ékelődik és csh~zol\-a szép gyöngJ. ház-
oldathoz hozzáadjuk 35 ólo111cukorna.k ! fényt 111utat. · · 

IL Tinták, írószerek 

. ,A_,tiniák s~ilkehb, é1te]en1ben íióto1Ial \aló í1ás1a szolgáló fo]~adékok, 
a szo 1tar;as~~b e1·teln:1:eb011 p~d~g tinta n1indcn ol;y-an folyadék, mnc]y papi
roson, f,a1:1, fen1eken, uvegen irasjeg·yeket idézhet elő_ 

Ir ot1ntáknál, töb-bnyire pihenol-szerű an~· agok, inin t tannin, gallus-sav. 
PYIO&'al1o1, haen1atoxJ lin stb. vag;\~ azok szárn1azékai sze1 epelnek festőanvag-
gyanant ~ 

,,.4 jó tintától r,t ~övrtk,cző sa}át.ságokat köl;rtelhet}iik meg.: a) átJátszó 
lt;~Yen s hos!"zabh allas utan se ~1utas.son ,jelentékenyebb csapadékot; b) 
konnyen fol:vo legs en, meg· ne alvadJon s ne penészediék; e) ne támadja meg 
:;. tollat s. ne darabo~a~1, hanerr1 Jakfosze1űen száradjon n1eg 1ajta; d) ne Ü8tSÖ!l 
at a papiroson s bPszaradva, ,az írásjelek ne ragadjanak„ 
.... ~ tulajdon~épeni ~int,ák iroda- vagy ok111ánytinták, nJásoló-tinták és 

kozonsegeis vag·y 18kola-hntak. 
. Ös~ze~ételükre néz\· e: gallus-tinták, can1pechefa .. vagy hel'zseny-finták 

tann1n-t1ntak vagy anilin-tinták különhöztetendők Jneg„ · ' 
_Másoló-tin-t<j*„ ~tinták íö~1é~yeI;b minőségben, több-kevesebb gun1mi, 

~~xtr1n, va_gy .glr.~e11n,ne) t~padossa teve, az u. n. másoló-tintákat szolgáltat
Ják A legJobb masolo-tmtak a •berzseny-tinták Az ezekkel írt írás még hó
napok mulva is több n1ásolatot ad, de Úgy az ír.ás mint a másolat sokkal 
ham~ra~b _elh,om~lyosodik, mint a gallus-tintával í;t írásjelek, Éppen ezért 
~ masolo-t,1ntáknal a berzseny- és gallu,s-tintákat kon1b-inálni [s szokták ami 
:tobhminőségű tintáknál fölösleges. ' 

Má~ol~-,tintá)rnt, ~nilirnfest~kekkel ,is készíthetünk, e tintákkal azonban 
~.}·egkev,esbe ,tartos 1rast nyer~u~ s ezert az ,anilin-tintákat leginkább olyan 
irasihoz 1es masolatoklhoz hasznalJuk, melyeknel a tartósság nem lényeges, pl. 
az u,. n, hektourafáláshoz, 

Az e.gyes tinta.fa.iok1a vonatkozó tudnjvalók röviden összefoglalva a 
következők: 
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Anilin-,tinlák. Az anilinfestékeket tinták készítésé1e is igen célszerűen 
alkalma.Zhatjnk Oldalaik kevésbé értékes itinták ugyan, mint a gallus- és 
berzseny-tinták, de ha az írá.s hosszú ldelig való tar!ósságára súlyt nem he
lyezünk, teljesen meg:felelnek minden más követelmenynek s szép másolato
kat, illetve levonatokat is adnak, 

Az anilin-tintákat (0001--0.1% auilintartal9mmal) és mindig lepárolt 
v.agy legalább is esővízzel készítsük, mert mésZtartalmú vízz.el elbomlanak s 
idővel megsűrűsödnek. 

Berzseny-írótinták. Haematoxylin-tirvták, Chrómctinták, lskola-tiniák. 
A herzseny-tinták a oompechefa haematoxy!injéből és féimsókból keletkező 
színes lakkokat ta1talmaznak, vagy az ezekből oxd.dáláS útján keletkező ~zín
anyagokat A berzse1~yfa~ivonat loos~pására töbh1i-y}re. k,aliun1chrfl~atot, 
réz- és v.a...i;;;.szulif.átot, t1msot stb. hasznainak„ A berzseny-t1nták rendk1vul ol
csók s ezért főleg iskola-tint&kul allralmasak, 8zínük~nem oly tartós, mint a 
uallus-tintáké, .de igen könnyen másolható írást adnak. , 
~ A. Ilraematoxylin oxrl.dálási terméke kel1nefestésnél is hasznait 
haem·~tein vöröses ibolyaszínű oldata káli- vaigy nátronlúggal kék, ammo
niával ibolya~zínű, a neutrális k-áliumehromáttal (nem bdchromát) igen sö
tétkék színü, szép, tartós, olcsó oldatot ad (pL .a% haematein Ofü% K, Cr Ü•). 
Yilágosabb kék az oMat, ha a chromát helyett 0.5-1% timsót vagy 0,25% alu
miniurn szulifátot adunk a 1haemateinhez; piros az oldat, ha a tim.sóhoz még 
0.3% rézacetát-ot veszünk 

Tanninos tinták 'Vagy gallus- tinták. A gallus-tinták lényegileg fe1;li
tannát vagy ferrigallát vizes kolloid oldatai, melyekhez védőkolloid gyanant 
ar.ahgun1it st-b, .szo:k:ás hozzáadni .. E tinták tartaln1·azna.k cukrot ·és glicerint 
is, mely utóbbiak a tinták túllhíg állományát ooökkentik és a folyadék felü
leti .feszültségét akként módosítják, hog:y a tinta tú.lságos ;g)T?rSaTI_; u~~ ,sz~
vódik: be a papiros rostjaiba s azon szet nem foly1~„ E t~~ták k~z1t~s~nel 
a ferrosókhól g.allus-sa.vval v.agy tannin~al„ kel~t~ezo vegyul~t, valos,z1~~leg 
kettő.s só, oldata kezdetben világosabb sz1nu, kes.obb a levegovel valo er1i;t
ke"és folytán vfaben oldhatatlan Jerrivegyülefok keletkezpek, ,~melyek ,a VJ~
ben gumnli vagy cukor segítségével l'.>Zuszpendalva szolgaltatJ~ .ia ko~ete1-
ményeknek inegfelelő ,jón1tl.nő.ségű tintát.. Az oxi.~álód~s további fo,Iyaman a 
Jrnllold eg;1·@súlyi helyoot megbomlik s a ferritannatok JeG~apodnak ,A 
tinta n1eukocsonyásodásának meggátlására savakat, tfaecetet„ kensav.at, ox::il
savat stb. szokás tintához adni, a világos szín s·ötétebbé tétel~he~ pedig,1n
digóka11nint (zöldesfeket~n író u, n. -~Iiza1i~1-ti~t~k),, a;~a.~r~:- ·~atranyfeste~e
ket {,g.allus-anthracentintak), h.?gy fr,1s.sl?n 1~ i~o!et,sz:nu 1ra~~ele~e-~ szolga!
tassanak, aa.nelyek a ferrovegyulet tovabbi ox1dalodasaval eg-J:·Ie sotetebb sz.1-
nűvé váljanak„ 

Ga.llus-tinta alapoldat tanninml-l; 75 tannin-t (techn,) és 25 gallus-savat 
leöntünk 9-00 esővízzel, hozzáadunk 7 kénsavat (fs, 1.838) l()O kristályos feno
szulfátot s az oldatot egy félóráig forralva lehűtjük és kétnapi állás után 
.filtráljuk. A .szű1őpapirost föLforralt és újra lehűtött esővízzel utánamossuk 
egy liter1e. . , , , , . 

b) 160 gubacspo1 t (gallae ch1nen,ges) v1zzel tapadossa nedves1tve, :add1g 
hagyunk állani, míg; az e)párol;gó vfa póto)gatfosa m~llett 20-25 fokon 8-1,0 
ri.ap .alatt tö1nege egeszen atpeneszed1k„ Az 1gy n1egerJedt .gubacsport 80 eso
vízzel, 20 gallus-<savval, 100 fel'rosz!-1-lfát~al és 7 ~én~avv,~1 (fs. 1.838) ese,rép
fazékhan félórájg forralunk s aztan vaszonruhan atszurve, a maradvanyt 
200 esővízzel újra negyedópáig .főzzü~ s a n13:radván,yt ~is.~_jto!va, ~z, .egyes~
tett folyadékokat 8 n.apig allan1 hagyJuk, papiroson atszurJuk es esov1zzel k1„ 
egészítjük egy literre. . , 

e) 160 Iifor melegvíz 45 kg I.~m'! tannin, -0,7? k!f galussav, l,l tomeno 
sósav, 2 kg ferriklorid, 13 kg meth1lkek, 13 kg glrnerrn, 2 kg fehércu)rnr, 1 o 
kreozot. 

Gollu•-tintával írt elfakult író.s gallus-savoldattal való óvatos ecsete
léssel hívható elő vagy a következő módon: az iratot gyorsan 1%-os va„sme~1-
tes 1sósaiVas oldatba mártiuk .s kisimítva annyira szárítjuk, h-0gy ki·sse 11?-eg 
nedves n1aradjon. Azután üveglapra terítve beh~ntjük vérl}Í-gs?val, lefödJük 
egy 1násik üveglappal s ezt súlyokka.l lenyomJuk„ Egy-ket ora mulva „~z 
üveglapot levéve a papirost megszárítJuk s a port finom ecsettel leseperJuk 
róla. Az írás kék színben tűnik elő .s ha t,artóssá; .alfarji:-k te,~:n~J·- a .papir~st 
1--12%-os szódaoldatba s ismételten tiszta v1zbe .mrurtJnk es rSzuropap1ros kozt 
szárítjuk, végül pedig· meleg vasalóval kiivasalJn·k, 
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Előhívhatü az írás úgy is, hog) a rámára feszített iratot benedvesítve. 
zá1 t d-0boz;b.an kénan1n1oniun1 fölé helyezzük„ 

Chró1n-tin.f:áral i1 t írá.&> ecettel n1eg1-·örö~ödik s 1%-os kaliumehron1át
o!dattal hívható elő 

]{ülönle.oes tintáA . . :\z .előzőkben hnne1 tet.ett tulajdonképeni tinták az 
u. n .. iI'oda-tinták nH·llett inég szán10•8 különleges tinta szolgál írúsTa: fel
iratok, jegyek. jelzések Jölírására és egyéb hasonló célok1·a,. ~~ tinták össze
tétele és készítéHn1úd ja t-gészen n1ás, nlint az iroda-tintáké s az azokra vo
natkozó tudni\· alókat az eg;i, es előjratoknál ismertetjük. IlJ-en különleg-e:5 
tinták az üveg- és po1cellántá1g-3akra való fölí1ásokhoz használt laI-c.f;_:fintan„ 
a ruhajclző -és n1á,, kitöröl-hetetlr:n tinták H titkos írásokhoz használt u. n 
1.•egytinták stb. 

Ti1itaporok és Iönlényt-intá.k„ Az írótinták festőanyagait oldatlanul. prn
alakban és tintapo1 né:".'en szokás .forgaloJ.nba J1ozni vagy vedig lügításra a]
kal1nas törnényoldatban készítik. Ily tön1ény anilintintaoldatokat ha.sználnak 
bélyezőfestékek gyanánt a bélyegzőpárnákhoz. írógépszalagok festésél'e„ a 
hektog1·afáiáshoz stb. 

Bél,1Jegzőfestékef.... _:\_ régente használatos fémbél:yegzők hel) ét ma n1á1 
illtalában a kauesukbél:yegzők foglalták el s ez utóbbiakhoz gliceiinben ol
dott aniliinfestékeket haszn.álunk bélyegzőfestékiil; pl: 2~5 anilinfesték, 10 
arabgu1nn1i é.s 20 ,·íz oldatát 70 glicerinnel <:'l<'gyítjük. A festékmennyiség 
a következő lehet: fPkl'tP 2.5, gyérnúutfukszJn 2., n1ethyl\iolet 25, csokoládé
barna 5, zöld .), eozin 3.5, sötétfekete 4. - Íl.ék;.;.zi11ii bél.?Je(lfestéket 3.4, anili.n
kék, 10 kcn1 víz, lü kc1n faecet, 10 kcm n1et]1ylalkohol és 70 glicerinből készí
tünk oly1nódon, ho·gy az anilinfestéket a \·ízzel eldö1z.söljük, hozzáadjuk .a gli
cerint és a többi fol~·a<léko-kat, vég·ül néhilll~'" napi állás után papiroson at
~zűrjük - Piros bél:11egzőfestékhez 3 Pozin B. B N- 10 keni YÍZ, 1(} kc111 lneth~·l
alkohol és 70 k·cn1 glicerin vehető. 

Fémbélyegzők-höz olajban oldódó festékeket használunk és a festéket 
a repccola.ija1 vagy 0,885 fs-ú ásYányolajial dö1·zsöljük el E bázisos ft:Rtéke
!,et a lc'ile111etlen h1onzfén:; elker ül:~·;Á 1 P kf vé-; ~ et•tsav,·.al vagy· hangyasav ;,ral 
kissé n1egköt,jük. 

lró.(Jépszala.goh feBtés(', .Az írógé_pszalagok vag~:· szövöttszéliiek, \'agy 
szélesebb szövetből ,„agdalt iagasztott szélűek. Festésüknél .háron1 fontos 
rnűvelet van: l. A festékkészítés, 2 a szalagbedö1zsölés, 3„ a szalag csévélése 
és adju,sztálása. 

1.A festéket különböző sebességgel inozg.ó, háron1 kőhengeres, szíjhaj
tású gépen dörzsölik el; a hengerek közül az utolsó henger lengő mozgást is 
végez„ A festék vag;i n1á,solófesték, vagy nen1 inásolófesté.k lehet 

A nem niásolófl fiték rentlszel'lint n1ethylviolett, n1elyet z.sírsa/lJ'l_)al s nagy 
viszkózitású .ásYányi olaiial kötünk n1eg,, pl. ·M---45 titerü f.agg~ú\·al és IV 
Yiszkózitá0sú hengerolaj.ial.. 3 kg n1eth;.·lviolett lekötéséhez 6 kg raffinált ame-
1 ikai henge1olajat és 2.l .kg fag.gyúzsí1t (:ló tih'rii) veszünk s ez anyagokat 
n háion1 hengeres gépen összedaráljuk 

Mú„olófe8téh .. A„ 1násolószalagokhor. <t búzisos feisiéket .savval .rouívá. köt
het}ü~1:, c>Jak a.nn,yira, !109,y a szala_qnak irrí'> liözben érintett ü.tőhelyére lassan 
hatol 101:i vjssza a festék, pl. 5 kg rnethyJy:iolett, 0.85 kg ecetsav, 4 kg· glicerin; 
vagy ÚJabib előirat -szerint: 10 k1g n1ethyl,;ioleit. 4 kg faggyúz.sí1, 2 kg cPresin, 
7 kg J affinált an1e1 ikai henge1ola;i. 

Fekete okn1án~~író szalagifestékhcz 10 JJet1óleun1ko1n1ot, 10 \·azelint és 
4 ni.grosin-oldatot (::?5%-os) veszünk. 

2. A SZialag festése rnegiisn1ételt ben1á1 tás -és gummihengerek között tör
t~nő, kipréseléssel történik„ Ma be1ná1 tás helyett géppel való bedörzsöléssel is 
kesz1t1h. a szalagokat. E bedö:r;:zsölő gépekn0I eg·y henger 1nerül a festékbe s 
.ez a többi henger közvetítésével 'Végül a -szalag·1-a .döTzsöli a festéket 

[L .A.. ir,egfesteít szalagot végül sz1kkall~is- után automatikus r11é1ő- t's 
csévélő-giép orsózza (.csévéli) 

í 
j 

, . H ek·to.oraf á{ás. Hcktograf vagy 1nultograf néven sű1 ű anilin-t-tntii' al 
irt iratokr:ak, ra.Jzoknak stb. ·Sok.szorosítáisáJ.·.a szolgáló, be nen1 száradó ell",\"V
kocs.onya .1~nH~ret.es. Az enyvn-ek V·ag)Y z:-;e1atinnak gliC'er·ines oldatát lapos 
tepsibe. vagy enyvezett kartonlapra öntik ki. A sük-szorosítás úgy töi ténik, 
~o,gy a ·SOksz.orosítandó szöveget hektogra,f-tintával papirosra írj-llk s ha az 
rras megszáradt, a teleíi t lapot a puha zselatin felületére simítjuk. Az eny_-_ ···········~······ • .•.. 
ves massza azután a papirosról magába Rzívja a tintát. Kis idő mulva vi
gyázva lehozzuk a beírt papí!'lapot s az ír.ás a kocsonvába beszívódva marad 
s a hektograf n1unká1a kész. ~fásolatok nyerésére új: tiszta papírlapot simí-
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tunk a masszára s ha az egyenletesen 1·átapad, azonnál lehúzzuk, Ez eljárás 
új és új tiszta papírlawal, a tinta mtinősége szerint, 50----2QO-szor ismételhető 
addig, míg az írás még tisztán olvasható marad. A hektográf-massza előálli· 
tásánál a l~zükseges s feltétlenül savmentes enyv egész mennyiségét a felhasz
nálandó víz nagyobb részében egy napig duzzasztjuk. Másnap a töh'.bí vizet 
is hozzáadva, az enyvet forralással feloldjuk. Ha még föl nem szívódott víz 
is mara4 akkor az enyv oda nem ég és ismételt felforr.alás után a tömeg 
ho111og'lén lesz. Ha enyv helyett zselatd.nt használunk, ug~·anígy járunk el az
:z,a-} a különb.ségg-el, hogy a felolvasztás előtt a zselatint .esak rövid ideig 
szükséges duzzasztanunk. Az :enyv, illetve zselatin teljes feloldódása után 
hozzáadjuk az előírt mennyiségű (kb. 15%) fölmelegített gl1cerint, jól össze
keverjük s ha a glicerintől lehűlt ma.ssza esetleg meg.csom,óso.dott volna, még
egyszel' felforraljuk„ A glicerin sáTga .színű is lehet, pl. u. ·n. „nu~sz- és vas
Jnentes .glicerin", de teljesen használhatatlan az u. n„ szappanalj-lúggliicer'in, 
111-ely sósízű, kellemetlen szagú és 8-10% han1ut tartalmaz. A glicerin helyett 
az olcsóbb burgonyaszirup is ihasználliató, amely nedvszívó lévén, a kocsonya 
beszáradását szintén meggátolja. 

A hekt-ogr.afmasszán igen jól tenyésznek a különböző penészgonlJbák 
}~nlíiatt okvetlenül szükséges konz.e1váló-szert is adunk hozzá. E ·célra karbot„ 
és szali·cilsav használato-sak. Legajánlatosabb a karholsav 2--3%-os oldata. 

A masszát emaillozott vag7 po1cellánedény-ben készítjük„ A víz szű1 t 
esővíz lehet. A fölösleges kevergetés! kerüljük, különben a sok légbuborék za
varólag· hat„ Egy üvegpálcá val a 1nasszá t csak annyira kevergessük, hogy 
uz esetleges odaégést megakadályozzuk. Túlságos forralás 1SZiintén ártalmas. 
Ai·r a is vigyázzunk, hogy tisztátalans-ágok ne kerüljenek bele, inert a szűrés 
elkerü1hetetlenül sok légbuborékot okoz. Ha a •szűrés elkerülhetetlen, úgy 
t'gyenesen a tepsibe, csekély rnagasságból történjék, lehetőleg po1mentes he
lyen. Esetleges lég·buhorékokat - n1-clyek a massza használhatóságát [hátrál
tatják - gonclo.san távolítsunk el .akkép,- hogy ezeket kártya}a,ppal a rekesz 
~zéléhez toljuk s itt ,szőrtelen szűrőpapi1nssal kierr1eljük, ·va~ry akár ott i~ 
11ag~ juk, annál is .inkább, rnert a szélein mái úgy sem igen vesszük igénybe a 
hektografot. Célszerű a hektografn1asszát vízfürdőn készíteni, miáltal a túl·· 
ságos nielegítés, odaégés és felesleges kevergetés elkerülhető„ 

.A. hektografmassához ininden jó és átlátszó .savmentes enyv alkalmas. 
Használhatunk minden fehér és technikai ,célokra .szolgáló zselatint is. A drá
ga ·élelrnh;zerekbP való zselatin egyáltalán uen1 enieli u m.a.ssza használhn
tóságát 

_:\ ma,gsza befogadására szoJgáló edény lehetőleg ioz.sdamentes legyen, 
111-ert a rozsda 1övid idő alatt áthatja az egész masszát ónnal bélelt cink
tepsik, avagy kemény (dió, tölgy) fából készült rekeszek különösen alkal-
111.asak„ 

A hab leszedése után a híg· en:rvkocsonyát eny·vezett kartonlapok1a is 
önthetjük, n1pJyeket kissé bepara;ffinozunk és gyöngéden érdesre smirgliz
zük„ ~!\.. ka1 tonlapok1 a helyezett fakeretek eltávülítása után a massza szélét 
5 ?-ó-os forn1alino] da ttal keményítjük. 

... !\. hektog1·áf ll-:!.unkaképessége függ a jó rr1asszától és a ·felhasznált tinta 
lll~nőségétől. :11iné1 több festőanya,got tartahnaz ez utóbbi, annál töbib máso
lat készíthető Yele. :Éppen eWrt gondosan válas.gzuk meg az anilin-festékeket, 
s lehetőleg intenzíy festőképességüeket vegyünk. Különösen alkalmasak: a 
metylibolya,. a 1nala·c.htzöld és az eosin„ Általános használatban .főkép a: két 
első \ an. 

_.._<\. h,ektog} áf-tintát a 1föntemlített egyszerű n1ódon visszük át a masszára 
s ha onnet eltavolítani akarjuk, oly esetben tehát, ha más szöveget óhajtunk 
hektograJálni, eg·:rszerüen lemossuk a masszát 5%-os ecetsavval, .mire a tinta 
rögtön eltűnik„ Jó azonban rögtön vízzel utána mosni, a vizet lehetőlP,g gyor
san 'leszárítva {szőrtelen szűrőpapirraJ), nehogy a massza felduzzadjon„ Ha 
rná1 több ízben inostuk le ilykép a masszát, megtörténik, hogy felszíne ned-
1-es és egyenetlen lesz, 1nit úgy h-ozunk hely:re, hogy 1-2 gr alkohollal végig·
öntjük s ezt n1egg~·újtjuk„ Ha n1indazoná1ta1 nagyobb egy-cnetlens>égek vol· 
nának jelen, leg-célszeriílbb újra önteni a masszát. 

„ A hek!ogr:if1nasRz~;k l}agyobb mennyiségben is készítlhetők és legcélsze-
1 ubben ema1Ilos 'ag~·· koedeny1hen tarthatók el. 

Hektográf1ua.s!l..~a-clőirntok zselatinnal. 
120 zselatint fölvagdalva oldunk 2·5 szaippan, 120 vízben való forró olda

tában, 1300 g1ice1int, inajd 100 cukrot éR 12 dextr[nt adunk az oldathoz s a ke· 
"\·e1 éket addig· főzzük, n1íg e,gyenletesen .folyóv.á válik. Ekkor 5 natrillrlll sali·· 

„„„„„„„„„„„„„„„.llllliiill'„„„„„„„„„„„„„„„„„„d 
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eylicumot s végül 100 tömény ecetsavat öntünk a folJadékhoz s ezt, ha ::,zj;.-;c,é
ges, organtinon átszűrjük és tepsikbe öntjük. 

,E massza ID0-200 levonatot is ad„ 
b) 100 enyv, 375 víz, 500 glicerin, 25 bariumszulfát vagy kaolin 
e) 160 zselatin, 250 víz, 600 glicerin, 50, cukor. {HageL) 
d) 450 zselatin, 6SQ víz, 1425 glicerin, 75 cukor .. 
e) '730 zselatin, 700 enyv, 1700 víz, 5400 glicerin, 8000-re befőzzük„ 

Enyves hektográfma.sszák 

enyv viz glicerin enyv viz glicerin 
a) 250 250-3(J(J 1000 e) 125 335 590 
b) 300 500 1100 f) 100 220 520 
e) 140 56{) 900 g) 200 1125 2400 Hag'er 
d) 225 400 700 DielL 

A hekto_q1áf-tinták elői1atait a Tinták elői1atai küzótt közöljük. 
... .\. tintákkal kapc:solatban meg kell ein1lékeznünk még néhány í1·ósze11őI_ 

is„ Ilyenek a következbt.. 
Iskola-kréták„ .._.\.z iskola-kréták nag'J'l'észt 0110111, fülde-s, lágy n1-észkőh:Jl 

készülnek, inelyeket rD·eg'felelő daraibokra fűrészelne.k szét.. Egész tö1negükben 
egyforn1a lágJ.-' ságú krétakőrétegek alig· fo1 dulnak elő és ezért az iskolakrétá·· 
kat i·égóta g~yáx,i]ag állítiák elő„ Alapanyagjuk többnyire égetett gipsz .. A. 
gyá1 táiS úgy történik, hogy égetett g'ipszpo1 t sok vízzel péppé gyúrva, a pépet 
a k1éta-da!'&bok vastag.ságának n1eg:felelő vastagságú len1ezekké heugeTelik 
és ezeket polcok1a rakva, levegőn .szárítják, ami nyáron, :fűtés igénybevétele 
nélkül, véger,.hető. _A. kiszáradt Jen1ez·ekef. (a g~yo18an é.s e,gyenlőtlenül _elkop.J 
kör,fűrészek n1ellőzésével) szalag.fűrésszel lécekké fűrészelik és ezeket a l.i-
ceket n1eg:felelő hosszúságú darabkákká vagdalják és a has.ználat1a szánt 
darabokat hegyezőgéprpel kihegyezik„ 

...:.:\. gipszporba gyúrt víz n1enn:y iségéhez n1é1 ten különböző tö1nö1 ségü, 
ken1é11yebb vagy lágyabb kiétákat lehet előállítani, an1elyekkel bár1nily sí111a 
len1ezre, iiveg·lapra is írhatunk. E kréták anilin-festékekkel tetszés szerint 
színezhetők, épúg;y nlint a pasztelkr,éták. 

Pasztelkrétúk.. A pasztelkréták anyaga megfolelő agyagföl<l Ih en pl. a 
Kolozsvár mc1Jeiti egeresi agyag, inely piros színűre is könn~·en n1egfesthetö 
s éppen úgy földolgozható, n1int az iskola-krétáknál a gip,sz. A túllágy agya
got gipszpo1ral keverve ke1nényíthetjiik és for111áb.a is gyúrhatjuk 

Irónok. :Nlegen1lítiük Yégül, hogy üveg·- és po1cellántár,g·yak1a valü 
í1áshoz viaszos, 111etYc zsí1os alapanyagú í1ópá]cikákat az üveg.ielző i1·ó11okat 
és a gTafitanyagú és fával kö1·ülhurkolt j1ónokat.. Az előbbieknek néhány elő
iratát a betür:endc~ e1ői1 atsoeozat végén közöljük, - az utóbbiak előállítása a 
g'Yá1·ipa1 keTetéhe tu1 tozvún, azzal nen1 foglalkozunk 

Anilintinták. 

:1 a1t.ilinzöld. 
;~ JJOnecau, 
;J p/wnolkék. 

10.3 J.:a/-iu1u-Úi8.<:ll/fit 
keve1ék-ét leöntiük 60 hideg vízzel 8 két 
óra 111ulva 

900 f'or ró vizet 
öntve hozzá, a folyadékban oldunk 

20 cukrot, 1 liarbolsavnt 
s föloldódásig keverjük. Fekete tinta 

b) :!ü nigl'osin, 20 cuko1, 1 káliun1-
biszulfit, 1000 víz. 

1lfú8oló fekete aniUn-tinta.: 10 anilin
zöld, 10 ponceau, 0.5 phenolkék, 2 ka
:liumbiszulfit, 20 teicukor, 1000 f.01-ró 
esővíz„ Hónapok nn1lva is jól n1ásolha-
tó írást ad. · 
Ibolyaszínű anilin-tinta, olcsó: 2 

methylviolett-et oldunk 10 acidum p;,-

! 1 0Jyg·nosun1 iectlficatu1n-ba11 és 100(}. 
, 1 ízben s az oldathoz hozzáelegy.ítünk 50 
'szirupot. 

b) G rnethy lviolett, 30 hideg \íz, 950 
io11ó víz. 10 cukor, 2 oxálsaY (Iró
(iuta) 
lbollfaszínű ntá8olótinta; 20 111eth:y 1-

' iolett, 940 n1eleg víz, 10 -cnko1, 10 tej
cukor, 2 oxálsav„ 

Kéktinta: 10 anilinkéket (Bleu de 
:Lion) oldunk 10 acidum p:r1olignous1n 
rectificatum és 1000 vízben 8 az oldathoz 
hozzáadunk 50 szi1 upot. 

b) 6 resorcinkék, 20 Mdeg víz, 960 for-
1 óvíz, 3 oxálsav, 1 .csepp pacsuJiolaj, 20 
cukor. Készítés n1int előbb. 

/{ék 1násolóti·nta.:· 7„5 resorcinkék, 0.75 
aniliuzöld, 950 rueleg víz, 10 cukor, 10 
tei~ukor, 10 oxálsav. ______ ---. ____ _ 

ú) 30 aniJinkék, 2000 víz, 100 gllcer1n, 
15 tin1só 
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Naranc.s.színű tinta.: 15 anilin-01ange, i íJ fagg:1Jút és 
30 cukol', -4-000 víz. ! 25 ff"'itYŰü:1Jantát -s végül 

Vörös tinta: 10 anilin IuL1um (eo- i :lOH -11e/encei :szappant po1át. 
sin), 1-000 n1eleg víz, 50 szirup„ .~ keYeréket addig hevítjük, n1íg gő-

b) 15 eosin, 30 .cukor, 1000 víz. zölögni kezd, a gőzt meggyújtjuk és 
Pi1D.s ntásolótinta.~ 25 eosin (sá1gás), pontosan két perc mulva fedővel Iebo-

30 cukor, 1000 hideg víz.. l'ítva el-0ltjuk. A kihűlt tömeget rudak-
Zölij tinta: anilin smaragtl-ot. ~ldunk,; ká sodorjuk, \·agy papi1os-forn1ába önt

~O ae1dun~ py1·olygnosum rect1fic~tum : iii.k. 
es __ ,1~00 v,..rzbe1~ -. s az oldathoz hozzaele- i }'Jz a.lapan.1-1ugból. tinta úgy készül, 
g} 1tunk JÜ SZJI ~.pot. . , : hog~ 2ü részét 0,5 an-ilinkékkel, 150 víz
. b) ,10 ,m-;,thylzold, 30 hideg vrz, 950 ben oldjuk s addig főzzük, hogy a fo-
fo110. '~1z, . .::0 cu~or. . Jyadék súlya 100 Jegyen. 

Anzl_1:;-_itl~i-ta-ki,~o-rui.tok. Tintapor,9,k: 1~ tjutával í1 t í:rás a litográ·f-kőre 
,:\z a111f11;itn~ta-k1vo~ato~ le1ftebh„ e~o1rt felheugerelYe arra reátapad s azt az 
111~nny1.sege1t ,eg) 11t~r fo~T~ _esov1zzel írásjelek helyén zsíros réteggel vonja 
leo1~tve fala~at.!a}- fol_old~?as1g ~avar- be, 111-ely az ezután következő maratás
g:~t.1?-k -~ k1hules 1ltan uvegcsovekbe uáJ nen1 oldódik Je ·s-·a Jcn1al'ás után a 
tol!.ogetJuk. _ . _ . _ . fölhenge1 elt f"P~1ék csak a kie111elkedö 
. l1 c;,_kete 

9 
?_niltntl.nta-k~zt;_.onat:' 2.a, an1- (Ueírt) kőrész.eket festj 111eg 

bnzold, ... „J J?oncea"?-, 2.J phenolkek, ~ Ai autog·1 úf-1 inta közö11séges papi1 o
Cf!.kor, 1 kal1un1 l~1sulfu1?su1n _keve1·e- son szétfolyik s ehnosódó írásjegyeket 
ke~ I?Ciga1nt:npap1rzacskoh~ teve, ez' ad. A vele \aló íráshoz ez okból n1eg
-i;itob_b1t pa,Pil'·?sba ,b~rkol,Juk, s ezt a felelően Ill'epa1 ált papirost használ-· 
fenti hasznnlat1 utas1tassal ellatott pa- ·ju11 k„ JJ,.e11 uyei·hető a következő mó-
piros-szalaggal leragasztjuk„ (lon: · ' 

_Ibolyaszí-nú anilin.tin-fapor.: 6 n1ethyI- }<.'i11oui, en~y vezetlcn papi1ost széles 
'iol~tt, .}O. c„1~kor, 2 oxalsav._ _ _ 111áz0Jóccset1nl bekenünk 10% filtrált 
11asolotrnL_a]1~z.,a 1n,ethylv1o)ett két- zbela1.h1oldattnl s ha ez beivódott, 5%-

szei~s n1e_n:1~·1.seget (12) vessz1~k. , os tanninoldattaL E rnűveleteket apa-
Kek c!1uf1ntintupor: 6 resor,c1nkek, 20 pil' IllinLlenkori 111egszárítása után 2-5~ 

eu~~r, i_ (:xa~sa\c . . szö1 hnnétel.-iülc i\.z utolsó bevonás után 
. ~~~solpt~11ti1l~?cz .. 11:111 6, hanen1 12 re·- a.papirost l)engel'elj,üJ:r s en·yhemeleg, 

:so1 ~~1~.~~l~ct.: (' s~.1~ui... .. ,- . snl:iyos \~asa]oval sin11tJuk. 
Voro~ ,u11l 11, t1 ,1„ apo1 „ 10 eosin, 30 cu- ]:., papn·oson a legfinomabb vonások 

kor ·em sód 1 k 1 'l ' l'd k :1tásolüti11táliuz 15 eosin és 30 cukor. ~ lJJO. 1 a e s e esen inaso o na ·· 
An il inti nf-o-ki ronatok t.ablettálcban. 

}~gy tabletiii.1, ().1 liter forró vízben ke
''ergetéssel oldunk; ekkép iskolatintát 
11;\ el'ünk„ I1·ótiniához két tablettát, rná
solótintához háro111 tablettát oldunk 
egy· decílite1 vízben„ 

Fekete tintá/1oz.:· 5 anilinzöld, 5 pon
eeau, 2 µhenoiké.k, 2 kaliun1 bi8ulfuro
su111, 6 te.icukor 20 db tablettára. 

lúol;1Jaszí11ü tin.fához: 6 n1et]1ylvio
le1t, 12 tejcnkor, 2 oxálsaY, 20 db tab
lettára 

K"ék tintál!oz: 3 1esorcinkék, 14 tej.
cukor, 1 oxálsav, 2-0 db tablettára, 

,Zöld tintához.: 10 rnethylzöld, 10 tej
cukol', 20 du tablettára. 

Vörös tiutál!o:z.: 15 eosin, 5 tejcukor, 
20 db tablettúra. 

Autográf-tinta. 
Litog·1áf-kő1e való átvitelre. 

IJcr:r.seny„f in ták„ 

~5 hocn1otcln, 
1000 riz. 

l.2-1;) li aliuni ch 1 oniicuni fla1)um~ 
1 ka 1 (Jo/ ~·av. 

A be1 zseu;y fukivonatot föloldjuk 900 
vízben, a kaliu1nchro111átot 10:(). vízben 
8 ez utóhhi oldatból az előbbihez annyit 
adogatunk hozzá, hogy 8ötét, kékesfe
kete foJ;vadékot kapjunk. 'légiil a tin
tához adjuk a karbolsavat. 

b) 4(J extl'::ictun1 ligni canipechiani-t 
660 vízben gőzfü1 dön oldunk, hozzá
csepegtetjük a következő oldatot: 2 ka
liun1 bichronlicun1, 50 ch1ón1tin1só, 10 
oxálsav. 150 víz s a folyadékot ID·ég 
egy f'éló1 áig: a vízfürdőn 90 fokon tart
juk s 1 1Ht•1 n;\ j n1cnnyisé.gében oldunk 
15 arabgun1ndt és karbolsavat. Két-há
ron1 napi állá~ után a f"'ol;yadék tisztá-
.iát leöntiiik. 

300 sár_qa.viaszt Sötétfeket{'. könnJ en folyó, jól szá-· 
megolvasztunk s ad.dig hevítjU}r, rníg radó s tcndkfviil olcsó iskolatinta. 
llaLzása n1egszűllik, ekko1 hozzaolvasz- b) 40 haPniatein, 40 tannin, 2000 víz 
tunk 1 oldatához liozzáadjuk 125 víz, 12 vasgá-

125 sellakot, i lic, 20 oxálsav oldatát s az elegyhez 
lüO tna.stix-ot, ; kava1·uuk 16 am111oniákszódát, hogy 

10 
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gyenge lúgos leg:ren (lú~fölösleg a 
haem.ateint kicsapja„ ezzel szemben az 
eixálsav hathatósan védi a fer1-osót 
az oxidáliístól). Végül hozzáadunk 110 
melegvízben oldott 14 sárga dextrin! és 
40 karbolvizet (6%-os), 

e) 150 extra.ctum li,gni campechiani, 
10 liter víz, 30 dextrin, 60 timsó, 5 ka
lium bichromát, 5-10 oxálsav. 

d) 400 extractum ligni campoohiani, 
10 liter víz, 30 dextrin, 50 chromtimsó, 
20 oxálsav„ 

Gallus-ber zsenytinta: 1 kg guba<Js
por, 1 kg vasszulfát, 1 kg arabgu.rnmi, 
1 kg laooet, 8 5 liter víz, 25ü lignum 
ca.mpechianum . . l\. há1 om első anyagot 
a faecettel több napig áztatjuk s a 
. szüred,éket hozzáöntjük a berzsenyfa 
főzetéhez. 

1lfásoló berzseny-tinta;· 30 ammonium 
oxali·cu1n, 30 alun1inium sulfuri.cum, 8 
acidum oxalicun1, 800 víz, melegítéssel 
készült oldatához hozzáadunk 5 kalium 
bichromicu:rn-ot 1.5 acidum salicyli
cumot 150 vízzel s tizennégynapi állás 
után a folyadék tisztáját üvegekbe 
töltjük, (Koronatinta. Diet.) 

b) 10 tin1só, 2-0 kupri-Bznlfát, iO hae-
111atein és .fű glicerint 48D vízben forra-
1ás~~al oldunk s a. fol;y adékot 111egszür
jü;{. V agy lOLi exira.cturn ligni can11h~
chian:, 4 fexru.1n .suliuricu1n 1 kaliu111 
ch1·„rni~~nnL fia' u.m, 8 indig~karmin s 
10 g]it~rin, ~lÜO víz. (Lehner,.) 

e) 240 gubacsot, 120 lignum campechi· 
annn1 re;;zel(.'\! et, 6000 vízzel 3000-re be
fözzük s a folyadékot megszűrve, hoz
záöntjük a követk.ezőkből készült olda
t.ot: 120 fenoszulfát, 30 kupri-szulfát, 
9!] a1 ahgu1nn1i, 30 cukor, 625 víz„ A tin 
tút n1·ég· egysze1 átszűrjük„ 

d) 100 l1acn1ateint 500 ,„ízben főzéssel 
o~dunk, az oldathoz hozzáadunk ;)fl an1-
n1oniáktimsót, 15-20 kaliun1 bioxali
cun1-ot. lehűlés után cseppenként ;) ka
liun1 bichro1ni.eunn1ak. 50 'ízben \aló 
oldatút .~ fjntát YÍzzel 1000-1 e hlglt-
juk . 

Ibolya.kélt n?á.Bol ó be1 ZS( nJt-ti nta: 50 
haematein. 50 an1n1oniun1 oxalicun1, 10 
alu1nhüu1n sulfu1 ic-uni. 15 .eukor, 3 
oxálsav, 800 víz. G kaliu1n blch1·on1i
cu1n, 1„5 szalicilsaY, 150 YÍZ 

Ibolya 1ná,50/ó be1 zscnJJ-finta .: 80 
haen1atein can1peebiani, 40 a111111oniun1 
oxalicum, 20 alun1iniun1 sulf'uricu1n, 10 
cukor, 5 oxálsav, 800 víz, 5 kaliu1n bi
ohronlicum, 15 acidun1 salicYlicu111, 150 
víz. lCészítés, nlint fent ' 

Tintapor ber zsen.vtintához: 100 hae
matein-t kevés Yízben oldva .. az oldat
hoz 3 kaliun1 bich1on1ic1Ún oldatát 
<?ldjuk hozzá, htpúrologtatjuk szárazTa 
es pol'ítjuk. · 

. Utasítás. E tintapor 30 grammját 
eg-s· liter .fo1 ró 'íziben oldjuk. 

b) lOOü haematein, 10 kalium ehromi
cum, 1 indigokarmin porát keverjük„ 

Utasítás.: 100 gramm egy liter fOIIÓ 
\'·ízre. 

b) 70 ext1actum ligni campechiani 
g·allireum, 2 kalium bich:r omicum, 50 
chrom-tim,só, 10 oxálsav, 15 szalicil
sav„ 
Ibolyaszínű másoló-tinta.lcivonat.: 100 

haematein, 40 aluminium sulfuricun1, 
60 kaliun1 oxalicum neutrum, 20 ka
liun1 bisulfuricum, 4 k.alium bichron1i· 
cum, 1.5 szalicilsav„ 

A .port cse1épedényben eg;,· litex fo1-
1ó esővízzel leöntve, fa1apáttal 10 per
cig ke-verjük s kihűlés után háron1 
napig ülepítjük A folyadék tisztáját 
leöntve. üvegcsékbe töltögetjük. 
Vöriis.színű m.á .;olóti11t'apoJ ;· 100 hae

n1atein, 40 alu1niniun1 öulfuricun1, !O 
kaliun1 oxalicum neutrun1, 2G kaliuu1 
bisulfuricum, 3 ka1ium bich1·01nicu11:. 
1.5 szaliciJ.savporát keve1jük. 

I'\észítés, utasítás, rnint C"lőhli 

Gallus alizarin.tinta„ 

ll 
250 - fc·11um sulfuri.cu.'ln, 

300{1 4üü .oubacsvor, 
500 150 faecetes, törnénv 11 a~oldat, 
150 5H indigokarrnin. 
500 100 aJ"a.bgunimi, 

4000 lOü faecet, 
4üü0 1000 víz, 

204 - gyüniölc.s-cuko1. 
.1.\ gu·bacsot a vízzel és 50 faecettel 

nyolc napig ii.ztatjuk. Ezután hozzáad
juk a faecettel készült tö1nénv vaspor
oldatot s ha a keve1·ék fekete lenne, 
kern-ké.1rt annyi ecetet, hog;y a folyadék 
-;zine nu~,g;zöldii] jön s Bbben oldjuk az 
indigokarn1int. 

E tinta az acéltollat egyáltalán nen1 
tá1nadja Ineg (lehne1.) ~.\. fpnti I szá
n1ú előb at másolótinta. 

b) 120 gubacspoi, 50 Hsszulfát, 2 
oxálsav, 15 a.rabgun1111i, 3 indig-oka1-
1nin, 1-0-00 víz 

e) Gallusanthracen.tinta: 1600 ,„íz. 
80 t.annin, 11 gallussav, 12 sósav. 2~J 
f.e1 riklorid oldatához 15 n1e1"hylk.ék, 5 
indigotin, 23 glicerin, 15 .cukor, 15 kar
bol:-:;aY-keve1 éket adjuk hozzá. 

d) 100 lite1 Yír,ben feloldunk ."5 kg· 
tannint 50 liter n1eleg vízhen pedig 
045 kg 'asgálicot A két oldatot össze
kcYerve, hozzáadjuk 4.5 kg kénsav- és 
20 kg indig-ószulfósaY kevc1·ékét n1;ijd 
12 kg glicerint (28" Bé) JR fehér cnkor
nak 25 lite1 vízben való oldatúi Ps 15 
kg nye1s ka1 hol:-;a v 
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Gallus-tinta. 

5 kg tannint és 
1.5 kg gallus-sa vat 
100 liter vízben oldunk, 

b) 60 tannin, 4-0 ferrum sesqnichlora
tum solutum (va,gy ferrum sulfuri
cum), 0.5 acidum pyrolignosum, 10 
gummi ar.abicum (dextrin), 5 anilinkék, 
890 víz. A tanint 445 vfaben old
juk, hozzáöntjük a ·Savval és 445 vízzel 
elegyített vaskloridoldatot s a keveré
ket rézüstben vagy emaillozott bádog-
edényben addig főzzük, míg az ibolya

az·- kékszín piszkos zöldbe csap át. Aztán 
hozzáadjuk a gummit s méi ötnapi ál
lás után az anilinfestéket \Diet) 

4.5 kg 33% száraz anyagot tartalma
:zó arahgU<mmioldatot teszü·nk ihozzá és 
beleöntjük 

3250 g vízmentes ferrikloridnak 
10 liter víz.ben való oldatába s 

után 
0.5 .kg tön1énysósavat és 
0.5 kg fehér·cukrot adunk hozzá s vé

gül a penészesedés meggátlására 
- -0.5 karbolsavat .s át meg átkeverget
\ e ü]epítünk s a kész tintát palackokba 
fe;itjük. 

Tóniinőségű tinta . 

Gallus-másolótinta. 

e) 40 tannin, 20 ferrum sulfu1icun1~ 
0.5 oxálsav, 0.5 citTomsav, 5 arabgum
mi, 2.5 anilinkék, 1000 víz, 1 karbolsav 
Készítés mint előbb. (Bienert.) 

lrodatinta;· 10% vízzel és 5% kénsav 
val pörkölt 100 gubacsot 500 vízzel más
fél óráig főzünk, s a folyadékot leönt
ve 400 vízzel egy óráig s 300 vízzel eg~·· 
félóráig újra főzzük s az egyesített fo-

JOUO gallustintaalavoldat, lyadékban oldunk 25 ferrum sulfmi· 
25 a.rabgummi, cum-ot és 25 arabgummit. 
25 glycerin, Normál gallustinta: 23.4-25 tannin, 

13 ponceau, 7„7 gallussav, 30 ferrum sulfuricum, 10 
1.3 anilinzöld. sósav (fs 112), 10 arabgumnri, 1 kar-

A gun1n1it kevés vízben oldjuk, hoz- bolsav, 5 anilinkék, 920 víz. A tannint 
~aadjuk a glicerint, az anil~nfest~kek~t 20ú vízben oldjuk, aztán külön-külön 
.e:-. az alapoldatot, a folyadekot t1z11n~t oldjuk a vassót a sósavval 200, a gun1-
pí:1 cen át fo11ásban tartjuk s vegul 1 mit 300 s az anilinfestéket 200 vízben 
hozzáadunk 1 Előbb a vassóoldatot öntjük a tannin-

1 karbolsa1)at i oldathoz, aztán a gummit, a keveréket 
s vízzel kiegészítjük 1 literre. Fekete zárt edényben nyole naJJig· ülepítjük 
tinta. A folyadék tisztáját leöritve, hozzáönt

_,:J./iza1 iu tintához.: 7 száraz indigo- jük az anilinoldatot. (.Schlutig és Neu-
karn1int mann). E tintával írt ·írás alkoholban 

Kfk tintához;· 2 phe·nol-kéket, 0,4 pon- n.em fut szét .s napfényen el nem halvá-
cean-t é~ 0. i anilinzöldet, nyodik. 

lbol:va tintához: 2 phenol-kéket, 2 
ponccan-t és O 3 anilinzöldet. b) 40 tannin, 25 ferr.tilll sulfuricu111, 

P'iro.8 ti-ntához.: 4 ponceau-t, 0.6 phe- 15 arabgu1mmi, 5 ~nilinkék, 15 faecet, 
nol-kéket. 0.3 anilinzöldet 90{) víz Készítés mint előbb (Buchheis-

Zöld tintához: 4 anilinzö!det, 1 phe- ter) 
nol-kéket és 0.3 ponceau-t adunk. (Diet.) e) 40 tannin, 22.5 ferrnm sulfm icum, 

b) 120 gubacs, 3() ferroszulfát, 2(} arab- 15 cuprum sulfuricum, 15 gummi ara
gun1n1i, 10 krumplicukor, 1000 víz, l bicum, 15--00 faecet, 3 kénsav, 2„5 ani-
kaTholsav. (Lehner.) linkék, 1 liter víz, 

e) 100 gubacs, 33 ferroszulfát, 25 arab- dj 4 gallussav, 6 .. 5 ferroszulfát, 16 
gun1111i, 250 ecet, 750 víz, híg kénsav, 13 aiahgummipor, 0.3 kar-

Két-három heti állás után a folyadék bolsav, 12.5 glycerin, 0.15 phenol-violet
tisztújában föloldunk 30 cukrnt és 10 te, 640 víz .. A fenoszulfátot, gumrnit, 
anilinfestéket. (Fehr.) karbolsavat, glicerint és hígított kén-

Kö.zö·r1.séges gallus irodatinta." 200- savat 25(). víz.ben n1elegítés nélkül old-
3flü galJusiinta-alapoldat, 800-700 eső- juk, a gallussavat pedig 150 forró víz
víz, 30--40 a1abgummi, 1 karbolsav s a zeL Az utóbbi oldathoz az elsőt forra
következő anilinfestékek: lás közben a.dogatjuk hozzá s a papiro-

/l'ek.rtr~ 1.8 pheno1kék, 11 ponceau, son átszűrt tintában oldjuk a phenol-
1.2 anilinzöld kéket. Kékesfekete írást ad 

Ibolya: 1.8 phenolkék, 18 ponceau, 1 1 o 3 anilinzöld. Okmány gallustinta.:· 400 gal u:..;lin <.1-

J{éli.;· 3.6 phenolkék, 0„3 ponceau, ().3 alapoldat, 600· esővíz, ·15 .aiabgun1mj, 1 
aui1inzöld. karbo1sav„ Készítés é.s festés, mint a 

Pi.ros;· 3 6 ponceau, 0,6 phenoikék, o 3 kfizönséges irodatintánál. (Diet.) 
anilinzö]d Tinta, vált-6-k írásához;· 5 acidun1 gal
= Zöld:· 3 anilinzöld, 0.9 pheno1kék, 0.3 Jicu.m, 2 aeidum picrinicum, 0„5 bora.x, 
})oncean. 20 liquor an1m-oniae, 50 viz 111elegítés:-

10• 
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sel készült oldatá:hoz hozzáadjuk l ká- l{észítésn1ód, 111int fentebb. 
Jiun1 hydroxydatum 50 vízben való ol-
datát s a keverékét megbarnulásig főz- Haematein-kék másolótinta. 
zük. Kihűlés után a folyadékhoz hozzá- 140 haematein, 
adjuk 3 sellak, 1.5 horax, 200 víz és 4 2000 víz oldatwhoz hozzáadjuk 
anilinkék melegítéssel készült oldatát. 14 vasgálic és 

Receptur a - gallustinta." 30 acidu·m 2() o.xalsa1; 
tannicumot, 2 acidum pyrogallicun1ot, 140 vízzel készült oldatát, n1a.id 
2-0 ferrum oxydulatum Iacticumot, 20 16 ammoniakszódát, végül 
fe1I"um .sulfuricum purun1ot, 2 pyokta.n- 20 dextrtnt, 
nint és 3ü acidum tarta1icumot 4000 lCO niele.Q vízben oldva, 
n1eleg vízben oldunk s az oldatot né- 1-0 glicerint, 
hány napig állani hagyjuk. A fol;I adé- 40 karbolvizet (6Y,), 
~o~ ezi;itá~, ~~poton, vagy szűrőpap~- , -~ kész tintáho~ 0.~5% agal111afeke~ét 
1oson atszurJUK s meg 15 arabgun1.m1t, es 01% 1netanilsargat oldunk Sötét
oldunk föl benne. - A kész tinta igen j fek-ete .színü 
jól folyik a tollból, sötétfekete marad , 
s n1ásolásra is alkalmas. Hekt.ográf tiiiták. 

1'intakivonatok .oallu.s másolótinták-
hoz:· 75 tannin, 25 gallussav, 2Q kaliun1 l{)fll(} viz, 
bi.sulfurosum, 65 ferrum -sulfuricun1 25 cuko1, 
exsicca:tum, 15 gummi .arabicu1n, 15 tej- 50 _gliccr in, 
cukor porát keverjük s tetszés szerint, J;JO niet/1,1;lvlolrtt, 
a következő festékkeverékek ·valamelvi-. 15 .zöld ra.qu nláfl" a.nllinfefiték .. 
két dörzsöliük hozzá: ·· ,A._ hektog·1áítinták készítésP általában 

Ibolya: 2 phenol-kék, 2 ponceau. : cg;rszerfrbb, niint az i1·ó- és uiásolótin-
]{ékesfekctc.· 3 phenol-kék, 2 aniHn-; táké. ,Jó hcktog1.úfU11Lát kap az 1-n1ber 

zöld, 2 ponceau. : a következő 111ódo11: 200 gr 'íznek és 
~(~k; .. 5 phenolkék, 0.5 ponceau, 0„5130 g·1. alko.holna~ az ~le~,~·ét .n~e~·feJi:lő 

a111l1nzold„ . ]01nb1kban tetszessze11nh anl1111fest-ek-
P-iros,:· 6 ponceau, 1 phenolkék, 0.5 a.ni- kel n1integ:v 10 napot át á11ani hagj-·"juk, 

linzöld. lehetőleg· n1agas hőn1é1 séklctű helyen, 
Zöld.: 6 anilinzöld, 0.5 phenolkék, 0.5 hogy az oldat telítődjék Az utolsó na-

ponceau. pon a 10111bjk súlyát (tartnln1ával 
Utasítás. A port ·cserépedényben le- együtt) .n1egn1érjük, !j a szesz eltávolí

önt,jük egy és negyedliter forró esővíz- tása eéljából vízfürdőn n1elegítjük. A 
zel s 10----15 percig gyen,ge forrásban szesszel elillanó víz súlyát, isn1ét meg .. 
tartjuk. Huszonnégy óra mulva üveg- -1nérve a lon1bikot, lcpáJolt vízzel utá
be töltjük s ezt lazán pincébe helyez- na jótoliuk. A kész tintát 1eü1epítve és 
zük. Egy-két hét n1ulva a tinta tisztá- leöntve,_vagy papi1·oson átszíírve, 1nint
jái leöntjük. egy 0.4%-nyi karbolsavval elegyítjük 

b) 30 tannin, 11 fe11u1n .sulfuricu111, 5 A v.issza111aradó festőan}·agot el is dob
a1·abgummi, 3 -cukor 3 anilinkék pora. hatJuk, 1nert nen1 tariJa iueg az e1e-
Egy liter forIÓ vízb~n oldjuk. rleti, intenzív fe-stőképességét 

Alizarin tinta.por.: 90 tannin, 3 ben- Fekete.: 1-0 n1eth~- lvio1et1c. 20 uigro-
zoesav, 5 indigoka1n1in, 4 cukor, 9{) sin, 30 glicerin, 5 a1·ab gu1111ni, 60 -spi1i
v.asszulfát, 15 kalium bi.szulfit, 40 !ns; b) 3 lÜgrosin, 8 borszesz (70%) 1 
konyhasó.. acid. acet„, 10-0 víz éR 2{) glicel'in. 

,A por 1~ g1a1nrnját eg~- lite1 fo11ó IbolJJa.:· Kék és pilos aa, vagy anl1ln-
v1zben oldJuk. (Hell.) violette, pl. 1 n1ethylviole1.t, 2 a-cid. 

Okmánytintak-ivonat: 36 tannin, 12 ac{-1. cHI. 2 aqua dest b) 2 HH~thyl-vio
g,allu-s-S'av 10 kaliun1 bisulfur-0.suru, 32 1P11, 4 víz, 2 higítoit eceü:;aY. e) 10 n1e~ 
ferrum s~lfu1 j-cu111 exsiccatu1n, 1;) al'a'b- ihy ]-\ iolett, 70 víz, 10 borszesz. 
gu1nn1i. ]{éfí· JO 1eso1cinké.k, 1 híg ecetsav, 4 

A készítésj utasítást lásd fentebb. µ;lic<>rin, 10 spü itus (90)„ 85 fo1TÓ víz„ 
b) 2.5 acidun1 benzoicu111, 25 fer1u1n T\feJegítéssel 

sulfuricu1n exsiccatun1, 25 cukor, 40 J-Jirof'i:· lO g':'I én1átfuchsin, 10 bo1szesz, 
konyhasó, 50 tannin porát keverjük. 2ece-tsav,10 gu111111i arab., 70 aqua vagy 

E port egy liter forró vízben oldjuk b) 2 fuc'hsin. 8 víz, 1 bo1·szesz. e) 10 gyé
/1 odatintapor .: 24 tannin, 8 gaJlus- 111.ántfuchsin, 10 .spi1itus, 10 gUcerin, 50 

sav, 6 kaliun1 bisulfurosun1, 20 ferrum aqua. 
sulfu1icnn1 ex~;iccatun1, 15 a.1abgununi. Zöld: 10-15 anilinzöld, oldható, 10 

b) 15 tannin, 5 gallus-sav, 3 kalium glicelin, 50 aqua, 10 spiritus (90%). b), - --~~
hisnlfur-0su111, 13 ferrum sulfuriCum ex- 15 n1alachitzöJd, 17 szesz, 15 g]iceiin, 45 
siccatun1, 20 arabgun1mi víz. 
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Kitörölhetetlen tinták.. 
Váltók írásához 

5 acidum gallicwm,, 
2 acidum picri-nicu·m., 

0.5 borax, 
20 liquor amnioni-ae, 
50 víz 

Ii1elegítéssel készült oldatához hozzáad
juk 1 ká1iun1hidroxid 50 vízben való 
oldatát s a keve1éket megbarnulásig 
főzzük. Kihűlés után az oldathoz hoz
záadjuk 

3 ,r;e/lak, 
2.5 bora'.\. 

20() ví.z, 
4 anilinkék 

Kék-tinta, Ber linkék-tinta; 30 kalium 
ferrocyanatum flavum-ot oldunk 600 
for l' ó vízben, másrészt 15 ferrum ses
quichJoratum-ot 50 vízben s ez utóbbi 
oldatot keve1getés közben az elsőhöz 
ön!ögetjük. A keletkező csapadékot pa-· 
piros-szűrőn vízzel addig •mossuk, mig 
a mosófolyadék kékülni kezd s ekkor 
lepárolt vízzel 1000-re egészítjük ki E 
sötétkék-tinta határtalanul tartós. 

Sárga tinta gummi guttival: 10 gu1n-
1ni gutO, 5 arabgummi, 10 spiritus. 30 
víz 

Zöld tinta: 30 indigokarmint oldunk 
6()-0 vízben 3--4 pikrinsavat és 20 arab
gumn1it 350- vízben s a két folyadékot 
összeöntjük. 

Zöld ch rom-tinta.: 10 kalium biclu o-
111 elegí1és8el készült oldatát. n1icun1ot 10 sósavval po1cellánedényben 

b) 60 sellakot és bor axot 686 vízben egy óráig állani hagyunk s ekkor 10 
főzéssel oldunk, a ki:híílt és vásznon át- alkoholt öntögetve hozzá, ,a forróvá és 
szfüt oldatban föloldunk 30 arabgum- zöldessé vált folyadékhoz addig hin
n1it, 10 anilinfeketét (nig1·osin) .s hozzá- tünk natriun1 carbonicun1-port, nlÍg 
kever\'P 2CO ·barnaszénk-i'vonatot, vízzel pez::;gés rnutatkozik, illetve zöldes ~sa
kiegészítjllk 100-rn A barnaszénkivo- padék kezd leülepedni.. A folyadekot 
natot kasseli barnából (harna:-;zérnnull) egy hétig álJani hagyjuk s a kiválott 
an1n1oniával és kevés spiritusszal tö,. i isó~ülr-clékről leöntve, mintegy 30· vízzel 
n1énv1 e készítjük s az a1nn1onia elüzé- 'kellő színűre higítjuk s oldunk benne 
sére · hepúrologtatjuk annyira, hogy 1i10 arahgnn1111it.. Az e tintával nyert 
kivo11al H barna ,szénne.k feleljen ineg : ír-ás zöld szí1ie Yá1tozatlanul megma-

i ind 
Különleges tinták 
Szalon- .sfh. tinták Lakk-tinták 

; I,~é111- ii' P0 '- és po1cellántá1gyakra való 
~\z anilin-tinták n1ellejt szalon,-ti~1ták I ' ~ íráshoz 

előállítá:-;ára egyéb festöanyagok is 
használatosak Ezen tinták előiratait, 
egyéb különleges tintákkal együtt az 
alábbiakban közöljük: 

(
1elluloidleniezekhez való tinta.: 15 

tannin. JO ferrum sesquic:hloratun1, 100 
aceton:.!\. csersavat és vaschlo1i.dot kü
lön-külön oldjuk 5-0-50 rész acetonban 
s az oldatokat keverjük„ 

J5-20 ba.rna gya.nta{i1niszt s 
150 denaturált .sz~sz, 
1 meth.ylviolett · 

oldatát részletenként hozzáöntögetjük a 
küvetkező oldathoz 

30-35 bor a.x, 
250 ·víz. 

b) 5 lá1npakoron1, 15 dan1n)a1-lak.k, 
Co< !1rnille-t·inia.:· 1 coceionella-po1 t, 10 firnisz, 10 kopálbalzsam, 1 ricinus

el<lörzsö]ünk 0.5 ammonium carboni- olaj, B-4 siéCativ. E tintával direkte 
cum-inal és 100- vízzel s a keverékhez üv.eg'l P, bád-0gra, papirosra .stb„ ]ehet 
huszonnégy óra mulva annyi vasmen- íiui 
les timsót ,(4--5 részt) adunk, hogy a 
tinta színe élén,k vörös legyen. e) !\.szfalttö1meléket benzolban ol-

Fehértin.ta;· 100 ·magnéziumo:rj_d, 20 dunk s az oldatot 15-20% kőszénkái
kréta, 25-0 ·zinkoxid, 630 gum-mlnyál.ka ránnya] elegyítjük Elpusztít:hatatlau 
{mucilago) tinta. 

b) 5 ZnO, 10 ammonia (5-20%) vagy Fehé1 u~·eg- vagy fémjelző-tintát 
5-50•% NaOH). nyerünk, ha s-ellakoldatot iszapolt kré-

Fényképek ,jelzéséhez 'Való tinta: 10 tával keverünk. 
kalium jodatum, 1 jod, 1 arabgummi, Mmó folyadékok edé.nyére 60 sel-
00 víz E tinta fényképek sötét részére lakot, 90 boraxot oldunk 900 forró víz
fehé1en ír. ben. A forró oldatot megszűrjük s hoz-

lndiao „ tin-ta: 10 indigokarniin, 90 záadjuk 24 .~nigrosiu,_ 1 _tanniIJ-. 0„3 pik; 
víz, 1.5 arabgummi. 1 rinsaynak 4a ammon1a es 2-0 v1zben valo 

Karmin-tinta. Piros tinta karminnal:· 1 oldatat 
990 karmin-oldat (1%-os), 10 cukor, 1 E tintát .iólzá1ó edényben tartjuk„ 
szalicilsav. (Hager) 



150 

Ruhajegyző tinták„ 
Atramenta pro vestibus. 

25 a.r gentum nitricum fusum, 
60 ·víz. 
25 _qummi arabiettm, 
35 natrium carbonicum, 
50 ammonia, 
5 fuligo 

kevei ékét l>-6 pei cen át megfeketedésig 
főzzük, 

E tjntával való íráshoz lúdtollat hasz
nálunk, s az írást forró vasalóval lesi-
1nítjuk„ 

b) 25 argentum nitricum, 15 arabgum
lni, 61) ammonia, 2 fuligo vagy indigo„ 
1-Ia 15 helyet 25 ,gummi arabicumot ve
:-;zünk, a tintát üveglapra kenhetjük s 
kaucsukbélyegzőt haszi1álhatunk a ru-
ha ielzésre„ -

e) 35 cuprum sulfmicum-ot oldunk 
50 an1moniában s hozzáadunk 15 argen
tu1n nitricumot, másrészt 10 natrium 
carbonicum-ot, 10 dextrin-t, 60 borkö
vet és 5 cukrot oldunk 80· víz.ben .s a két 
oldatot összeöntve, hozzáadunk kevés 
Yízzel eldörzsölt 1 fuligo splenlens-t. 

d) 6 argentun1 nitricum, 10 arabgu1n
n1j, Z5 ammonia, 15 cuprum sulfuri
cun1, 10 natriun1 carbonicu111, 34 víz. Ké
szítés mint a cJ-nél. 

]{ék ruhaje,qyző tinta." 20 uairiun1 
hy(h oxydatun1 1000 vízben való olda:tá
Ya1 10 indigoport és 20 ferroszulfátot 
H napig áztatunk 111íg az indigokék in
digofe-hérré redukálódik. :E~kkor a tisz
tájáí leöntve kevés anilinkékkel n1eg
f Pstett 1(1. ,rnucilago gun1mi arabici vel 
keverjük. Az írás kezdetben zöldes, a le
vPgőn azonban sötétkékké lesz s oly 
tartós, hogy csak klórgázzal pusztítha-
tó el -

r" í.:z·álló anilin-1 u!ta}e.oyző tinta: I. 8, 
cup1 nm chloratun1.-ot, 10 natrium 
ehloratum-ot és 6 ain111oniun1 chlori
c11n1-ot oldunk 60 vízben, másréRzt II. 
HD anilinchJoriclot és "30 arabgununit 
L:.ü g·licerinben és 180-H vízben 

Hiu.;ználat előtt a I. oldat egJ-: iészét 
kevp1,jük a II. négy részével. 

E tintánál az anilinfekete a szövet 
szálain keletkezik. A váRzonból ludtol
lal Yagy bélyegzővel való jegyzés előtt 
a ke1nényítőt jól kimossuk. 

A tinta zöldes színe mosás után , á
lik egyre feketébbé .. 
Bélyegző-tinta fehérneműhöz, oldha· 

ta.tlan.:· 10 cuprum sulfuricumot 15 
chloranilin-nal finoman összedörzsö-
1 ünk, hozzáadunk 5 dext1 int s elegendő 
gli_ce1innel péppé gyúrjuk. 

ötszörös mennyiségű dextrin-t yáve 
bél;vegző pasztát .is gyu1hatunk e keve
Tékből 

E festék előbb halványzöldsziníí, de-
vízgőzzel é1intkezve mosás közben 111e-g
feketedik. 

b) Ki nem mosható fekete bélyegző
festéket kapunk a következő előirat 
sze1int is: 

20 cuprioxidot és 30 ·SÓ.savas anilint 
külön-külön jól eldö1zsölünk s aztán 
gondosan keverünk 10 dextrinnel "A_ ke
veréket azután 5 glycerinnel s annyi 
vízzel dörzsöljük e], hogy egJ nemű, 
lágy pépet kapjunk, amelyet sablonok
kal és .szőrecsettel alkalmazhatunk. Ez 
eljárással a .szöveten és a .szálakban 
anilinfekete keletkezik, arnely főzés köz·· 
ben nem bornlik el. 

Vörös ruhajegyző tinta:· I .. 25 natri
u1n car bonicum-ot és 25 arabguinmit 
oldunk 12-0 vízben .. Ez oldattal a vász
nat a jegyzés helyén átitatjuk, azután 
II. 1 platinaklorid 20 vízben való olda
tával irunk s a sz-áraz írást 6-lü .Htau
nochloridnak 100 vízben való oldatával 
hened,,esítjük, n1il e a vörös -;zín azon
nal előtűnik. 

b) I.. 5 oxalsav, 10. arabgu1nn1i és ao 
v·íz oldatával a fehérnemüt benPrlvesít
ve és .szárítva a következő tintával 
ii·unk reá: II. 3 aurun1 natrio-chlo1 u-
tun1, 7 arabgun111li, 30 víz. 

e) 30 fo1Tón lt>-lí1ett 'izf>R eosiuolda.t 
5 vízüveg. 

d) 10 sár kánJ- vé1 t és 10 ezüstnit1 átot 
pár csepp vízzel n1egnedvesítü11k s 10 
fehér dextrin hozzáadása utún allll\ i 
glicerint .keverünk hozzá~ hogy- az. <~g-é8z 
nyon1dafestéksürüségű leg;v eu. 1-laszná
latnál a készítn1ényt posztó ,-agy Ht'
]ye111párnára. kenjük s a guuullibélj (~g„ 
zőt kevés olajjal vonjuk b(~. A. lellJ-O
n1atok gyorsan száradnak é" idpnfizfíj„ 
hatatlnnok 

Szi1npatetikus tinták. 
- Atramenta chen1iea 

Sziinpatetikus tintáknak ol::-, ~111 io-
b adékokat nevezn<-'k, a1nf•J,:ekkf~I il•t. 
í i ó sj!'gyek csak nielegítésI e,· uanfén) eu 
vagy vegyi hatást Plőicléző fol\"adé-kok 
hntására tűnnek elő · 

k'ék színben tiinik el{) az í1ás t'g'y~ze·-
1 ü 1nelegítésre, ha a következő tintfr
\ al h.unk: ] cobaltun1 chloratu1n \·agy 
cobaltun1 uitricun1, 9 ,:íz, öt CSPJ_)p gJy
C('l"ill 
· -__ 4_r~nyí1ás." 10%-os au111111 llatrio 

chloratun1oldattal irunk s a száraz pa
pirost 10%-os oxálsavoldattal ecsetel
;iük be .. A papiI ost új1a szárítjuk. aztán 
sinlitócsonttal f'ényesítjük, a1nikor is 
az jrá~~elek fémes aranyfényben i iin::
nek elo. 

Barna .szinil frás tünik elő, ha 1 ka
liu1n fe1 iocyanatun1-nak 25 vizl)eu való. 
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oldatá,· al i1 unk s a száraz papi1·ost 2 i sebb azt egJ paraffindarabba vájt üreg
c_up1urn ~ulfuricuru nak 50 vízben ·való 1 !Jen vég-ezui. 
oldatá\al ecseteljük be ! e) 10 fluol'arumoniumot, 1.5 chlo1n.,at-

Frkete színben tünik elő az íiás, ha 11·iun1ot .. és 1.6 szó~át .. PS'I'Í~:un}t: s gutta-
1 aciduin- sulf'uricuin cr udun1, 2 cnkor, perchau,vefbe~1 fustolgo tom_~ny flu9r
il'i víz oldatáYal ii unk s a papirost fel- s~Yv~,I- es ~ kensavva~ keverun~„ ~ías-· 
nielegítjük Yesz1·ol 0.;.> fluorka.11umot 1 .sosavban 

b) f . . lf · . - , b . l' melegen oldunk s ez utóbbi oldatot és 
1_ „e111:1111 su u11cun1_2J vrz en_,.a o néhány csepp vízüveget az előbbivel 

oldata' al 1rui:-.~ s a pap1rost tan111110J- kcvel'fük . .._-\z üvegniaró folyadékot kau
dattal ecset-el1uk bP. . •. csukn~intán át benedvesített pösztó-

-C:) 1 hyd1,a1_g~·~u}11 b1~~lo1at1:n1nak ~J !I darabbal visszük át az üvegre. 
\ izben 'alo ,)ldct_tuval rrunk s a J?~J?. 1 - d) Iiás beedzésére 3 rész kénsavas 
J ost staHnochlo)·1doldatial 11edvei·ntJuk 1 Uáiiunniak az l rész animoniurnfluorid
he. , _ , , uak kénsa-\ val folyékonnyá tett keve-
d~ 1 0J~n11cuko1 nak 2J. v1vben, valo ol- réke szolgál. _.._\z ólon1edényben frü;sen 

d;;,taval _1rpnk s a ~~p1r?st kenh:ydro- készült pépet hajszálecsettel vagy lúd--
gen hatasanak tcssznk k1. to11al vi~-„;;zük az· ü·vegr'e. 

,PiroR színb('!I· tűnik elő, az írás, ha hj- (]·ve.rJ- é.s poi cellánjelző írónak; űveg-
;.ntott \ ~1sklo1·1~1ol~attal rrunk ,s a sza- és porce]]ántárg:'\ akra való íráshoz fes
'. ·.az papirost_ k1sse .n1egsav~ny1tott ka-1 tett viaszos pálcikákat is használha-
1.1.~un fe11oc;\·Hnatu111 oldataval .ecsetel- tunk. IlJenek előiratai a következők: 
;nk be. . . Fehér iivegjelző ·írón.,:· 20 cer·esin, 10 
, f.;>J 0.1 ~u1un1 né!-b1o:chlor~tum, 1Hv1zj faggyú, w cerussa. 
11 ash?z es n1egsza1p.das ut~n .stanno- J?ekete ili~eg}elző. írón.: ·!O cere-sin, 30 
C"hloruloldattal valo ecseteles. : fa.ggyú, 10 Jáinpako1om„ 

Sá1 ga írá8hoz;· 4 ,kalium brornatum, ·:l J(ék ürcg}elző írón: 5 fehérviasz, 14 
c'upru;n, sulfurlcu1n, 30 víz Előhívás faggyú, 15 beilini kék, 
ineleg1~essel_ , Tartós í1ást adnak a következőkép 

.. bJ Rez~l~:i_~·1ddal n·unk s a papirost készült ü·vegjelző írónok: 4D ceresint, 
Iohneleg1t,1uk. 2:!: japánviaszt és 32 karnaubaviaszt 

Zöld színben tűnik elő az ÍJ ás, ha 0„1 ö~s~eolvasztunk s hozzákev.erve 5 a.s-· 
nicco]u1n chloratun1 és 2 cobaltum chlo- b-est-po1t (talcu1n), félóráig hevítjük a 
1 aturn lüú 'ízben való oldatával írunk következő festékek vala1nelyikével: a) 
~ a papirost fölme]egítjük. 12.5 párisi kék, b) 10· cinóhel'utánzat, 

!J) 1 uat1iu111 chlo1icun1 25 víz oldata e) 15 chró1nzöld, d) 8 lá1npakoro111„ A 
í1úshoz, előhívóul pedig l'ézgáLicoldat- ké.?zítn1én~'-t .~~tán 25 cn~ ~osszú .ü'::e~;
tal Yaló beecsetelés. esovekbe ont.Juk Yagy sz1v,Juk, krhules 

u!án kitoljuk és fölvagda]juk. Az üre

üvegjelző és fémmarató tinták. 

-ovegiclzésl'e használhatjuk a nat1iun1 
siJicicun1-.ot eg·y-enlő rész vagy felé
nyi kínai tussal kevel've, va.gy fehé1· 
irásltoz 25%-nyi bariun1 sulfu1icun1-
rnal össze-dörzsölve, 

(Jvegma1·ató tinták; 30 fluor-am1no·-
11l_u1not, 15 vlzet, 6 k·énsavat ólomc-sészé
ben keverünk 40 fok C-ra (!) melegít
jük s kihűlés után 6 fluorsavat és 1-2 
tnucilago gun1mi arabicit adunk hozzá 
010111- vagy kaucsukpalackban tartjuk 
el. Hornályos írást ad. 

b) 36 fluornatr iumot oldunk 0 .. 5 1. le 
párolt vízben és 7 kaliumszulfátot 
adunk hozzá .. II 14 chlorcinket oldunk 
0.5 liter lepárolt vízben s .56 tömény !'.iÓ
savat adunk hozzá. IIa·szn·álatnál a két 
oldatot elegyítjük ,s kevés oldott tust 
adunk a folyadékhoz. A keverésre por
cel]ánedény nem alkalmas; legh.elye-

ges maradványokat fö1használhatjuk a 
legközelebbi készítés alkalmával. 

Bádoglemezre antin1onklorid (Liquor 
stibii C'hlorati) nern túltöményoldatá
val Íl':hatunk, vagy a következő lodat
:·aJ: 1 cuprun1 .sulfuricum, 20- víz, két 
csepp sósav s kevés pyr.ogallol 

Cinkleniezre.:· 0„75 cuprum culfuricum, 
0.5 kaliurn chlol'icum, 8„75 víz frissen 
készült oldatával írhatunk, 

Ezüstrnaró-tinta; ezüstre platinoldat
tal Íiunk. az írást ammoniával leöb
lítjük és fűrészporral szárítjuk 

Ón- és rézniaró-.tinta.; 2.5 -cuprum t:iul-· 
fuTicum, 1 sósav, 1 arabgummi, ~,4 am-
111onia, 0.5 lámpakorom, 2.6 víz 

V a.s- és sárgarézmarató-tinta.:· 2 cup
rum sulfuricu·m, 0 5 ecet, 1 arabgummi, 
0,5 lámpakorom, 6 víz. 

b) 5 sósav, 0.5 borkősav, 0.5 salétrom„ 
sav, 120 víz E folyadékkal vasba hetü
ket etetünk. 

,-.--"w~'-~-~~---

----------------------------· 
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IIL Festőmázak. Bevonószerek. Lakkok 

A f.estőn1ázak a tá1.gyaknak nemcsak egyszel'Ű szfnezésé1-e, hanen1 awk 
felületének védő bevonására és egyúttal díszítésére valók„ Ily festőmázak az 
ősidők óta alkalmazott olajmitz-festékek, amelyekkel fa-, fém- stb.. tárgyak 
felületét mázolássa-1 bev.onjllk, hügy száradás után_ védőburkot kapjunk. Az 
olajmázoknál úgyszólván kivét.el nélkül ásványi .festékek a ,színező alkatré
szek, amelyek beszáradó olajjal lekötve, egyúttal födőanyagok is. V,izes máz
f.e.stékeknek a kötőanya,ga vízben oldható Taga,sztószel' enyv, kazein (lefölö-
zött tej) , tt . b , , k b" f, .. 't "k . " Anilin-1festékekkel sz11H'·Ze zs11os evonomaza a 1 OI' en;yes1 o , c1po-
krémek, padlóviaszok, firniszek, olajos lakkok és gyanták, !bevonószerek lak-
kok és politurák .. , 

Bevonószerek végül a fén1e-k és más anyagok ;felületének fén11eteggeJ 
való bevonásá1·a ,szol,gáló -csávák és egyéb készítmény-ek, mely-ek, bár az ~lő,bb 
felsorolt készítményekkel és bevonósze1ekkel nem anológok, szintén e feJezei
be '0.szthatók be. A bevonószerek ismert-eté.sének s-orr.endje -a következő: 

.A.. bőrmázokh-oz tartoznak <a, bőrappreturá.k, bőrfénymázak (suvix9k}, 
bőr krémek (cipőbémek) és a Lakkoknál ismertetett bőrlakkok és lószei szam
lakkok. 

Appr etu1 á-k. Az app1 etur ák a bőr fényezőkr érnek és a hőrlakkok kqzött 
álló fényező bevonón1áz.ak és Lorax-,sz.al és esetleg a1n-n1oniával eJ.szappanos1tott 
sellakkot, továbbá cukrot tartaln1aznak .. A nyersbőrök kikészítésénél is hasz
nált e bőrfényezők drágábbak, mint a csonts?knporral vagy spódiummal ké
szült régi bőrfén:vmázak (suvjksz, Schuh\vichse), de erős kefélés nélkül is szép 
fénylő bevonatot adnak és Yiszont nen1 1is oly 1nerevek, n1int az alkoholos 
gyantalakkok„ _._A.._ppreturák a terpentinolajo-s bő1'festő-zsírok is, 1nelyeket ke
vésbé ·fénylő (matt) 1bőr.felület elérésére használnak. 

tJőrkrénzek. A bői:krén1ek többnyire terpentinolajja] oldott és emulgeált 
viaszszeTÜ anyagokat s esetleg töhb-kev-esebb ''izet is tartalmazó, n1egfelelően 
színezett lágy kenőcsök. 

A terpentinolaj igen .alkaln1ais e krémek vivőanyagához, mert eg;vrészt 
oldja a viasznen1ű anyagokat s így azokat nem kell előbb elszappanosítanl, 
mrásrészt forrpontja 152---15W1 között lévén, ,a krém nen1 szárad be túl1han1ar 
s mégis eléggé ITT;Oisan sz.árazra keifélhető és a bőrbe tapa-dó fényes réteg-et 
hagy annak felületén„ E -viaszos l"éteg a bőrt nén1ileg· vízállóvá ,is teszi. A ter~ 
pentinolajat főleg fenyőgyökér-olajjal (Kienoel), ez utóbbit pedig benzinnel, 
benzollal.' tetra]innal, de.kalinna] _stb„ szokták hamisítani s dz ily hamisítvá
nyoknak vannak 180 ifok fölött forl'Ó r.észei is, tehát nehezen, ,sőt néha egy
általán nem fényesítenek, a benzinnel készült krém pedig 1túlságos gyorsan 
beszára·d. 

A terpent-inolajos bőrkrén1ek legegysze1űbb készítési inódja az, hogy a 
viaszokat megolvasztva, a hevítőlángot eloltjuk s részletenként hozzákavar
gatjuk a vi.aszkeverékhez a kellő menny,iségű te1pentinolajat .. Mode1·n üzen1-
ben a viaszok olvaszt,ását és oldását gőzzel 1füthető zárt duplikátorüstökben 
végzik, melyek visszafolyós hűtővel vannak ellátva„ 

J óminőségű krémhez csak valódi terpentinolajat, karn.aubaviaszt kisebb 
n1ennyiségben kandaJ.iJla-, vagy schellak--via.szt, ceresint, montán-viaszt hasz
náljunk Festésükre vízben oldhatatlan lbázisos anilin„festékek alkalmasak, 
melyeket előbb rendszerint ste.arinban szokás oldani. 

Vizes bőrkrémek .. A terpentinolajos kTémek mellett forgalomban van
nak víztartalm·Ú bő:rifényező krén1ek is. Ezeknél via,sz vag:y- gyantaféleségek 
sellak-v1ia.sz, lúggal, többnyire ,hamuzsírral elszappanosítva és ·vízzel emul
geálv.a alkotják a k1émet, amely tehát lényegileg megfelel a .szappanos p:i
perekrémeknek. 1\._ vizes bőrfénye-1..ökrnél a terpentin teljes mennyisége is pó
tolható vízzel, amikor is a krém kb. 80% víz in-ellett. csak 20%..,nyi .anyagot 
tartalmaz· Ily krémek használatánál a -cipőt, illetve a bőrféleséget időnként 
zsírnemű an~Tagok be-dörzsölésével kell 1puhítani és vízhatlanabbá tenni, bőr
ápoló szerekkel 

Bőrzsírok. A rostos sze1k-ezetü bőr 1ostszálai hajlítás közben .egymás
hoz dörzsölődve súrlódnak s ezáltal törésnek s némi kopásnak vannak kitéve„ 
E súTlódás zsírokkal csökkenthető s ezek a :bőrt vízhatlanabbá is teszik s más
részt megóvja a ken1énnyé száradástól és töredezéstől.. A legcélszerűbb bőr
ápolóanyag a halzsír, mely a bőrro.stok anyagával laza kötésű vegyületet ad„ 
A halzsírt paraffinnal, ceresinnel és ás,ványi -01.ajokkal kenőccsé szokás alakí-
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ta11i. Ily kenőcs pl. .az is1ne1t 010-szlánzsír is, n1ely ·egyúttal bevon.ósze1 is .. 
'feehnika1i ·célo.k1-a, főleg a bőrök puhítá,sára, ma a 1egszé1ese1Yb körben hasz
nálják a művazelint is, 1nelyet ásványi olajnak és par·afinn.ak, vagy ceresin
nek összeolv.asztása útján készítünk. .„:\_ ce1 esin jobbndnőHégű, jól kiönthető 
sín1a n1üvazellnt ad, n1íg a paraffin gy.akran kásás, érdes művazelin-t szol
gáltat. 

_A_ bő1k1én1ek.hez teljesen hasonlóak a ken1ény:fapadlók, bútorok fényesí
tésé1 (' .használt padlóbeere.sztők és padló-, illetve bútorfénye.sítők, azok felü
letének tiikrözővé, fényessé téte-lé1 e Ezeket úgy alkalmazzuk, hogy a tisz
tára sú1 olt, száraz padlót n1indeneke1őtt beeresztjük, vagyis alkalrnas n1asz
száva] bevonjuk. A kemény-fa iná1 a puhább inéhvda·sztól is fényt kap, ezt 
azonban paraffin, vagy ceresin stb„ hozzáadásával szokás Qlcs6bbá tenni. 

_\ padlóbreresztők iendsze1·in1. vize:-. kl'é111Pk, tö1nényebb1e, sűrű.bb1e ké~ 
szít\ e - s azokat használatkol' ·vízzel felereszt've-, a padlóra ecseteljük. Ezek
kel azonban csak hosszadahnas kefélés révén lehet fényes felületet elé1ni 
;\ hE-ere:-;ztett padló 1fényének növelésére, ti.sztánta1'tására és n1egóvásá1a, il
letYf' n1egú.iítására padlófén~ esítőt -szokás használni., 

~.\ padlólén.uesítő nen1 egy éh, rnint \' iaszoknak te1·pentinolajban, nehéz 
bt:nz1nbPn ,stb. ·yaJó oldata olyan törnénJ·en, hogy hidegen kenhető legyen. 
E fén~ esítőkuél a benzin vag~· te1·pentinolaj a padlók zsíros foltjait leoldja, 
s Plpá1 olgása után viasz1éteg n1arad ·vissza, nt('ly- .a padlót fényessé teszi. 

Használhatunk végül szilárd pa.dló-z,-iasz.t is bedörzsölésre. A szilárd 
padlóviaszok közül legolcsóbb a fehér v.agy sáTgára festett paTaffin, ennél 
célra\:eze-tőbben használható parruffin és ceresin terpentinolajjal összeolvaszt-
vn éf> foi:mákba öntve„ · 

Az ola.imáz-festékekhez ,az ásván;y i festék<'kPf finon1an ·Pldö1zsöljük fn-
1lis.szel, .an1it legcélszerű-bb festékdö1zsöJőg:éppel, jlletvp kenőcs1nalo1nn1.al (lásd 
I. kötet 20·2. oldal) vég.ezni. . ..'\„ firnisz és fe~ték hjzonyos súlyarány·ának szen1-
előtt ta1 tásávaL A festékdörzsöJést legalább kélsze1 n1eg· kell ismételni. Előbb 
durvább összedörzsölést végzünk, azután a gép ·n1Pgfelelő beállításával fino
n1abb el<lörzsölést. A por eldö1z8ölésének finon1sági fokát üveglapon ujjunk
kal történő szétsiln-0gatássa1 vizsgá1hat.iuk. l\ niázoláshoz a festéket leno1aj
firnissze1, esetleg kevés te1pentiunel kell higítani. A kés:;; festéket vékony .ré
tPgbP pcsettel .kell fölkenui és egyenletesen ehnázo1ni, an1i faanyagnál 2.lég 
fáradsá.gos :1nűvelet, fén1felü1etpu azonban könnyebben n1cg:\- „ 

„A.z első 111ázolás iendsze1int ne111 eléggé föd, alóla az alapozó n1áz töhh-
11yil e kilátszik, ezért az első festék teljes 1negszáradása után, vagyis ha az 
n1ár 11en1 tapa.dós, a ~n1ázolást 1neg kell isn1ételni.. Ha a n1ásodik fölkenést nen1 
teljesen száraz alapra végezzük, a 1násodik fe.sték1éteg összefolyik az alsó 
1éíeggel s a fi3stés n1ég hónapok n1u]va is ragadós, s ezenkívül a lakkozás i8 
hamarosan repedezik -és lepattogzik róla. Ezt 1nűvészi alajfestn1éll;"1'eknél is 
gyakran lehet tapasztalni, ha a 1nűvész türeln1etlensége nen1 győzi az alap
festés teljes m.egszáradását bevárni. _A_ festékréteg szá1·adását gyor.sítja a 
.szikkativ-porral v.a1ó behintés és inég inkább .a festéknek -előzetesen ó1on1-
oxidda1 való összedö1 zsölésc. 

,,_<\.. bevon6szer-~khez tartoznak továbbá a lakkok, lakJcfir.niszek, pol-i.tú:1ál., 
arnelyek via.szok mellett ,az ez·ek11él ke1nényebb .gyantaf.éh~ség·ek különböző ol
dósze1 ekkel előállított oldatai, ug~ranoly célokra. min! FI via.szos bevon6szerek. 
Az alkoholos, olajos, terpentines stb. Jakkokat .külö.n főchn alatt ismertetjük„ 

E fejezetbe osztottuk be végül a fém.rét('_qgel való bevonásra h.asz.naJt 
-0Idatokat és eljá1ásokat 

Bőrappreturák. 
Vizes bőrlakkok. 

100 világa~ sella1kot 
50 boraxot, 

675 vizet tel.ies föloldódásig 60 fokrn 
melegítünk s azután 

10() cukrot, 
60 glicer-int és 
25 ni._qro.sint adva hozzá, addig ka

vargatjuk, míg a nigrosin feloldó.dik s 
.ekkor vízzel ki~gészítjük 1000-re A bői-

szel'szá1not, csiz1nát stb szappanos víz
zel lemossuk, szárítjuk s bőrfé:nyezőve] 
beecseteljük, vag~ sponglrával beken-
jük. • 

b) 5000 forró víz. 50 sellakborax, 
(ez utóbbi 100 borax, 2000 víz, 500 sel
lak az elpárolgó víz utánpótlásával 2 
óráig főzve. Festhető a következőkkel: 

.lVar ancs 70 n1-etanilsár ga, 5 oran-ge, 
5 nigrosin. 

Barna: 25 n1etanilsárga, /2 orange, 
2.1 nigrosin. 
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Sötétba,rna;· 25 metanil:::;á1ga 45 01a11-
ge. 6(} nigrosin„ ' ]r~olyékon.IJ fén.111J1ázak az i.lőúbi tlö

ir atok szerint tinfál'al vagv .sörrel i:nló 
higítás út.1án készülnek pl. 350 csont
szénpo-r, 25 kü101n, 100 barnaszlrup 10() 
dextrin keverékéhez hozzáad-un/,· .J-5

1 
ola

jat, S.5 a'f1-f]ofkénsa1:at s vé.aül 1600 tin
tát .. 

Fekete: 200 nigr osin„ 
e) 10 borax, 200 víz, 31 sellak, 1ű 

njgrosin. 
d) 5ú borax. 6('5 víz, 

niglosin, 00 glicerü1, 
cukor. 

10 sellak, 2á 
100 kf'Hlényífő-

e) 100 bornxot oldunk :lílílO 'ízben, 
hozzáadjuk 50 glicerin és 50 nnnnonia 
elegyét, n1ajd hozzászórunk Iészleten
ként 50. sellakpo1 t és 80 nibrrosint, ,. é
gül kihűlés után 3ű fornudinl 

b) 35 cuko1, 7.5 csontszénpor, 'J.1 rn ah
qun1mi, 150 srirqaviasz. 1000 s61. f;,<J.I/ 
nrq.11ed órai főzés után kiln'ilésig f;errr
jiik. 

e) 50 iepceolaj, :125 YÍz, 250 csont:-;zéu .. 
125 kénsav keverékéhez kihűlés nf-án 
hozzáadunk 225 'izpt ~ yégül 12.) szi
rupot. Bőr fényrnázak„ 

Suvixok d) 25 csonisze111101, 2ü tilnsó, 80 dPx-
trin, 250 szirup, lílO faecet, 15H Yiz kP-

250.00 nu {asz, '<>rék-éhez hozzáadunk 64 faolaiat és 80 
10000 ~'pódiun1, \". v:euyigefekete. 1 kénsavat. (Diet.) 

5{).00 kénsav (60° Bé), r) 450 csontszénpoi. 120 sósav. 120 kén-. 
5001} n,,11ers á':iván,yola} (885-ös) 'sav, 225 nyPrs glycerin keverékéhez .hoz-

keverékét .g·yúrógépen átdolgoz\··a eg·y 'zia<lunk 25 l'Ppef'-olajat és 6'() Yizet. 
hétig· LÍilani hagyjuk, hogy a cukoin1a- j (J 3CQ ssoní_szénpo1> 150 gl3·ce1:in, 150· 
l'adék kata1nelizálódjon és az t.inulzió · sz1: up,, 7:i oln J ~e\-t ~Pkehez hpzzaady.nk 
(úispe1 zió) tökéletes legyen ~;\_ spódin1u, 6 .' '~.sg~~:..hcn.ak la~ \. JZbPn ,~alo oldatat s 
a kénsavat gipszalakhan n1egköti, a'' Fc:11) Ja q11gol k_e11!'la~ at , 
készítrnény tehát savn1entesnck tekint·-· ~'i 1 ~.0 ~ (cn.11nur.z; „. ,j2() . csonti-iz-enpo1t 
hr:tö. ~.\ 111e1asz1ól Predő szívós állo1nú- l(:ontn11k 8{) a;1g:olk('ll~<\''·al, néhiin:-- óra 
nyú íényniázt fa dobozokba öntjük. 11.lnlvH; hoz_zaadnnk 1!10 _T'l'PCPola iat és 

. .1nr1ol ripófén11rnáz." 5000. fagg·yú„ 9!)11 1.::9 SYa1_upot, llJt']y n1_obb1ban :~2() gu~n
paraffin, 3í:l zöldszappan, 450 peti 6- .n!1arab1cun~ot- ,oldol.!unk _:\ k('"\--Pres,t 
leu1nko1on1, 1í5 c'lontfekete, 35'0 ke111é- 2.:>--31 foknal 'egezznk 
nyítőcuko1, 15{} al'abgun1n1i, 1050 fenyő-
g·~ iiké1·olaj (Pinolin) , Bih·kr·én1ek„ 

b) 9-00 paraffin (53-5-! fokos), 60{1 i 

ozoke1it, ltlil karnaubaviasz, 15 nif,.,ry·osin, 1 

10 lá1npako1on1, 6J{l:0 tcrpentinola.i. Kö
zel áll a te1 pentine:.:; cipőkrén1ekhez. 

Sa r1nf'nfes civőfén.vináz.~ 180~24(} k.in
<lrusz.t, 30 csontszénport és 6-00-70H szi
J"upot n1Ple.gítés közbe,n egyenletesPn 
összekeverünk. Eg-~„ n1á:.:;ik üstbe.n 30 fi
non1an vagdalt n~e1's guttape1 cha-t 
enyhe n1elegítésscl folyóssá téve keve
rünk, 50 olajjal H ha a guttaperacha 
föloJdótLrLt. lüü stParint adunk hozzá 
A 1neleg oldatot hozzákeverjük az előb
bi keverékhez s ha PgyenJetPssé kever
tük. részletenként inég 4l) gun1minak 
1)0 vizbcn való oldatát adogatju.k hozz<i 
:Mir bánolajjal (0.50) illatosítjuk 

10 cercsint, 
35 /.; ar„twuba t-ia -.zt 

7 }apán'Viaszt, 

/J) 1 n-0 a ngolkénsa \-. 200 cson tszénpo1, 
200 barna :'izirup kcve1·éké"hez néhány 
óra 111ulva hozzáadunk 50 natrium car~ 
bo11icu1n cr\"St.-nek vízbe való oldatával 
és 400 fekete halzsí1ral készült folyé-
kony keveréket. · 

T7 í.zdlló ·fén.urnáz.: 4-6 guttapercha és 
15.5 steal'in, 77.5 faolajban való oldatát 
keverjük, fül arabgummi és 5{) víz olda
táv.a.I 111.ajd 350 kienrusz, 50 csontszén és 
100 1nelasse kevel'ékével. 

b) 8 kaucsukot hevítéssel oldunk 65 
faolajban s 80 oldatot keverjük 500 
csontszén, 375 rnela.sse, 1000 angolkén· 
sav és 100 ecet keverékével -

10 francia g11a11tát 
összeolvasztunk Eg)· i11ásik {'d<'n ~· bPr:t 
\ izfürdőn 

85 terpentinolajat, 
15 ol. ther:eb, C'X foliis et stip„ (Kir~níil .) 

500 -celencci ter pentinf, 
rnno glicerint 
föhnelegítünk s n via:"izkeve1ékhez önf" 
iük (\.Tilá.i.ros színű) 850 ccresin-ora11-
ge-v.al sárgára, 400 nyon1daf'e:'iték 
(olajjal el dörzsölt J)et1 óleun1ko1·cnn) és 
350 olajban oldódó nigrosln keYe1éké\ el 
pedig feketére fe:.:;thetjük. 

b) 25 selJ.akviasz, 15 k.arnauha\:ialíZ,. 
2;) ken1ény Rtrarin. 110 francia te1 pen
tinolaj, Okk-crszinü .ió1ninőség-ű készít-
111ény. 

e) 20 sellakviasz,. 20 inontán\jasz. 10' 
ken1ény stearin. 10 cel'esin, 110 if'1pfn1-
tiuolaj elegendő nigTosinnal feketére 
festve. 

d) 30 pa1affin. 10 ce1e.sin, ]0 nye1s-. 
g:vapjuzsír. 2 nátronlúg, 38 Bé fokos S 
zsír'ban oldódó nigrosin, 180 terpentin
olaj. A paraffint~ -ceresjnt és fnrapju
zsírt n1egolvaszt.iuk 12() fokon s ~~igyáz
va, apránként, kevergetés közben hozzá.;. 
adoga'tjuk a nátronlúgot Ha a 'habzás 

,~·~--.~. ~·~· 
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megszűnt, 100 fokra hűtjük s oldjuk a 
nigro.sint s végül 00 fokon a terpentin
olajat adjuk a tömeghez. A kiliűlésig 
kevert krém szép sírna állományú„ Do
bozokba -öntésnél annyira melegítjük, 
hogy sűrűnfolyó legyen; h,asonJó ·a: 

e) 20 karnaubavia.sz. 40 ceresin, 4-0 ke-
1nény paraffin, 15 nigrosin, 5 .stea:rin, 18 
nehéz benzin, 18 terpentínolaj. 
Cipőkrém-festék, zsír-0s krémekhez. 
Fekete.:· 35 olajban oldódó nigiosin és 

40 olajjal €!dörzsölt korom (nyomda
festék). 

Sárga.:· 70 metanilsárga, 3 orange és 
5 nigrosin .. 
Cipőkrétnek a la auttalin;· 20 karnau

havíasz, 5} n1éhviasz, 30 kemény paraf
fin, 1.5 nig·rosin (zsírban oldódó B), 0.5 
stearin, 380-.--4()0 terpentinolaj. 

b) 50 méhviszt, 50 ke1nény paraffin, 
1 .5 ni.gr osin (zsírban oldódó B), 0..5 stea-
1 ín, 170 terpentinolaj, 170 nehéz benzol 

e) 20 karnaubaviasz, -:!'() ceresin, 40 ke-
1nény paraffln, 1.5 nigr osin (zsírban ol
dódó B), 0.5 stearin, 18 te1pentinolaj, 18 
brnzol (O 885) 

.A..z előállítás olyn1ódon történik, hogJ-'' 
a Yiaszokat összeolvasztva a nigrosint 
és stearint oldjuk bennük s aztán a gőz
fürdöről, illetve tűzről levéve, a terpen
tint és benzolt. Kihűlé:o;ig hevítjük s 
t'Set1eg n1ég egy féló1áig fölverjük, míg 
szép fén) t és ,„ajszerű állon1ányt nem 
kap 

l(öcHögökbe, j llet \ t' dobozokba ,,-aló 
1 öltögetéshez a kré1net csak ann~· ira 
i11elegítjük tel vízfürdőn kever,getve., 
l1ogy éppen önthető Jegyen. Az ezen 
elöiratok szerint készült krén1ek sötét
fckete r;zínűek éH fplületükön szép fé-
1ivűek 
~Jlfon~entkr1'1n tubu~'okba.: 25 sebun1, 

100 cera earnuubae, lOU cera alba, 10.000 
hPnzol s anilinfesték, a1nennyi .elég. 

b) 20-0 cera flava, 5BO ol. tC'rebinthinae, 
:3l1 HZappan, 200 víz 

J?eayvcr szíj-paszta, fekete ~zi}akhoz.: 
~O karnaubaviasz, 70 ceresin, 70 japán
Y].asz, 740 terpentin.olaj, 50 kienrusz, 

,V ;IJ('1 e.Qa paszta;· 135 cer esin, 135 sárga
' ia.sz, 135 japánviasz, 595 terpentinolaj. 

b) 250 ceresin, 80 viasz, 5Q gyanta, 150 
kü1drusz, 200 terpcntino]aj, s elegendő 
njtrobenzol 

b) 60{) ka1naubaviasz, 150 sárgaviasz, 
68 an1moniaákszóda, 65 színszappan, 
:'i50ú víz, 10 formalin. Festés, mint előbb„ 
Laklcbőr lágyító és fényesítő.: 100 ko

páJlak, 100 lenolajfirnisz, ·50 velencei 
terpentin, 5-0 terpentinolaj. - Kitünő 
készítn1ény. n1egóvja a lakk-ot a törés
től 

b) 140 kamaubaviasz, 30 lanolin, 1110 
terpentinolaj. (I„akkeipő-manna„) 

BőrkI"émek víztartalommal„ 
- Vizes cipőkr érnek„ ·-· 

20 kg montánviaszt, 
4 kg montánviasz festéket, 90 fok

nál megolvasztunk s hozzáadunk 
100 kg forró vízben oldott 

4 kg szappanreszeléket.. l\_ keveré
ket addig melegítjük, míg teljesen egy
ne1nűvé válik, ekkor hozzáadunk 

3 kg hamuz.sír t •S addig melegítjük új
ra, amíg a kezdetben nehéz keverés 
könnyűvé lesz s ekkor hozzákeverünk 

100 kg forró vízben oldott 
3.7 kg nigrosin festéket és a félig ki

hűlt krémet (60 foknál) dobowkb.a tölt
jük. 

A fent említett montánviasz festék 
úgy készül, hogy 100· kg 1nontánvia8zt 
9H fokon megolvasztva beleszitálunk 4a 
kg nigrosinbázist. Jól elkeverjük és ha 
6{) fokra lehült, lemezform:fuba öntjük 

bj 15 karnaubaviasz, 15 paraffin, 15-
japánviasz, 10 rnontánviasz, 10-· gyanta 
összeolvasztott keverékéhez hozzáadunk 
lOü vízben oldott 25 hamuzsírt s kipezs
gés után 2'50 langyos vízben oldott 14 
nig1 osint. 

Hidegen fény-ező bőrfinta;· l{lf} kar
naubavia,sz, 1000 víz, 3{} .hamuzsír, 24 
nigrosin. 

Vizes és te1·pentines krémek: 70 ja
pánviaszt, 70 karnaubaviaszt, 70 méh
viaszt, 200 ceresint összeolvasztunk s 
kavarás közben hozzáfolyatu11k 350 
vízben oldott 40 káliumkarbonátot, ha 
a pezsgés 1n-egszűnt, 25{) terpentinolajat 
é~ ezzel 250 vízben oldott megfelelő szí-· 
nű anilinfestéket. 

b) 20 1nontánvi.aszt, 20 sellak,„iaszt, 
6U karnaubaviaszt, 7 gyantát összeol
vasztva, 7 han1uzsí1 nak 50 vízben való 
oldatával főzünk s a pezsgés n1egszűnte 
után hozzáadunk 25() vízben oldott 7 
nigrosint 

e) 300 sárga viaszt n1egolvasztunk, 
1·észletenként hozzákever getünk 11J(}() ter
pentiuolajat. Másrészt 120 szappanport 
oldunk 1000 vízben ·8 az oldatot gyorsan 
hozzákevergetjiik n félig kihűlt viasz-· 
oldathoz, 

Barna.: 50 havanna baina, 150 víz 
Felccte.: ID földfekete, 50 sprit, lOü víz. 
Sárr;a.:· 25 nankingsárga, 120 spiritus 

(90%). • 
Vörös; 6 fuchsin, 50 spilitus (90%), 5() 

víz. (Diet.) Vagy pedig: 
A krémet a következő oldatokkal fe.t

jük, 2400 részhez: 
d) 200 sárgaviaszt, 100 stearint, 10() 

lenolajjal összeolvasztunk s a kenöcs
höz hozzáelegyítünk 30{}>-600 terpentint 
és 100 aranyokkert Másrészt 100 ke
ményszappant o1dunk 1000 vízben s a 
két oldatot folytonos kevergeté•sel 
egyesítve, vízzel kiegészítjük 3000-re„ 

-------------'~ -------------
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(Wr Drog. Ztg.) 
e) 15 sapo viridis, 22.5 lenolaj, 60 01-

lean, fo]yékon:y, 22.5 sárgaviasz, 60 b.al
zsír, 60- víz A szappant és a folyékonJ 
01l~ánt felol<l,juk a YÍzben s a viaszt az 
olaJokkal kihülésig keverjük. (Angol 
<l!őirat) 

Ha ·ez -oldathoz 20 vasgálicnak :60 víz-· 
ben való oldatát keverjük, •sötétfekete 
színű készítményt nyerünk. 

Az amnioni.a.sza.ppan úgy készül, 
hog:y forró olajsavhoz addig adogatun._"l\: 
a1nmoniát, míg az utóbbi szaga állan"'" 
dóan megmarad s a tömeg kocsonya
szerűvé válik, Ba.rna: 10 c1eotino1ange és 5 creotin

barna. 
Ffketc.: 120 zsíi ban oldódó folyékon' 

nigrosin. 
Jila-rane.~színíi.: 7,5 creot-insárga és 2.5 

creotin-or ange 

b) 50 ITT.,.antasavas vas, 5 anilinkék, 
950 nyer-sv-azelin. - A gyantasavas vas 
V·asgálicold.atn.ak gyantaszappan-o.Jdat
tal való kicsapása útján készüL 

""V"ízhatlan bőr.kenőcshöz benzines for
ró kaucsukoldatból (1 : 00) mintegy 
5%-nyi :µ1ennyiséget keverünk. 

Sár.Qa.: 10 c1 eotinorange 
Vörös.:· 12 creotin-scharlach. 

Bőr fényesítii, szilárd, 
Suszter viasz, 

250 ja.pán viaszt, 
750 paraffint alacsony hőfokon össze

olvasztv-a, hozzákavarlÍnk 
30 te1 pentinolajjal eldörzsölt 
95 petroleu1nkorniot, vagy ·kienruszt. 

Első poli1"0zás1·a bedörzsölve igen erős 
fényt adó készítn1ény 

Sárga susztrrviasz; 500 japánvü1sz, 
450 ~árga ceTesin, 100 g) anta, 5 1neta
nilsarga. 

15 halzsír, 
15 ceresin, 

Börzsírok„ 

8 raffinált ás-vánHola}, 885-ös elegyét 
megolvasztva és szűrve SŰ!'űvé kever
getjük s kis fadobozokba öntjük. A ke
nőcs nyti]ósságát igen kevés gyanta 
(1. 5 v..1. \V„) g~ anta) hozzáadá.sával fo
kozhatjuk. 

b) 5 n1ontánviaszt, 2 .ee1esint, 1 aszfal
tot, 5 te1pentint, 10. halzsírt en)„he n1ele
gen össz.eolv.asz.tunk. E bő1kenőcs sötét 
barna .színü. , 

e) 120 szű1 t faggyú, 10 ce1 esin, 150 i 

nye1 s vaselin, 200 halzsír 
d) 90 faggyú, 208' bálna- \' ag:- hf'1 ing

-0laj. 110 sárga pálmaolaj. 
Vazelines bőr kenőcsök, inűvaz.elinnal: 

6 ceresin (56"-os), 5 ásványolaj (85-ös). 
b) 4 ceresin (56"-os), 3 paraffin (32-

54'-os), 6 'ásványolaj (885-ös). 
e) 5 sárga ceresin (56-'os), 5 pikkelyes 

paraffin (46u-os), 2 inontanviasz, 11 ás
ványolaj (885-ös), ez utóbbi bőr kenőcs 
bar nász színű 

BőrapjJ-retura, 11iattfényű .. a) Sárga.:· 
200 sárga viasz, 100 halzsír, 630 benzin, 
50 szappan.szesz, 20 aranyokker vag:r 
un1bra., vagy 10 kienrusz. 

A viaszt a halzsírTal összeolvasztva 
I észletenként hozzáadjuk a benzint, 
azután a ~zappanszeszt s ,:égü] a ke
vés halzsírral finoman eldörzsölt fes-
téket . 

b) Fekete; 100 sárga 'iasz, 1000 va
zelin-olaj, 50 szappanpo1, 100 víz, 100 
kie111 usz, 200· terpentinolaj 

Cipőtalpkonzer1;áló.: 20D lenolaj, 50 
rnanganun1 succinieu1n, 15 plun1bn1n 
suecinicu1n, 15 gyanta, 250: benzin. 
b~ 400 tömény YÍzüvego]dat, 600 len

olaJ. 
La./ckbőrko·n.zerváló paszta.: 50 kar

naubaviasz, 5ü japánviasz, 50 len-olaj, 
8ü{l terpentin ola.i, 10 zsí1·han oldódó 
an i]iufckete. 

b) 90 karnaubaviasz, 905 te1pentin
olaj, 5 anilinf{~kete. 

Szí}z.sír: 4Q. paraffin, 25 _karHauba
'i iasz, 15 terpentin olaj .. 

b) 60 nyer:.;; gyapjuzsí1, 2.00 parafiln
ola.i, 12 .oltott inész, 60 el·aiu, 3 .kaliu1u
karhonát 

Olajmáz-lestékek 

B(l/ nu (okkei barna): 1000 ultiama-
1 in, 50 szikkativpor, 450· J.en-01.ajfirnisz„ 
E festék ajtók, ab.lakok üveg- és .könyv-
á!lvány.ok, főleg az.onh~n padlók festé
se1e alkalmas, Ha ,a ináz.oJás n1á1 ·elég
gé fö4, borost~· án- vagy kopálfirnisszel 
v-onatJuk be. 

b) Sötéfba1Jia: 1000 angolvö1ös, 50-
óloin.oxid, 20 p.etroleumkoron1, 400 len· 
olajfhnisz. Ajtók és ablakok külső ol
dalának· máz.olására. 

e) Világo•barna: a. b) festékkeverék
hez kevés ólomfchére.t dörzsölünk 
hozzá. 

160 
40 

120 
70 

Bőr konzerválók, 
Vbhatlan bőrkenőooök 

240 olajsav, 
60 nyers stea-rin, 

ISO- ammonia.szappan, 
30 tann·in, 

Fehér: l(JOO ólomfehér, 5(J ólomo,xid, 
50 eldör·zsölt ultr.an1a1'in, 2 petroleum
korom, 300 lenolajfir,nisz 

240 víz„ 

b) 1000 cinkfehér (u n.. hófehér), 20 

1 
szikkativpor, l ultramarin, 400 lenolaj

, firnisz Az ajtúk és ablakok u. n. fehér-

1 
1 
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inázát úg}· nye1 jük, hogy kétszer ólom
f estékkel végezzük a lakkmáz.olást, en
nek inegszár.adása után egJ.:·szer cink
festékkel n1ázolunk s legvégül száraz 
111ázat da1narJakkal •·onjuk be. 

Fekete.: 10-0 pet1oleumkorom, 2ú ólo1n
fehé1·, 2ú:() len-0lajfi1·nisz„ E festéket igen 
vékony iétegben kell föllrnnni. Több
nyire nlás festékek sötétebb ,szín-árnya
latának elérésére has·ználják, 
Kék~ 1000 ult1ama1i11, 50 .szikkativ

por, 450 lenola,ifirnisz . .hi festéket egy-
1n.agáhan igen ritká.n használjuk, tö.bb
nyiTe n1ás festékek u. n. n1egtörésére 
szolgál. 

Szürke.: Eldörzsölt ólon1fehé1hez igen 
csekély 1nennyiségii veti oleu1nkor1nc0t 
adunk. _A.z u. n. e.ziist.~'ZÜrh:e fest-ékhez.a 
kor'On1 n1ellett csekéls 111eunyiségű ul
ir.a1n.a1int adunk; 1nég élénkebb szfo1-
árnyalatot grafit (plu111bago) hozzáadá
:sáYal érhetünk el. 

Jlö1ös: 1000 1niniun1, 200 ólo111.oxid, 
150 len-0la.ifi1nisz Ji] festékeket v.astár
g·yak n1ázának alapozására haszn:álják 
s .erre mázo.J.i.ák reá a n1egfelelő színű 
olajfestéket. 'l1eljesen inellőzhetetlen 
·Faskerítéseknél és ,k,apuk.nál, an1elyek
nél a leg,iubb védőbe\'ünat a rozsdáso
dás ellen„ „A„ rrtiniurn hozzáadása itt nem 
a száradás vége:. t t .szii.lc.;éges, hane111 fő
leg azért, hogy a festéknek a sí111a féni
felületről való lccsu1·gását gátolja_ Ha
sC111ló okból a festéket csak nagy-0n ke
vés lenolajfirnisszcl kell higít,ani és az 
ecsettPl nlinél c1·őscbbe11 föhnázolni 

Padlóbeeresztők.. 

\Tiz.es padló-kenőcsök„ 

5000 meleg vízben feloldunk 
500 harnuzsírt s az oldatot vékony 

sngál' ban hozzácsu l gatjuk. 
30ü japánviasz, 
300 fehé1 vi,asz és 

1500 paraffin összeolvasztott keveré
kéhez. A pezsgés inegszűnte után a ke
veréket egynen1ű en1ulzióvá főzzük és 
ehhez folytonos kevergetés közben 
hozzáön tögetünk 

50;(}0 langyos vizet, melyben vala-
1nel;v vízben oldódó .sárga festék ele.
gendő mennyiségét oldottuk. A kész 
krén1et n1éhviaszillattal szagosítjuk 

b) 100 gyanta, 100 sá1gaviasz, 100 ja
pánviasz, 300 paraffu1 összeolvasztott 
keverékébe 60°-on beleöntjük 200 hamu
zsí1nak 400 meleg vízben készült olda
tát A keyeréket tov:<bb melegítjük s 
a habzás n1e.gszűnte után még kis ideig 
főzzük, inajd hozzáöntünk még 1200 
langyos vizet ·S n1egsűrűsödésig kavar
gatva dobozokba öntjük,. Festeni nem 
szükséges. 

Fehérszínű készítményt kapunk, ha 
a b) előiratnál sárgaviasz helyett fe
hérviaszt, ·gyanta helyett pedig stearint 
veszünk. Vakító fehér lesz a szín, hogy
ha igen kevés 1n·eth~ylviolettet i,s hoz
záadunk a krén1hez, 

E padlóbeeresztők 1 kg-ja 3 lite1 víz
ben oldva elegendő 50 négyzetméter 
padló (2 szoba) beeresztésérn. 

Padlófényesitők. 

2-00 fehé1 ,,;aszt. 
300 paraffint és 
lOH ceresi-nt összeolvasztunk s kava1" 

g·atás közben hozzáöntünk 
1100 trrpen.ti.nolajat. ~t\z olvadt kenő

csöt 1negfestjük zsírban oldódó anilin
sárgával, kezdődő sűrűsödésig kavar-· 
gatjuk és bádog- v-agy zsírhatlan ké-· 
regpapirdobozba öntjük. A terpentin
olaj egy iészét pótolhatjuk lakkbenzin
nel is. 

b) 100 .cer e sin, 150 pa1 affin, 150 viasz„ 
750 teTpentinola.i 

e) 150 ceresin, 75 stearin, 75 japán
viasz, 70(} terpentinolaj. 

d) 750 paraffint (51-54'-os), 50 sá1ga
,Tiaszt, 50 japánviaszt összeolvasztva 
60°-ra lehűtünk .s belekavarunk 500 tet
raljn, 500 pernafta és 350 dekalin ele
gyét s ezután terpentinolajjal szagú-· 
sítva félsűTűre kavar.gatjuk és dobo
zokba öntjük. 

e) 30 karnaubaviasz, 180 paraffin, 180 
,iapánviasz, 610 terpentinolaj. 

f) 15.0 viasz, 50 karnaubaviasz, 200 
paraffin, 700 terpentinolaj 

g) 30 hegedügyanta, 30 karnauba.
vl asz, 320 sárgaviasz, .620 terpentinolaJ .. 

E készítményeknél a sötétszínű par
ket beeresztésé11ez használjuk a drá
gább viaszfélesé.geket n1üntánviasz.al is 
pótolhatjuk. 

Li.noleumviasz: 100 karnau'baviasz, 
50 paraffin, 850. terpentinolaj 

b) 150 sárgaviasz, 300 karnaubaviaszt 
g·őzfürdőn összeolvasztunk s részletek
ben hozzákavargatunlr 450 terpentin
o]ajat, 400 nehéz benzint, is meg,sűrű.;:;ö
déslg kavarva, bádogdobozokba önt-· 
iük. 

Ha e viaszkrémet frissen pácolt bú
torok fényének élénkítésére aka1juk 
használni, 450 helyett 900 teTp~ntinola
jat adunk hozzá s a búto1 okra ecsetel
ve, 24 -óra inulva posztódarabbal fénye
sítiink 

Bútorok fényének fölfrissítésére a 
padlófényesítők is használhatók s 
ugyane .célra alkalmas pl. 100 viasz, 10 
gyanta. 10 lenolaj, 200 terpentinolai,, a 
bútorok színének n1egfele.]ő színúre 
festve. 

Táncte1·ern-padlóviasz.: 225 viasz, 60 
stearin, 715 terpentinolaj, 



158 

b) rnoo lágy barnakőszén-paraffin 
(J;}---4(1°), 10 bórsav, 20 nitrobenzol. A 
for1ó vízbe állítással megolvasztott 
''iaszt a padlóra szétfecskendezzük;. a 
táncolás aztán egyenletesen eloszlatJa. 

Politúra-krémek 
Mattpolitúrok. 

Vizes fényesítők." 400 ooresin, 10() ja
pánviasz és 2 stearin megolvasztott ke
verékébe beleöntjük 5.0 bóraxnak 650 
vízzel készült oldatát és sűrűre kavar
gatva, n1egfelelő edényekbe, ö~tjük 

b) 3[} sárgaviasz, 10 feherv1asz. 10 
fehé1 ~zappan, 10 te1 f.!ent_in, 150-----:200 
víz. A Hzaripant a forr·o v1zben oldJuk 
és a:t. oldatot hozzákavargatjuk a meg
olvasztott \ iaszokhoz s végül a terpen
tinola jja l szagosítjuk. 

e) 150 .sárga.viasz, 60 ka1 naubaviasz, 
40 kaHumkarbonát, 75-IJ ·víz„ I{é·,zí
tés n1int a -víztartaltnú padlóviasznál. 

Furnitu ra kréni; 20 f.ehérszappan, 100 
fehél'viasz, '700 terpentinolaj, 2 hamu
zsír, 30 víz .. :\ szappant gyönge n1ele
<l'ítéssel a vízben oldjuk, az oldathoz a 
kaliu11ika1 bonátot és a viaszt adjuk s 
miután az egész egybeolvadt, fokoza
tosan a íe1pcni:inolajat is a folyadék
hoz öntjük s ezt erősen fölrázzuk. 

Politllraviasz, foh;élcon.y:· 1-00 sárga
viaszt 500 vízzel főzünk s főzés közben 
e1nulgeáJ.ás céljából hozzáadunk 20 ha
niuzsírt, majd a tűzről kevéve, 10 ter
pentinolajat, és 5 lavandulaolajat és 
kihűlésig kavargatva, YÍzzel .kiegészít
jük 100()-re. Flaneldarabra kenve dör· 
zsöljük rá a fölfri.ssítendő bútorpolitu
rá1 a s száraz flanel darabbal dörzsölve 
fényesítjük 

Az alkoholos gyantaoldatokból álló 
polilnl'úknt a lakkokuál ji;;mertetjük · 

Világító festékek 
J1'osvfo1es·zkáló heYon.atok 

20 oltott n1é5zpo1 t, 
6 kén·porral ·és 
2 ke1nényítővel 

jól ö.sszedörz.sölünk. E keve1éket aztán 
().5 bi.sn1utun1 subnitricum, 100 kcm al· 
koholban só.say segítségével kéS'zült ol
datának 8 kc1n.~éve-l benedvesítjük. Az 
·alkoholn·ak a levegőn való elpárolgás.a 
után ,a keveréket hesseni olv.a,sztó té
gel;yben mintegy 20 percig vörös ízzás-

r a hevítjük s lehűlés után a felső 
gipszréteget eltávolítva az olv.adékot 
porítjuk s a port ujr1a 15 percig izzít
juk, vigyázva, hogy újra m-eg ne ol
vadjon. 

A fenti ibolyaszínű keverék helyett 
foszforeszkáló -alapany.a.ghoz a követ
kező keverékeket vehetjük: 

Arany.sárga világító-_po-r .: 100 st~·on
tinun1 k.arbo.nát, 1{]0 ken, 0.5 ka.11u1n 
klorid, -0.5 natriumklo1id, 0. í ma,n.gan·· 
klorid. , 

b) ma .sbontiurn karbonát, 30 ken, 
2 natrium karbonát, 0.5 nat1ium.klo1id, 
() 2 manga;nszulfld 

SrtvaragdsziniJ világ·ító-pol: ®· .st1on .. 
tiu1n thioszulfát, 6 kc1n. solutio bismu
ti .subnitrici alcoh.oHca (0 5%) lásd fen
tebb 

E·z utóbbi keverékeket háromnegyed 
órán át 1300°-l'a hevítjük. Világító ké
pességét legi:'Ov,áhb a kalciumszulfid 
ta1tia n1eg 

Igen élénken fosz/01 eszlcált a wolf-
1 áni.savas rnész: 30 'volfuán1-sava.s nát-
1iu1not, 30 ca]ciun1 k101 id-ot keverve 
födött hesseni tégel~„ b-en több órán át 
hevítünk ,s .az üveg.sz.Prü tön1eget dur
vn dariabokT,a törve vízzel kilugozzuk. 
A 'v·olfrám,savas n1é.sz visszamaradó 
igen finom kristályait f1 j ssen enyYe
ze!t tárgyakra hintjük. 

Enyvezésre 20 zselatint 100 vízben ol
dunk, 3 krómsav.as :sót adunk hozzá s 
az enyvet .sűrű 10 ólon1, vagy -zinkfir
nisszel aLap°'s-an összerázva a keve
rékkel 15 világító-po1 t' alaposan eldör
zsölünk„ 

T7ilágító festékek a fenti c.alcirrm 
szulfid dal ,a következőkép készlilnek: 

Ba1 na.: 48 firnisz, lOi bariumszulfid, 
8 auripigment, 34 calcium szulfid„ 

Ibolya: 42 firnisz, 10 barium szulfid, 
2ö ultr.an1arin, 9 arsenalkobalt, 36 cal
clun1 ,szulfid. 

[(élc: 42 firni.sz, 10 bar ium szulfid, 6A 
ultl'an1arin, 5 kobalt, 46 calcium ·szul
fid 

1\'a·1ancs világítófesték.: 48 firni,sz, 1'7.5 
ba1iumszulfid, 1 indiai sárga, 15 :alizaw 
rin, 38 calciu1n szulfid 

Sárga: 48 firnisz, 10 baTium .szulfid. 
8 báriumkal'bonút, 34 calclun1 szulfid. 

Szürke: 42 fir11isz, 6 bariu111 szulfid, 
6 kréta~ 0..5 ultramarin, 6 5 .szürke cink.
szulfid, 

Firnisz helyett vizüveget is vehe-· 
tünk 
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Lakkok. Politurák. 

-~ lakkok g"Jantáknak és \iasznen1ű anyagoknak különböző oldószerek·· 
Uen \-aló oldatai .s a használt -0ldószer szerint megkülönböztetünk: A) Alko.ho
los lakkokat, B) Olajos lakkokat vagy lakkfirniszeket C) Terpentines, benzines 
stb. lakkokat. Az olajos lakkok és fir niszek előállítása nagyobb mennyiségű 
előállítása, tűzveszélyes anyagok f-Odolgozásáról, főzéséről Iévén szó, esakis 
nagyobb gyári berendezés keretében végezhető, az .alkoholos vagy más, szin
tén egyszerű oldással készülő lakkok ellenben, különösebb berendezkedés nél
kül, a kisiparban i-s könnyen előállíthatók. 

.:\ g~·o1.san beszá1.adó alkoholos lakkok n1e1-ev, könny-en lepattogzó lakk„ 
1él<'g't't swlgált.at.naJ;: s ezétt leginkább oly felületek (bőr, papir stb.) bevom\
sá1a h,asználhatók, aJnelyek felső rétegéb-e be is szívódnak. }fémek, keményfa 
stb · bev-0nására -alkaln1iasab.bak az olaj-0s 1akk·ok, amely.-ek, lassúbb beszáradás
sal,. elasztirkus, tartós bev.onatokat szolgáltatna.k . ._!\ terpentinnel és más köny
ny.en pá1olgó üldószere.kkel készült lakkok .alkalmaztatása ug;y.anolyan, mint 
az <dkoholos Jakkoké. 

A) Alkoholos vagy spirituszlakkok 

.:·~ spiritu.szlakkok sellak, n1asztix, sza11da1 a.k, s ritkábban iuanila-kopál 
.alkoholos oldatai. l.1ágyítószerül vcle11ct'i terpentin, gallipot, az olcsó áruk11ál, 
~• nlinő"iég IOYására JH;gcdúg~.anta s végül a régibb előiratokban elen1i vagy 
kü,111fo1 fo1dulnak elő. ;8zag1avítóul a kályha- és cukrász-lakkoknál a benzoe 
~:r.olgú l .A_ sellak igen fénye:-;, dt sötétszínü lakkot szolgáltat, s hiifr'g alkohol
lian t{1 ljt'scn csak akkor oldódik, ha viaszue1nü alkatrészét előbb benzinnel ki„ 
·youiuk; eg~yébként csak n1ele.g'ítés.sel vihetjük oldatba. Ugy a sellak, inint a 
\ ilágos színű lakkokhoz használi uiasztix, szandarak stb. legkönnyebben úg~· 
'ih<'tők oldatba, hogy azokai l'Ostalapon az oldó.szerben úgy helyezzük el, hogy 
e:.: a szitafeneket elbol"ítsa 

F~gyes lakkoknál kevés ét('J't \:ag) t(•·1 pentinolajat elegyítünk: az a1kohol
hoz. ~.\.í', étel' :gyol'sítia, a íe1pelltl11olaj Jai:Hútja a lakk beszár.adását. A lakkok 
filtrálása 1efödött tölcsérben történik, 111e]J"llek Ül egét célszerű gummi.csővel a 
gyüjtő-edény Ül'egéYel összekötni. 

BútorpoliJuróli. A lakkokhoz szá1níihatók a bútorpoliturák is, melyek 
léuJ cgileg higított spirituszlakkok Ha íu lajdonképPni lakkoktól csak alkalma
zásukban térnek cl, rnert ne1n ecsettel kenik föl, hanen1 földörzsölik. A fán 
keletk-ező g;vantabe\onut igen vékony, de t<>UesPn egynemü .s mert egyenle
tessé ''an csi:->zolYa, sokkal eré>sebb fényü, n1iut a lakkozás„ A politurák, ép
úg:y, i11int a spi1 itn:-;zlakkok, idővel eg;\ l"e szebbek. 

.A JJOliiul'ákhoz többnyil E sellakot használnak, ritkábban kopált és 1uás 
_g'J antákat. .A l<'g('.g')'SZ<'l'Ühb polituralakk 200 s('/lak vagy fehéTített sellaknak 
RílO a/lin/io/-ban (clenatnrál1 szp:-;z) való oldata 

.4llioho/os lakk('/Őüatok. 

A1a11,iJbo.uá1 lnl;h Anilinbronce.: 20 !alkohol, s elegendő pl 25 pik1insav 
sellakot oldunk 70{) alkoholban s afil-: b) 75 sang11is d1acouis, 75 elemi 40 
t1·ált oldatban, tágas üvegben való rá- j gu1nn1i gutti, 20 ]jgnun1 santali, 30 
zogatá~ és nielegít-éssel, föloldun:k 70 'n1as·ztix, 20 szandar.ak, 3{). ,seIJ.ak, 15 ve
fuxin1, 35 rr1ethylYiolett-et és 35 bcn-: leucei terpentin, 850 a.lkohol. 
zof'saYai. - Igen szép színá1 ny a latot~ e) 80 .sellak, 60 szandarak, 40-80 gun1-
ac! a kö,-( tkező előirat: 'n1l gut.ti, 5 .sanguis draconis, 5 extrac-

b) 160 1nethy lviolett-et ba1 n.a spir i tus;;;- , hi ni ligni santali ,.gph:ituosun1, ,25 ter.e-
1<1 k kal s az elpáPolgó lakkot utánpótol- 1 hint-hi11a Iaricina, 900· alkoh-01 (95%) és 
g·nt1 a Y:!-1 óráig híg péppé dörzsölünk: :, ;.tcidu111 boracicum„ 

1 S i.lZ Pgészet lakkal kiegészítjük 100-re. f .·Ílll'Jll}lakk a1t(JOl: 9{) Szandara:k, 30 
j () 200 szanda1,ak, 50. velencei terpe-n- J u1a11i1akopa.1, 2-0 sellak, 5 kurk11m1a, 10 

l ~·i,11,. 750.::il~ohol, 70 f'uchsin, vagy ha 1·éz-1 g'un1rr1i .. gut.ti, 50 alkohol, 1 angolvöl'ös. 
~ fen) t kivanunk 70 bleu de Lyon b) 333 l.acca in gmnis, 667 alkohol ol-

~·11 anylakk fé1nekre. Lacca aurea. dat.át gummi guttiv.al vagy sanguts 
T7r1rtix aurea:· lúO .sellak, 5 bórax, 8951 drac.onissal festjük 

.„„ ............ „„„„„„„„„~.. ... ........................... „„„„. 
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Aranylakk, lwllandi.:· 12() seHak, 60 f{opállakkok: 50 mantlla-kopál, 50 
szandarak, 30 gun1rni gutti, 10 ah:>e, 30 :·;zandarak, 20 terpentin 10 nigTo~in,. 
ma.sztix. 30 velenooi teTpentin, 750 al- 600 alkoh-01. ' 
kohol. e) 80 mani!la-kopál, 10 ,szandmak 10 

b) 330 lacoo in gi.a.nis, 40 sa.nguis akaioid-gy.anta, 10 te1pentin, 10 -0le'um 
draconis, 3 katechu, 630 alkohol. ricini, 10-15 nigTosin, 500 alkohol. 

b) 330 lacoo in granis, 40 sanguis Lószerszár~klr,;· 125 ,selJ,ak, 25 olaj-· 
d1·aconis, 3 katechu, 630 .alkohol. szappaul'eszelek, 800 ,alk'Oh-0lban ·való 

Aran.Yráma lakk: 17·5 sellak, 75 szau- oldatát hozzákeveTgetjük, 25 velencei 
dar.a:k, 30 gummi ,gutti, 30 szant.álf,~ terpentin és 15 viaisz O.sszeolvasz.tott 
20 velencei terpentin, 750 .alkohol. ~ keverékehez s hozzáadunk 25 szeszben 

Bádogos-lakk: 125 lacc?t in g~ani~! 1 o}d~1at9 11ig1üsin-t és 25 glJ-ce1int.. .._i\ui-
60 szandarak, 40 velencei terpentin, i<l ! linfestek helyett 50 kol'n1ot is vehe-
alkohol. · tünk. 
;Börlakkok: 150 sellakot és 60 ,nig}O- i ,-i\ lósze1·sz;áni-ot vag;\ 1nás hől'tá 1 g)-· at 

s1nt oldunk 30(). aJk?holhan, 1r~asreszt i kaliszappauold.attal, vag~ 3 alkohol és 
40 sza~dar.ak-.,b•·ya.ntat, 20 n1.ast~xot, 20. 1 sza~n1iákszesz -elegyével jói n1t·gt.isz
te1 pent1n~ ?~ alkoho1h.an. "A._ k-et -0Ida- · t'Ogat,Juk s a lakkot lágv ecsettel föl
tot tdcg)·-itJük 400 s:oappansz-e.sszel kell,iük. Ha .u bevonat nie_o·száiadt s?;á-

(J) 20~ s~lla.ko! -oldunk, 800 alkohol- raz kefé,·cl fén~y.esítjük .. ""' ' 
hun, 111a.§reszt 2~ sapo venetu~-t, 320 Szijg11ártólakk,: 150 sellak, 3.5 .sauda
alkoho] e~ .. 40 ,gl~cer1pben.~ ~.\. ket ol.~a- iak, 35 h-egedűgJ'anta, 35 t<'l'PPH!in. /BO 
tot kever,Juk es L.0 n1g10.s1nnal fe.st.1uk alkohol, 15 nigTosin 
(Seifenfabr.) Sáruu bőrlakk.: 100 világos sellak 

e) 9()10 al-kohol_ (90.%),. 30iü colophoni,:- 50 sz.an.daiak, 50. n1a.stix, :tO veiene{'{ 
u:ri. 10-0 copal, aO 1nasbx, 20 sellak, la te1 pen1111, 5 ricinusolaj, 5 oxál-sav, 800 
kH~nrus7' (HPJI). __ . . -a11k9hol (90%). Aztatással oldjuk, filt~ 
r dj l?O sellak, é> ,..1nd1go, lpün alk.ohol i·*.J1uk s ki-egészítjük lűOH-1 (' lf.usznált 

(J0%), 20 koron1, LO terpentin. targy.akat -előbb benzjnnel fjsztíiunk 
_Aran.11 bőrlakk.:· 75 fehérített. selJak, ! ICétszti1·i bevonással a lakkozás fény~ 

2.1 szandarak, 20 terpentin, -lű g\ én1ánt fokozható. · 
fu~~zill, ~~ meth~lv~ole\t, 500 .spi1itus,: T7izes úö1fakk: 50 boiax, ]:)()· .sellu.k, 
(~5%) 1 obb J~·yeniant-fuc~sín zöl<l,es, füJ(J fo1·1 óv íz, 10 njgrosin. 
t<!.hb .. n.i.cthyl\·I-01e1t baTnasabh szint /lü1ös bagarialakk .. · lüO tiza,nda1ak, 
kolesonoz ~~. lakk_nak T, _ • 50. 11.~as.íi?'-, 20 V·~lencei terpentin, .) ele-

{Jorna hf~Jlak,k .. . 1.1 l1.an1f-01t, 16 velen- 1111, .:i i1c1nu.solaJ 85ű: -spirit.us-ban (HO~Q) 
ce1 .tPJTJent111;t, -~s .3_6 sellak·ot ol?unk 126 va!o oldatUhoz J1oz::1..áadunk ;)0 oleurn 
sp11t!1en, 1nas1 eszt 1~-30 ~1s111a1 ck- 1 usci hetulinun1ot és 5 fuchsiut. Benzin-· 
~.arnat 80~ .. alko~ül . es .a~, k,et oldatot nel zsí1 t.alanított bőiTe .ecseteljük. 
o~,szekevetJU·k. -!33;rmil): bo1 targ)- (ci- /;) 120 selJ.a.k, 15 dam111.arlakk, 60 Ye
po stb.) bi;vonasai:a ige1:i: .. al1><:lln1a~, lE:~n~ei te1 penti,n, JlüO alkohol, 180 szau
gyorsan szaJad s fenyes, tnkors1n1.a re- ~alf<tpo1 T-láron1 napi állíts ntún filtr{d-
teget ad. :ink. 
Bőrlakk. Tartós ka.itonalakf-c; 200 sel

lak, 30 benzoe, 5 ricinu8'olaj, 100 colo
phonium, 20 terpentin, 75 ni-grosin, 645 
alkohol. 

b) 275 l ubin s,elJ.a,k, 125 velencei lel· 
pentin, 40 co]ophoniu1n, 560 alk-0hol, 
25 korom (Fehr). 

e) 100 ,se!Ia.k, 25 colophoniurn, 25 te1-
pentin-olaj, 50 szandarak, 25 velencei 
terpentin, 775 spiritus, 15 nigrosin 

Fekete bőrlakk: 6 ricinusolaj, 10 te1-
pentin, 15 sandarak, 90 sellak, 12 nig
rostn, 60 sellak, 500 alkohol. 

Kaucsuklakk, vízálló: 100 nyel s kau
csuk-ot 100 sz.énkénegben jól záró 
edényben több napig áztatunk, .azután 
hozzáadunk 10-0 petro]eun1ot, Wú n1et
hylalk,oh-0Jt, 400 gumn1ilakkot, vagy 
sellakk-0t, .a keveiéket 50-52 hő1nérsék
le~ii helyen több napig· állani hagyjuk, 
in1,g meg nen1 tisztul s végül 200 cRont
szenport (elefántcsont fekete) adunk 
hozzá 

//1-ilfc~n~·-takk" 24(} sellak, 20 \;elencei 
terppnt1u, 30 nigTofiin 2 hleu de I..Yon 
HHO alkohol. ' ~ ' 

.Br?uzla.kl. f.éntekre: 100 sellak, 20 
kmnloi, lü lavandula,oJ,aj, 8i0 alkohol. 

,I3ut.orpol·ifura: '75 ,afl'ikai kopalt po
~1tv.a. leg.alabb l·i napig Yilágosság·on 
ap.an1 hagyunk~ 4-00 .alkoh.olhan pálít
tas~al oldunk .es fdtrá]unk; 111ásrészt 
!eherJ!eU sellakot oldunk 1(1{) alkohol
ban. A kel oldatot elegyítve .alkohollal 
kiei:észítjiik 1000-re. (Diet.) 
_ b) :!{~ sellak. 5 sandarak, 3 n1a.stix, 
:JO n1a11illa-k'Opal, 740 aLkohol (l1~rancia 
előirat.) 
. e J. -U} u~nola;i, 260 aethei·, 350 f(~ipen

l111ola.1, .iaO pet1oleun1be-nzin 
,_4nr1ol-politura: 250 sella.kot JO san

gn_is ~li<-l(•onis-t, 750 alkoholba1~ oldunk. 
i11a·sieszt l}O ,kopa.lt, melyet fi11-01nia po., 
r1tv.~1 s, neh::ny hétig kiteiegetve a. ]e
V('gon allan1 hagytunk, 111elegítéssel ol-

---~,~~·~,+-~--· 
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dunk 250 alkoholban s hozzáke,:el'ünk lök, 1::!5 szan<lá1ak, 60 vel. terpentin, 30 
18ú krétát. Néhány nap n1ulva a teli- 111asztix, 60 gallipot, 10 lavandulaolaj„ 
tett kopáloldatot leöntjük, elegyítjük a Hl kámfor, 580 alkohol. 
sellakoldattal s filtráljuk. b) 00 szaudarak, 15 n1a.sZ-tix, 15 elen1i, 

PótpoUtura butorok fényének föl- 30 terpentin, 225 sellak, 25 lavandnla
/iissítésérr: 300 alkohol és 100 benzo1 olaj, 610 alkoho1 
elegy.ében oldunk lű benZioet és 20 .sz:an- Vörös fa.lakk.: 100 -szanda1ak, 60 ''e-
darakot lencei terpentin, 25 ma,sztix, 15 sárkánv-

b) 70 l ubiwmllak, 20 szandaiak, 930 vér, 50 sellak, 750 a1kohol. · 
alkohol, 3U lenolaj.. Fésüs lakk: 2()0 sella.k, 2() masztix, 16 
Címkelakk. Szignaturalakk: Lakkozás li>Ztított terpentin, 770 alkohol. 
előtt a szign<:tturákat egyenlő rész éter- b) 150 -sellak, 180 dam1nárgy.anta., 670 
rel higíf.ott kollodiummal vonjuk be, alkohol. 
azután zaponlakkal, benzines ester-lak- Fénykép„Jakkok: 225 szandarak, 75 
kal \Tag:;.: világDs kopál-1-akkal, pl..: 111asztix, 75 lav.andulaolaj, 55 velencei 

3;;;1 \ciJágos szinü 111anilla-k-0pál, 50 terpr-ntin, 20 k-0paivabalzsan1, 550 alko
a(}t h·ei, iüiJ terpentino]iaj, 5 Java,ndula- hol. 
ola.í, ·!12 alkohul. - A kissé zavaTQS ol- D-iapozitiv lakk;· 25 .Eellak, 85 .alkohDl, 
dat lassacská,n n1cgtisztul, de- .azonna.I G;) an1111onia oldatáh-oz hozzáadunk 125 
i-; használaiba vehető. \Tízben oldoit ::;5 tl~xtrint és 6 g·licerint„ 

b) 7ű0 ie1 pentincs világos d.a1nnl'a1- ,i._'\;' egativ lakk: 250 szandar.ak, 25 ve-
Ii~kk, 3Cü aeiher. Jcncei terpentin, 30 chlo1·ofo1n1, 30 

l)uspisc!tit C'in1kelakk}a: 275 fehérí- aethei, 650· alkohol. 
tett sellak, 25 kopaiva balzsam, 700 a!- b) 125 sellak, 25 rnasztix, 25 terpenlin-
kohoL olaj, 828 alkohol. 

ú) 4DD sellak, 20 kopaivabalzsam, 40 e) 60 ango]a-kopal, 600 aether, 1Q bo-
V(~J.encei terpentin, 600 alk'Ohol. rostyánkő, 400· :aceton, 20 chlo1ofor1n„ 

Jifasztix és szandara,kos cí1nkealakok. (V.alenta.) 
Régebbi előiratok: 2H· s·zandara-k, 40, Retusáló·lakk: 210 szandai ak, 70111a.sz
n1.asztix, 10 k1án1fol", 80 alkohol, 40 ter- i 1 ix, 'i·o Iav.andulaolaj, 50 velencei ter
pentinolaj. ('11\\'Ísse1n1ann). pentin, 20 .kopaivabalzsan1, 580 a1kohoL 

b) 7.5 k.op.al~ 7.5 n1asztix, ilü szandarak, 
50 Yelencei terpentin, 100 alkohol A 
tussul festett fölir.atok:it előbb higílott Kalap-lakk. SzalmaJwlap-lal<kc 150 
k.ullodiun1111al, n1a;jc1 \'iz.nhólyag 25%-os sellak, 250 heg-edűgy.a-nta, 6001 1alk-0hol.. 
~zeszbeu való oldatá\ al, s ha .ez Jneg-' F'csiésére m-egfelelő .Színű 15 anilin--
száradt, a la.kkal \'nnjuk be. (Hel1.) fcsté.k. 

e) 20 szandarak, 2.5 \·Pleneei terpen- J(ovál-lakk.: 250 k-opá1gyantát és ve-
tin, 800 alkohol.. lencei teTpenti1it új cserépedénybe~ 

dj 125 selliak, 'i5 kopal, 2() kopaivabal- gyöng'e széntűzön összeolvasztunk, s a 
zsan1, 2ú szandar.ak, 750 alkohol. n1egiolvadt tön1eget hideg ,kőre -öntve 

d) 125 sel1ak, 75 kopa], .20 kopaiva.bal- porítjnk. A port 100 alkoholban rnele-
zsa1i1, 2-0 szandarak, 75-0 .alkohol gítéssel oldjuk. 
JCitünő sav- és szeszálló bev-onatot b) 180 olvasztott k-0pá1pol', 25 kámfor, 

nyeihetiink, ha a címfeliratot előbb 80 alkohol. 
zselatinolda!tal ecseteljük be e) 60 kaudkopál, 250 aether, 150 kám-

Cu-kr ászlalülc. 1:25 .sz.andar ak, 16 te1 -
pentin, 125 benwe, 740 alkohol. 

b) 225 benzoe, 25 velencei terpentin, 
750 alkohol. 

Fixativ $Zén- vagy irónrajzok rö.qzí„ 
tésére: 80 szandarak, 920 alkohol. - A 
r.a..jz.1 a reápe1·metezzük, 

Fára való lakk. Bútorlakk. Vernix 
ad ligna.: 190 sellak, 100 ,szandarak, 35 
maszlix, 30 hegediigymlta. 700, a1kohoL 

b) 250 szand.arak, 90 n1asz-tix, 4-0 ter
pentin, 630 alkohol. 

e) 110 ,smndarak, 35 sellak, 70 hegedü
gyanta, 70 terPentin, 715 alk'Ohol 

Esztelgályos-lakk: 265 sza,ndarnk, 75 
masztix, 10 kámfor, 650 alkohol. 

b) 225 ·sellak, 50 elemi, 25 velencei te1-
pentin, 700 alkohol.. 

Párisi falakk .. Mázoló lakk.: 125 se!-

for s 60 &]kohol absolutus. 
Kosárkötö.lakk: 2®1 sellak, 100 hege

dű.gyanta, 60 velencei terpentin, 640 al
kohol. 
Könyvkötőlakk; 325 .sellak, 25 terpen

tinoJ,aj, 65() aJ.kohoL Gummi guttival, 
sárk.ányvérr·el stb .. sötétebbre is .szokás 
festeni. · 

b) 250 manilakopál, 50 szandarak, 250 
!erpentilwlaj, 500 .alkohol. 

Orosz könyvkötőlakk.: 150 .. sellak, 80 
benzoe, 30 masztix, 74() alkohol 

Masztix-lakk, angol: 2()0 rnasztix, 125 
szandarak, 30 velencei terpentin, 645 al
kohol. 

Közönsé.qes masztix-l,akk: 100 ·m:asz
tix, 200 szandamk, 2() terpentin, 680 a.l
kohol. 

Modell-lakk; lfrO sellak, 100 manila·· 
kapál, 30. terpentinoiaj, 720 allrohol. 

11 

„„„„„„„„ ............... „„ .............................. „„„„„ 
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Padló-lakk: 160 sellalmak 34.-0 alkohol
ban való filtrált oldatát elegyítjük 170 
manílakopál, 160 terpentínolaj és 170 
alkoholban v1tló oldatával filtünő ké-
szítmény„ · 

b) 285 sellak, 70 gallipot, 70 maníla
kopál, 575 alkohol. 

e) 1 kg sellakot, 1 kg h<1gedűgyantát, 
3-4 kg alkoholban 5-'-6 napi áztatássrul 
oldunk s az oldatot keverjük 250 alko
holban oldott 250 velencei terpentinnel. 

Sárga szobapadJlólakk: 200 sellak, 60 
velencei terpentin, ~ alloohol, 120 
arany okker. 

Színes padlóla./okok:· 300 sellak, 75 he
g·.edűgyanta, 35 velencei terpentin, 600 
alkohol. 

Sárga f.estékül 4 lakkra 1 okkart; sö
tétsárga~· 4 lakk s 1 rész a következő 
keverékből: 7 okker 1 um.bra; szürke: 3 
lakk s 1 rész .a következő keverékből: 
2 lithophone 125 okker, 50 őzbarna. 

A földfestékeket enyYes vízzel előze
tesen ecsetelhet,iük reá a tiszta pad
lóra. 

manilakopál, lf>ll lavandulaolaj, 650 aJ, 
koh<>l 

d) 200 szandaiak, 00 velenooi terpen
tin, 750 alkohol. 

Szerszdm-lakk. Eszközök é• készűfé
kekre: 120 szandarak, f>ll szemcsés lakk, 
60 masztix, 00 benzoe, 00 terpentin, 700 
alkohol. 

b) 175 szandarak, 100 masztix, 120 
velencei terpenttn, 600 alkohol Gnmmi 
guttival, sárkányvérrel stb„ sárgára 
vagy .sárgá·svörösre festjük. 

Szobrászlakk. Orosz szobrász.fakk 200 
manilakopál, 100 szandarak, 00 aether, 
200 terpentmolaj, 320 alkohol. 

b) 200 szandarak, f>ll gallipot, 100 fo
hérített sell®k, 2Q benzoe, 10 kámfor, 30 
aether, 580 alkohol. 

U ni ver za1lakk, rugalmas: 120 szanda
mk, 60 masztix, 00 hegedűgyanta, 30 
kámfor, 700 ,a,Jkohol 

b) 160 szandarak, 8{) masztix, 80 he
gedűgyanta, IIBO alkohol. 

üvegdugólakk, áttetsző: 250 hegedű
gyanta, 300 iaether, 45[)· kol1odium. A 
fil\Tált oldatot anilinfestékekkel meg-

Szarularak-lakk.: 250 szandarak, 
velencei terpentin, 2(} terpentinolaj, 
alkohol. 

1 
[esthetjük 

20 , b) 180 sellak, 20 velencei terpentin, 80 
710 l alkohol s tetszés szerint festék pL sár

.Q;ár a 10 gummiguttL 
b) 225 szandai ak, 85 velencei terpen

tin, 700 alkohol. 
e) 80 1s~andarak, 40 n1.a.sztix, 80 világos 

e) 270 szurok, 64 hegedűgyanta, 666 
petToleumbenzin vagy 10(} aszf,alt, 300 
nyers benzol 

8) Olajos lakkok. 
Lakkföniszek 

Az olajos lakkok rendszerint terpentinolajban oldott gyantáknak len
olajfirnisszel való -elegyei.. A jobbminö.ségű áruk afrikai kopált és •borostyán
kőgy,antát tartahnaznak, a rosszabb m.inőségűek manila-kopált vagy 'h..egedű
gyantát. E lakkok rugalmasságát hőráruk'hoz kaucsuk petroleumaetheres ol
datának hoz;OO,keverésével érik el. 

A gyantákat előbb e célra szerkesztett kályhákban ;megolvasztiák s fo
lyékony,an keverik hozzá a forró leno.ZaJfirniszhez~ 

E lakkDk fényét terpentinolajjal összeolvasztott viasz hozzáadásával 
csökkenthetjük s e célból 3 lakkra 3 terpentinolajat és 1 viaszt vehetünk. 

A lakkfirniszek pótlására újabban az u. n„ esterlakkok szolgálnak. Ez 
esterlakkok gyantasav&s estereket (lakk-esterek) tartal.maznak, mely utóbbia
kat smbadalmazott eljáiással, gyantasavaknak alkohollal való egye1lítése 
útján állítják elő. E lakkok jobb minő.ségűek, tartósabbak, mint kopál- és bo
rostyánlakkok, s szódaoldatban és alkoholban oldhatatlanok. A gyanfxtsava,•
ester-ek benzines oldatai (1 : l, 1 :5) sok célra az alkoholos lakkokmál is cél
szerűbben hasmálhatók, így pi, címkelakkul is, mert bár lassabban száradnak, 
de víztiszta, fénylő, mgal.mas .s alko"holban és vízben oldhatatlan bevonatot 
adnak 

Az olajos lakkokhoz tartoznak pl.a következő lakkok: 

Aszfalt-lakk firnisszel.: OOO aszfaltot 1 lenolajfirnis"'t, majd 18jl ierpenti110la
katlanban megolvasztva keverünk 300 jat és 180 ikőszén.kátrányolajat. 
forró terpentinolajjal s a kihillt törne- e) 175 ·Szíriai aszf,,;lt, 175 hegedűgy·an
get higítjuk terpentinolajjaJ, vagy kő- ta. 175 kőszénszurok, 100 lanolajfirui82l, 
szénkátrányolajjal. 100 terpentino1aj, 100 okőszénkáA;rány-

b) 400 kőszénaszfaltot összeolvasztunk o.Jaj, 175 benzin .. 
400 hegedűgyantával, hozzákeverűnk 80 AszfaUlakk bőrárukra. Fekete kato-
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-:nalaklc: 10 szíriai aszfalt, 10 kő,szénszu- viJ.ágos manilakopál, 300 világos len
rnk, 10 hegedűgyanta, 2 viasz, 2 pamf- ofaj!irnisz, 300 terpentinolaj. 
fin összeolvasztott keverékéhez hozzá- J(opál-kocsilakk' 2()1) Sansibar-kopál, 
adunk 30 lenolajfuniszt és 2 szár.az ber- 375 lenolajfirnisz, 375 terpentinolaj. 
lini kéket. Addig hevítjük, míg nehéz b) 6 sansibar-kopál, 6 lenolajfirnisz, 
gőzök kezdenek belőle elszállani ,s ki- 6 .. 75 terpentfilolaj, 
vett próbáj·a papirosra cseppentve azon Csiszolólakkok: 5 kopál, 4 lenolajfu
nem hagy zsíros foltot.. Aztán lehűtve nisz, Jl, terpentinolaj. 
a nY.úló? tömeget hígítjuk 10 terpentin'. b) 5"1J:opál, 3 lenolaifunisz, 9 terpen-
.olaJJal es 10 benzinn-el tinolaj~ 

AszfaU-csiszolólakk: 6 aszfaJt, 1 len- e) 6 Benguela-kopá,!, 4 lenolajfünisz, 
··Dlujfirnisz, 7„5 terpen.tinoJaj. 16.75 terpentinoLaj. 

Aszfaltbádoglakk: 250 aszfalt 12() he- Kaucwldakk: 1 kg kaucsukot oldunk 
gedűgymrta, 475 JenoJ.ajfirni.sz, '180 ter- 5 kg megolvasztotJ: naftalinban, az ol
pentinolaj. ~a.thoz 3 jkg ,le11;plaJat 8:4,un.~ s a na.fta

Aszfalt-vaslakk: 6 aszfalt, 1 lenolaj- lmt forro vrzgozzel. kr~zük .. A. kau-
firnisz, 8.5 terpentinQlaj.. csukoldatot. terpent1n-0laJ.Jal h1g1tJu;k .. 
Bmo,tyánkő-laJck" 250 , l tott b) 10, kaucsukot 5 benzmben duzzas?-

b „'nk" „ • ( mego va;s~ tunk, ovatosan megolv.a.sztJuk, hozza-
orost~ <: ogy,ant~,t k~reskedelm1 aru) adunk 10 forró lenolajfirnis·zt és 10. ter

ül dunk ~O -terpentrnolaJhan, s az olda- pelltinolajat 
tot hozzáadjuk 250 forró }enola,j~misz- e) 15 kau~su;kot 300 terpentinola jban 
l~ez. ~-a- __ ezen lakk ,tulkem_enynek e~ me- duzzasztva melegftéssel oldunk ,g 'hoz
l evn~ek lnutatkoznek, k~ves velencei ter- záadunk 400 zsíros kopállakkot és 300 
.vcntrnt .adhat~-nk „hozza. . lenoiajfirniszt. 
. b) 8 borostyanko, 3 firm.sz, 1 terpen- Kaucsuklakk fára vagy szövetel<1e: 

tin, 14 benzin.. l jól kiszárított kaucsukot vízfürdőn 
Da1nn.ia!-lakk konzerv· és teás-dob~-, 

1 

föl-0ldunk 8 köszénkrátri.ínyolajba.n, az 
wkm: 22p dammar.gyanj;ft, 325 lenolaJ- oldathoz hozzáadun.k 2 zsír.o.s kopállak
fh nrsz, 4o0 ~rpentrno~aJ. Gnmmi gut- kot s ülepítéssel tisztítjuk, 
tirnl, sang]I_Is dracoms-sza], ·aszfalttal b) Kauesukhulladékot lenolajjal 
s1 b. festhetJük„ egyenletes tömeggé hevítünk. E firniszt 
. Email-lak/e.. Címkela:kk bádogra.:' 150 hús.z.szor.os mennyiségű forró kátl'áll3-~

c1nkoxidot e1dör.zsölünk elegendő ter- olaJJal keve1·ve szabadban álló faliá1-
Pf utinDlajj.al s h-0zzákeverünk 90 dam- gyak bevonására alkalmazhatjuk. 
marlakkot (1: 2), 2{) kopaiv.abalzsamot, MasztiX··lakk, angol: 85 masztix, 85 
2(} lenoI_ajfirniszt, 5 ricinu·solaj,at és 3 olibanum, 666 terpentinola,j, 125 velen
úlon1eukor p-01:át.. Crac.cau szerint gyor- cei terpentin oldatához hozzáadunk 40 
i;an szár.ad és nem válik merevvé„ Ienolajfirniszt. 

Kopál-lakk: 500 világos kopál, rno Zaponlakk_o~: 2{) celluloid-hnlladék 
kopaivabalzs.am, 400 terpentinoiaj. \ragy pyrox1J1n, 200 aceton, 400 benzol, 

/J) 6 kauri-kopál, 2 lenolajfirnisz, 6.75 400 amylacetat, 
lerpentinolai Tölgyfa-bútor bevoná- Celluloid üveglakk; 3-4 pyroxilin, 
sára, 60-90 aceton, 1 bórsav, 25 kolofonium, 

e) 25ú kapál, 125 Ienolajfirnisz, 625 teI- 100 spiritus .aetheris, 20 fasték (cinóber, 
lJ( ntinolaj„ E lakk gyorsan szárad. krórnsárga stb.), 30 kollodium. 

d) 225 Yilágos kauri-kopá,!, 6() fehér Címlwlakk. Szignatúralakk: 30 dam-
leuolajfil ni.sz, 75 terpent.inolaj, inarlakk porát 200 .acetonnal leöntve, 14 

Olcsóbb és silán3-abb minőségű ké- n&pon át rázogatjuk s aztá·n tiszt.áját 
-szítn1ényt IlJ.„el ünk a következő e.lőira-. leöntve, elegyítjük 150 collodium dup
tok szerint: 400 n1anila-k.opa" ], 450. t·er~ lex-szel. Még célszerűbb .szign,atúrák 

lakkozására a: pentinolajban való oldatát keverjük 
150 leno.1ajfirnisz·zel. Zaponlakk; 2Q .s1zíntelen ceiluloidhul-

bJ 130 seUak, 52 kopál (anime) 75 he· ladékot, több napi állá• közben történő 
.:getli.ígyanta., 600 alkohol, 150 a.i;anyok- i·ázogatással oldunk 200 acetonban, hoz
.ker, 10 umbrn. zákeverünk 780. amylacetátot s több 

heti állással ülepítve, a tisztáját lehúz·· 
h.'opo/ círnkelakk.: 400 megolvas•tott wk Olcsó kereskedelmi cikk„ 
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C) Terpentines és benzines lakkok. 

A te1pentlnes és benzines lakkok gyantáknak te1pentinolajLan vagy ha
sonló illóolajokban, pinolin, g;\antaolaj, benzolban stb. való oldatai„ A 
<lammarlakk .kivételével gybrsan száradnak s fén)··cs, de neru -eléggé ta1t.ó:.; 
bevonatokat szolgáltatnak, tehát használatnak kevésbé kitett tárgyak bevoná
sára alkalmasak. Az ezen Dl-dószerekben használatos g;\: anták: dan1rnar, asz
falt, masztix, szanda1ak, iitk-ábban a kopál- és bo1 ostyánkő, sőt az olcsó e:-; 
-silány hegedűgyanta is. Lágyítósze1ek a velencei te1pcntin, ga]livot, anin1e és 
elemi. J\fegjegyezhetjük, hogy ez utóbbi céluak jobban n1egfelel uz ola.ios 
lakkoknál használatos ]enolajih nji-;z, n1c1>- lassabban száradó. dc ta11.ób és k<'
Yésbé törékeny be"\ onatot ad 

Aszfaltlakk. Jacobsen szerint: 240 
durvára zúz.ott aszfaltot valan1ivel több 
benzolban enyhe 111elegítéssel, üveg
lombikban feloldunk. Ezután ülepítjiik, 
az oldat tisztáját leöntjük és keverjük 
10-20 g kemény -rnanila-e.lemi gy:antá
nak é8 10 g kopaiv:a-baJzsa111nak keYés 
benzollal készített és szintén iilepíte,tt 
oldatával. Végül, •a kívánt állon1ány 
elérése céljából, a szükséges inenn~ isé
gü_ kau0sukos (5?-'ó) benzollal keverjük 
T:Dz igen gyorsan szá1atló és szép fény
lö mázt ad, 111ely neni oly k.en1ény és 
pattügzó, nlint né111ely .a.szf,altlakk . 

.\. fé111gyárosok a Inázzal bevont tá1 -
g) akat több órára n1érsékelten he-... ített 
kama1 ába teszik, hog:y a lakk a ineleg
btn .eg·yenietesen f.olyjon szét a tá1·gy 
f.rlszínén és gyo1.sahban ,száradjon. A 
kihűlés és száTadás után Jnég fényezni 
(polirozni) is swktak. 

b) 2-300 a.szfalt, 700 terpentinolaj s 
hn ,a szín ba1nás n1.a1 adna, 10-20% kő-
8iénkát;rány. 

Bőrlakk.~ 200 fekete1::>zu1Dk, 25 velencei 
!t-'l'Pentin, 'í'75 f{'rpentinolaj. 

Bronzporlakk„ l\_ bronzpo1 fénJ ének 
tartó.s n1.egn1aradása csak az esetben 
érhet() ,el, ha a vivő- és Jekötőszerül al
kalm,azoti anyagok .savnientesek Sav
n1entessé tehetjük pl. a da111n1aragya11-
tát 0Jy1nó<lon, hogy 25-0 gra1nn1ját 1 lt 
pettoleurr1benzinben oldva az oldatot 
két ízben kirázzuk .egy-egy negyedliter 
10%-os n.at1·jun1 hJ· droxydatun1-0JdattaJ 
s u vizes gyantasayo]dat és a benzines 
oldat különválása után .az utóbbit le
iint.iük és tele töltött, jól zá1ó edén~· bcn 
latjuk el, 111e1t a levegőn oxigént \'é\1 e 
föl, újra inegsava.ny.odik. S.av1nentcs 
ti uktúrák elői1 aiai a következők: 

l-00 lakk-este·1-t 
600 bC'nzin-ben 

oldjunk .s ha az oldat tülsü1 ü le1111t'. 
h<'nzinnel higítjuk 

b) 450 sav1uentes dan1n1.a1 lakk, 450 
!t rpentino]aj, lOD szikkativ. 

e) 70 borax-sellakoldat, 30 alkohol, a 
bora.t-~('{[akoldat úgy k-é~ziil, hog:-r 150 
st·llakot é:-> 2;) bo1 axot 1000 Yízhc11 addig 
ineleg·ítünk le.gfölebh 60 fokra, 111íg ke-
Yl'lgetés közheu az oldúd;is bf',kÖYetke
zik. 

..t.4Jauuozó ulapoldnt.: 125 szóda, ;375 
vízzel fölfo11alvn, fol~ tono:-; ke\'í'l gc1-és 
közben 11ozzáad.iuk 250 heg.edűgy.anta 
fiu.0111 porát és ha ii~zta oldatot 11.\ cr
tünk, hozzúad ink 40 l'll~ v- 2;,o \'ízben 
\aló oldatút..; t'i.in-1 Hlc~·iisztnhl..;ig főz.
zük. 

Dan1n1a1-lakkok: 3i'.) dan1111a1 ag,\ aulát 
pirítunk s fényes fén1üstlicn 1erpcniin
o1ajjal slí1 ii péppé keverve,. fok·ozatos: 
hPYí1Pssel 1neg·olvas%tnnk és .addig l1e
YÍfünk, JHÍg a haiJzá..; n1egszünik. :\z
ntún a tüzről féheté\C', terpcnliuola.iiaJ 
kiPgéRzítjiik ;)\lil-l(_)(i~f ré~~zre. 

.~lat-tolriu fotof]ra/hfl,rr1.: 2G3 d<llllHla-
1ugyantn, J3;j kopaiYHhnlzsa1tl. ;l() PlPIHi. 
500 _ ic1 pcntin-olaj. 

J.\;e,qaiívlaklc: 100 d:rH111i<11 ags.:-ui1a. 15 
111asztix, 885 benzin, · 

(}yantalakk:· 2Ufl hl'gediig~ n111.a, 100 
\·olencei te1"])1'1l1ill, '/00 terpl•11tinola j 

b) !50 gallipot, :s~}() terpen1i11olaj 
Ka!avf éu IJC<;Í t6 po{)_:tfókalapohlto.z · J 

kar11anha\.ia:sz, 100íl henzin. 
1~·opaf-lakk.: 250 afi·ikai kovált po11ú

ztiiva új csel'épedén~ hen, gy·ö11ge tűzön 
Ó\·atosau Inegolvnsziunk ~ aziún ~1z 
edényt a tűztől Je.véve,, iésr,letcnkéut 
hozzákeve1 getün k 730 tei penU nolajat. 

ÁFanuszínü kopállakk li::-.ikai késziilé
lcck1 e.: 125 vjlúgo~ af'1 ikai kopúl, 250 
luvandulaolaj, ·150 íel'peut.inolaj. 

l\lasztix-Jakk: 200 IllASztix. 800 tt'rpe11-
tin. 

b) 250 n1asziix, 10 kán1for 80 Yl'lrneei 
terpentin, 650 te1pentin0Jaj. 

Hollandi niaszti't-lakk olajfr<;f1né
n:1Jckre" 20íl inasziix. 25 elen1i, 511 \ p]cn
cei f-p1 pentin, í25 te1 pentinolaj. 

f.1;ocl1ron1 n1aszfix-lakk színes. litho
(/1·a/iáh1a és réznt<'tszetckrr: ~50 1nasz
tix-01, 750 terpentinola.ibau 1 ázogatás
sal üldunk, s föJoJdódása utú11 hozzá
adnuk 50U \'eleucf'i te1·peníinL 

Jlfalllak!.ok: a lakk. 1 viasz. :: 1e1 pen
tinola i„ H.a sú1g~1 Yiaszt \'f':-;7.iillk <'Zt 
előbiJ \·Ízu1P111essé főz:zük. 

!Jru'Jlolin.: 75 .s/:11 g·n ,·insz, H25 :-;iccativ, 
GOO h'lTH:·ntinola i. 

Szandarak-lakkok: 1'15 szaudarak, 75_ 
\·f'IPncPi terpentin. í.10 1e1 peniillolaj. 
~1ra11ylaltk: 140 ~~PJ.lnk, 80 s?.n1'1da1;ák~ 

811 nloe ke\e1ékét, í()fl te1pentiJ1olajban 
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1nelegítéssel oldjuk. 
A1 anylakk bő1 lC és fénu e:· lOiO lacca 

in gr.anis, 100 szan<laTak, 80 velenc-ei 
te1pentin, 25 gun1n1i gutti, 700 terpen· 
tinolaj. Készítés, Inint előbb. 

A1anJ1lakk, hollandi.: 200 masztix, 200 
szandar a:k, 5ű hegedű.gy.anta~ 200 aloe, 
20 velencei terpentin, 430 terpentinolaj. 

[(apai sóla.kk.: 250 hegedügyanta, 50 
sza11dar.ak, í.00 terpentinolaj„ 

/lggalnia . .., s.znndara.k-lakk.: 2-00 szan
da1·ak, 5fJ heg·edűg~-anta, 6H kaucsuk-ol
dat (10~~), 690 terpentinolaj. 

A fenti la,k.kok s oldószerekkel készül
nek a bronz-tinktúrák is. Lásd lentebb. 

Szappan-0.s lakkok. Olcsó, rugalm.as 
n1a tfla-kko.k -zsírsa vas V•ag'3-r gy.antasa
vias fémoxid-0k terpentinola,jb.a.n való 
oldása útján készüln.ek. 

Papiros és szövetek vízhatallanná té
telére jg·en a.Jk,ahna.sak„ 

Bronzpatina-lakk. Patina1akk. Gyan
ta vagy fa.ggyúszappant rézgáliccal ki
csapunk s a keletkező Tézszappant föl
olrljuk terpentinolajban. A sötétzöld 
lakk bronztárg;rakn.ak szép zöld ·színe
ződést ad„ 

Fémekkel való bevonás. 

Féu1eknek, üvegnek fén11éteggel való be-.. onása a. n1egfelelő férnsónak 
vizes oldat.iiból ie<lukáló szerrel vagy galváná1ammal való leválasztása út
ján történjk, li l.Jev·onatot szolgáltató fén1só oldatát vivőszerrel péppé is gyúr
l1atjuk s e pépet <lö1.zi-.ö1:jük rá a bevonandó tárgyra. Könnyen olvadó fémeket, 
pl. ónt, cinket, ól111ot inegolvasztva, fölkenéssel is reáréteg-ezhetünk a megtisz
tított és oxidálódás -ellen 111egvédett forró fémtárgyak f·elületére. 

N'éhán:y fén1bevonás1a használt folyadék és paszta -előiratát itt közöljük: 

Aranyozó folyadék féu1tárgya·khoz„ 
A1an~:r-ozás galvánjkus úton„ 

6 nat1 i.u1n phosphoricton-ot, 
lO vízben oldunk. 111.á.i;;Tészt 

0. 25 a1 any klorid-ot 
15 i;ízben s végül 

Ü'.1 kalluni cyanidot 
15 vízben. 

Előbb a két első oldatot. keverjük 
lészletcnként, 111.ajd hozzáöntiük a har
rnadikat is. 

b) IQ a1 anyat ·oldunk kiTályvízben, az 
oldatot n1ajdue1n szárazra párologt.at
juk s felhigítjuk lú:O kcm-re„ Másrészt 
30 fe1rOCJ'ank·aliumot., 10 kalium k.ar
bo11átot és 5 a111111-oniát mintegy 300 
vízben oldunk. Ez utóbbi oldatot 30-4{) 
foki.a rnelegít.iük s kevergetés közben a 
fenti aranyoldatból 20 kcm-t öntö.ge
tünk hozzá. A folyadékot 20-00 percig 
forraljuk, a, kivált va.soxidról leszűr
jük, 500 kcm-re hi.gítjnk s kevés kalium 
cv.anid-ot a,dunk hozzá Ha az oldatot 
eg·y ideig alk,a-1111.azásba. vettük, újra 20 
kcin-t adunk hozz.á az aranyoldatból 

~i\.z arany-ozandó tárgJ.T,akat úgy .az a) 
mint a b) folyadékhoz lúggal vagy 
benzinnel leöblítjük, hogy felületük 
tükörtiszta Jegyen, s az ar:a.nyazó fo
lyadék melegítése közben cinkpálcával 
hozzuk érintkezésbe, 

Ar·anyozó folyadék üvegre, 

0 .. 75 aranykloridot 
50 vízben oldunk, az oldatot 
20 kcm nátronlúggal (fs 1035) és 

30-ü kcm vízzel 

kewr jük s a folyadékot bepárologtat
.iuk 250 kcn1-re. Másrészt 

7.5 szőlőcukrot 
50 vízben, hozzáadunk 
20 nátr onlú.qot és 

230 vizet s 
az oldatot. egy órára f-0rTÓ vízbe állít
juk„ ~!\._ két folyadékvt tkeverve, azonnal 
alkalmazásba kell vennünk„ A belül 
al'.any-0zandó üvBggol:yóba térf-0gatá
n.ak iegytizedrészét kitevő spiritus 
aetherist (2 alkohol, 1 aether) öntünk s 
tele töltv.e, a még forró aranyozó fo· 
Jyadékkal, f.orró vízbe állítjuk, melynek 
hőn1érséklete ne Iegy.en magasabb 80 
foknál. Az alkohol redukálja az arany
oldatot s az aranyozás 10-15 perc alatt 
befejeződik 

Ar·anyozó paszta, 

4 arnnJ1kloridot 
12 kaliumcJ1anidot oldl!nk 
20 vízben s elkeverjük 
1 borkő 

20 ca.lcium kar boruittal. 
Az ar.anyozandó tár.gyakat -előbb g-0.n

dosan tisztítjuk és savanyú fürdőbe 
tesszük, azután !gy,apjuposztód.arabbal 
rá.dörzsöljük a f-enti keveréket. Rend
kívül mérge.s. 

Aranyozó ezüsttárgya,k beecsetelésre: 
3 .. 5 aranykloridot 3.5 vízben oldunk s 
hozzá.adjuk lO 5 kalium cy.anatun1-L.ak 
14 vízben való oldatát. 

.E keverékhez kevés kalium hydro
tartarátot és annyi ·calcium carhoni-0um 
pra.ecipitatumwot adunk; ho,gy lágy pé
pet nyerjünk A pépet ecsettel az ezüst 
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tá1g·:y1.a .kenjük, a bevonatot közönsé- b) I:5 ezüstnib átot föloldunk 40 víz
ges hőmér-sékleten .sz.áradni hagyjuk s ben és az -oldathoz aru1yi .an1moniát. 
aztán a tárgyat 6().-70 fokra hevítjük. csepegtetünk, hogy ,a keletkező szürke 
~~z így ny,ert ara.nybevi0natot lemosás csapadék majdnem teljesen föloldód
és szár"Ítás után még borkővel csiszol- jék -s ekk-0r az oldathoz még_ 500 vízet 
hatjuk. . adunk. 1fás1·észt II:5 ezüstnitráfa;t ol-· 

Cinkkel való bevonás„ 
, dunk 40 vízben s ez ·oldatot hozzácse
. pegt.etjü:k 40 Seignette só 2000 vízberi 
, való oldatához ·S rövid idő mulv;a fil-

1 cinkklorülnak trálunk Használat előtt az L é.s IL ol-
20-80 vízben való oldat.át cse1ép-, dat egyenlő térfog·.atré.szét elegyítjük 

P<léuybe öntjük s az oldatba granulált; s az alkohollal kiöblített üvegedénybe 
cinket helyezünk. Er1e reá állítjuk .a· töltYe, abban .a<ldig hagyjuk, 111íg a be
b~vonandó sárgaréz- vagy vörösréz- ,-onódás 111{'.gfelelővé válik. 
tá1·,g:.rat ·S a .keveréket for1á.sig hevít- ('rvpg[;ü/nök ltészítése: 10 ezüstnit1.á--
jük tot föloldu.nk .2'Ü vízben s a11n\ i an1·-

111011iát csurgatunk bele, hog): n1ég 
ti~zta oldatot nyerjünk. A folyadékor 

. J1jgítjuk részletenként hozzáöntög·et-ett Ezüstöző folyadék fémekre .. 

5 ezüstnit1átot föioldunk 450 klópnent:s kálilúggaJ (fa 1 05} 
:ZO vízben -s az oldatot hozzáöntjük ; Y.agy natJ onJuggal (f;;. 1. 035) ,:; az .~snt-
100 nátriumtio.szulfát tön1ény olda- ! leg .keletk-ezo cs.ai;iadekot a1n~non1aval 

tába.. A tárgyat nátrünlúgg,al vagy ! üldJuk. A fqly'.ld~kot .most v1zzol 1450 
benzinnel zsírtalanítjuk s leöblítés után! kcm.~ye ,egesz~~JU~ k~ s cseppenk-e.nt 
tzen ezüstöző foly,adékba m.ár,t,juk és 1 a.nnJi,1 h1g üz,ustn1tratoldatot. adunk. 
bevonódás után híg nátriu1:oika1b-onát-: hozza, }1-ogy 1<>00 _kcrn. :~n1111-on1arnentt;s 
oldattal, ru.ajd tiszta \:ízzel öblítjük s vé- 'folyad~,kunk l~g3 en„, Kozvet]e-n ·ha.szna
g·ül s-záTítjuk. _lat _.-elott ~ fol}_ade)rot egynyolcad~ 

(Jfllvanikus ezüstözésre 3'.%-os ezüst- eg~t~~ed tcrfogat. teJcukorolclatt,a.l ele
nitTátoldatot használunk, an1elyhez [ g:;:-it,Jnk s Pg).· porc:eJlá.ntál fenekétől 
ann~yi k.áliun1cia.nidoldatot csepe_g·Le-

1 
~~2 kc1n. .!na~~1ssa!fba11 elh~IyezPtt 

tün~, .~ogy a keletkező cs·apadék újra: uve-7:·1apri;i.., ~11t1,u~, u~·y, hogJ.', f'lllH·~k 
oldod.Jek. - E folyadékk.al nem túlsá- 1 fc.Jso lapJ.at 1s el'1ntse a foly.adek 
gosan erős elektrom.os ár.a1nmal, sár- ' 
gaTéz, bronz, vörösréz vagy előzetesen 
rézze.l bevont V·astár gy.ak Bzüstözh-ető.k. 1 

/<Jzüstöző folyadélc bedörzsölésre,: 1 i 
ezüstilltrátot fölo1dunk 20 vízben s az 1 

oldatot 0 5 sz.almjiáksóv-al, 2 nátriun1-
tloszulfáttal és 2 c.alcium carbonicu1n 
pp.-mal keverve Haneldarabkával az 
ezü stözendő, ragyo1góan tiszta tárgyra 
dö1 zsöljük. A foly.adé.kot sokáig ne 
tartsuk ikészletben, (Kuhr ) 

b) 3 eiüstnitrát, 10 víz, másrészt 1 
konyhasó és lH víz oldatát összeöntYe, 
(']keverjük 3 borkő, 15 an11nonia és 6 
\"Íz oldatával, n1ely€t keverés előtt 6 5 
kalciumkaTbo.nát,t.aJ 1·áztunk össze 

Ezüs.töző folyad-ék üvegre„ 

5 ezüstnitrátot oldunk 
40 vízben, másTésZit 
4 Seignette-sót 

920 vízben. 
.:\ két .oldatot ÖRszeöntve, addig n1e

legít,jük, mig szürke csapadék kezd 
leválni, Ekkor filtráljuk s a tiszta fo
lyadékkal az ezüstözendő üveggólyót 
félig megtöltjük ,s azután 1:500ü ká
Iiumnitrátoldattal telitöltjüJL A két 
folyadék elegyedése után a bevonódás 
azonnal m·egkezdődik. Szines ·gO'lyók.;: 
nál . a bev-0nódás iarany-szinűne.k vagy 
b1·onzárnyalatúnak látszik 

Nikkelező folyadékok 

5DD nikkcl-a nirnoni unu;zulfát, 
5űű anunoniu1nszulfáf' (szaln1iilksó. 

v.agy bo1 kő sav„) · 
lüUO víz 
b) 500 nikkelklo1 id, 500 sm!JJü,í,ksó„ 

10-12000 VÍZ, 

.e) 725 nikkela1nn1oniu1n.szulfút, ;)(l 
citronu:;av, 10-12000. víz. 

d) 300 nikkel.szulfát, 30{} ,szaln1iákl'lú„ 
"O káliumnitrát, 10-1200D víz. 

(';) 75 nátriun1pyrof·-o.szfát, 25-0 nikkel
foszlát, 10-15000 vfa 

f) 650 nikkela1n1noüiurn fü:-;zfút, 325 
lll<l!gnéziumszulfát, 1-0-1200ú víz. 

.A„ nikkelezendő tárg~yat .a 1ákefélt 
a hozzátapadt zsí1 tól, benzinnel Je-öb
Jít.iük s .azután beleaka,sztva .a nikkele
ző fürdőbe, drót .segítségével ö.sszekap
C!Süljuk gyenge elektromos telep neg;a
ti v sarkával: a telep pozitiv sark,a egy, 
Rzintén a fürdőbe nyúló, nikkeldarab. 
A fürdő hőméTséklete inindeJ1esetre 
10 foknál magasabb Jegy·en A ni:kl<ele
zést' addig folytatjuk, n1íg kellő vas
tagságú bevonat keletkezik. A nikke
lezett tár,gyat krétával fényesitjük. 
Elekt1on1os telep gyanánt 2 Daniel.:.-: ................... , ... . 
elem swlgálhat, de esetleg 2'--3 Lee
lanché-elem is, aminőt házi \.-'i.lLamos-· 
cs.engő,khöz -szokás ha,szná1ni 
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Ónozó folyadékok i jük s a fenti oldattal egy félóráig ke-
1 va szárítjuk .. 

20 bor k.öve.t i Cüiknek rézzel -való bevonása;· 15 
25 stannonklo1idot (ónsó) ,

1
- rézgálicot oldunk vízben, az Dldathoz 

30 tim8ól föloldunk , hozzákeverjük 19 kalimncianidnak 80 
lOUOD i1ízben, i vízben való .oldatát s annyi agyagot 

Ez 9l4~tban_ -~ bevonantl? tárgY:akat: keverünk a f.oly.adékhvz, hogy híg pé-
6-~2 ~ia1g ta1t.1;uk bi;nn, m~~t fl.~~1kke- i pet nyerjünk.~ keverékkel a cink.tár· 
leze-snel s __ ~zuta1_i , v_1zz.el_, obl1t.J~)r le, : gy.at addig· dörzsö-1.get.iük, míg- megfe-
1~1ely~t k~_;-eH kr~taval iazz~n:k ossze, i lelő bevonódást érünk el .... ~ keveréket 
(Jnozqs. etott a fa~·f}yajLat ~ql3esrn_ zr:;ír-; niin<lig frissen készítjük. Ig·en mérges! 
ta.lan~t;uk_ s azu.tan 1J-?O%~os ké,~sa-c- : }Vagyobb vastáru.lfakat s1ni1gelpapi-· 
ral a.ztatJuk ·~ eg,11e.s re.~·zclket cinkfe„ rvssal fényesre surolva 1:4 só.sav-ol
rnczzcl burkol.tul,: be. ; da tb-a n1á1·tunk, forró vízzel jól lemos· 

Hevítéssel az ónozás úg·y tö1ténik, i s11k s végül fiírészporba rakjuk, ni.e„ 
hogy -a réztárgJ-.at, pi üstöt, fényesre' ]y-et iézgálicnak 1 tö1nény kénsav és 
esiszo],-a~ sz-éntűzön a-nnyir.a hevít- : ·±0 vízben való oldatá'\-al átitattun.k 
:iük, hogy benne az ón ruegolv.adjon s ! Üt•egn,ck rézzel talő be-vonására 
azután gyanta és ·sza]111iáksó keveré- 1 Chattaivay szerint.:· 1 f1issen deszt.i
két ~zó1_va bele, a 111egolvadt ónt e.se- ! lált phenylhydrazin-t, 2 vízzel elegJ-rí-· 
pücsou11jya] szt!ike11egP.t,jük. tüuk s n1rgtisztulásig n1elegítve cup-· 

1un1 su lfuricurn an1n1oniatun1 forr6n 

l{ézze.l való bevonás, 
telített oldatából 50 1észt öntünk hozzá, 

, 1-fa,id _10-1~-os f.oTró kálilúgot öntünk a 
! folvadékhoz mindaddig, 1ni.g állandó 

8 rézqá/ic ; zn,:arosságDt n111taJ s ekkor -enyhén 
8 c·inkrtálic. : föir.1-elegítjük .. Egyenletes rézbevonat 
> e i n!t!Llór'id. _i e]érésé1·e az ü,· eget szappannal nieg-

12 hP11sa1:, : n10.ssuk. salétro111l'>avva], 1najd káli-
2f>ÍJ-fl -viz. ; lüg·gal leöblítjük s egy ór.a hosszat 

r;:;;, oldat ras.~zö.oek bcvuuá&ára .'szolgál .. hug·;-.;·juk a fürdőben ..... .\ iéztükröt víz· 
.:\. szögek('t ~zappaJJos vagy szódás víz~ Zl'] alaposan .Jcöhlít,iiik s ha kiszáradt, 
zel zsírtalanítjuk, tiszta \rízzel leöblít-, lakkal ,„on.ink be 

IV. Mosószappanok Tisztítószerek, 

.\.1u.o_.;ó~;-;npvnnok különböző olcsóbb z1-1í1ok zsírsavjaiuuk alkálisói, lllü
!~ eket epugy, n1int a szappanból és lúgosauyagokból álló n1osóporokat (u. n„ 
szappanporok) és a zsíl'oldó- és entulgeáló-nuyagokból .készült foltlisztító-;ze
l'eket, rnosási és tisztítási célok1a 1u1-Sznidunk. 

S:r.appankészítésre a gyáriparban legg:.-ak1abbnn ha..,zuált'állati és növé-
11~ i zs1ro,kon kívül g,Y·antát és különfélP n1L1slerséi;es tern1ékcket, mint p] 
lüd1ogénPzrtt Z8Í1okat, oxjtlált paraffint, nafténsavakat is fölh<.1sználják szap
panok elöúJlítá8á1·a. 

Z-;irok . . A. gyako1latban előfo1duló .ZSÍ1'<111.1Jflf]Ok: a követkPzők: faggyú, 
csonlzsír, disznózsír, kóktt-;zolaj (koprao]a i), f;ókuszolajzsil sav (az étkezésre 
szolgáló kókuszzsírgyártás hu]]adéka, 1nel~: g)- akran 5ü'.N.1nál iH több közönibös 
L".;SÍrt ta.1 tahnaz), pál1namagol_a,j, pál1íu1ola}, ha/zsírok (kii.lönböző ten.geri e1n
lősök és halak zsírja 4-5-féle niinőségben), szagtalanított hal.zsíi' (u. n. állati 
zsírsav), enJJV.Q_yári zsírok (a ből'enyvg·yáytá8 hulladékni nagyobb rnennyiségű 
szaba<l zsírsavtartalo111n1al), ricinusolaj, kukoricaolaj, szó.iababolaj, napr'I
forgóolaj, töktnagolaj. lenolai, elain (olein), l}}fant:a, h·idtof}énezett zsírok, me
lyeket ken1ényjtett zsíroknak is neveznek, tu1.fténsa,1.Jak., n1ely utóbbiak a pet
róleu1ngyá1·tás n1el1ékt.ern1ékel s n1ás zsír-0kkal k-evervP, kállkenósz.a.ppan ké
szítéséhez használhatók. 

Lúgok„ Az alkáiiák közül a szappaniparban a 1na1'ónát-ron (NaOH), a 
mm ókáli (KOR), a szóda (Na,CQ,) é.s a hamuzsír (JC,CO,) n:v ernek alka!mazta
tást a zsírok elszappan-osítására„ A nyers lúgok többn;y-ire oldott állapotban 
fordulnak elő a kereskedelemben, Ez oldatok lúg-tartalma az első kötet 491 és 
501. oldalán közölt táblázatok segítségéYel fajsúl~7111érés útján határozható 

n1eg. 
S(',qéclanya.gok a. sza.ppangyár tásnál:· lí.on11ha.só, víz. klórkáli, vízüve_g, 

ez 11tóbbi kettő silányabb niinőségű szappanféleségek töltésére épúgy, mint a 
szilá1·d töltőanyagDk, ami.nők: a t:alcu1n (zsírkő). őrölt n1észlcő (mészpát), bá
'lÍUfflSZHlfát ( súlyµát), melyek a Rzappanra ve.g~yi hatást nen1 gyakorolnak~ 
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ellenb~u teljesen alkalmatlan töltőanyagnak a nye1s gipsz, ,melyet gyakran 
könnyúpát néven árusítanak. Ez vízben némileg oldódik, s a szappant csere
bondás révén n1Bszszappanná alakítja, n1iközben az -egész an.yag porrá hul
}jk szét 

._/'\ szappa11gyá1 táshoz használt előbb felsorolt anyago.k minőségét és 
összetételét haszná1atbaYételük előtt feltételenül kémiai vizsgálatokkal kell 
(~llenőriznün.k. Legelső teendő a zsí1ok el.szappanosítható z.sírtartalmának meg
állapítása, inert enélkül a te11nelési hányad kiszámítása lehetetlell. Füntos a 
szappanok vízta1 taln1ának rn-egállapítása, továbbá a zsírok savszámának és 
elszappanosítási szá1nának megá11apítása is, aminek főleg a karbonátszap„ 
panfőzésnéI van jelentősége 

.4_ szappan viztartalnián.a1-L- -rne,gállapitá.«.áruíl úg·:-r ,já1unk el, hogy kih 
po10ellántégelyt félig Inegtöltiink friss f.aggyúval, vagy nehéz hengerolajjal, 
kis pálcikát teszünk bele és táran1érlegen le1néijük 1\iajd a vizsgálandó .szap
pan 2-3 grannnját dobjuk bele. finoman fölaprózva s is111-ét leni.érve, a -súly-
1nennyiség·cket 'följegJ-'·ezzük„ ~A.. tégelyt azután gyönge lángon gyengén n1ele
g·ítjük, Iníg buho1éko.k n1á1 neu1 8zállanak s a tégelyt kihfílé-s után újra le1nér
ji-ik . ..:\ súlyvesztes~g a szappan víztartaln1a. 
. ~.\ szappan z~·írsa11-tartaf111ának rnegáll-apitására ieszelékének 2~3 gran1111-
.1út tá1 a111érlegen le1nérv'C;, lü!} kcrn-es üve~rdugó:-; rnérőhengerbe dobjuk, kevés 
n1eleg- \-Ízben oldjuk l<'eloldódás után 2 k-cn1 tö111én;r sósavat öntün.k az ol
dat,ha s vízbe állítva lehűtjük, azután .a 100-as jelig alacsony for1pontú pet-
1olete11 ,öntünk _hozzá és többször alaposan összeráz·y a, addig hagj'juk -állani, 
n1íg az ete1es léteg teljesen n1egtit:1ztul. I(özben kls csészét vagy 101nbikot le-
1nér\-t, a pet1oléte1·1étcg jórészét beleöntjük, előbb azonban leolvassuk az éter
réteg n1ag·asság;út, inel;v pl. 67 kcn1. Az üve.gdngós inérőheugerben maradt pet-
1 oléfp1· tf-1 foga1át (ril. 13 kcrn) js leolvassuk s a esészc vag~- lon1bik ta1tal-
1núi Yízfürdőn bepárol,iuk . .._;\ peh oléter elpá1 olgása után a z.sírsav n1a1-atlt 
vis:-;za. E n1űvelntuél ügyelnünk kell a 11etroléter gyulékon:\ ságá1 a. A bepú10-
logta1iis után az éte1 gőzöket ki fú.itatjuk s a bevá1oló Pdényt kívülről szárazra 
törölYe., klhülés után len1é1 jiik. PI. le1nériünk 2.88 g szappant, a zsí1savat 67 
keni petroléierben oldottuk, n1el~rből 13 kc1n a n1él'őhenge1·ben n1arad, beszá1·i
tottu11.k irh{1t 5-! kcni-1, anli 2.88 X 54/67 = 2.32 g :->zappant zsí1snviartalniának 
Jelel rneg. _\. csésze f.i·Úl:\·a egyedül 13 6i, a föloldódott zsí1 saYYal együtt 13.09, 
a talált_ zsí1 sav tehát .15.09 - 13.6'i' = l 42 g: I~n11élfogva <l sznppan százalékos 
zsírartahua: 1.42 X lü.U/2.3.2 = 61..29-iJ. 

"-1 sz:appanny(redék \"agy trrnlelé~i liá1111ad alatt azt a szárno1 é1 tjük. 
un1ely l{)O kg- zsírból Yag~r zsí1savból n:yert -szappa11 llH'nn~viségét 1nutatja. 
A. zsÍl savn1oghatározáshól csakis azt lehet. 1negállapítani. hog~; 1'()0 kg zsíl'
Havhól hány kg -szappant kapuuk, n1-ég· pedig olyn1ódon, hogy 10„0-ü;Q-et closz-· 
tLinl{ a s7iappan zsírsavta1tahnával: 110.000: 612 = 163.4%„ Ha a szappant zsír
savból főztük, akkor E.'Z a száu1 a szappannak tényle.ges i:er1n-elési hányada„ ha 
azonban zsírból vagy zsír és zsírsav keverékéből főztünk, az esetben tudni_ 
kell azt is, ltog·~- 100 kg szappauná főzött zsír íll/:"_nnyi zsíl::;avat tartaln1azDtt 
Pl.. ha a zsír alap zsÍl savta1·taln1a .a kísérleti cred111ény szerint 91.7%, akkol' a 
fent} l-63.4%:ot .szo1 ozni kell 91..7%-kal és ositani lD-0-zal: 163.4 X 91„7/1000 = 
149„8378, vagyis lüü kg fenti zsírból 149.84 kg Hzappant kaptunk 

.A .savszárn 1ne_qállapítása. A zsí1· savszán1ának megállapítására főleg 
hideg úton készült szappanokná], karbonátfőzésnél stb. van szükség. A sa.v
.szá1n n1egállapításához félnorn1á] kálilúgot 'hasznidunk. ':PáJa111érlege11 le1né
rünk kis.ebb, pJ. 150 kc1n-es 10111Qikot és belevisszük a vizsgálandó zsíi-t vagy 
zsírsavat és a :-:;úlyt új1a 1n-egá1lapít.iuk .. Hogyha a zsír cs-ak .nagyon kevés 
zsírsavat tartahnaz, inint pl. a kókuszsír, úgy 5-6 g-ot, ha közepes inennyi
séget, ÚgJ· 1-2 g-ot, hogyha sokat, úgy 1 g·-ot 111é1 iink bele a lon1bi.kba, hozzá
öntünk 50 keni alkoholt é:-; néhány esöpp 1%-os fcnolfiaJeinoldatot .s a lombi
kot a folJ-adék 1cezdődő fol'rúsáig vigyázattal rnelegítjük; majd bü1ettából 
addig adogatunk hozzá fé]norn1ál lúgot., n1Íg' az oldat rnegpiro.sodik. Ha pl. 
le1n-értünk 9.46 kókuszzsírt, a titráláshoz kellett •0.95 kcn1 félnorn1ál kálilúg, -
minthogy nlinden kcn1 nf2 kálilúg 28.08 mg ká1iun1hidroxidot tarta]n1az, a sav
szám 0.95 X 28.08 : 9.46 = 2 82 

Az el.szappanosítá.si "!Zá.ni megállapításához f-élno11nál alkoholos káli
lúgra és félnor1nál sósavra van szükségünk. 150 kc111-es lo1nbikba kb 2.5 g zsírt 
1nérünk, pipetiáYal ~5 kc111 alkoholos Y:í n. ká·Jit adunk ·hozzá s .a l1on1bik szájába 
dugót teszünk, a1nely be 1.5 méteres üv-egcső v-an -illesztve - és azután egy 
óráig vízifürdőn fol'raljuk„ E-.g;-,„ inásik lombikba 25 kcm alkoholos kálilúgot 
adunk s néhány csepp fenolftaleinoldatot, n1elytől a folyadék n1egpirosodik, 

„ 
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Most addig adogatunk hozzá n/2 sósav-at, 111íg a pi1 os xzín éppen cltünik. A 
bü1 ettán leolvassuk az elhasznált ,savn1ennyiséget; ez a pl'óba az u. n. vak
próba .. J:;gy órai fo11alás utiin a lombikot a vízfürdőről levesszük, a dugót ki
véve, fenolftaleint adunk hozzá, an1itől megpirosodik, 1najd a bürettából addig' 
adogatunk ·hozzá f.élnorn1ál sósavat, 1níg az utolsó cscpptől a piros ,szín, a lon1-
bik Ióbálgat·ása közben, eltűnik. Pl. Ien1értünk -a zsí1alapból 2.62 ,g-ot; a \'ak
próba 2-6.15 kcrn n„·2 sósav, a bemért zsírról visszatjt1áltuuk 5.95 kcn1-t. A. zsir 
elfog-:--asztott tehát 26.15 - 5.95 = .2-ü.2ü kcn1 alkoholos kúlilúgot. l\finthogy 
n1inden kcn1 n/2 sósav 28„08 n1g káliumhidroxidnak felel ineg·. ennélfogya n 
z~ir elsz:appanosítási szán1a 2.0.21) X 28ü8í2„62 = 216.l 

.4 tite1„ )fi11él több szilárd zsí1sa.vat ta1taln1az \ala1ne>l,\ zsí1·. annál ke
n1én~ elib és an11úl rnagasabh ,a n1-rgn1cr-e\edéHi, u. n. dern1Pdési pontja .. Titer 
alatt a szappang~ á1 t·ásnál a zsírsaYaknak azonos körül111é11:- ek ~özött n1~g·
állapított dcr111edési !)ontjút, illetve hőfokát értjük. l\_ l'epceola::i tler111ed~s~ 
ponti a: tf.t<?rc 10- fok, a kó.ku.szzsí1é 23 fok, a disznózsíré 36 fok, a csontzs11·e 
40-~42 fok, a fag·g·\· úé -12---48 fok, a pú.hnaolajé 44--------45 fok. a prés2lt fa,g·g:\'·úé 
48--52 fok. a sÚ:·al·iné 5'n-:56 fok. /\ n1c-gderHH-'dési pont hőfoka az o1Yadá:-;
pon1 höf.okú,·ai töhhnyil'<' ncn1 azonos. 

-\ lú.ao/1 alkálifan~aln1ának u1egúllapitású1 a az; I kütPt- 4-09 .. és _f>Ol. ol·
dnlún közölt fs. táblázaiok adat~i szolgálnak alnpnL l\ :-.7.appanfőzésnél a lú_g· 
~ií1 ííségét lPg'hel~-f'sebh le1ine faj.súl). uiérővel niérni. ( hclyrtt azonbnn ;11ég 
!ltíl j.:-; sz-8ltilH'll hasznúijúk a Bc.au1llÓ tBé) fokDkat. 1np]yek a folyós hig·ok 
t iősségének n:é1éséJ( szolgiilnak s ne1u azo11osak a n~IJJL't vag:~ angol íokok
ka 1. :\ Júg·ot l:idrg·r11 1·éz- vng·:-, Ü\ eghenge1 be. öntjük és a Bé-úszói heleh-~\"e, 
111eg,-iii .iuk, niíg· enlH-k hPl~ zete többé nc1n y{J]tozik s lPolYassuk a fokszániot; 
az .r~nn0k 11:pg:J'1•l0lö nlknli (~aOH. l<OH stb) n1enn~-h;égét a túblilzathól Irol
vns~nk. 

~·-! fiZa JJJJa H.CJ..l!<Í 1 tá.~ n1cnete. L-1. f Olyékon",\' \ aJ~',\- nH-' leg:í1 ésHr-1 f o l ~- úsí toti 
zsí1sa\·1:ikat g·> öng"f• lúg·oldattal n1elegítés közbe11 ku\'argn1juk. A._ lúg a zsírok 
isí 1 s~i' j{iya_l ka l-lC'so l órli k, azzal zsí l sn va1 sót: 8ZaJJ-pan f a 11..:oL uliközhen a 
zsi1n1lék en1uJ~-rc5lódik .s a kevel'ék ie.:isze1üvé Yilllk„ A keletkező {'111ulziú to
vábbi í'ózé . ..;sel~ és ~l zsír.:-;aYlekötés!Jpz használandó ]{1gu1(-'llll;-,'iség- npró 1é1:1zl(~
tt>klH111 ~ö1 té116 hoJiúadogat8súval úttetHző, n)· úló:-1 fo!~· adékká, u. 11. szap
oanr 1111r oé -alakul i.; ha PZ Pléggé nyúlós, szívós állonián~·úyú Ytilott vag;yis 
1uii1 nz összes sn\'- és hín1P11n;) iség le kötődött. akkol' az p]szappanosodás he
fe.iPződött s kihúlésko1 1negkocso11JÚ8odú, avagy- kPllU~-n>ebb zsíroknúl inPg
n1cl'cYt>d6 fol;-. nrlt~k~znpprin1., a ZRÍrn.khól lebcnnJot-t g-licl 1·]0! és 'izri tart a 1B1n;1.. 
Az íg~ fózöt1 szappnu lH".·~: ki. JU n1. <.,Ózott sza1111nn, 'ng-;\ euyt•s.zaJJpn.n„ Ily 
sza]Jpnnok pl. a hlg·y kc·nii~znppanok. JiJgyes z~Íl oknál, nl. kúkuszzHírnúl. púl
rna.1ua.c:olajnál P fol°' anJ.at a u1cg·olv1::1.sztott zsiladéknnk tön1én:,· lúgoldu1ial 
való összeka\'a1á.-;a után főzés nélkül is heköYetkezik, i111kiizhEn .a tö1negönként 
föln1Plcg·szik: a 1e1 E1ék n. n. !tideg úton /,·észülf- (krn1énu) rn.1}-1J.<;zap7Ja11„ 

.A főzéssel kés,,;iil1 szappanen)·V nagyohbniennyi.ség·{l só (,·ag:.·· lúg-) haz
záadúsára n1eg-bo1nlik . ..;; két fől'élPgJ (' különül: fl zsírsa\'as alkalisó, \'ag·yis 
szappan a f'elszínrt-' c•111clkc<lY8 összctön1öTül, az al-atfa le\'() foly<lé.kban pedig; 
a fi5zé-;hr:z használt YÍz ia\"·arésze va11 s ebben oldYa, a z:-;ír\Jól ley·ált g•!ic8rin, 
tovúbhá a kisózá~hoz '11asznúlt só és a zsírok festőa1r.Yagáuak egy része fnglal·· 
t.a1lk .. \ felszínen úszó teljesrn _kisóz~>tt szappan az u. n. 8.zin.szappan„ 

HH a szappaneny\ hez a teljes kisózás1·a elé.gtelen n1ennyiségű sót ad
tunk, Yag·y ha a. 111-f\g· e1 edeti fenéklúgján lévő szappanhoz vjz-et öntünk és a 
szappant fölfőzzük, a szappan egy része, feloldódik a fenéklüghan, .annál na
gyobb n1ennyiségbeu, ininél iobban higít.iuk a fenéklúgot. H_a a szappantön1e
get állani hag~~juk, n s.zappan eg:y része szín.szappan alakjában felül g·yülen1-
lik össze s a fenéklúg-ja ez esetben Hzappantartaln1ú folyadé.k, n1ely kil!űl;:"e, 
kücsonyás tön1eggé alakul~ e kocsonya az: <?nyvcsapadék s a vele kei-izult 
szappan: enJ/Dcsap.adékon főtt színszappan. Ha ug~·anazon z.sí1ból fenéklúgon 
főtt és enyvcsapadékon főtt szín.szappant főzünk, a fenéklúgon főtt színszap
pan kevesebb viz·et és i.öbh z.sírsav.at tartalmaz, .ken1ényebb és sz-f'1n-cl!lés 
álJ.0111.ányú, az -eny,- csapadékon főtt szín.szappan több vjzet és kcves·ebb zsírt 
taTtalmaz, lágyabb és egyenlete.sebb, sín1a külsejű .. ~!\._ hígított lú.gon (i;n:,-vcsa
padékon) törtenő főzésko1 a szappan vizet vesz fel, síinább lesz s azert ezt a 
befejező hígító 111üveletet csiszolásna.k nevezzük. , . _ 

Egyes zsír o.k -;zappanja könnyen sózódik ki.. llj enek: a faggyu, dl8Zno
zsí1 páln1aolaj; eze·ket szinzsirohnak nevezzük. J\;Iás zsírok, n1int a kókusz
z~í1; pálman1a_iola.i. ricinu-solaj, gyanta szappanjai csakis nagy són1ennyiség-
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gel s íg;y i~ tökéletlenül sózhatók ki: ezeket a zsírokat enyvzsíroknak nevez
zük. Ez utóbbia.kat ne tévesszük -össze az enyvgyári zsírokkal, melyek kis5z
kató.ságu.k tekintetében színzsírok. 

A fenéklúgon, .avagy en~~vcsapad:ékon főtt kisózott színszapp_ano.kkal el
lentétben, ·~ ha a szappanenyvet nem sózzuk ki, hanem kiszózás nélkül hagy
juk megmerevedni, _az enyvszp.ppanokat kapjuk, mely utóbbiak nemcsak me
leg, hanem félmeleg, sőt hideg úton is készülhetnek. (Lásd a Pilirozott szap
panok címet is a 34. oldalon . .) 

A kis- és nagyiparban gy·ártott, továbbá a házi szappanokat, előállítási 
módjuk lényege szerint. a következő so1rendben ismertetjük. 

A) Kisózás nélkül készült szappanak..B\ Kisózás.sal készülő színszappanok 

a) Lágy vagy kenőszappa,nok: 
1. Kálikenőszappanok 
2. N á t.ronke:nő,szappano:k. 

b) Kemény enyvszappamok: 
1 Nátro-n enyv.szappanok 
2. Szilárd káli-enyv:szappanok. 

és félszínszawwnok. 

a) Nát1·on ·szín-szappanok: 
1 ]-.,enéklúg.on főtt nátron szín

szappanQ:k. 
2, Enyvcsapadéko11 főtt nátron 

szí.ns7'appanok. 
b) Szilárd káli-szappanok 
e) Fél-szín,s·zappanok„ 

A) Kisózás nélkül készülő szappanok 

A kisózás nélkül készülő szappanok, va1=,ryis eriyvszappanok különféle 
zsírokból főzés útján, félmelegúton va,gy hidegúton készülnek. Főzéssel állít
juk elő a főleg folyékony zsírokból készülő lágy.szappanokat, vagyis kenő
szappanokat, folmelegúton (vagy melegúton) a ,színzsírokból készülő kemény 
nátron-enyv.szappanokat, hidegűton az enyvzsírokból előállított nátron-enyv
szappanokat és a szilárd káli-enyvszappanokat. A ki-sóz.ás nélkül késziilé> 
szappanokat két főcsoportban tárgyaljuk: 1. lágy-.szappanok vagy kenő-szap·
panok; 2. kenő-enyvszappanok. 

a) Lágy szappanok, vagy kenőszappanok 

Kenőszappan a neve .a folyékony zsí1ok (olaj~k) káliszappan.jának„ 
újabban pedik ké-szít-en,ek nátronkenőszappano.ka-t is, amelyek csekély 
zsírtartahnú nátronolajszappanok„ E .szappanok kenőcsszerű állQmányuak„ 
áttetszők s jóval több vízet tartalmaznak, mint a félszínszappanok. A tiszta 
k·áliolajszappan átlátszatlan ·S azt áttetszővé és rövid szálakban szakadóvá 
tenni rn-egfelelő mennyiségű marókáli- és szódaoldat hozzákavarásával lehet„ 
A kenőszappanok vízben könnyen oldhatók s ezért kitűnően habzanak. Nálunk 
csak a sírna, áttetsző ~(tra,n-spar-en.s) kálikenösz.appan van használatban fer
tőtlenítésre, ipari célokra, .szobafestők, mosodák, textilgyárak munkálatairi-ál. 

1„ Kálikenőszap:panok. A sin1a, transparens kenőszappano.k készítéséhe_z. 
különösen télen, szilárd zsirokban .szegény olajakat kell ha.sználni.. Nálun.k: 
elain mellett e célra leginkább a következő olajokat használják: lenolaj. 
gon1borkaolaj, napraforgóolaj, tö.kn1agolaj, kukoricaolaj, repceolaj, a repce
olaj csak aránylag kis százalékb.an haszn.álható, mert a belőle készült kenő
szappan s-em a hideget, .sem a meleget nem állja. Sze1ncsézett kenőszappa-· 
nokhoz szilárd z-sirokat is ha,sználhatunk, de csak egészen kis százalékmeny
nyiségben. Jó kenő.szappant szolgálhat a halzsir i-s, ennek azonban hátránya 
a kellemetlen halszag, melyet a vele mosott ruhanen1ű is felvesz. Zsírsavból 
is készíth-et-Ő kenőszapp.an, .ar, ilyen azonban má-s sajátságokat n1utat, 1nint a. 
közömbös zsírból leváló glicer-int tartalmazó kenő.szappanok. 

A kenő.szappanok -elszappanosífoisár;a télen iká.liumkar bonátta1 talmú 
kálilúgot h.a.sználun.k, a melegebb év.szakokban pedig a. kálilúg egy részét„ 
hQgy a szappan túllágy ne legyen- szódával pótoljuk, vagy stearindú-sabb
olajat használunk föl. 

A kenő.szappanhoz többnyire gyantát is szokás használni, me1't ez ol:
csóbb, mint az olaj, kitűnően habzó szappant ad és szaga is kellemes, aJl!l 
különö-sen akkor fontos, ha halz.sirt is földolgozunk bele; a gyanta mennyi
sége rendszerint a zsírala.p 5--15%-át teszi ki, de 54l%-ig is fokozható .. Föld<>!-
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gozása a kenőszappant kissé sötétebbé és lágyabbá teszi n1iért is hamuzsir 
helyett valamivel több szódát teszünk hozzá. ' 

.. , ~ kenőszap:pan ~őzése a közömbös zsí1ból szabad tüzön, avagy gőzzel 
torte~,1~~ 1;a~yped1g z~1r~ava~ból, s_ehhez mérten változik a főzési m-ód is. Sza
bad tuz9n fozesh,e~ ketf~le lugot keszíti}nk; W·%·-os kálilúgban 15% hamuzsírt 
oldunk e~ ezy prnsi,k eden7lien 50%-os k!'lilugban 15% szódát s mindkét oldatot 
2~ fpk ,ne ~ur;,u~e~ure all1tJuk, be. A zs1ralapokat és a szükséges lúg mennyi
seget es m1nose.get 14()0 kg k-esz .szappanhoz - Dubovitz szerint - a követ
kezőkép -állíthatjuk össze: 

. Télen.: ... 60~ kg nap1_afor gó- vagy kukori.cao]aj, 715 han1uzsí1·os kálilúg 
(2? fokos), ~;; v1z,, '~a~·y: ;;_50 kg· nap:i:aforg?ola~ va.gy kukoricaolaj, 55 gyanta~ 
662 hamuzsu·os kahlug (2o fokos), 4o szodas kalihíg (25 fokos), 88 víz .. 

Tqvasszql. ~s ősszel.:· 50~ ~g ll~J?r~fo1góo]aj vagy kuko1i0aolaj, 600 Kg 
han1uzs1~os kal1lug, 120 kg szoda.s kahlug, 80 v1z, vagy: 377 g-0mborka-0laj, 271} 
repceolaJ, 8ű gyanta, 590 ha111uzsíros kálilúg, 108 szódás kálilúg, 83 víz„ 

1yy<j-ron; .6~0 nap1afo1góolaj vagy kuko1ica-0]aj, ·536 hamuzsíros kálilúg„ 
180 szodas kaJ1lugi 84 v1z, vagy: 270 gon1borkaolaj 270 repceolaj 80 gy.a1ita 
540 hamuzsíros káli]úg, 160 szódás kálilúg, 80 víz ' ' · -,. 

.. A zsír~Jal?ot, a -y~zet é~ a lúg eg~yötödét összeöntve, kavargatás közben 
az ust?e!! fo~.111 .. kezdJu,~: J\í1han1ar emulzió jön létre s ilyenkor újabh lűg·
mennyJseget ontunk az ustbe, hogy a szappan m-eg ne sűrűsödjék„ űgvelnünk 
kell, hogy a, lúg első n1ennyisége teljesen lekötődjék, n1ert e]lenesetbell a túl
s9k .szabadlug !l- k~_let~eze~t !'zappant ki-sózná. Ily esetben az üstbe vizet ön
t."?-11k, hc;gy a lug tome~y~eget csökkentsük. Az egész lúg1nennyiség elhaszná.
lasa uta~1 e,ITT-"en!ete;-; _suru sza~panen;\rvet ,kapunk, an1elynek víz-, lúg- és só
(ha1nuzs1r es klorka]1)-tartahnat be keJl aliítani. Ha a víztartalom túlnagy: 
a szappanenyv túlsagosan nyúlós (túJhosszú); a kelJő víztartalmú szappan 
röviden. ~za~ad. A helyes vízar.á~y n1egálJa.p~tható úgy is, hogy „hideg üveg
lapra d1ony1 sz.appanda"J-abot <~~tunk: kello v1ztartalom mellett a szappan
da1 abka. kúposalakú 111.arad, túJsok víz jelenlétében .szétfo1vik a.1nikor is a 
fölösleges vízmenn1-.-jséget el kell főzni. ~ ' 
·· , . A szappanban, mindig kell szabad alkálinak lenni, mei:t a teljesen neu·
tral_~s szappanni:-k n1nc~ n1eg '.!l keJJ,ő ko1'1zisztenciá:i.a. Kellő lúg-tartalom esetén 
az uvegJ~pra eJteti :probi: n1elyedesejben fino;m, fehér, elágazó, u„ n„ „virágc' 
Inutatkoz1k. H;a a l:ug- tulsok, a proba hom,alyosan bevonódott. lly-enkor a 
~zappanh?z m~g· ,olaJat adunk,a 1úgföl~s1,e,g; lekötésére .. Ha a szappan zavaros 
e~ guml)ll;'>zeru., ugy a, han1u~sll' menny1seget kell növelni, ha pedig a szappan 
h1g, nyulos, mintha tulsok v1zet tartal1nazna. akkor a hamuzsír túlsok s ezen 
úgy .se~i~h~tünk, ha az üstbe ~~g olajat és lú~ot ,adunk, vagyis: a ha1nuzsíi 
1nenny1seget nagyobb sz;ap.panto-megben o.szlatJuk el 

„ .A. SZB;ba,~tjízön .~~!'tén.? főz~ss~l azon~s n1ódon történik, a kf'nőszappanrtak 
goz:;eJ va]~ fo~se k?zombo.s zs1~·bol: a zs1r~J~pot_, a vizet e.s a lúg e_gy rész.ét 
az ustbe v1sRzuk, minthogy pedig a lecsapodo goz vizet juttat hozzá ezért a 
lúgot erőse-bbre készítjük, t_ i. 28-BO fok Bé-1.a. A szappanba árarnÍó gőzzel 
a .szappant hená.r·olni nem le·het .s -ezé1 t a szappannyeredéket zsír-savmeihatá
rozással .ellenő,rizzü)c A vízfölösJeget vagy zárt fűtőkígyóval pároljuk be, 
vagy olaJat, lug.ot e.s hamuzsírt .adunk hiQzzá ke-llő ·mennyiségben„ A zsír.savból 
gőzzel. való szappanfőzés abban tér el az előbbiektől, ·bori itt nem a lúgot 
fo]yatJnk a vízbe, hanem fordítva: a zsírt a lúgba, rneit máskülönben cson1ók 
keletkeznek. 

A keni5szappa·no.k töltése„ Az előbb leírt módon készített kenőszappan 
40-----42% zsírsavat tartalmaz, va_g~ is 100 kg olajból (94% zsírtartalon1)_ 230-235 
kF" kené5szappan készül, n1ely éptl_!!y, n1int a keményszappanDk, tölthető is Töl
tesére hamuzsírt vazy klórkálioldatot„ 11f.zü11enet, ke1nén11ífőt stb. használunk .. 
Pl 80 fokra leh(ílt kész szappanba belekeverünk 12-13 ,fok Bé sűrűségre be
·állított me]eg' klórkálioldatot. 10----25% inennylségben, 1nikor i,s a zsírtartalom 
36-32%-ra csökken. Az ígv töltött szappant valamivel kisebb lúgfö1ös1eg-re ál
lítjuk .be. Vízüveggel való töltéRnél kálivízüveg a káliszappan álJonlánvát 
nem vá lt.oztatja. nátronvíziive,e-től ellenben a szappan megke-mény.szik ,s eiért 
ez utóbbi használatá.n,ál a kenőszappanhoz előzetesen nem ·használunk i--;zódát. 
TJgy a káU-, mint a nátronvízii.vegbe 7---R% kiílilú.a-ot (38 fokost) adunk -s az 
elegyet me]eg-en kavarjuk a szappanba. Keményítővel, bur.gonyaliszttel val6 
f:öltésnél, - hogy a szappan .a k-eményít-őcsiriz ttlJ2'Vois me_g-koesonyásodása 
folytán csomós ne legyen, - azt kissé lúe:osra készítiük sa l1iánvzó lúgot csak 
a csiriz belekeverése után adjuk hozzá. Ilymódon 75% keményítőliszt is bele-
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·1ihető a szappanba. Hasonlóan tölthető a szappan aga'J -a.oar- vagy karar;en-ntoszatból készült kocsonyávl is„ 
2„ 11iát1 onkenősznppan.. A nátronkenőszappan. n1int e111Iítettűk. folyós zsí:ok elszappanos_t,ása útján készült, igeu sok vizet ta1taln1azó enyvszapi}an„ Zs11 savtartaln1a lü-:-:'.-0% szokott lenni. Az il~y szappanok ritkán áttetszőek rosszul kenhetők s mi\· el az olajok nát1onszappan.iai kevés sót bí1·nak el, úllo~ n1ánya alig szabályozható .. lf!O kg ily kenő.szappan készitéséhez 105 kg rence

olaj és 1-05 kg· naprafo1gó- vagy kuko1icaolaj, 600 kg 10- fokos Bé-s JúggaJ elszappanoi:>ÍÍunk és az elszapnauosodás után 190 kg 3%-os szódaoldatot ku\•arnnk bele 

b) Kemény enyvszappanok. 

A ken1é11} eny\'sz.appanok kirázás nélkül \'ag) iész.Jpges ki.sózással hi<legúton (00~5 fokon) késziilt szappanok, n1elyrk iol;v ós állapotban enyvsze1·íien nyúlósak, eg-yébként az enyvvel srnin1i közösségük 11incs, ki'hülés után 
pedig n1eg·1ne1evcdnek„ E~zeket iöbhn;yil_'t' kóku.'i.ZZ.s'Írból és pdln1aolajból készí
tik s e zsiradékokat éppeu ezért en-y„vzsí1oknak hívják; hasonló sujátságú a riciniu;ola.i. sőt újabb tapaszta1atok szerint, hizon~os fogások igénybevételével, bárn1elJ. szilárd. sőt folyós zsírból is lehet ke11:P.11)· en~Tvszappani készíteni. 
J\.fíg· azonban en;i,·vzsí1okból hideg úton i'i készítlH1tők azok, sz.ínzsí1 okból e;:;ak féln1eleg- va.gy mdegúton állíthatók Plő. A zsíi·sa\ ctkai hi<legúton neni lehet elszappunosítani, ine1 t a lúggal érh1tkey,Ö zsíT:-;av p\szappanosodása egy Pilla
nat alatt bekövetkezik s a keletkező szappau szahnclzsírsavat és lúgot zá1 kö
rül s így egyenetlen darabos tön1eg-et kapunk 

L\z cnyvszappanok tön1ény súol<latoktól k1'1né1111~é válnak s ugyanoly 
ken1énj-„~;ég ·elé1ésé1'P konyha.sóból ke\'é!-i, nátTiu1nhidToxidból 1öbL. szódából n1ég több, han1uzsírból pedig a legtöbb kell. Ha az enyvszappant közön1hös zsírból készítjük, az ebből leboniló gllce1in bennP1na1 ad <:i szappanban, ha pe
dig zsí1·savból. az e8e1ben a szappan csa.k igen l\'(•Yés glicel'int ta1 ta.1111.az. ,~\ 
glicerin a szaPpanhan levő sók k1sózó hatását csökkcn1i, ennek következtében 
a közömbös zsíi ból ké-szült enyvszappan eTŐs(Ü1ben íölthetö U~L\ anazzal a só
val, 1nint a zsírsavból előállított. Az euyvszappanok, niint előbb rnál' e1nlít~ttiik, hideg-. féhn·eleg- és n1elegúton .készíthrJ-ők Hideg úton kókuszztd1·ból vagy pálma1nairolaiból, h~ginkábh az u. n„ kóknsz;.;znppanok készülnek. inrJye.knek előállítását a pipe1 ei:;zappanok11ál is111p1 l1~ttii11k. (79. oldal) 

1) .Vcítron-P.11}/1:'szappanolí,. Jón1inőségü s a színszHppannal kb eg~é1 tékií nátronenyvszappant hidegúton a következő n1ódo11 készíthrtünk: zsí1alapul vehetiink pl. 70% kókuszzsírt. 30% faggyút vagy disznózsh t, ezpket 32-35 fokra me]egít.iük é:-; 5U% nátronlúp;ot (38fok Bé) .kavarunk heh~ A kavarást n1indaddig folytatjuk, 1níg a szappan sűrűsöd11i kPzcl. s akko1 ;) kg olyan oldatot adunk hozzá, n1ely11ek 100 literében 13 kg a111n1oniákszódn és 3 kg konyhasó van oldva. A knvarást addig folytaí.iuk, 111íg a ~;zappan kivett próbája a felületre visszaejtve, a sznppanenyvbe be ne1n Hiilred. A„ Hza.ppant ekkor for
mákba öntjük s a hiilés gyo1 saságáuak ct->ökkentésére a forn1át deszkákkal, 
zsákokkal körülburkul.iuk és betakarjuk. lJtó]ag· önifehnelegedé:-; is követke
zik be, mely a szappant egébZ8ll n1eglligítja, 111ié1 t ls a for1náknak .iól zárók
nak kell lenni. E hideg· úton készült .szappanokat tölteni i-s szokás vízii' eg
gel vagy, sóoldato.kkal. Ilyenkor a lúg tö111é11;\'ségét és az 1degen zsír inenynyiségét kisebbíteni kell. lüO kg z,síralap állhat pl 80 kg· zsírból, lü kg n.apra.
forgóola:iból. lú kg faggyúból vagy disznózsii ból. llz e]szappanosításhoz 50 kg lug (38° Bé) volna szii.kséges, n1ely 5-0X0.33 = 16 5 kg· tiszta inarónátr<;>nt 
tatartahnaz. Ha tölteni akai unk, csak 25 Bé·-s lugot használunk, n1elJrnek kb. 90 ,kg-jában van nieg az elszappanosításhoz szükséges lug rnennyisége s ennek egy részével a viziiveget higítjuk, még pe-<lig' 100 ktr 38----4-0°-os vízüv~g·
be 7 kg 256-os lugot eJ-egJrítünk, A 38°--i·a m-elegített zsírelegyhe belekava~·Juk részletenkint a 25°-os Iú.got s ha kötés köv·etkezik be . .a kissé rnegn1eleg1tet 1t vízüv-euet is· s azután a szappant formába öntjük .. A lug kisózó hatásának csökke~tésér~ 0.4---0.5 kg„ alkohol keverhető a szappanhoz„ 

Félmeleg uton készült kemén'JJ en'J/Vszappartok a le.ggyakiabban forduin:ik 
elő„ Az ei.szappanosítandó zsír hőfoka il,y főzésű, inűv~Ietnél 70>--:80:1

• A. zr.;1r_t ü.stbe tes,szük és direkt tüzeléssel vagy gozze-1, lecelszerubben duphkalt ust]Jen (lásd I. kötet 352 oldal) az esetleg, használt gyantával együt! megolvasz!Juk, 70--80'-ra kihülni hagyjuk s azutan belefolyalJuk kavargatas kozben a kb„ ugyanily hőfokra föln1elegített, kiszán1ított n1ennyiségű hí.goldatot !feg·fe-
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lel? ideig tartó kavar~s „utim a lcidat, hefödjük s 1--;H> órai önmelegedés után belekav.arJuk a toltoanyagot a meg teljesen folyékony szappanba, 
B_zegedi szappan. 'I'öbbnyire félmeJeg uton készülnek a Ílálunk elterjedt szegedi szappanok, melyek lényegµ..kben gyengén, vagy erősebben töltött enyvszappanok. 
J,omin08ég'Ü,,elsőrendű s:z;egedi smppan pl. a következőleg készül: 450 kg faggyu, áOO kg koknszolajzsírsav és 511 J<g gyanta elegyét vekony sugárban 

~e~eöntJűk .rov kg. 38"-<is fölmelegí,tett lúgba, azzal alaposan össze.kavarva, ~ ora1g allam hagyJuk s ekJwr hozzaelegyitünk lKlll kg meleg vízüveget .(38' .Bé) melybe l>:ro 38"-<is lugot öntöttünk s az üstöt újbóLbetakarjuk Másnap a szép egyenletes, folyós szappanenyvet kiöntjük. Formák gyanánt a kiöntéshez az ';'- n. szegedi csatornáJ<at ·nasználják. .l<]zeka;Kl.-50 cm swles, 3-5 méter lw~ú 
es kb. lU cm„ magas szétszedhető fa.csatornák, melyeket durva zsákszövettel rakunk ki. /1.. szapp"n másnapra kiszedhető s felüietére különböző rajzokat. egyenetlensegeket szoktak fonatokhoz hasonlóan mintáznL A felvágott szap
~n többnyire fél.kilogrammos daraookban kerül forgalomba és egy vagy 
ke~ old~~n a zsákszö

0
vet lenyomata, n;i.ásik oldalán a felületi rajz. látliató; 

~z1ne -y1I~.go.s s kb. 52% zsí_rsavtartatm:u, 40% zsí!savtartalmú szappan ugyanugy keszul, csakhogy nem *'11, hanem 825 kg. v1züveget kavarunk- bele. 
J;"élmeleg úton készíthetők szHárd enyvszappano.k olajokból is. Pl. repce

ol~jból is a, Jr.övetkező módon: tl50 kg. nyers, :.5() kg. finc;mított repceolajat 70 -ra melegitunk s bele.kavarunk OOO kg. -0lyan 70"-rn melegített lugot, melyek 
224 liter vízből 61 kg níar ónátronból és 15 kg szódából készítettünk. A kötés bekövetkeztéig történő ka.varás után a .szappanenyvet jól betakarjuk s kb. 12 óra mulva form,ákba öntjük. A kapott k-emény és merev szappant még kissé meleg állapotban kell föloldani, 

Meleg úton enyv.szappanok többnyire akkor készülnek, ha nagyobb 
m-ennyiségű )8zínzsírt kell feldolgozni.. Ilyenkor az elszappan_osítást a ·rendes módon végezzük, mint a szín-szapp.anoknál ·és 0<.&---01% szabad ,marónátronfölösleget hagyunk. Miután ezen smppanok enyvzsírtartialma is nagy, az elszappanosítást kb. 25%-os lúggal végezzük Ily módon készíthető a .szegedi szappan is. A .színzsír elszappano.sítás után a .szav.pant az előbb leírt módon vízüveggel vagy szilárd töltőanyaggal is tölthetjük. 

2J Szilárd kálieny(l)sZ<JJpp<JJ/wk készíthetők enyvszappan alakjában is s ez a módszer olcsóbb, mint a káliumacetáttal való kisózás. A szllárd zsirok és és enyvzsirok káliszappanjai szilárdak ,g hátrán·yuk, ht>.gy erősen vízszivók s e .sajátságuk fokozódik, ha glicerint is tartalmaznak. Ha a zsiralap tisztán vagy túlnyomólag enyvzsírokból áll, elszappanosítására tömény kálilugot használhatunk, pl. 100 kg. kókuszzsírt 30'-<in melegítve, 50, kg 51' Bé-s káli
lugot keverünk bele .s addig keverjük, míg az elegy megsürüsödik, ekkor formákba .öntjük s betakarva megkeményedésig (1-2 napig) állani hagyjuk, Kálilug helyett természetesen káli- és nátronlug ·elegyet is használhatunk, amikor is a keletjtezö szappan lreményebb és kevésbé vízszívó. Ha tiszta kókuszzsír mellett több-kevesebb színzsírt is használunk föl, a zsíralapot jobban föl kell melegítenünk, h-0gy a zsirok megolvadjanak, s figyelembe kell vennünk, hogy az enyvzsírok elszappanosítására 26%, a színzsí:rokéhoz 2(};% marókáli kell Ily szappanok a pipereszappanoknál Ismertetett borotváló szappanok. (84. oldal.) 

Az .enyvszappanoknál a hulladék úgy dolgozható föl, hogy azt az új 
főzé!lhez használt lúgba dobjuk s addig fő12iiik, mig feloldódik. A főzés folya
mán elpárolgott vizet pótolni kell. Ha a hulladék más színű vagy más árnyalatú, mint az új szappan, az esetben a vágási felületep~ szép szinhatás„ márványozás sth érhető el, alliit főkép a hideg úton készült piperesz.appanoknál szokás fölhasználni, 

B) Kiaózással készülő színszappanok és félszínszappanok. 
A kisózással készülő szinszappanok kemény állománynak s előállításuk 

főws útján nyert szappanenyvnek sóoldattal vagy lúggal való elbontása útján történik. A ki.sówtt szappan: szfnszappwn, mely kb„ 67% abszolut színszappant (kb. 00% zsírsav és kb. 7% alkáli .Na,O-ra számítva), 0.1-1 százalék konyhasót, 0.5-11)% glicerint és kb„ 30% vizet tartalmaz. A kisó~ásra készülő színszappanokat idegen anyagokkal tölteni is lehet, miáltal ]psebb zsírtartalmú silányabb szappant kapunk. 
M.egkülöjlböztethetünk a) Nátronszappanokat, b) Szilárd káli szíuszappanolrat és e) Félszínszappa;nokat. 

_______________ .„,} _______________ _ 
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a) Nátronszínszappanok. 

no.k s1if;z~fh~i~!~ar /·zer~I? .színszappa2ok ma többnyi~e nátI"onszínszappa
utóbbi ké 't' ,· 'd„h ene ,uuon vagy .. enyvcsaf)adekon. Többnyire az 
kókus ,' ~z1 ,~s1 ·~110 aszna~atos, mert a .csakis enyvcsapadékon előállítható 

, ~z;'11-t es 1Pa,lman1ag-olaJr;zappanok sokkal jobban habzó és szebb minő 
segu aru . szo .ga tatnak -

v l' ,.,A, ~zín.sza.pl!a.ngyártá.s m,en:e~.e nagyban a zsírnak a hor-dóból v;aló eltá
úrj.á_~8f:'~~ ~kzd_Ad1k,; Ez .. a fyar1 uzemben a zsíroknak gőzzel való kifúvatása 
utóbb . .o1„ en~ . tt ~ozcs?V~r ~?-.:a l~or~ókha fújt gőz a. zsírt meg.olvasztja ez 
sen a 1 f~~~~tb:a yu_s tsz1v:oclOso%vo~ omlik ?e, ,a készlettartán.yba., vagy egy~ne-

,„ „ .. s min eg~ ' o v1zmenny1,s.eget ragad ma.gával 
f" , 41 1ofoJ_stk erkös V·aslemezből szö,gecselt edény, mely szabad tűzön való 
o~esne e e e es ~enyedik, gőzzel való főzésnél pedig a vastartán ok né , 

f~o~~.e.tt~ aJa_kuA' a.k ... E~löforduln~k, vasbetonból készült s gőzfűtésie b~rendefe1t 
~zou.~ o, is. k1s1parba1~. fo~e.shez nagyobhméretű gön1bölyü vasüstöket 

~,<ls~naln~k, ai!Jelyeket a tn~eloanyag n1en1T,Yiségének lehető csökkent', 'I
§abol befal~zn1 szokás„ Gőzzel való főzéshez nélkülözhetetlen a g"eke ~.e 
t zappl ah.ng~ a~akba:i Jegcél~zerübb az u. n. Corn\Yall-kaván, mel)l nek n~~a~~~~ 
ere e etőve teszi a szabalytalan gőzelvételt · 

. ~özéshez h~-sznál~ lúgol?atot ,,lúgta1 tányból esu1gatják a megolvasztott 
zs1_r;~dékJi.oz. A __ l'l}gt;;irtanyt celszeru oly magasra helyezni hogy .belőle a lú()' 
S~Ja ~se~e f9ls· ta~ ,iusson a fözőüstökbe„ Nagyüzemben a júgtartány i·endsze~ 
f1n1t ~ozk1gy?v~l,fclsze1elt vasüst, 1nelynek felsőrészébe láncon lóg a kétoldalt 

e ns 1tott. ni~1 olugos dob .. „ A, d~hot ne1~1 szabad a tartány fenekére bocsátani 
hane~, m_~nd1g ·a~1nak„felso ~eswbe:, a lu~· föloldódik a vízben s a tömény -oJdaÍ d tartadn:y fenekere sul~eg.,~s hel,yere v1z vagy hígabb lúgoldat hatol· i!o:·rnó
. ~n„ a ob ~a1-tc;lma egy eJ,ieI~n at u1agától feloldódik. Az oldat azonb . .fi alul 
sr.r_uh?. fel!J.1„ h1gabb Ha a gozsz.elepet megnyitjuk az -oJ<lat egyenlete~Bé ka
,k··arod1~. K1suzen1ekben, ahol nincs gőzerő, a lúgold~tot lapáttal szokták Ös ,z'e-

avarni., · l:'.i 

k.' 't~:.~enéklú.Qon főtt _nátr-of!·:szíu.szappan. A zsírelegyet. n1elyből a szappant 
· eszi .J,U, , ~a s_zappan zsiralapJanalc nevezzük,. Fenéklú.gon főzött színszappan 
ma ~ar 11tkabban .fordul elő, mindazonáltal. ismertetjük a faggyú-színS':l.fl})
~. r~n ;eté~ a 'dJJ._a;rs~illei flzappan, továbbá a gyantaszappan fenéklúgon törfén?; 
.ti:esz1 sn10 ,Jat is ' 

Fa.Q~Yt1 ft·~zappan„ A ~i;ggy·ú,sz3;ppann~l szükséges lúg n1ennyiségét az el
szappanos1 a~1 szan1 al,a~J~n s.~a~1tJuk k1. 1000 k.g faggyú -elszappanosításá
h.?z 20~ kg t1s~ta, mar~kal1 sz.1;1k~e&'es, minthogy azonban az elszappanosíf:ás 
toJ;>b1~y11~ n1ar_o~atro~.lu~g~l torten1k, ezt a ina1ókálit marónátronra kell át
szam1ta~1, ,an11 ug~~ torten1k, 'hogy e szárriot e két lúg molekula.súlyainak: vi
szo~:',s~am,aval szo19z~uk, NaOH: KOH = 4Q: 56 = 5: 7 = 0.714, Tehát 1000 kg 
fa~:='~~ e}szappanos1ta,sa?oz .200~X 0.714 = 143 kg tiszta ma1ónát1on kell. ].fint
l1o_~J a 1;::8 fokos J"!laro11-at1on .Na.CJH-tartaln1a 96.6% ennélfogva 1000 k fag _ 
_gyu e]8~appanosítasához a 28 fokos n1arónát1onból '143: 0.966 = 148 k:kell.y 

A, f.cld9I~oz.audó .~agp;yún1~nnyiséget, pl. lOOD kg--0t, az üstbe visszük és az 
elszappan?s1tasho_z szukseges lugna.k kb, e-g·yötödét tehát kb "" kry- t J ' 
]9 fokos luu aJ k 'b " t"'k h , • · · ou o o., llg 

·-:. b • a ]a an Oli ·1u ozza; n1intho 0 ·v a 12 f.okos lúg s~" -os (lásd-· I 
kütet ~~1 2. ·9ldal, tábl.áz.at.), ez 375 kg 12 fü.k'Os 1úgn.ak felel 11{;u ' A.~ ü 8°r·{ 
vag_y tuzelesTsel, va~·:it., gőzzel g1'engén„ ~cle~í.tjük, mire tejszerű e~ul~ió k~lef
k,ez?~' am,e~} egy _1,do 1nu1,;v8; attet.szov.e yahk, an1iko1· is az u .. n. kötés jött 
letr,e. a l~_g i~agy resz:e ,eltun1)\:, n1ert a zs1r azt szappanná kötötte ineg .. Ekkor 
~ 11;1:,g to,vabb1 n1enny1:seget reszlet!:'nki.nt hozzáa.dogatjuk üO'velve hoo·y a be
Htott lu~ }le legy~n ~{) fpkosn~.l (14%) erősebb, nehogy ~ R~3ppa 1{ kisÓzódjék. 

a ez n1eg1s megtorte~1nek, az ustb~ vizet folyatunk, gondoskodva arról hogy 
tartalma ~y~n.~e ~orr1;1,sban n1!1.radJon. Ha a szappanenyv az üstben t1{Iságo
s~n n1egs1;1rp.sodne~, ugy ;keves ;20%-os sósvizet adunk· hozzá. l\.finden újabb 
1ugm~l'l:1:J;Y1Seg hozzakayara.~a ,utan. a szappant erősen forraljuk s időnként 
n;eg~1~.Juk a f~nolftale1,n-I?~'?.bat, n11;idaddig. n1íg e kén1lelőszer állandó kevés 
lu~\olosleget Jelez .. E lugJo]osle.g n1u]hat.atl1a.nul .szük·ség-es, n1er.t ell-ene.setben a 
zs~.· ,;n:em 1!3he.t· :f:e-1Jesen els·zappanosítani; rendszerint 0.2-0.5% Júgfölösle()' ele
ge/ do. A. )ugfoJosJeg helyes n1egállapítását a .szappan beállításának neve°.Zzük. 
l" A Jol, eikes~1tett„szappanens:v üveglapra ejtve, kihiílése után odatapad· ·j, 
.:Ug n_en1, val~k .k1 ~elole. H_a ,a lugos oldat túlsok lúg jelenlétét muta.tn'á. az 
ustbe meg nemi zs1rn1enny1seget adunk a fölösleges lúg Jch:5tésére. A jól be-
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.állított szappanenyv egyenletes, sűrű oldat, mely a !apátról s.,.lakban folyik 
le, mint az enyvoldat, melytől a szappanenyv nevet kapta„ 

A sz~P,;>a!1enyv lüsózása, vagy porított konyhasóval, vagy tömény só
oldattal tortenik, melyet egyenletesen az egés~ felületre juttatunk., A szap
P\ln,e~yv az?n,nal lllleghígul s a ~ó ~izonyos mennyiségénél teljesen kiválik (ki
s~zod1k~, kasa.s szappanszemcsekke alakul, ·melyek mihamar haho.s szappan·· 
toll!egi;e al!!1<Jll1!ak. A .habot.:- hogy ": "!!"-PPan ~iliUlve lyukacsos ne' Jégyen, -
a ~isztár ~o~, a}tal t!1ntetJv.k !'l, ami u_gy t?rténik, ~ogy a fenéklúg egy ié
szet Jwllo űlep1tés után lebocsatJuk, vagy k1szivattyuzzuk, az üstöt deszkák
kal befedjük és tartalmát egy ideig élénken forraljuk. A jól átfőzött szappan 
~ fenék,lúl![!'n mil\t sűrű ré~el!', nY)lgsz!Jr1 melren a gőzök esa}< l}ehezen törnek 
at. Az mstot arután 24-48 tmng allani nagyJuk, hogy a fenéklug Jeülepedjék, 
azonban a szappannak melegnek kell maradnia, hogy formákba önthető legyen, 

A faggyú.színszappant márványozott felülettel kaphatjuk, ha gondosko
dunk arról, hogy nagyobb formákban la.ssan hűljön le. Lassú hűlés alatt a szi
lárd zsirsavak nátronsói kristályos alakban válanak k4 a nem kri.stályo.s 
részek sötétebb vonalak alakjáoon mutatkoznak, ez az u, n. folyás, melyet ré
g-ebben na.gy1abecsültek, am.ely azonban a mai .hűtöpréssel gyor.san hűtött 
szappa.noknál úgyszólván teljesen ismeretlen~ A lassan :hűtött-·szappan már
ványozottságát növelhetjük azzal, hogy a formába kevés lúgban feliszapolt 
oldhatat1an ·festéket, pl. angolvörast, barna.követ, ultramarint stb. keverünk 
bele .. Ezek a festőanyagok a zsiradékok és a lúg stb .. le nem ülepedett színes 
szennyezései mellett .Szintén a .f.olyásba r-akódnak le ·S Így it Itlárványozás élén
kebb lesz. Ha azt -akarjuk, hogy a s~ppan síma, egyenletes felszínű legyen, 
úgy a formábatöltés után addig kavarjuk, míg sűrűsödni kezd, vagy pedig 
11űtőp1ésen -sajtolva hűtjük ki. 

Ma.rseülei szatppan„ J\IIarseillei szappan néven teljesen neutr,áli.s szap
JJant értünk, n1ely olívaolajból vagy ennek és egyéb zsíro-kn.a:k keverékéből 
fenéklúgon készül.. A zsírok színétől .éi; minőségétől függ a szappan színe és 
kem~nységc„ Legértékesebb a világos és kemény áru. A tiszta olivalojaból 
készült Marseillei .szappan folyós ·állapotban rendkívül híg s nagy tömegben 
egy hétig is folyós marad .. llymódon 'e szappan megtisztul és neritrálissá vá
lik, mert hosszabb állás alatt a fenéklúg utolsó részletei is fenékre üleped
nek. Szappangyártásra legalkalmasabb a préselt <Jlivaolaj üledéke; u. n, utó
alja, n1ely wk szilárd zsírt tartalmaz s így keményebb szappant szolgáltat 
A d1ágább olívaolaj .egy részét más olajokkal vagy szilárd zsírral helyette
síthetjük, pl. világos elainnal. ara-0hi.solajjal, vagy. faggy1úval. 

Maga a főzés munkálata egyszerű,. A zsiradékot szabad tűzön főzésnél 
2Q fokos, gőzzel főz~snél 24 fo~o~ lúggal ~zappa',!o~ítjuk el. A főzés úgy tör
ténik, mint a faggyuszappa·n fozese. H.a kesz, a fozott isZEt.ppanenyvnek a Mar
seillei szappannál nem szabad lúgfölösleget tartalmaznia. amiről fenolftalein
próbával győződünk meg: az alkoholos fenolftaleinoldatba mitrt()tt szappan
próba neg ne vörösödjön. Ho.sszabb üie_pítés után a még lágy sz3.ppant ff)r
mába öntjük. A Mar.seillei szappant lehet a lentebb leírt karbonátszappan
fözéssel is készíteni.. 

Gyantasza.ppan„ A gyantaszappant enyvésapadékon is lehet főzni, a fe
néklúgon főtt szappan azonban ugy.anolyan gyantatartalom mellett kemé
nyebb. A gyanta lényegesen olcsóbb, mint a zsírok ,s ezért a gyantaszappano.k 
olcsók s előnyük: hideg vízben is kitűnően habzanak, hátrányuk pedig, hogy 
igen világus gyanta felhasználása mellett is sötétszínűek él; aránylag lágyak 
Csupán gyantával nem is lehet m-0s1ószappanrt főzni, ·mert s?Jappanja ikenőes
szerűen lágy és sötét Zöldesbarna színű. Ezért a Zsíral!apot rendszerint 5~% 
gyanta és 50% faggyú keverékéből készítik A faggyút többnyire külön szokás 
elszappanosítani olymódon, mint a faggy1úszínsizappah. előállításánál leírtuk 
,s ki.sózás után a fené~lúgot Iebocsátva, a gyanta elszappanosításához szüksé
ges 20%-os lúgot az üstbe folyatjuk, az üst tarta:lmát felfőzzük és a gyantát 
kisebb darabokbau apránként az üstbe szórjuk„ 100 kg gyanta elszappanosítá
sához kb 100 kg :?ft fokos lúg kell, Ha a gyanta teljesen feloldódott, a .szap
pant gyenge lúgfölaslegre á1'Jí.tju:k: be és 2-3%-os "ósvízzel kicsiszolva, 24 óra 
mulva formába öntjük. A .szappant úgy is készíthetjük, hogy a gyantát:· és 
faggyút egyszerre főzzük, beáJilítjuk és kisózás után ti,oztárn főzzük, 24 órai 
ülepítéssel a feru\klúgot lebocsátva, a szappant kiosiszoljuk; A gyantaszappant 
néha vízüveggel is töltik, vagy 1-2% terpentinolajat kevernek a töltetlen 
szappanhoz s „terpentinszappan" néven hozzák. for~a.Iomba, E készítménynek 
jobb mosóhatása van. 

SteMinszappanok ./r,arbonr1tlőzéssel. Kemény színszappanok nemcsak 

... „„„„„„„„„„„„„„„„. 
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kö:zö111bös zsí1Uo1 11Ht1ónát1ounal készíthetők, haneu1 zsí1savakbol is, u 111aro
náhonnál sokkal uli.:.sóbb szódával. A szó<lával (nát1iu1nka1bonát) való szap
µanfőzést kaiúonát-eli:;zaP'pano.sitásn;Qk, i·öviden karbonátfőzésnek nevezzük„ 
)iinthog·y azonban kereskedeln1i zsírsavak rnin<lig tartahnazna:k töbh-ke,--e 8 ebb 
5-2ű/'o kőzö1n.bös zsírt is, isn1ernünk .kell ezeknek arányát s ha ezt n1cgáJlapí
tottuk, a sz_abad zsír8avat -:szódával, közörnbös zsírt ina1ó nátronnal szapIJano
~dtjuk el. Ha pl.. '.::5{]{) kg zsírsavat kell elszappanosítani, inelynek savsz.iuna 
180„2, elszappanosítási szán1a 202.5, úgy a 180„~ savszán1nak n1egfelelő részt ;'izl,„ 
dával, a ~2.5-180 .. ~ = 2-'.J.3-nek n1egfelelő részt rnarónátronnal szappanoi;ítjnk 
el . . :\. 8avszámból a szüksége8 szóda mennyiségét niegkapjuk, ha az eJ.szapp;i.
nosítantló zsírniennyiség ezredrészét szorozzu.k a sav.szúniinal s a szóda é:-; 
káliunihidi oxid cg:v·enértéksúlyainak a1ány.:'.:jzámával; fenti esetben tehát 
2.5 X 182 X 0 5 )Ja,C(J,: KüH = 2.5 X 180,2 X 0.9436 = 425.1 kg 1(10•%-os ·szóda; 
gyengébb szódából niegfelelően több kell A közön1.bös zsír elsz.appanu:-;-ftásá
hoz 8Züksége~ n1aiónátront n1e.gkapjuk, ha az -el.szappanosítási -és savszán1 
különbs·égét .sz.or.ozzuk a zsír súlyának ezr,edrészével és a n1aró.nát1.on ineg a 
n1arókáli aiányszán1ával. Esetünkben 25 X 223 X Na üH : KOR = 
2„5 X 22.3 X 0.7136 =---= 39„9 kg 1-00.%-os ma1ónát1oll„ 

I{arbouátfozést csakis gőzzel lehet végezni A szódát kétszer e:;; 111enn~ i
:-;égű Y'Ízben ol1l\ a g·(jz;zel felfozzük s ez oldatba folyat:iuk be vékony .sugár· 
ban <i kb. líJO fuk1a \Clőn1elegit-ett zsí1·s.avat. .A. zsí1sav a szódába.n lévő szénsn
vaí kiüzi. 

2C" 1-J·,, COOH-f-Na2 C0,,=2Crc 1-J3,; COONa-f-H20+C02 
s!earinsav szóda szappan \'Í<': szendioxíd 

_._\ ielszaba<lu1ó széJJsav e1ős habzást okoz s ezé1t kb. ké1~ze1 akko1a üst 
szÜJ\:,:ség,es. 111i11t hog.\ha 111,;-11ónátronnal szappanoi;ítu11k .. 1\.ilivel a sz-éntlioxid a 
:sürű :szap11anen:yvbőJ nehezen távozik, kiüzéséuek clősegíté:sé1·e a gőzkig-)·ó 
elé u. n. gőzin.iektort kapcsolunk, inely a csövön át levegőt fúj a :szappa11-
enJ\'Le: a széndioxid buborék.a.inak té1·fog.ata nő, az.:o.k könnyen hatolnak át .az 
üstben lévő szappaniétegen. A főzé8hez a .szá1nított n1e11nyiségnél keveseb!l 
szódát hasz,nálunk.- s az utol-só 2-3% zsírsavat 111ár ma1ónátroiinal ,szappano
sítjuk el: a szénsav kiűzésének elősegítésére néhány százalék sót adhatunk az 
üstbe a szapp.anfolyadék ineghigítása végett .. Ha a zsírnak n1ár egész n1eJJ11yi
sége az üstben \·an és a tö111eg 'főzés közben nen1 emelkedi~, ez azt jelenti
hogy a zsír.sav a szóda egész n1ennyiségét elfogyasztotta s e.kko1 a szappan 
kivett próbá.ia vízben oldva és sósavval inegsavan:yítva 1uár nem pezseg. 
Ekkor a szappanenyvet egyideig 111.ég fo11aJjuk, a benne lévő szénsav telje$ 
kiíiz.ésére, ami azért renc1kívül fontos, inert ha benn·e 1nég .C02 111,ru·.ad, a kö
z;ön1bö.s zsír elszappanosítása végett hozzáadott marónátron szódává alakul 
és a közön1bös zsír elszappanosítása lehetetlenné válik .. 

A szénsav teljes kiüzése után a közö1nbös zsír eJ.szappauositár:;á:hoz szük
ség·es n1arónátiont 25-3-0 foko8 lúg alakjában adogatjuk az üstbe, gondos
kodva, hogy c1 ős főzéssel a lúg gy.oisan és jóJ -elJreveröcljék. A szappanenyv 
helyes beállításá1 ól kevés lúgfölösleg,g-el gondoskodunk, 1nint a f.aggy.ú.szín
sz;appan főzésénél s a további n1üvelet-ek is ugy.anaz.o.k, mint a lúgg.al való 
főzés után 

2. Enyvcsapadékon főtt színszappa1tof,,. Ha a zsírból ],úggal főzött .szap
panenyv.hez kevesebb sót (va,gy lúgot) adunk 111int an1ennyi 'a színszappan 
telj·es kisó~ásához szükséges a.kko1 csak a szappan -egy része ,sózódik ki a 
feJ.ső rétegbe, a szappan egy iésze pedig oldva marad fen-éklúgban s ez utóbbi 
kihűlése után n1eg:kocsonyásodik, nliért is envvcYa(J)adéknak nevezzük .. Az 
enyvcsapadék tehát 11'en1 egyéb, n1int olyan fenéklúg, a1nelyben még szap
pan van .oldva, még pedig a szapp.anenyv legnehezebben kisózható részei. Az 
enyvcsapadék fölötti szappan sótartahna kisebb, mint a fenék]ú.gon teljAsen 
ki.sózott .szappané, ennélfogva ál101nánya egyenletesebb, sin1ábh és kevésbé 
merev s víztartaln1a ís valau1ivel 11ag~yobb. Egyenletes szappa.nenyv 
szétválasztása .színszappanr a és szappanenyvre kétfélekép történ'hetik„ \T agy 
úgy, hog·y a szappant csak részben ~ózzuk ki, vagy pedig ügy, hogy teljesen 
kisózzuk és r-ész.ben újra oldjuk„ HogyJ1a pusztán színzsírokból készítünk .szap
panenyvet és azt teljesen kisózzuk, a nyert színszappan híg sóoldatban vagy 
híg lúgban isn1ét könnyen feloldódik. l:nánylag .kisrnenuyi.ségű só- v-ag·y--lúg
több-let ho-zzáadása a szappant n,agyrnértékben sózza ki, ha pedig a szappan 
zsíralap.ia enyvzs:Íl t vagy kókuszzsírt is tartaln1az, a só hozzáadásával na
gyobb -határokon belül változtatható az enyvcsapadék n1ennyisége,. Az enyv-
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csapadék-0n készült színszappanba 1endszerint -enyvzsírokat is földolgoznak. 
A .szappan kemén:ység-e, száradása függ a .szín-zsírok titerétől .és az 

enyvzsírok mennyiségétől. Min-él nagyobb a zsíralap színzsírrészének titer~ 
annál keményebb lesz a szappan; a faggyú, melynek titere 4ll--49 foknál 
jóval keményebb szappant ad, mint a csontzsír, melynek titere 40--41 fok. 
Olajok titere igen alacsony (10-2(1 fok), ezek feldolgozása tehát lágyít.ia a 
szappant. Az enyvzsll·ok, a kókuszzsír és a pálmamagolaj titere alacson~y
ugyan (20-25 fok), mindamellett igen kemény szappant adnak, ennélfogva a 
szappan kemény.sége növekszik az enyvzsír mennyi.s-égén:ek fokozásáv,al . .A.. 
gyanta általában nagyon csökkenti a szappan mennyiségét. Hogyha _olajat 
vagy gyantát kell feldolgoznunk, úgy nagyobb titerü színzsírokat vagy na-: 
gyobb inennyiségű enyvzsírt kell -azokhoz hozzáadnunk. Többnyire nem ifi 
igen lehet 30% olajnál vagy gyantánál többet feldolgozni kifogástalan szín
szappanhoz s mellőzendők ezeknél a lenolaj, repceolaj, angol kotton-olaj és 
a halzsírok 111€g a sójababol.aj. . 

A szappan részben történő kisózásávaJ (direkt út) akkor készítünk enyv"" 
csapadékot. 'ha tiszt.a zsírokat dolgozunk fel, n1ert különben a szenny az 
enyvcsapadékba és részLon a szappanba kerül: a telj·esen kisózást és xészben 
újTaoldást ,(indi1ekt út) alkalmazva, a szenny fené.klúgba kerül és ezzel együtt 
eltávolítható. 

Az elszappanosítás ÚgJ végezhető, inlnt a :fenéklúgon főzött színszap:pa-:: 
noknál s ettől csak annyiban tér el, hog~y közön1bös zsírnál a nagyobb meny
nyiségű enyvzsír alkahnazása folJ-·tán ~okkal erősebb lúggal kezdhetjük a fő
zést; 25-30% enyvzsírig 2.5 fok Bé-s, ennél több enyvzsír esetén 30 fok Bé··S' 
lúg·ot ,h~-sz1~álhatun~: ennel:c .. folytán az ~lszappanosít~st egyhúza.~ban és 0frY 
erős::;egu luggal vegezhetJnk, nen1 pedig haron1 reszJetben, inrnt a sz1n· 
zsíTo.knál. 

Célsze1 ű a gyantát főzés kezdetén az üstbe adni, nielyhen az előző főzés 
e113 vesapadók.a van. 1-Ia ü1 es üstön főzünk, .akkor szappanhulladékok hozzá· 
adásával segítjük elő és siettetjük .az elszappano.sodást. A ..szappanosodás az 
üstben is 1neleg fejlődést eied1nényez, mely gyorsítja az elszappanosodá~t s 
a ::;zapp.antö1neg eiős fölbugyogó e111eJk.edését szokta i0k.oznL Ilyenkor a t~l-
habzást erős ka\;ará:-;sal, vagy hideg víz beöntésével csökkentjük le„ A telJes 
elszappanosodás1ól és a lúg1íölösleg helyes beállításáról úgy győződünk meg, 
n1int a f'.enéklúgou főii szappannál 

Hogyha a szappant f(~héríteni akarjuk, e11e használható pl az u .. n. Blan„ 
kit, n1ely lén~:egében hldJ«>kénessavas nátriun1 s 1-3 kg.-ja 10.00 kg szappan 
színét gyorsan niegft'hérítL h,a kisózás előtt adjuk a szappanhoz. 

A beállított :-;zappanenJi"V direkt úton történő kisór.Hisa abban áll, hogy a 
folyadékba .a,nnyi tön1ény sóoldatot vagy szilárd .sót adu11k, -hogy a kisózás 
kellő 1nértékű legyen. Ilyenkor a kivett szappanpróbán a kisózott szappan 
n1ellett tiszta folyadék: n1ég folyós enyvcs.apadék látható, mely kihül~skor 
n1egkocsonJ' ásodik. Az indirekt úton töTténó ki.sózásnál, a szappant' telJesen 
l\:isózJ_,uk, úgv hogJ- előbb fenéklúgon főtt szappan keletkezik, amiről a la
páttal kiYett. próbán n1egg'yőződhetünk: az enyvcsapadékot most· úgy létesít .. , 
jük, ho,gy a szappant 1észbe.u oldj11k, an1i csak úgy lehetséges, :hogy a kisó
zást előidéző sós lúgot gyöngítjük, higít.iuk, és ha fölhígult, a higitott s<;ls
I:úggal főzzük vag:y 1nint n1ondani szokás, csíszolju.k. A szappantömeget Jól 
átfőzve, a szappan egy 1'észe a lúgban föloldódik„ r:ee-rmészetes, a fenéklúg
han lévő szenDJ' érintkezik u szappannal s í.gy az .sokkal kevésbbé tisztul, 
n1int az enyv.csapa.dék létesítésének másik n1ódján, 1nikor a fenéklúgot telje
sen Jebocsájtjuk s ezzel a színt-ző anyagokat eltávolítjuk s majd friss sós
lúgot öntv·e a vízbe, főzés közhen azt annyira higítjuk, hogy a szappan kellő 
n1f'nnyiségben feloldódik, vagyis enyvcsapadék keletkezik. • 

A szappant 24-~28 ó1ai ülepítés utáll kiöntjük. Néha a gzappan tetején 
n1egnie1edt habos réteg van, ezt leszedjük s hajlítható csövön a szappan 
tiszta rétegét lee1 eszt.iük. A„ fol:s ós szappant fa- va.~;y vasf.ormákba, vagy 
pedig hűtőprésbe öntjük. }\_ \-as hiitőforn1ák 3, 5, vagy 10 métermázsa szap
pant fogadnak be s azokban a szappan 3----4 nap alatt hűl ki.Ha azt akarjuk, 
hogy a szappanon erezettség és u. n. folyás ne legyen látható, a .szappant addig 
kavargatjuk, 1nig megsűrűsüdik. ~4 hűtőprésekben a szappant olyan tábiákká 
öntjük, arnelyek vastagsága inegfel,el a kész szappandarab vastagságának„ A 
hütőpT·és falait ·vízzel n1esterség-esen hütjük„ Vanna-k nyomás nélkül mű
ködő hűtőprések (pl. Ha.uff-féle hűtőprés). és nyomással működő hűtőpré
sek. Ez utóbbiak bonyolódottabb szerkezetüek költségesebbek és több 
helyet igényelnek Er.,eknél a folyós szappan keverővel és hűtőköpennyel el-· 
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!átott, Eá!'t i?rtányb~ ~erül, eg>:- kompresszor levegőt pxésel a tartányba s 
~Int~ nyo~,as,a ~~or1tJa ~ folyos ~zappant alulról a keretbe. Amint hűlés 
h~á~ atn ~ \~.blák,tosl·s.z-ehEuzodr:ak,„a .~egnyomás alatt álló folyékony szappan a 

, Y rog 011 ,Po o Ja pres foelonye, h-ogy a készlett.artányban a sza Jan 
6Q%~:av~ta!,m;:at _pon~osan be lehet, állítani vaI~n:ely tetszőleges értékr~1 

pl 
, 

0 ra„ hutes. folytan a. s~appantabla vastagsaganak megfelelően egy 1 :)-i 
hr.a, akt~-~ ann:r1,ra l}leg;sz11ardul, hogy a keret kihúzható és tábla kib1uiít
, at9 belole .. ~ kesz tablak_at még melegen szokásos a gépből kiszedni, hogy azt 
~Jb~l has~nalat.ba, vehes~~ -:;; !ly .1nunkabeosztá;ssal a nag~yméretű hűtőg.épek 
i,ap1 2 q-tol, 2 v~g~n , telJes~tmen·y1.g vannak fDrgaJomban. A kihűlt szappa.nle
n1ezek azutan \agog:epen, kesz darabokká apríthatók. A vágó.gép elve az hog·~ 
a szappél;nt 1fog.~skerek es foga.srúd -segítségével vékony kifeszített acéldróf-· 
na.k tolJuk, mialtal az -ehnetsződik, 

-~t;xtils~appanok .. . l\_ tex1 ilsza~panok többnyjre enyvcsapadékon k-észült 
i;eut1al1s sz1nszappanok, n1ely-ekne) nem annyira a szappan keniénysége 
fonto-s, hanem az, hogy gyorsan es arányla.g kevés vízben oldódjanak E 
szappanok zsíralapja fők-ép kemény állati zsírDkból áll s g>-antát rendsze~int 
ne111 tartalmaz. Textilszappanokhoz többnyire olvan zsír.okat használnak 
i~el~ ek ;az; ola~sav·ná.l teJitetlenehb zsírsavakat nein ta1-t~lrnaznak t.e·hát szi~ 
l~rd zs.1rokat e~ olaJakat, n1eJyek jódszáma 100 alatt yan. A g\-:akorlatban 
tobhnyn::e .a.z ohva szappant, _zö~<l?l~v~zappa~t ~s _az ~I.ainszappnnt' használják 

. Ol~-va_szn_ppa.n". Ennek kesz~tesen~l olcsobb1tas vegett az ipn.1·i zöld oliva~· 
~la,J .pg~ .. resz.et -ela1nryD;l, arach1s-01'a.i:;iail, f.aggyúvali kókuszol.ajial, finomított 
r epceo-~a]Jal hely-e-tt.e~1t11k„ Ha a ,szappan oldatának hignak kell lennie, ak.kor 
f.~gg,y~~ nem_" h!lsznah.~nk. , A ... s~appant ~D;Yvcsa_padékban 22-25%-os Júg'gal 
~esz1t.1uk, ~ fo~-est k~ves lugfolosleggel feJezzü·k be s a fölösleget ke,-és o1aj
Ja va?~ ine~ celszerubben -elainn?:l P?ntosan lek~tjü~. úg~ hogy 1-2 g próba 
ne~utr.ahs alkoholh~n oldot.t fenolfta)-e~nnal,gyeng.en rozsaszínű leg:.-··en. Ekkol' a 
szappa,nei_iJ-;ve1 . tel~esen k.1soz,:a~ i~eh::i:ny ,o~·a m?lva ffnéklúgját Jeboesájtjuk 
s azutap h1~ sosy1zzrl cs1szolJuk es ulep1tes ut:an öntJük ki.. 

, .. Zoldol~"vaszav11a11. zö_l~ v.ag">_ bar;1ás ~livolajhól az u„ n. -szulfurolaiból 
keszul .. f!-Iel:i,: azonban fest~s eseten inas zs11okkal is hel;y-ettesíthető. A -Hzul
furolaJ Ifaren s:?k szab3;dr;;s1rsav!lt ~artalmaz s ·ez-ért célszerű vékonysugárban 
csur.gatn1 ·~,z, ust?en l~vo f.~rro !ugh-oz, amelyhez még kevés (1-2%) .sót is 
ad"?-nk., A. fozes~- ugy. y-e.gezznk, 111111t az ol}vaszappannál. Ha az olaj ner,,1 Yolt 
egesz.en t~szta, ugy aJanla!os,a ~zapp~nt k~t;;zer khiózni s csak azután csiszolni 

r .~~ainsza._.ppa.!.1. „ Ez .. k1ss~ _ 1agy es vilagosb.~rna szappan. Minthogy a 
~eszt1.llalt .~J,~111 ko~o:qibos zs_11 t ~lCfI!- .. tiartahnaz, sot a szapponifikált if:; igen ke
veset a" f9zes! ·~zodaval, vegezhet.J,uk,, n1int a karbonátelszap1lanosítá:snál s 
c~a~ ~ fo~s ,vege1~ ha~~nrdunk kP.ves lugot a közömbös zsí1 lekö1-ésére. Kevés 
.so igen.ybev_etele 1s aJanl~.tC?s a :-;zappanenyv híg.abbátételére„ A tök.életesen 
el,sza.ppanos~to,tt: e1rJ'Vet k1sozzuk, a fenéklúgot 1-ebocsájtjuk s egészen híg' 
sooldattal h1gi!Juk · 

Szövő.~pq-ri ~~l?kat, ;.;zol~·álnak a szulfurált olajokból készült s a kereske
del~~ ben tor_olt voros .~1~ve1~ i,~111~1't _szap_Pll;!lo~ is, 111-elyek zsír alapja többnyire 
a r~.c1nusolaJ. Ezek kulonbozo ton1enysegu, igy pl.. 5t:l) 61}, 8H%-os oldatokban 
kerulnek f(lrg·alon1ba. Ebbe .a csoportba tartozik a m-0nopól,~zappan oldat, 
amely kb 18--2(}% zsí1 savat ta1 talmaz 

b) Szilárd káliszínszappanok. 

, H~ a .. káli~zappanenyvet káliumacetáttal kisózzuk, ki1fogást.alan fenék 
lu~on k·~sz-i:lt .sz111sz~ppar!t kap~nk, 111e1'y ken1ény ugyan, de n-en1 o.J:r mereY 
mint. a fe~1~klug9n_ fott nat1;01~sz111s_zappan. A káliszappan fehér, keménJ--·-, víz
ben, 1ger:i- J-?l oldo~1k s habzokept:,sse~e l'endkívül nagy: tisztító és fe1 tőtlenítő 
hat_asa„1.s ~obb, in1nt a Jnegfe]elo, nationsza_ppané. A kisózott káliszappan ke
verh_eto ~atronszappannal. A kaliszappanenyv kisózására szolgáló 1ráliu1n
ace~at d,r~g;a u.~·yan, a, kele!kezé! fen~k}úg azonban csont.szénporral színtelenít
h~to s UJbol. f_oJ~asznfilhato, m1~ vegul glicerintartaln1a annyira fölszaporo
d1k, h-O-ITT-' k1sozo hatasa g-J-"engebb lesz. Ek.kor a k.áliurnacetátot kristályosí
tással kell különválasztani. 

, Sz:ínszappa_,nok 1töltése„ Ha a szappanba zsírsavta1 talmának csökkentése 
veg~tt idegen anyagokat adu11k: töltött szappant kapunk. A töltés olcsóbbá 
teszi u.gyan a r:Szappant, de csa.k a felhigítás révén s a csökk.ent isíi-tarta]mú 
töltött szappan végeredményben dr~gább, mint a tiszta szín-szappan, amel-
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lett ~~dig ~ _leg~ö~b töltő.anya~ hatá1ozottan árt ~ fehérnen1űnek„ Töltőanya·· 
gul tobbny1re v1zuveget hasznalnak, n1elyhez keves liágot és szódát is szo.ká8 
nc;zi:'!adni, J?l. 100 kg nátronvízüyeghez (38---4-0 fok. Bé), 5 nátronlúgot (38 fok 
~e) es 4 s~o_d.aol~atot (33 fok Be). ~ tö)tőanyagot W--00 fokra melegítve, jól 
o~szeeleg·y1t.Ju.k es belekavarJuk a fol;vos szappanba. An1ennyiben nen1 hűtő
geppel dolgozunk, e töltött szappanokat friss 3~500 kg tartalmú formákba 
kell tölteni s kihülés, illetve sűrüsödéslg kavargatni.. A .szilárd tölitőanyagokat 
pl. s.úlypát, könnyűpá.t, kaolin, zsírkő, a folyós töltőanyagok beJreveréseután 
szitálják a sz-appanba és ig-ell eg)-enlPtesen eloszlatják. A gyakran könnyűpát 
néven árusított llY<"l'S g·ipsz, 1niut iná1 eiulítettük, teljesen alkalmatlan szap
nanok töltésére 

C) Félszínszappanok.. 

_A_ félszínszapvan átn1enet az enyvszappano.któl a színszappanokhoz„ _:\ 
":línszappanná] két i·éteg van: a. szín.szappan és az enyvcsapadék, a·z_enyvszap
pannáI pe<ljg e:-;a.k egy e.gJ·enletes réteg. Ilyen szappan az u .. TI. eschwegi-szav
pan. n1-el~' nél az üstben csak egy réteg· van, de a forn1áhan kihűlés közb~n a 
1nég folyós szappan egyenletesség·e iuegszűnik, színsz.appan és enyvcsapadék 
különül el.. 1neIJ'ek azonban ne1n váluak szét külön rétegekben, hallem együt
tP_:-;t n dPrn1ednek n1eg s ezá 1tal a szappan n1árványos külsejű lesz. E szappan 
ke:-;zítést~ Plég kényes n1űvclet, an1elynél az utasítások _pontos betartása szük
:-;ég·t'!':i Az cschwegi-sza11pan zsíralapját úgy kell megválasztani, hog·y a főJ.és
nél a jelenlévő sok só a szappant n1ég ki ne sózza, de .a részleges kisózód{1~ 
hűlés közben okYetlenül bekövetkezzék; szükséges tehát, hogy sok enyvzHi1 
(kókuszzsí1, pálma111agolaj) és sok ken1ényzsír (faggyú) legyen jelen. Fagg:i.:ú 
nH-·llf'tt csak kevés alacsonyabb titerű zsírt vagy olajat ha·sználhatunk. ~--\ 
szuppanen:rvbe annyi sót kell belevinni, hogy az hígfolyós legyen .s a kisó
zódi1s csak hűlés közbe,n kb. 5-{J fo.kon következzék be„ _Az így nyert szappan 
vÍí-;ta1taln1a nagyobb, mint a színszappanoké s n1íg ez utóbbiaknál 100 kg zsír 
l:l{l--155-% színszappant ad, rschu,e.o-i-szappanból 2ű1J.----210i%-ot nyerü1rk .. A zsí1-· 
alap lehet pi: -0.5 páln1an1agolaj, 0-.25 faggyú, Q.25 természetes csontzsír, vag~: 
disznózsír; ava,gy: 5ű1% ,kó,kuszzsíl', 20% faggyú, 30°/o saponificat e.J.a5n stb. 
llyt n féls:r,lnszappanból 1000 kg-nál kisebb n1ennyiség főzése nen1 igen szokott 
sikt->t ülni. 

:\ z.;.;ÍJ alap eJsz.ap]J<lJlO:-;Ítása BO fokos lúgga] törlénhet.ik. Inel-yet .a be-le
(lohott szappanhulladéko.kkal eg:-.-üt1 fol'rásha hozunk, s azsiralapot belefolyat
.i1.1k. :-; az annak elszappanoHításához szükség·es lúgn1ennyiséggel főzve, az f'l
szuppa.nosított „enyv'~ h-osszú szálakban nyúlik ]e .a ]apátról. Az elszappanosí
tás után a víz feleslegét le kell párologtatni. Hogy mikor van meg a kellő 
\„Íztartalon1, ezt pontosan analizissel lehet inegállapítani, gyako1lott szappan
fő:t'.ő azonlHlil onnan is fölisn1eri, hogy a gőz a szappanréteget rózsaszerü ki
dúdorodások alakjában töri át.. 

A„ .kisózásh-oz lewalka:l111usabb -a ha1nuzsÍ1, 111e]:r nek aránylag .gyenge a ba
lúsa„ .A.z ezzel vaJó kisózás n1űveleiét „1:övidítésnek" is nevezik, n1ert a hamu
zsírtól a sz.appane.nyv elveszt] nyúlékony8ágát, szálai inegrövidüilneJr s a .szük
séµJ•s lúgn1ennyiségét e11ől leh·Pt legjobban 111egítélnL .l\. kész szappanenyvbe 
1nég oldhatatlan fest.őanyagoka1 j:-; kPver-hetünk, n1elyek a márványozást 
szp1J1be:tünőbbé teszik„ .Sárga n1á1 ván)'Ozáshoz okkert, vöröshez a.ngolvörö::;i 
kékhez ultramarint, szü1kéhez pe-trólPun1l{Ol'111-ot használunk. A kész sZtappa11-
e11y\··et ne1n lehet hűtőgépeu hüh:'ni, sőt a szappan.formákat is bebunk-olással 
kell rt tú]g) ors hűlés ellen védeni Ji~z az egyik oka annak, hogy csakis na
g~; obhtön1eg:ű sza.ppau készítésénél kapunk e1ősen sZiembeöt]ő n1árványozá:.;t. 

.LÍZ rny·1icsapadék fe1dolgozdsa. Hog:yha a .szappant az enyvcsapadékró1 
1ná1 eltá' olítottuk, tii;-;zta zsírok föld-0Jgozásá11á.l 111ég egy főzetet ké8zíthetüuk 
1 a;ita Ha a zsírok .kevésbé világosak, az enyv.csapadékból a benne oldott szap
pant és lúgot el keJl távolíta11unk; e n1űveJetet a lúg kiszú1ásának szo.k.:'!:-; 
n.e,·ezni. ~~ kiszú1ás ol:vn1fidon történik, hogy az ii-stbe a szükségesnél töhh 
szabad zsírsavat ta1 ta1n1azó zsí1·t vagy- gyantát a_dunk, s az üst t:arta.ln1út 
f-elfőzzük, n1ikor i.s a zsíi sav a ina1ónátrollt és a szódát rnegköti és az enyv
e:-;apadékban oldott szappan többnyire ki is válik. Ha -ez meg nem történnék, 
a. teljes kiválást só -J1ozzáadásával segítjük e-lő. KelJő ülepítés után a zsír-- és 
lúgn1entes enyvcsapadékot, nlel;v inost ináT tulajdonképen u„ n fenéklúg, lebo
esájtiuk. A fenéklú.c: további értékesíi-ése úgy történik, ·hog3r a ben11e lévő ~:}j
cerint kivonjuk helőle; vagy ha a kivonást házilag ne1n végezhetjük, esetleg· 
besü1 lisí1\e, eladásra bocsájtjuk a híg·ot .:\ fpnéklúg 5-20% glicerint tarfal-
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m~z- s eme~Jett igen -sok sót és igen sok idegen szenn)· eződést. Tisztításáta 
mmden~ke!ott az oldott szappanok távolítandók el kénsavval való fölfőzéssel. 
s az ut9bb1!1~ báriumkarbonáttal való lecsapá.sával. Az oldott szer\„es anv-a..:· 
g~k.elta;.o~ta~a pL ~luminiumhidro,xi.ddal törtél)ik. A )iepárlasnál n~.hézséget 
o 'toz talm1yá.1n1 kezdo nagy111enny}SB~l.1;, k:.o~_yhaso„ A kesz nyersglieerin nagy 

t
s.o!Jarál, a , ~~al -!ogya. ,32----ro fok Bé surusegu s kb„ &J% glicerintarta hn11 J)(•:-;z-
1 , as ntJan t1szt1tJak. 

h 
~ :s.Ziapp.anokk,aI kapcs0ilat-0sak a mosóporok, foltti.sztítósze1 eh és czf'k 

asznalata .szövetneműek és más tárgyak tisztítására 

Mosóporok. Folttisztitószerek. 
A mosópSJIOk tö,bbnyire '?lyan gyar1pa1i, szappanpótló készí1u1é

nyek, melyek tulnyo?1o.!1n sok sz oda mellett kevés szappanport és 45-5ű ry:, ,. i
~et ,tartalmaznak. l\:frután a poralak a hamisítást igen megkönn\~íti. o·.Y.ak1 an 
ertektelen anY!;'\l"okat,,pL sót, glaubersó!, könnyűpátot stb. kevúnek ~,, .kere8-
k-ed~lemben, eloford:u)o ~rukhoz .. A mosóporok előnye az, 11ogJ· igen könn·s en 
oldodn~. vizben, _miert i.s mosodak gyakran használják„ A n1osópol't „szap_van
pornak is nevezik, noha szappanpornak csak a porított srappant sza,bad nc
ve~ni, mely utóbbinak összetétele. azonos a -szappnéval, zsí1tartah11a tehát leg
alab? 00%: Hogy a sz.:rppan :porítható legJ·en, igen ke1nénynek, merevnek kell 
le~n1e, ezert .ren~szerr~t ~eneklúgon _főzzük s 111ég- utólag ·szárítjuk :is. Ujabb 
mo~s73er szerint pgY.. kesziten~k s.zal?panport, hogy a 1nég folyékon:\ szappant 
a vira_gpe!metezokhoz has,o:qlo_ rozs,akon át,, vagy u„ n„ fúvócsövekkel (Diise), 
valamint rg~n gyors ,fo~g::V~u ;ta1·~sakkal Rza1az, 11ideg térbe szétporlasztják 

P;. IDOSC!PO!'Ok keszité~enel JenJreges körülmény az, .hogy .a tiszta vízn1~·n
~ ·szo~a ~natri:umkarb?nat) 1~ ~vlek}IL:;. ~r:ist.ályviz.et vesz _föl, a111i áltaJ ,az 
ID·~g mmdig te~JeSeJl .szaraz ~·1s~„áJy.szod-ava al.a-kul, v-ag:y-i:-; 100 kg nn11Hnniúk
sz~da 170 ikg vizet tU;d. m~kotn1, ·ezzel teh~t 270 kg kristály.szódát nd Tiil1h
ny1re azonban nem lepik t·ul a 250% hozadek.ot. 

." A ID?~óport rru:dszerint i,~en primitív; n1ótlon állí~jálJ: clö: úg~ liog~ ke
verovel ·el1atott tartanyban eros, meleg ·Szodaoldatot kesz1tenek s ez killitleö
kor megm~r"Bvedik„ Ha pl. 50% ,szódát és ·5% zsÍT·savat tar tahnazó 1noöŐfHJrt 
~karunk keszí~ni: 5 kg zsírsav közömbösítésére 1 kg szódát kell v-enniiuk s 
igy 100 kg rnosoporhoz 52 kg-nál valamicskével több .szódát oldunk !(f ku me
leg ví~ben, a ~av;.arást meginqítjuk és vékony ·sugárban belef.oJyatjuk a 

0

1ueg
mele-g1tett, ·olaJzjsirsavat.. A szoda a felszabaduló .szé.nsavtól erős pe·2.sgés,nek in
d~! _.s a zsrr;sav .azo:qnal elszappaP-osodik; ~z el~árás •sok tekintetben helytelen, 
~rvel a szoda ~ zsrr.-s~vban J.ev,o ,n·eutralis zs1r~ nem ,gzappanosítja .eli inás
r~szt az 9Jd,atbol fJ-. zs1r·sav hatasara felszabdulo zsír·s.av egy része a szódát 
bikarbonatta alaki!Ja. E mellett a -színzsíro.k szappanj,ai erős szódaold·ittól ki
sózódhatnak, úgy h-0gy a mosópor ledrágább és legbecsesebb része a ~zappan 
hatástalanná válik. Sokkal céLs1,erűbb enyvzsírból s leginkább kÓ.kuszzsírhóÍ 
szapp~nt főzni, avagy kókuszs·zappanhulladékot fölh.asználva, ezt oldani n1e
le~ v~zben s ez -0~~a;t~an föloldani a, sz?dá}. A kihűléskor n1egn1'e1 e,~edő ké
s_~;rtmeny durva toresere nagybangyartásnal rendszerint iogaske1.ékbere11de
zest használnak .. A finomra őrlésre pedig csapók.aros Ől'lőmalmof.. {l. kötet 343. 
oJdal) Igen nagy, .mennyiségek .. elő,állítá;sánál 8; készítmény erősen porzó őr~ 
l,";se, keJI~metlensege meHett koltseges 1s s eze1t, hogy a táblákbaöntést és 
UJr;apor1tast mellőz~ék, ,a rn~revedni ke~dő szódaP?rt ~zappanoldattaI per1ne
t-ezik„ A f~~melegedo szoda igy megtartJa poralakJat es hosszú sz-áTítócsigán 
foly~~nos uze~hel.1; hűtve, e~y,sr,er:űbb módon készíthet9„ Ör lés né]kii.l, folyto
nos u~emben, Ygy 1-S kaphato mosopoI, hogy a n1'eleg szodaszappanoldatot f'rős 
ny-0massal ':a~y, J~,v-egöv~l .sZiétpermete~zük. (.Schi!de, KTause eljá1·ás.) 

. Jo.b.bm1nose~u inosoporhoz ha~znaln.ak per.sokat (nát1iu111perborát, a111-
m.-0;111~m per~mlfa·t, vag~y p~~k~rponat stb.) is, ll}e!Y.~k használatkor hidrogén
Pt;I oxidot feJ_lesztenek s k1tuno artaln1atlan feher1toanyagok„ A n1osóporokba 
neha terpent1nt vagy amn1oniumsókat ·(szalmiákos mosópor) tesznek . .ezeknek 
azo~ban ,tényleges értékük nincs. A n1üsÓporok megfelelő illatanYa~·ro-al sza-
gosrthatok. ' ""'"" 

A mosópo1ok épúgy, n1int a n1osószappanok l'Uhanen1űek s használati 
tár~1ak tisztítására, mosására szolgálnak, valan1il~t a különböző tisztító sze
I'ek is. 

. Tisztítószerek és fehérítő eljárások .... ~ különböző tár gv.a:k fchérítését 
ill,ID;d~n,ek e1'őtt azok alapos lll_egtisztítása, lemo_sása e.lőzi meg. :fiiagához_ a _fe
her1~seh.ez 1szappa.n-0k n1ellett oxidálószereket, redukálószereket zsír- és g")-an
t:w~doszereket, lugokat, sava.kat stb.. szo.kás igénybe venni, pi: alkoholt. 
ami/alkoholt. benzint, benzolt, ecetsavat, Eau de Javellet, étert, hfg kén-
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.:>a Dat~ klóros vizet, klo1 oformot, nátronlúgot, oxálsavat, salétromsavatt só
sa·t_;at, szublimátot -stb., n1osóporokkal és szappanos mosással kombinálva 

Ez anyagokna:k különböző tárgyak tiztításánál való alkalmazásmódját a 
tisztítandó anyagok és tárgyak betüsor1endjében és a különböző eredetű fol
tokat szint.én betüsorrendbe csoportosítva tárgyaljuk, jelezve, hogy a foltok 
Jiogyan távolíthatók el legkönnyebben. 

Acélpen.oék gyü1nölc.sfol<tja-i fa.hamuval lesúrol~a s leöblítve és szárazra 
töiölgetés után paraffinolajjal bedörzsölve tisztíthatók.. 

Alabástrom zsírfolt}ai benzinbe mállott vászondarabkákkal dörzsöl· 
hetők le. 

Bőrből, bwnabőrből zsírfoltok eltávolíthatók IOi%-os ammoniumkaibonát 
lang:; os oldatával. vigyázattal kefélgetve .s a keletkezett hab letörölgetése 
után száiazra döTzsölve. F:Lnom kényesszÍ-nŰ bőrből benzines itatóspapír réte
gek közé préselve 

Bron.ztár,gyakról a légypiszok an1n1oniáv.al nedvesítve, letörölg-etv-e és 
szái az1a dörzsölve távolítható el 

Bútorok foltjai. Politurás felületről- légypiszok petróleumos vászon
darnbbal dörzsölve távolítható el. Olajfestékfoltok: fatárgyakról szódából, ol
tott inészbőI és káli-sz.-appanbó1 .gyúrt péppel bedörz-sölv.e-, s néhány óra mulva 
leöblítve Petróleurnfoltok szóda s agyagpéppel bekenve s 10 óra mulva le
dörzsölve. T7 ízfoltok fényezett hútorok1ól: nedves hamuval hekenegetve, lán
gon elszenesített dugóval erősen dörz,sölgetv.e, bőrrel . .szárazra dörzsölve ·S vé
gül petróleumos gyapotdar.abb.al Jetörölgetve távolíthatók el. 

Elefántcsont tisztítására a foltokat aIJmhollal mossuk és vattával szá
:raz1 a dörzsöljük. Víz és ·Szappan mel'lŐzendő. Elefántcsont 1fehérítésére keres
kedehni hidrogénperoxidolda:tot amn1oniával po.ntosan •semlegesítünk s 30 
fokra melegítve, az elefántcsontttárgyat 24 óráig áztatjuk benne Másfajta 
csonttárgyakat előhb 1()%-os szódaoldattal kefélve megtisztítunk ·S benzinnel 
való leöblítés után tesszük a peroxidoldatba. 

Keztyütisztítás, Glacékeztyűk tisztítására: 10 házi szappanna,k 5{) tejben 
való oldatát használhatjuk. Ezzel ledörzsöljük a keztyűt, -azután vászonruha 
között jól kicsavarjuk. Használható a tisztításra 10%-os 1szappangyökérfőzet, 
benzin, vaJ,.>J- széntetra:klorid is. 

Gyanta- va.qy aszfattfoltok színes glacékeztyűkből éterrel, azután éter 
és szénte.t.raklorid elegyével v;aló dörzsölgetéssel távolíthatók el. Fehér glacé„ 
keztJ űknél 10.%-os stea1in-szént.etrakrlorid-oldatot .al:k.oholos amm-0niáv;a1 (spi
ritus Dz-0ndii) lrúgosítunk s egyenlő súly1ész alkohollal elegyítünk kátrányos 
foltok tisztítására .. Sel,1Jeni.keztyűJr, tisztítása ugyanúgy történik, mint a se
lye1nszöveteké. 

Sza.-rvasbőr keztyűk tisztítására .sós vízzel való dörzsölgetés alk.a:lmasabb, 
mint a szappanos mosás .. A -sós víz eltávolítja a piszkot' s a :keztyűt nem teszi 
keménnyé Komplikáltabb a szarvwsbőrkeztyűk borikő,sav híg forr6 oldatával 
való benedvesítése s langyos vízzel kevert tojás sárgájával való m-0sása és 
öblítése · 

1lfár vány.on a zsírfoltok benzines magnézíapéppel bekenve és ledörzsöl
ve„ Káliu.tnpermanganátfoltok megőrölt kaolin és megsárgult kénammonium
ból, vízz.el gyúrt péppel kétízben bekenve, ú.g-y hogy .az egy-szer-egyszer fölkent 
paszta 24 ó1·áig maradjon rajta. A ma.ngánszulfidból álló foltok káliumcianid 
tömény oldatával elszintelenednek és vízzel lemoshatók. Kávéfoz.tok 1 : 1 higi
tott ammoniával dörzsölve s azután égetett mészpéppel bekenve. Olajfoltok 
20%-os quillaya-főzettel készített magnéziapéppel bekenve, majd ledörzsölget
vc és .szappanos vízzel I-en1osva . 

NikkeUái·gyak fekete foltjai híg, majd töménysósavval ledörzsölve s 
néhány per.e mulva J.eszappanozva~ tüntethetők el 

Olajmázfe.stés foltjai: 3 rész 3%-os ooet és 1 r<\sz 3%-os boraxoldat ele-
gyével bekenve és 5 perc mulva lemosva, tisztíthatók le. . . 

Ola.iolc fehérítése. Lenolaj és mákola.j fehérítésére ezek 500 1észét 250 
vízben oldott 10 káliumperm<mg.anátoldattal BJ!aposan összerázzuk s a rázo
gatás időnkénti megismétlésével meleg helyen t!4 óráig állani hagyjuk, azután 
15 Porított nátriumbLszulfitot adva hozzá, a keveréket addig rázzuk, míg a só 
föloldódik.. Ekkor 24 nyers sósavat adunk 'hozzá, úfra rázogatjuk s ha az előbb 
ibarna tömeg világosszínűvé vált, vízzel, amelyben ·kevés krétát oszlattunk el, 
addig mossuk az olajat, míg a mosóvíz &avanyúnak mutatkozik. A„víz utolsó 
részletét választótölesérrel küfonítjűk e1 s az olajat végül kristályvízmenl<>s 
nátrinrnsznlfát porán átfiliráljuk. 

Parkettpadlófoltok.c teljesen száraz gy·ökérkefét terpentinolajha vagy 
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fen:yőgyökérolajba stb„ 1ná1 tuu.k s a padlót lekeféljük s -0.zonnaI Ie1110&:.;uk 
forróvízzel és tiszta ronggyal vagy csepüvel szárazra dö1zsöljük„ Néhány óra 
n1ulva beer eszt,jük 2 terpentinola.j és 1 viaszból készült pasZtá v,al vags niáS 
heeresztőveL (Lásd Padlóbeeresztők, Padlófényesitők.,) · 

Poreellán. Nyers porcellántá1gyak: 5% klórmeszet 1% oxálsaYat és 
.5% n1osó..szódát tartalmazó forróvizes oldatban áztiatv.a s' azután puha k<•fé
' el kefélgetve és leöblítve tisztíthatók. 

Papirosból, könyvekből, fa-, iéz- és acélmetsz.etekből sáro·a foltok t'io'\' 

távolíthatók el, hogy a papil't zárt edényben 10-24 órára friss illetve eln1á1;t·t 
ammon~umkarbon,át h?-tásána~ tes-szük ki, vagy esetleg 43-os .anu110.uj11111· 
k:oirbonatoiqatb.c; azt~-Í.Juk. 4celm<jfszeteket 10.%-os uátriumfoszfát vagy 3:7i 
?Itr.·omiSav es 2a% ·so -oldataban aztat-hatunk néhá1i:\ órán át vagy hosnzabb 
I-~~1g, is s az~tá1~ Ü';"eglapok közö~t szárítjuk. Papiro'.~ sárga f.oltjainak eltávo
~1t.~sara kello v1gyazattal ha·~Z-nalhatuuk Javelle-lúgot is, vagy 5: lü-Oü kló1-
1_ne~z9ldatot, avagy 4%-os oxalsavoldatot Rézmetszeteknél újabban a színte
!enrté~re, il]etve fehéTítés1e 9 rész vízzel higított arn1noniával kissé lúgo-;sá 
tett h1d!'ogenperoxidoldattal való átitatást és napf.énven való szárítást alkal-
1;1aznak. Kávpo:ltok dtáv'Ofühatók papírból akkép, 'hog;; a papírt behintjük 
e~t~ett n~agnez1.aval s e port atitatjuk k-ere.skedel1ni hidrogéupcroxid.oldattal éi-: 
nehany ora mulva a poTt lesöpörjük. '11usr.ajzokat ,a peroxid nem halYánYÍt 
Pl. - ,Pené.szf9ltok papirosból eltávolíthatók amn1oniumkarbonát és konyhasó 
oldataval valo n1oso.g1atá·s:, leöblítés és napfényen történő szál'ítássa1. - Ro.zs
dafoltok 2-5%-o~ oxálsavo1dattal - Tintafoltok és vízfoltok,, J„ W%-oK cit·· 
1:9msavülJ1-at isn;~telt beecsete!ése és heszá1ad~s ~tá~ nedvesítés és leitatás ú_t
Jan .. 2., 30?JJ-o.s oxc;lsavol?:at s ~ pe1·c n1ulva le1tatas. 3 Eau de Javelle-l, 111a..1d 
10%-o~ natr1un1t1oszulfatoldattal való henedve:·dtés és IPitat.ás. 4. Ridrog·Jn-
1>erox1qo1datta), utána klórois vízz.eJ s \-égül ecettel v<Jló ledörzsölés é . .; öblítét-i
sel. .<Lasd a F_olttis,ztító pálcikák cÍln.et is„) - Zsírfoltok papirbó]: 1. iü1tó:-;
pap1rral lebor1tva es vasa]gatva. 2. Benziue:-; vagy heuzolos mag;nézia- ,·ao·y 
habkőpépet isn1éte1ten a foltra pl'éselve s a vi.ssza111aradó kérget lt>kopog·i;-tf,':'~. 
3. A foltot kéi itatóspapir közé téve s a fpJ.f'.iő lapot benzinnel becsepegf·~~tY:~: a 
dörzsölést n1ellőzzük. - Tu.péfákból a zsí1fol1 itatóspapi1·ral befödve é;.; vH-. .;;_tl
gatva távolítható e-1; benzint és hasonló zsí1.oldószerek-et a tapéták színl>iiek 
kény-essége miatt elővigyázattal használjunk„ Színtartó tapétáknál úgy já1·
hatun.k el, lnint a papirosnál 1--3 

Spon_qyafehérítés. A spongyát 24 ó1áig áztatjuk 0.2%-os vizes káJiun1-
pe11n:anganáto1-datban, azután vízzel kilnossuk, jól kinyo:r:hkodjuk és belelt•i-;z
szük 1%-os nátriun1biszulfitoldatba s végül .a 2 fehérítőSz.e1· n1ei1nyiségé.11<~k hR
l'Omszor-0sát kitevő nyers kénsavat öntünk hozzá s 111ihelJ. t a spongya JJH~~
fehéredett, rr1-e1eg -vízzel kin10.ssuk, esetleg 01.5%-os nátriun10o-szulfátoldatha 
helyezzük. A .'sebészi célokra szolgáló spongyát előbb kala.pácsolással és .O'YlÍro
gatással a rajta tapadó hon1októl és egyéb kemény részecs.k.éktő] n1pg'ffsztít
iuk és 24 órái.g 2%-os nyers s6savol·datba helyezzük s Yégül jól kiú10MN11k. 

Szal1na.kaLapok tisztítása.:· 1. 10 nátriumtioszulf·át, 5 glicerin, 10 alkohol 
<~s t5 vízből oldatot készítünk, továbbá egy má·sikat II,: 2 eitro1nsav, 90 víz Cs 
'10 alkoholból. Előbb az I. folyadékot kenegetjük spongyával a tisztítandó 
kalap n1iuden rész.ére éi:; 24 órái a nedves helyre tesszük s ezután a 111ásik f.o
Jy.a.dékkal k·en.iük be ~s ugyan0sak 24 órai állás utián nem túlforró vasalóva] 
kisimogatjuk. E fehérítési mód az u. n. panamakal,apoknál kitűnően bevá.lt.. 
b) 100 nátriun1biszuJfit, 20 borkősav és 30 boraX porát VÍzz.eJ elkeverve. IllORÚ

HOr gyanánt_ alkah11azzuk. Fehérítősze1 ül pedig 83 báriu111peroxid, 17 nátri-u1n
hi.szulfit és 80 borax .keverékét vízzel µéppé gyúrva, vagy nátriumpPrhorát 
és citr.omsav keverékét használjuk 

8züvet11emiiek tisztítása„ 

Fehérnemfiböl eltávolíthatjuk: a nJJálka--, cukor-, en.11v-, lúg-, vérf-oltok.a_t 
la,ngyos vízz.el való kimosás, a zsírfoltokat -szappan vagy lúggal· való mOsás; a 
steari~foltokat erő.s alkohollal; gyümölcs-foltokat, vörösbor-, vöröstinta-fol
tot· kénessavval vagy fo1ró klóros vízzel, ,az alizarintinta-f.oltok,at tön1ény bor·
kősavoldattal; rozsdafoltokat forró oxálsavoldattal, híg sósavval és zink·
rés!oelékkel; mész- és lúg.foltokat egy.szerű kimosással; llYÜmölc8'folfökat hidro
génpero;xidoldat.ta.l s utáma amn1oniával, klóro~ vízzel, Eau de Javelle, \'"agy 
Eau· de Labarque-kal; dióhé,i- és tannin„foltókat ugyanígy, vagy tömény borkő-
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savoldatt-al; kát-rán_y 9
, kocsikenőcs-, zsír- éS: gyantafoltokat szappannal, ter

pentinolaiial s alapos kin10-sással. 
Gyapjúszövetből eitávolíthatjuk a fehérje-, nyálka-, eukor-, vér- és enyv

foltokat langyos vízzel való kimosással; a zsírfoltokat szappannal vagy .-;zal
aliákszesszel \aló langJ os kimosással; olajfesték-, firnisz- és gyanfafoltokat 
te1pentinnel, spiritul'.'.!szal, benzinnel ·S azután szappanna1l; stearinfoltokat erős 
alkohollal; Y.11ü1nölc.sfoltokait, 'L~örösbor, vöröstinta. foltjait langyos .szappanos 
1:;zesszel, szaln1iákszesszel, for1·ó híg kló1osvízzel, n1elyet a benedvesített foltra 
Yászondarabbal is1nételten iádörz.sölünk és leöblítünk; kátrány-, koc.sikenőcs-, 
ü.uantu- és szénfoltokat faggyúval való bedö1·z.sölés, beszappanozás s pár órai 
állás utá11 te1·pentinola,i.ial való kin1osogatással; kopásfoltokat utánfesté:s és 
i'ölborzo]ással 

(]_yaput.~.~övetből eltá\'olíthatjuk a nyálka-, cukor- és enyv-foltokat lan
g;y os vízzel -.-aló ki1nosással; zsírfoltokat langyos szappanos vízzel való kimo
'"ással; olajfesték-, firn.-isz- és g_yantafoltokat terpLntino}aj, spiritusz, benzin és 
azután szappannal \~aló kiinosásal; stearinfoltokat alkohollal; nö-vényi és gyü
uiölcsfoltokat, -vörösbor-, vö1 östintafoltokat, ha -a szíu megengedi, híg borkő
savoldattal; vér- és feliér}etartalrnú foltokat langyos vízzel való kimosással; 
l'Ozsda- és uallu-stintafoltoknál ta1tós -színű szöveteknél citro111savval lehet kí
sér]cteket végezni; »1-ész- és lúgfoltokat erősen higított cit1·0111savoldat csep
penkéut való be<lö1z.sölésével; ecet, savanyúbor-, gyümölcs-, dióhé:i- csersav
é-s -niustfolf-ot1at higított klórosvíz bedörz.sölgetésével és öblögetéssel; kátrány~, 
hocsi-!tenőcs-, .(Jlfanta- és sz;énfoltokat fag.g~ úval való bedörzsölés, besz.appa
uo:.i:ás, pá1· ó1 a 1nulva \ízzel és terpentinolajjal való le1nosogatással; kopásfol-· 
tokat festé-s és föihorzolással 

Sclyr1nszö1.1etböl eltáv-olíthatjuk a nyálka-, fehérje-, -cuko1- és vérfolitokat 
Jang:yos vízzel való kin1os:ással; zsír- és ola-ifoltokat benzinnel, .aetherrel, s 
szalmiák.szesszel, ·agJ,Taggal, inoagnéziá·\r.al, krétával; olaifesték-, firnisz- és 
.<iJJa.ntafoltokat benzinnel, aet_herrel, s szappa.nnal v.aló elővig·yázato.s m-0soga
tással; a.viin1ölcsfoltok, vörösbor, vörösl-inta foltjai Iangyo-s szappanos vízr.el 
Yugy .szahniáksze-sszel -való elővigyázatos 111osogatással; ali.zarintinta-folt&k, 
ha a. szín n1egengedi, híg bDrkősavoldattal; rozsda-. és gallus,tinta-foltolc :nen1 
távolíthatók el a szövet n1egrúngálása nélkül; ecet-, savanyúbQr- és g_yümölcs-, 
1nur;;t-, dióhé}foltok híg·· klóros vízz.el való dörzösgetés és öblögetéssel; kátrány-t 
koc1>ikenőcs-, .ouanta- és szénfoltok faggyúval való bedörzslés, benzinnel valo 
kin1osás és permetező öblítéssel a szövet fonák oldalán 

~4 szövetfoltok eltávolítá.sáriak r.é'izletesebb ismertetése a következő.:· 
,.,llkdliák;· rnész- és lúgok ork-ozt.a foltok fehé1nen1űből tiszta vízzel való a11.a

po-s kbnosás és öblítéssel, gyapot, gy,ap,jú, selye1n és atlaszból a folt beuedve
~ítése után 2----516-os citro111savoldattal való betlörzsölgetés és öblitéssel távo
líthatók el. 

Bm nahőioltok (lásd: Káliumpermanganátfoltok)„ 
Cso!coládéfoltok (lásd: Kakaófoltok). 
lJiáhéj, zülddióhéj okozta foltok fehérne1nűből hígított kJó1os vízzel vagy 

lúggal táv-olítha.tók eI. 
Enyv-, zselatin fehérje és vérfoltok ]ág~- tiszta vízzel való kiöblítéssel,. 

€':->etJcg epeszappannal való inosással. , , , , 
J?irni.sz, f1·iss olajfesték fehérnen1űből eltávolítliato benedves1tés utan 

te1 pen~inolajba, n1ártot't spon~yával v,aló dö~·zsölg~tés é~ sz~~:ŐPfl'-?iroson való 
préselessel s vegül 2ü%-os s~odaoldattal valo 1nosas.sal e_~ k1obl1~ss~l. , . , 

Do.hán11foltok hideg v1zzeI mosva„ alkohollal eleg;r1tett toJassargaJaval 
beke-nve és egy félóra mulva fo1róvízzel öblítve távolíthatók el. 

Faam1úfoltok bársony szövetekből petróleuméterrel moshatók ki 
Fakultfoltok fehér.i1e111űből 3----4%-os amn1oniun1karbouátoldattal vagy 

beáz.tatás után 5%-o.s és :ammo.niáv.al 1úgosított hidrogéuperoxid-oldat.tal 
1nosvri. A le1iszövetek sá1gá-s foltjainak -eltávolítására Javelle-lúgot hasz
nálunk 

Fától eredő foltok· 1. 1%-os borkősavoldattal való áztatás és 24 óra mul~ 
va való kiöblíté"8el 2. Ecettel bedörzsölgetve s 15 perc ínulva öblítve. 3. 5%-os 
va_,sgálicoldat, 5%-os ,sósav é-s végül 10%·-os borkő-savoldattal ·bedörzsölve és 
sok vízzel öblítve táv„olíthatók el 

Gyanta:foltok eltávolíthatók benedvesítés után terpentinolajja.l, benzinnel:. 
vag')' széntet1.akloriddal való bedörzsöléssel, szűrőpapiroson való va,galásr;;aJ:: 
Selyen1szöveteknél kloroformmal v.aló lédörzsölés, fehér a.gyaggal való· be~ 
hint-és után szűr'őpapjr-o.Sun való va·salással Széntetra:klorid az. aszfaltfolto.kat 
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is jól oldja ,5 ily foltoknak g' apotszövetről való eltávolítására azokat előbh 
olajjal 111eglágyítv~a és tojássárgájával bekenve, kezelik. 

Gyüniölcsfoltok (áfonya-, alma-, barack-, bir.s.alma-, hodzabogyók-, cse
resznye-, fehérbor-, n1álna-, ·111€-gITT--, narancs-, pöszméte-, ribizli-, som-, szeder-, 
szilva- szőllőfoltok) eltávolíthatók a fehérneműhől hidrogénhiperoxiddal színes 
gyapot és gy.apjuszövetekből forró szappanos vízben v.a1ó áztatás után. klóros
Vízzel, a1nmo.niával, 10%-os nátriU:1ntio.szulfátorldattal, pl. a követke-zőkép: 

1. Fehérne1nüből, kén égetésével nyert kéngőzzel kénezve. 2. Higított 
1: 10 klórosvízzel benedvesítve, henedvesítés után kin1osva és napfényen szá
rítva. 3. 1 : 1 vízzel higított J.avelle-lúggal .nedvesítve és jól kimosva. 4.. AI,a~ 
pos kin1osás után káliu1npe1manganát 2%-os oldatával átitatva, majd 5 perc 
i:nul-va 10,0'~-os náti·iun1biszulfitoldattal becs·öpögtetve s azután J.%-Os sósav
val é8 sok vízzel öblítve. 5. l:0-%0.s citrümsav- vagy borkősavoldattal való 
beecsetelés után 5 perc n1ulv:a kiöblítve. 6. 1 hidrogénpe1oxid, 10 ammonta és 
10 YÍZ gyt01san készített elegyével benedvesítve .s 5 perc mulva öblítve. 7. Forró 
lefölözött tejben isn1ételten áztatva ,s langyos vízzel mosva és öblítve. 

l<.Zadságfoltok fchérne1níiből: a verejtékbe11 foglalt zsira.dékokozta .iz". 
zadts.ágfoltokat előbb 5%-os nátriun1tioszu1'fát -0ldattal n1ossuk ki, n1ert egy
szerűen szappanos vízzel n1osva nen1 ig-en távi0líthatók eJ. 2. 1\íosószóda és 
olajsav 10-10.rh inennyiségét n1el·eg vízben feloldjuk és ebben áztatjuk a ·foltot. 
3 A foltot alkohollal ''agy éterrel átitatjuk s tiszta fehér vás:wndarabkával 
dörz.sölg·etve vagypedig a szövet alá fehé1 itatópapirost teszünk és éteres vagy 
benzines itat6spapiro.ssa1 dörzsölgetjük. 

Jódfoltok szövetekből a köYetkező 111ódon távolíthatók el: 1„ nátriumtio
szulfát 5%-os oldatában áztatYa és öblítve. 2 .. 2 ammonia és -5 vfz elegyével 
dörzsölgetve 8 5 perc n1ulva -Oblítve 3. 1H%-ns jódkálioldattal .bedörzsölve s 1 
óra i11ulYa 6%-os nátriumtioszulfátoldattal :benedvesítve s vízzel öblítve 

Káliumpermanganát-foltok: l. 10%-os nátriumbi>Szulfitoldattal benedve
sítY-e s 5 perc mulva öblítve; 2. 10·%-os -oxálsavoldatta-1 henedve.sítv.e és öblítve. 
3. Higított (1: 2-5) kéna1n111oniu1noJd.attaL 4 10%-os sósavval vagy 20-%-os 
n1eleg citro111,savoldattal benedvesít,re -és eg)~ illegyed ó1~a mulva kimosva s 
u.gyanígY távolíthatók el a barnakőfo.ltok "is. 

-· K<{t:éfolto·k és csokoládéfoltok.~ 1. Benzinnel bedö1·zsölve, azután egyenlő 
súly1·ész glicerin és tojássárgájával bekenve, .eg')r félóT,a n1ulva 20%-os szóda
oldattal len1.o,sva. 2. Friss foltok forróvíz·zel azonnal ki111osva is eltávolíthatók„ 

K'át1á.nyfolt.ok.: 1. Többnyire 111ár erős szappa.n.ozással is kirnoshatók. 
2. 'l'erpentinolajjaJ bedörzsölve, ita:tóspapirossal befödve, vasalva •S ese~l.eg 
öblítve. Gyapotná.l és fJJJ·apjunál: 1.. henedvesítés után z.sírra] vagy ola;1Jal 
föllágJ-·ítva s 10. perc inulva ,sza.ppannaJ bedörzsölve .s újabb 10 perc mulva 
fo1 róvíz öblítés után teTpentinolajja.J kidörzsölve. 2 Tojás.sárgájával b·ekenve 
s 1 Cna n1ulva lev.a:ka.rás utá,n forróvízzel rno:Sva ,g végül 0.5%--os sósavval, 
n1ajd vízzel öblítve. - Fehérselyernből széntetrakloriddal gyúTt n1agnézia
v.a.gy h.abkőporp&ppel be.kenve és v.a.salva„ 

Kocsikenőc.sfoltolí ~ Meleg 0Jiv,aol1aj r.ác,sepegtetésével a kenőcs az olaj
ban föloJdódlk is ekkor benzin, s?Jéntetrakli0rid vaft},.. t'erpentinolajja.I, ~agy~ e 
háron1 elegyével távolítható el; a n1.ég n1egm.ar.a.dó folt pedig híg sósav-v;al 
benedYesítve, öblítve s .azután szappanozássa;l mnsva. - Fehérnemű.ből.~ ben
zinnel 111osv-a, ina.jd oxálsavporTal behintve, benedvesítve s 5 perc mulva .szap
pan·os vízzel rnoS"v·a„ - G~u1m]u és .QJJapotból: zsírr.al fellágyítv,a és .s1..appanos 
vízzel vag-J-,.. teTpentinolajj.al ·mosva vagy pedi.g- úgy, mint a Kátránufoltok. 

Laklcfestékekc 2 .ammonia, 1 forpsntinolaj összerázott keverékével be
dörzsölve s 5 perc n1ulva forró ,szappanol.datban áztatva távolíthatók el. 

Likőr- és lim.onádéfol,tok: 1. hidrogénperoxidd-a.J., m.ajd kevés ammo.niát 
1:„a1talmazó vízzel leöblítés után 15 perc nlulva szappanos vízzel s végül tiszta 
ví-Zzel n1osva. 2. vízihe ,áztatás után 2%-os káliumpermanganát-oldattal és 
10%~os nátriun1tioszulfát-oldatt.al, majd 1%-os sósavva!l átnedvesítve .s 2 perc 
mulva jól kiöblítve moshatók ki. , 

Jlfészfoltok.: 1. híg ·sósavval nedvesítve, s azután ecettel lern-0.sva. Sz1nes 
szöveteknél 2%-os citromsavoldattal benedves-ítve s 10 perc mulva öblítve. Ha
sonláan járunk el az alkali lúgok okozta foltoknál is, 

Olajfoltok eltá„olíthatók fehérneműbőlc 1, 5%-os nát'ronlúggal, maid 5 
perc mulv.a sz:appansze.s.szel benedvesítve s forró szappanoldattal mosva. 2. ben
zinnel, benzollal, ,szénkéneggel, sz.éutetr.akloriddal, vagy más zsíroldós.zerek
k<;l. ~ Fehérgyap}ú vagy félgyap,iú szövefolmél 1: 1 hilritott ammoniával; 
majd szappaniszesszel mosogatva. - Szí-nes rwhane-műnél Quüláyás: ewsza,ppa.: 
'(Wka.t swká:s használni, nem mindig eredményesen; .célravezetőbb a benziu:inel 
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Vaf?}I U:1.peµ_tinol~j„~al benedve~ítés, vagy it.at.óspapi1 ban való va.salás. - Hal
ma;.ol.a1f0Jlok,: v1zuv.eg·gel v.alo heecsetelés·sel és öblítéssel .. - Ásványolajfol~ 
to,k: .2 ka.rbols.aVcUak 50 .szappa,n;szeszben való oldatában áztatva és szappanos 
v;,zze~.1110.sva,. - Gépolq.ifo{to,k.:· friss v~jjal bedörzsölve s perc inulva benzinnel 
dorzsolgetve, megfelelo alatetet hasznalva, - Petróleu.mfoltok: A foltot )mo-
11nnaJ i.:a,bry habkoporra-1 behintve, erre .benzin és éterelegyét csepegtetjük s 

eg:;,-- idó n1ulva a port le.keféljük. · 
.. , Ofojf~stékfoltok; régi olajfestékfoltokat meleg amilalkohollal lágyítunk 

fal es nehany ora inulva .kiny·omkodva ,an1mo,uiás yízze.l n1ossuk. - Színes 
s~övet(j'knél, a. friss fol!o~ t-erpentinolajj~.l vagy benzinnel, régi foltok terpe-n
t1nola.Jbon aztatva s .neha,ny ora n1ulva hasonló színű ,szövetdarabbal dörz.i:'iöl
g·etvc s .alkohollal, majd vízzel öb.lítve_ táv.olíthatók el.. - Fehérselyemnél ben
zin. ~s ~~.eT , k_everékével, t~i:~ztítunk, g:rapju.szövet-nél uJko-hollal és terpentín
ola.JJal folvaltva nedves1tJnk a f-0ltot, az átitatsát és kin:yonikodást többször 
n1t~gisrnételve. Ré.oi o1ajfestékfo1tok.at előbb szénkénegben, vagy széntetra
kloridban Já.,f..,ryítjuk ,g_ .azután rnagnéziából vagy habkőből benzinn.el készült 
péppel kenjük be ,s kiszáradás után k-eféljük. 

])('csétvia,'?zfoltok.: viasz 1etörde1ése és .kikeféléBc után benzinnel n1os
lia1ók ki. 

F'öt /,D[ődött foltol1 fehéTn.en1űn csak akkor távolíthatók el, ha ,a szálak 
el ne1n ·SZf'ncsedtek. I\.finden-ek e.lőtt kifőzéssel a keményítőt kell eltáv-olítnni.. 
1\zuián u következő próbákat tehet.iük: 1. A foltot nedv-esen konyhasóval be
-dörzsöljük és napfényen 1sz.árítjuk. 2. Kin101sás ut.áin 3: 30 ólon1ecetes vízzel 
n-E c.l•·e_sÍÍg{~ijük 3. Jfl.?·f;~os borax.oldatt,al benedvesítjük s 5 pe1c 1nulva szárítjuk 
és Yas.aljuk. 4. lü k.aoliu, lü sza.ppansze,sz, 5 cukorpo1, 5 ke:inényítő és 5 arah:
g·uu1111iból Yízze.I készült péppel bepamacsolva, néhány- óra n1ulva: kirnossuk 
és napon szúrítjllk. 

l)1·otarf!.ol-j'oltoh.: 1. 2?1~-os jódkáliold-attal benedvesít-v-e és öblítve. 2. 
1'~lő.bb 1Jjdrogénpe.Toxidolda.ttaJ, melyet a111m0iniáv.al 11igosítottunk \=agy 
25 1~í1-os a1nn1oniun1perszulf átoldattal .-a.gy 10%-o.s nátrlun1 tioszulfát-oldattal 
bPnPdVP~ÍtY-e s 10 pere n1ulY:a szappa,noldatban néhány óráig· ázt.atva és öblítve, 
-- _Frlss foltok forró szappanos vízzel is kin1osh·atók. 

Resorcin-iolt-oh.: 2-5%-üs cit1orns.avoldattal benedvC'sítve s -:S perc rnulva 
-étf 11 t-l YDg"y szappainszesszel n1osv.a.. 

llozsd<1foltok b vaskl01id-foltok fehérneműből: 1. a foltot alkohollal és 
JO~o.,-os bo1kősav- vagy citromsav-oldattal átitatv.a 1-0 p-::•1c inulva kiöblítjük. 
2„ _.alkohollal be-.ncd'i· esít'i: P ecettel, vagy híg· .só,s.a\:val bedö1 zsölve 1-D perc 1nulva 
öblítjük tiifuk,a.esu] festődött foltok {•]távolításáia: 1 10~6-o-s vérlúg.só-old.a.tot 
ké11sa,;val kissé n1egs:avanyítunk s azzal a foltot benedv,esítve, 10 perc n1ulva 
forró 'ízbeu kiny.ornkodjuk, 111ajd 20?-i-os kaliurnkarhonát-old.attal dörz.sölg'et
jük .s végül 1%-o-s kén:sa.vva1 gyürsHn ben-edvesítve, awnnal öblítjük. 2„ 5 o:Xál
snY-at. é:; 3 konyha.sót 51} vízb.en felo1dunk, hozzáadunk 5 kristályos .stanno
k1oridot (ónsó), néhány csepp sósavat s a folyadékkal nedve·sítgetés' után öb
lítünk. 3. a foltot 6%-os tanninoldattal nedvesítve, 5 perc inulva ecettel dör
zsöljük s ,-ízzel ö.blít;iük, majd 10%-os oxáJisav·"old:attal nedvesítjük és kiöblít
jük. 4. J(}~~-os forró borkőoldattal nedvesítünk s kiöblítés után 5%--0.s nátriUm
ac-C'tát~oJ.du.tta1 bedörzsö]v-e végül öblítiink. -5. kén.a1nm{)niu1n vagy káliumhi
szulfit 5%-os o}datáv,al heec-setelve, öblítés utá11 3%-os ,sós.avval vagy ecettel 
öblítünk . .,.-- Va.slDlorid-olda.toknál 10,%--os vérlúgsó-oldattal, mel,yhez néhány 
csepp kéns.av.at ,adtunk, dörzsölgetjük a foltot s öt perc mu]va for1 ó vlzbe 
tesHzük ,.., ki•facsarva . .2ű·%-o.s a1nmoniurnkarhonát--01datta1: benedvesítve. kimos
suJ\ .s az esetleg n1ég foltos 'hel,yet l!Yó-o.s sa;Jétr orns.a.v~oldatta1 be.n-edvesítve, 
ig{~n híg· ammoniás vízben áztrutjuk s vég-ül kiöbl'Ítjük. - GuapO't, .oyap.fú szö
vetek foltjánál: 1. a foltot faggyúval bedörzsöljük s néhá,ny csepp tömény 
nát.r'iumfoszfát--0ldatt.al benedvesítjük ,s végül vízzel jó1 kimossuk. 2. 20%-os 
citro1nsav-oldattal kezeljük . .3. 10%-os oxál:s.av-oldattal benedvesítjük. üg:velve, 
hoJ..)'-y ·a szövet színét -el Iie halványít~ utána sok forró vízzel kim-0ssuk. 
Valódi · -szí.ntartó gyapj1ú.sv.övetnél -esetle-g klórmeR·z.ét is h,as·znál1h.atun.k. 
Seluem vaau fehér atlaszkelméknél a foltot ecettel benedvesítjük s aztán fa
'.ha1nuból vízzel pépet készítünk s ézt .a foltra kenve, néhány nerc mu]va víz
reL majd erős ~zappanos vízzel m-01ssuk. Vaskl.orid-1foltok.nál 1%~os vé1lúgsó
oldathoz 1 csepp híg kénsavat adunk s e folyadékot gyor,san a foltra csepeg
:tetYe, 2 perc nlulva. fó:rró vízben mossuk ,g kif,acsairás után 2%-o.s ammonium
ka.ilionát--o1<lattia.1 beriedvesítve. mél~g vízzel m.os-suk, majd 50 g vízbe a.dOtt 
1 cs.ep:p -sa:1étroms.avval benedVesítjűk ·S azután eey nag...~ tálba 5 rr a-mri1ooiá.'lo 
öntve. e folyadékban áztatjuk s egy pere mulva kiöblítjük '- tu:rka szövetek-
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ből ~kkk~P távolítjuk el a. ioltot, hog:\ sza1upo1t tízszeres n1enn\·iségű 1·ízzel 3 
napig rvonnuk, s a leöntött folyadékkal áztatjuk '8 mossuk a folt.ot 

. Sa.vfoltok. Fris.~ folt:r:á~ ,s,zó.cláva.J, an1~11üniáva.l s esetleg·-! benzi,n, 30 ain
m;on1a, l?O alkohol oss·z~1azasavaJ nyert foJyadékka.l ki1n-0ssuk. 'Ré{}'i foltok
nalbvag:y ha a sav a szovet.et kin1a.rta, nincs ·Segítség. Chrysophans~-l·-foltok: 
fejt skvv·aJ, be1.1~01la1, _ben~inncJ vag;v be.nz1nn·el való kioldás. - Chró-1n 8 ac
~ ·O ~n1:q.1on18:yaJ .. t~v.o11t,hatok el. - J>ikrinsav-foltok: l \Tizes ma.gnézia-

pespel ,valo bedorz,so1e8 utan szappanos 8zesszel ·2. 20%-os kénmájoJd-attal lif'
ne ves1tve s ,egy-.ket pe1c n1u1va -szappianos \'"Ízzel lllO!-iYa .. -~ P·1JrO,gallol-fDHok· 
51rlú%-os fer,r,oszulfá!--ol<lat.t.a.I benedvesítYe, s az, öblítés ufán ' lUf'g1na1adÓ 
ke foltot ,2Vi/o-os pxalsav-oldattal bene<lve.s1tve ·es öblítve. _ Tnnnfn- vao·" 
csersa·v-~oitok: lü?'o-os alkoholos -ecetRHv--0I<lattal va,g'\ hío- sósavval rlö1 z ·Öi
g,et.ve s ~ perc i~:u1,--a kiöblítve; -a f-0Jtn;yon1ük négysi°eres~n· higított ,Jav;:Ji('·" 
]ugga] tuntethetok el. 

~avfo?tok„ "A. fiiss fol.tpkat szódával, .an1n1.oniáv.al s esetleg· 4 -hf'nzin 30au1-
~o~as utan ,1: 1 an1mo111aval s végül- glicerin és \rÍz eh~gyé-\'el inosya' és k.i
obl1tve; _3. Reg1, f.~ltok szappanos .szeszben való áztat.á.s után ,J,aynlJe-hío·O'al he
ne~.ves1tve s .-veg.~11 hí.g h~d.~ogénperoxiddal s ÍJS'f'll híg; anl!noniá,·.a..J öblft\'f'. ~ 
Feke.te .Qlfa.p..1uszovetbol.: ;JÜ.%-os alkohollal fehe1 Yászonra \'fl'"Y itatóspapil·ns-
r~a k1nyo1nkodva. ""' 

, S,zuro.iffoltok.:· n1eleg olivaülajjal fellág:yítva s:léntetrakloriddal a\ ·1„·v 
mas zs11oldoszerr.el. ' '""· 

y ·''t .!.{nta/ol.tok„ Alizq.rirt.f:in~a okozta foltok eliávolítha.tók. ha ,a foltot ht>IH'd· 
ve~i .Jll• l_'.~t~·~un1f_?sz,f~~: ton1~n~r oldatával, vagy borkős1c1v-olda1ta1 1, néhá113'. 
P~Ic niul,_a_ Jol_ JeobhtJuk . .Re.a~ foltok 10%-os stani1okJ-o-i·ic1-oldatta1 inoshaiók 
ki.,tl Anilin .fintafoltok:c..l'!:lQfu--0s e.cets<'!-vval m·eg·savanvított alkohoBal i ,_ 
1_11~: ~;rn ,hep,an1a~s0Jva„ bc~nt,Tük a folt101" sóv1al, féJ ó1a inulva öblítjük s !J~i 
sz~kse~e~, n~ eg 10 %-o~ -c1tron1sav9Jda ttal is 1negdör zsölgetjiik. 2. ·2%-os' ká1iu n1-
PfJ ~~~tlgc~nat~~olrl~1-~tal. ~enedves1~v~, 10 J?erc n1uJ.va .nátriuu1biszulffit 20%-os 
() t ,a~ 

1 
csepe~ te.t~!!k ?- ~~· n1eJyet /4,%--0s sosavval ~kissé 1neg.savanyítottnn k s azlo?l: ·:1 ~pos~bn k1 o?I1~_.J~k. 3„, 6„ klo.1:~né,s~~~ő1 5.0 víz~el, készült oldattal nios\ a~ 

.
0 ?8 sos~,\ a tc~~~nk .. s veg!-1;~ l~1-~bl1t.1~k. ':~- 1 v1z e.s 1 glicerin s 2 alkohol 

fo110 ·~}c.~~_evel J:edy1'z.solve, k1obl1tes utan 5%-ns nát1iun1biszulfit-.oldatt.al he
~e<l,v~'.~1f.Juk, I~lia.Jd a per.e JJ1ulva ecet~tel ~epa1nacsüljuk s végül tiszta ,-Jz:;,el 
ob}1f;~u~„ .--:- Canipcch_e-t11!tafolto};:_h1.g sosavval ibolyavörös, illet-v.r- Hál'"'Ús 
sz1,nuve ;·aJanak. Eltav~h~)1atóko1~1.; alkohol, an11nonia -és víz elegyé\·el 

8 
~iz

után ecettel„ n1~sva s yegul borko.savJ)OlTa.l behintve s 4----5 óra mulva. kiúz
taíva; „2. ,~z~,seg ~seten. J}lveJJe-,lú.gg~I bedö1zsölve. - Gallustinta.-foltok.: 
hg:v·~,nlo su]Jresz v1z.zel ]~1g1tott sosaYtol többnyire elF>zínteleuednek. :E~ltás„olít~ 

at.o.k: ,1._ ec~ttel ''agy a% eget.sav tartahnú .aJ,k-ohollaI. 2. 5%-os sói.;a\'"'i·aI hf'-
11.edyes1tve, _;>,:per~ 1nulv.~ 10%·:os .;só~av, vag\' 10'%-08 bor,kősav-oldatt.al hf'l1f~rl
ve_s_1tv~ s yegul v1z~e 111a1 tv,a. -es obl1tve. - Szőny<>_qekről friss fintafoftot (.

1
1„R 

te_JJe,l 1.s.~1~telte.n bea,zf,1i;~va-. sz.aI?pa1~,o.~ ví,zz!3l is el„Iehet távolítanj„ - F:zii:;;t r1 if
r<f-ttol v~gy ~zzel ,keszult ~uha-rel,z~-t1,ntatol e1edo f-olt,nk, ha ncn1 nag·son ié
g1ek, .e]tavol1t~.atok: , l .. 1%-<;>s kah~n1pern1an1gan-át-olclatta.1 heecseteh:·p ~ öt 
perc0mulv~a; l(}~~os n~tr1u111t1oszulfat-oldatta.J ecsetelve .és cs·ak vizzel öhlít\t'. 
2. J,0%-o.s, .10.dkal~.oldatt1~l ben-eclves1tve s a 111eg;száradás után sárga színű fült 
10,%-p,s .n;;!.r10un1t!?szulfat-oldatta1l, színteJenít.ve ·és öb}ítve„ 3. ~% káli111nJ)l'l'n1an..: 
g~natot- e:-; 2 fo ·So.s,a~rat t.111tall}l-8;~0 olda;tta) benedves1tve, n1a,J<l lü%--os nátri111n
b11szulfit-;1lda.tt.al at1tc;.tva S' vegul forro v1zzel öblítve, 4. 1% .szublim.átot és 10% 
kon~h.a,~.ot t;~It~hnazo oldattal bedörzsölve és öblítve. 5 4.4 szahnjáki.:;ó, 45 an1-
mon1~. e.s~ J~dt1nktu!;a o!;datáv,~) be<lörz~ölve„s ·5 ptnc 111uJya s'Ok vízzel öh1ííve 
- E~u.stn1l!ato,s kenoc;sfol e1:~<lo, foltoknal-elobb, benzinnel, ,rag·y más z:-;íl'oldó~ 
sze~rel valp z.si1t1alan_1tas s~ukseges; - Auto(Jraf_ tin.t(lfoltok benzinnel heu1\d
-yes1tve •. ,sze~tet.r;a~loT1d.~a~ aztatva es ~10,s:1"a ·~azután, an1n1ü.nia, terpent-inolaj 
es benzin razadekaval obl1tve. inely utobb1 1nuvelet neha eg-yn1agáhan j.f.; céh·a 
vezet. ~ H ekto_qráf tintafoltok.: l. víz.hen áz-tatás után forró~ vízzel nHrid a Jko
hollal mosva s vég-ül hidrogénperoxiddal dörzsölve s az.tán 5% nátrÍun1ihszulfit--
0Ida;ttal benedvesítve, 5 perc mulV'a ecettel lemosva és kiöh1ítve. 2„ For~·ó yíz.~ 
zel es alkohoJJal többször mo.sogatv,a :s azután forTÓ 5%-üs ká.liun1nPrn1a.n.g-.an4t-, 
oldattaJ becsepegtetve s 5 wrc mulva 20%-os nátriumbiszulfit.-olda:tfial bediir' 

zsölvP-- é.s ti:szt.a vízzel kiöblítve. -
, Vérfoltok:. ha eré)s S7a-Pp·anor...á-ssaJ P.l ne.m tünné.nek 20%-o.s o_xáls~1v-· 

ol~attal s, fo:·r.?vjzöblítéssel mosh~tóJ_c Kényes, szövetekból hideg vízwl ké~ 
szuJt keme.ny1topepnel bekenve s ;k1szal'adas utan lekefélve - Régi foltoknáI 
az· eljárást meg- kell is1néteJnj, . 
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T7 ias;zfoltok, ceresinfoltok: itatóspapirl'al befedve s forró vassal nyom
kodva, azután henzo11aJ, Yag}- más zsíroldós·zerrel kidör-z.sölgetve táv-0lít
hatók el. 

Vizeletf-oltok:· -ecettel, 10,%-os citrom.sav-oldattal, 5%--os .só.savval, régi 
foltok lU%-os oxálsav-oldattal, vagy 2 káliumbioxalát és 10 gi]icerinnek 88 víz
ben való oldatával n1oshatók ki. 

Viofor1nfoltok:· ecettel s két ó1a mulva- 3%-os nátriumtio.szulfát-oldattal„ 
a keletkező zöld .színfolt sz.app.anos vízzel f.01ralva 

Vörösbor-foltok úgy távolíthatók el, mint a Gyürnölcsfoltok vagy pe: 
dig csontsz-énporral dörz,sölés és híg klóTos vízz.e-I va.Jó .mos:oigatás útján. Al
kaln1azhatók a Kávéfoltok eltávolítására ajánlott eljár·ásoJr is, 

Zöld foltok: Fűtől, növénylevelelotől stb. eredő chlorophyllfoltot: Ja
·velle-Júgg.al, Labaraque-lúggail, vagy- tömény stannoklorid--o1dat.tal. Szöve
teknél a foltokat előbb vízzel kimossuk ,s azután kezeljük felhígított tisztító
szerekk( I, pl, 1 hidrogénperoxid, 100 an1n1'0nia -és 1{} víz elegy-ével való be
nedve-sítéss-el és 5 perc mulva történő öblítéssel - Rézrozsdafol,t-0f(:a..f 10 kony
ha.sóból, 25 vízből és 5 ecetből készült oldattal bedörzsölve és 5 perc mulva ki
öblítve távolíthatunk el. 

Zsírfoltok, olajfoltok fehérneműből: Zsírns fortokat könnyen eltávolít
hatunk 20%-os -szóda s 5%-os lúgkőoldatta.l, vagy PB<lig úgy, hoITTr a folfot meg
n·ed'-'·e.sítjük, majd te.rpentinolajba, benzinbe, benzolba, szénkénegbe, vagy szén
t-etrakloridba rná1 tott spongyával bedö!'z.söljük, azután .szűrőpapil'o·ssal, for-
1 ó vassal levasaljuk, végül meleg .szappanos vízzel 1en1ossuk s tiszta vízzel 
öblítjük. - Régi foltokat célszerűbb előbb benzol és széntetr.akloriddal felpuhí
tani s azután alkalm.azni az előbbi eljáiá,st. - Vastag szö11etből habkő vagy 
fehé1 agya.giga} való behintés, .széntetr.akloridda.1 való becsepegtetés, itatós
papiro.&sal y,aló hefedés -és va,salás útjá.n ez eljárás n1-egis1nétlésével. - 9e
lyem.ből, a.tla..szból akkép, hogy benzi,nt. vagy qui11ayakéreg főzetét ha,sznál
juk n1üsásh-0z. vag~r pedig -benzinből és magnéziumkarhonáthól készült híg pé
pet dörzsölünk a kényes színű -szövetre s ,a benzin elpárolgása után a magné
ziumot .lekeféljük. Nem túlé1zé.k-eny .színű szövet.ekn-él spi1·itu-s Dzondii, szap
pan-szesz és terpe.ntino]aj összerázott elegyével n1ossuk ki a foltot - SzaJ.,agok 
zsíros foltjait e'ltávolítha.tjuk: 1„ benzinben val·ó kirázás; .2. 1-0%-.os qui]laya
kér-egfőzett.el való .kimosás.s.a}; 3 benzinnel gyú1 t m·agnézia, vag-s· habkőpor
péppel bekenve. eg)·ll€'g~·ed óra mulv.a le.kefélve. 1vfakacsahb fo]toknál előbb 
s7,éntet1-nkJ.oriddal, v,agy henzol1a] 111ossuk a foltot.. Ha.s~náiha.tunk esetleg 
Folttisztító .sznppanoka.f„ 

Testbőr-bui ~zennyfoltok eltávolíthatók a következő inódon: 
Anilinfe.sték (Ga1 bol-fuchsin, Cm bol-gentianibolya, Cai bol-thionin, 

K1esyl-ibolya, :Methyl-ibolya, Orcein, Polychrin stb) foltok alkohollal és ,gzap
panszes-szel. 

.4Jany-foltok (Au1un1 ch:Ioratum, Auru1n eolloidale): 20%--os kálium
ciani.d-oldatt.al, vag:y- 2 . .6%-os káliumlúgg.al benedv.esítve s néhány perc mulva 
lű-szeI·e.~en higított jódtinktúrával ,s 5 perc mulva 3%-o.s j.ódkáli-olda.tt.al, vé
gül 2Q,?-fi-üs nátriun1tioszu]fát-oldat.tal, n1ajd arnn1.oniáva1 hPnedvesítve és 
öblítve. 

Barna.kő-foltok n.átriumbiszulfittal nedvesen bedörzsölv.e s néhán;\· perc 
111nlva vízzel leöb.Iítve 

Chrysarobin-foltok;· benzo!l.al, alkoho.llal, vagy klo1oformmal 
Dió-, zölddió-foltok; kéngőzzel füstölve s ecettel leöblítve 
Ehrlich triacid-oldat okozta foltok: hidrogénperoxiddal 

, Ezüstnitrát.-foltok.~ 1 .szublimát és 1 ,szalmiák·só 8 vízbe.:p_ való oldatával 
(Sylla-szublimátfoltvíz). · 

Jódtinktúra.-folt: 1. nátrimnti<0szulfát-o.ldattal ismételten ber;tedvesítve 
és öblítve; 2 . .amn1oniáv.al dörzsölg,etve; 3„ káliumj1odidd.al és amn1oniumkarbo
náttal nedvesen ledörzsölv.e 

Káliumpermanganáf . ..:foltok.:· híg sósavval, vagy .ecettel. 
Methylenkék-fo!tok; kJórmészpéppel, klóros vízzel, Javelle-lúggal tör

ténő mos-0g.atás után híg ·SÓ.sav~al. 
V tistárgyak rozsdafoltja.i. A rozsdás tángyaka.t beletesszük 10-----20,%-os 

ónklorid-ol<,latba, melyet 1 sósavval megsavanyítottunk, 5 perc nmlva vízzel s 
azután amlli-0niával öblítjük s azonnal, hirtelen .szárítjuk; 2. a fo-21sdás· tárgyat 
néhány ótárn: folyós paraffinba hely<lZzük, mely a rozsdát oldja, úgy hogy lé
törölhetö; R· a r-0zsdás- tárgy,at 2 percre híg kénsavba, azután -Í'ögtön ·forró 
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vi-zbe _s végül f-011 á 111észvízbe mártjuk g. azután láng fölött gJ. 01 saa1 s.zá
1 
ítiuk. 

Eltávolíthatók a. foltok rozsdafolt tisztító folyadékokkal vagv kenőccsel is. 
(Lásd az előiratok között Ro„datisztitók) · · · 

Festék!Glf-tisztitók 250 fekete homoh, 
250 kvarckr éta, 

2 citrorn'sav, . A három első .a.nyag-0t összeolvaszt-
10 alkohol, Juk s a POI'okat beleszitálva, kenőcs-
10 glicerin, n1,almon egyenletessé őröljük. 
80 quillaqakér eg főzet. 1 b) 200 olein, 200 faggyú, 4(1. szilárd 
A quillayakérng főzetet 1 : 6 arány- paraffin, 200 kókuszzsír. 

ban készítjük. ; . e) 10 iszapolt tajtékpor, 300 vasoxid 
Antifer: 2 káliu·n1bioxa1át, 88 vízJ lű vagy angolvörös és annyi nyers vaze

giicerin.. Bedörzsölése után 3 ó~a mul- 1in, hü.gy pasztát ,kapjunk„ 
va a festékes foltot- langy.as vízzel vagy d) l(} oxálsav, 350 vörösagyag vagy 
ecetes vízzel kiöblítjük„ angolvö1 ös, 600 páln1a-0.Jaj, 40: vazelin„ 

Fcstélcfolt tisztító rudacskák. IDO 1 Ü:x;álsav tartalma miatt e kenőcs, ha 
oxálsav.a! ~s .. 100 tim.sót pOr!álJÚzva, tisz.t.~tás u'.:~n g<?.ndosan le nem tö1öl
enyhe honel osszeolvasztunk es a fo- getiük, a femf.eluleten foltoloa.t okoz. 
hadékot hosszú üvegcsövekbe öntjük. e) 300 téglapm, 160 kréta, 11)() tajték
Ezekből kihűlés után a rudacskák kőpor, 80 legfinomabb smirgelpor, 200 
kö11n:y·en kicsúsznak és azokat megfe- v.azelin, 100 faggyú, 
lelő. ho.~sz~s~.gú darab,okra vagdaljuk ... E. k~nőc:5öket nitrobenz-o1J.al szokás 
E Jolttiszhto rudacsk;ak tinta-, ,qyii- 1 ll>;t;0s1~an1; . . . . . • 
'lnolcs- stb. foltok e.ltavolítására. t·esz- F eni.h.szt'lto-vorok · Fen1ek t1sztitasa-
nek jgen jó szolgrál,atot. i,a szoJgáló pol'okat vízzel péppé kever

Fémtisztító folyadékok 
9üO olein, 
10fl. petroleurn. 
0. 5 alkanin,, · 

Rozsdafoltok tisztításái a. 
.b) 1 olein, 1 an1111011ia, 1 denaturált 

szesz. A! érlegek tisztításához„ 
e) 30: stannokliorid, 70 víz, 1 sósav. Or

vosi műszerek foltjainak eltávo.lítá.sá
ra. 

Néhány percnyi áztatás után ,a mű
szert vízzel, majd .arnn1oniával •leöblít
jük, .gyorsan .szárítjuk s paiaffinola,j
jal bekenjük. 

d) 10 nátiiumkmbonát, 40 krétapor, 
10 amnrn,nia, 160 víz, 40 metilalkohol 
vagy denaturált szesz. llvegtárgyak, 
tükrö!c tisztítására. 

ve alka.lrn.azzuk t.H.i·.g,y.ak tisztítására.. n,· keverékek pl : 
.4ran.Ytdr r;.11al< tisztításáJ" a.: 52() kré

ta, 130 agyag·, 61} n1a,gnézia, 130 cerns
sa, 100 kaolin, 60 angolvörös. 

b) 90 magnéziun1oxid, 10 angolvörös. 
:Th.~agn.éziurnkarbonát .ts h.asználható, de 
az oxid jobban tisztít. 

Ezüsttár.(}ywk ti.sztítására.:· 60· .angol
vörös, 400 égetett 1nagnéziumra. 

b) 20 is"apolt kréta, • 20 eerussa, 5 
ininiun1nxid, 2 1nagnézia., 2 angol-vö
.rö.s' 

e) 6() bor,kő, 60 iszapolt kréta, llO• tim
só. 

óntárgya.k csiszolására: 200i ónresze
lék, 200 hi.gm1y, 560 kréta .. Megsárgult 
gombok tisztítás1ára. 

Va.s és acél csiszolópor:· 1 magnézia, 
1 éget•ett m·agnézia, 1 vasoxid. 

e) 3(1{) ammonia, 5()(), forpentinolaj, 500, 
d~naturált sz.esz, 50 kva1cagyiag, 820 Fémtisztító kr·émek és szappanok„ VlZ. 

Ezüstf.isztítr) folyadék: 2-0. nátrium- 80 kókuszzsír, 
thioszulfot, 75 víz. A folt eltávolítása 40: nátronlúg (38°-os) 
után a fémet ma.gnéziával vagy ezüst-- 100 vízben oidott 
tis?Jtító porral csjszoljuk. 1-0 szalmiáksó, 

Sidol, rozsdafolttisztító: 6 olei.n, 120 101) angolvörös (caput mortunm), 
ammonia, 200 denaturált szesz 500 víz, b) 1()00 is,zapolt .kréta, 50 oornsa, 50 
800 kaolin. ' magnezit é8"50 borkő keverékét beleszi-

-b) 40 oxálsav, 60 káliszappan, 150 kao- táljuk 75{1 káliszappannak kevés forró-
lin, 750 viz. vízzel ké.szii.lt oldatába 

Fémtisztító kenőesök 

60 paraffin, 
"25-0· v.azelinolaj, 
200 nyers olaj, 
:200 nyers olein, 

Ezüsttisztító szmppan~· 50 .angolvörös, 
150 kréta, 100 kvarcagya.g porát beszi
tá]juk kevés vizzel megolvasztott 700 
kóku.sz;szappan.ha" 

F6mtisztító szmppan: 6 k.g kr;\ta, · 3 
kg· cerussa., 3 kg borkő, 3 kg magnezit 
keve~ékét beleszitáljuk kevés · -vízzel 

1 

1 
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111cgolva.sztDtt 48 kg ke111én;, szappanba; 
s táblákba önt,„e, darabokra ·v-agdal-1 
juk. · 

Folttisztító !olyadékGk 

l\losópor készítmények„ 

52 aJnnzoniákszódát föloldunk „ 
40 1neleg vízben s az oldath'0z hozza 

adunk 
5 elaint va.g'J· olajzsír.savat. . 

.:\.. zsí1sav azonnal elszappanosod1k~ 
' A folyadék kihülése közben tejnemű-

lO ~zappanpoi : , é '\"·álik, niajd tálcákba öntve, megme.-
10 bora.x, : ied. Az így nyert lepényeket darabok~ 
25 epe, : 1 a tördelve megő:röljük, amihez kézi 
75 víz és hozzáadun,k d~1áló is l~.asználha.tó. 50% nátiium-
15 glicerin oldaüí.hoz thioszulfát is ad·ható 11ozzá. 
2 'tojássárgáját Hal·vá.riyító szóda~· 11átr-0n vízüveget 1!10 .s.'<:aln1iáksze.szt és , . 

k l lt (35 Bé) 80°-ra n1eleg1tve ugya.~1~~1;y1 
1!10 vl o lO „ • , •. . a111111oniák8zóclát szórunk beie. Kihnles 

fi'ché1 ne111·q.„és ,fJH<}P_JUSZO'~'ef_~~ 1~skmk.aei: közben nz . anyag inegkocs_on~áso~i~~ 
1·etlen e1ede,u, JoltJ_~11t, ~ .. fol,\dce i 111iYel a szóda a ,·ízi~veg kb 50-% vizet 
fol'róau s azutan k1oblit.Juk 1 nie•)'köti 

ú) két tojássárgája., 15 n1a1haepe, 20 ! 1lÍ:i;tl1os ·niosószer. 50 .súlyrész !1-l~leg 
o·JiceriIJ, 100 a1n111.oni.a, 250 . al~o?o~. ! \."Ízben föloldunk 30 amnloniákszodat .s 
(r11apju"zijretek foltjai.nak t?.szti.tasa-; az oldathoz hozzákeYerünk 15-20 fe-
1'Ú. : hé1 agyagot. vagy ka-01int, majd he1e-

cJ 10 szappan:. ]() J:oi·a~,, 25, ví~, .30 ak 1 f.yly.atunk }~te.l~toi~.iJ_sík~~~:t piéh lk~~~ 
kohol,_ no éter es ~e~ .. fo]as-sai.g.aJa. _,_ i z,a;s me#'SZ~~ k'l "t"ük. - Kaolin he~ ke"eJ'ek"t a 111.au.ne.ziaval. behintett se-1kakba.ont,e_ 1,}:?- J, .. ("

8 
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'-l"'k l tt bb 2o "" nzuveg " -= e ]ven1 vagv atlaszszövetie ecselk'l· JU •: Y~ .·l? - -:-
1 

„ , • ~, • h l tt csfük 
f'~<:rvneo·,-ed ,. a o·y fél óra n1ulva langy.os · 11~1k~i is t:>O ,s~1 ·)tesz 'iz e ye 
vÍ~7.tBJ le111ossu"·l~ és árnyékos, szellő-s he- 3a ,·1zet .Yeszunk. '" ·b h 'lt 

· , .· k Sottrn1nq a n1oso1pa1· .an asz.na 
I;ven ,szar1t,1u . oJcsó inosóanyag: vizüvegbe (38--40 

dj 2ű éie1, 20 ,-;pi1itus L)zondii, 20 a:11- ·Bé), 5~1~ szóda oldatot (5 Bé) kavarunk 
111011ia. 20 szappanszcsz,. 20 terpe1?b 11- bel<' és hozzádolgozunk 10% -Olvasztott 
olaj. J{én.lff'~· -.;zinfí <.;zöretek folt:1a1nak kókusz:-:;zappant„ n1íg egyenletessé va-
'lisztítúsára. lik. 

Ji'rancin foltli.sztítú r'Íz: 100 quillaya 
tiuktnl'·a, .lüO ét.e1 ., 25. a1n111011ia: 870 ben
r..ol., 5 htY.andulaola.J (Buchheister). 

b) i5 a1nn10JJia, 40 quillayatinktura, 
40 éter, 180 benzol, 665 alk<:ihol. 

Folttiszlítósze1 kényesszínű szöve
tekhez.: 850 quillay.a kéreg:kivonat (1:6 
víz); 150 spiritus Dzondii (Hager). 

]\íon plu.s ultra folttiszp.ítóyíz.:· 30, sa~ 
po yeueiust oldunk ~O glicer~J.l, 30 ete!, 
7 <:1n1n1011ia és 500 v1z elegy.eben s ne
h:íny nap 111ulva filtráljuk„ 

b) 14 anunonia. ,60 .szappan, 80 éter, 
60 o·IicC'rjn, lOüO yiz, 

o:á{.<.;(f1"(J<.; folttisztíi'óvíz: 30 ~ó.skasó, 
5 ha1nuzsí1, 15 szoda, 25 , k~rn1i~0Ida~ 
935 víz. Jr örös szö1~etek, szinlf.nek elenki.
tésére,. \Tízzel utánk,efelendo. 

Szappan(!yöke1 es foltt~szt-itók,;:· .. 30 
szappang)'"§ker·et 1 lit~r .. v:zzel fozunk 
500 szül'edekre s ·ezt k1huiese után ele
g)·ííjiik 150 an1111oniával. 

Te1 ventinol a.jos. f oltt_i.sztít9k: 50 am
monj a. 50 t-crpentinola.1, 50 et.-er, 845 al
kohol, 5 lavandulaolaj (Dietrich.) 

b) 5 teipentinolaj, 157 éfo1, 157 alko
hol és 16 csepp citronellao 

e) 10 tel'pentinolaj, 10 benzln, 10 am
monia, 70 metilalkohül. 

Olajlestékfolt tisztító folyadékok 

40 alkoholban, 
30 káliumszappant oldunk és 
10 ammoniát 

színes szövetek olajfoltjának eltávo!í„ 
tásárn. • ,_ 

20 b) 25 benzin, 10 am1nonia, 10 01ttJI, 
alkohol absolutu,s. A foltos szövetrészt 
henedvesítés után egy óra mulva ita
tós papirlapok közé •sajtoljuk s kis idő 
111ulva szappanos vizzel v.a.gy szappan
szesszel mossuk. 

Zsfr!olt tisztító folyadékok: 
70 benzin vagy benzol, 
30 szén-tetraklorid, ' 

E keverék ne111 .gyulad meg„ Megga
GoJja a benzin n1eggyúladását a s.z.appan 
is · PL a következő keveréJ::ben: ~ o~e
in. 8 aJk.ohol és 2 ammoniaval k~szfil,t 
:-:z~i}Jpan 1 gi-an1n1ja 1000 benzinben 
oldva. , 

b) 40 olein, 40 ammoni,a, 20 etet, 20 
klorüfoim, 200 benzin. 

e) 400 szappa11gyöké1fözet, 10-20%
os 200 benzin. 200 an1monia. 

d) 2250 quil!ayafőzet (15:100) 7.5 klo-
1ofo1n1, 7.5 éter„ 60 alkohol 

Aetheres folttisztítók: 33 éter, 33 am-

.._---------·-~·L._. ---------
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monia, 34 alkohol Éter hely tt t t ' d) 3 ·· , 
Í'i v-eh-etünk„ e ace- orr i o. faggyu,szappan, 75 kál" m.k _ 

b) 25 lk h ] 10 , 1 karbonat, 5 szalmiak ' , b k,!U ar a . o, o ' eter, 20 ammonia. kohol (H 11) so, a or o, 450 a]-. 
e) 10 eeetetel', 10 kaliumka bo , t 10 E , e , 

ammonia, 10 alkohol (70%-<JBJ na ' k 'P_eszappamJs folttisztítók1 ém: 450 
Am.moniás folttisztítók~ 10 saponin he1:?-~Jrszappant feloldunk 650 vízben 

500 am-n1onia, 20 víz. " ' oz_za a':arunk: 2ú0 f~"i~s ~arhae11ét. ' 
b) 335 am:r:!lonia, 60 káliszappan 16 v ~p~,n!jkn: n1a.g·i:ez1_?.- es ,k_aolin ke 

borax, 284 v1z, 00 kölnivíz ' r -eb.e e a o_hollal ,P~Ppe gyurJuk s .nit-
c) 75hoiax, 7.5 nátriumÍmrbonát 30 o (11Zolla) illato.~1tJi:J<., 

ammzn1a, 60 alkvh<>l, 88(1 víz. ' sz.1 erpen.tln-es-to3assa.rga.s \ k-rénr 15il 
d) 18 horax, 78 nátriumkarbonát srn ]- apfan,, &so alkohol. (80%-os) oldatá

::mmoi:-ia, 930 kálisZiappanszesz, ' 310 t~o~ lü~zaa un_k .~ to,Jássáigáját és 15() 
eter, 9>0 alikohol (Blitz folttisztító) '"~l'f'lnt~i;t s. vegul anny) kaolint, hogy 

,Evc folttisztítúrfz.: 150 szappan 600 f; ,111 1,a ·0 . to~.eg.et kapJunk„ Ezt go-
viz, 200 friss 1na1·haepe ' ) 0ikk,a_ saJtol1uk s az utóbbiakat i-iZárí1 

· 1uk (Hager) 

Zsír-fo1ftisztító kr~mek. Zsü folttisztító szappanok: 

5 kemény .szappant 
1
' 45 quillaya-ltéreg ki11onat 

50---.6() rneleq vízben oldunk s az olda- , '730 szappan 
tot hozzáad-0g.atjuk 180 n1.a.rhaepc 

500 benzol és J 45 _borax 
500 benzin elegyéhez. i ez az ~1 • n. {~peszappan a1cfehétíté1:ne is 

Ha kavayg;atfa--s közben .a. folyadekhan hasznalato.s. 
az ~rnu~.g:ealodas m-egkezdődik, egyszer- !3oraxflzappan.·· 10.Q bo1 ax, 700 ke-
re „a0-6Q _g ni.~leg vizet öntünk hozzá s n1-enysz.app.an, 20 kálh.;zappan 
eroseu 9ssze~·azzuk. Azután néJiánv b) 3, ~orax, 3 ann11011lun1 ka.r honát, i 
napra .. fe_!~:eteve, ,a felül l'étegeződő vf- n1a_gn~:r.1,u111kar,hon{~t~ 20 szappanpor w: leont.r~k- s a visszan1.aradó kréniet l~~vereket k,~ves y~zzel péppé gyúrjuk 
ablapnsqn o.s-szekava1·va, hádoO'dohozok- e;, ni.egf.elelo fo1 n1aha sajtoljuk és a 

a ra:k,Juk 0 
.., 

1 nyc1·t ,darabkakat stanjol-len1ezb-P. c:-:o-
b) 1 111.agolJuk. 

. quil!a}a kérng főwtet (1:5) 3 ben- Bora,x epcszappan rudacska' le. 80 .L
0

. 
z1nnel egynegyed-fél óráig 1 ázoga- 160 h u 
~nr.1~ s.a kocsonyás keveréket 6-12 i:;:x~ n1,ar aepe, 200. inagnézia ,keve-
o~·a1g all.ani hagyjuk, s végül a vizes ;ekehez .elegendő vízzel hozZágyurnnk 
reteget eltávoJítJ'uk. tJOO sz-appanport s a gyurható tömeo-et 

) 3 k , rudacskákkrá alakítjuk. 
0 

e emeny fagg:yúszappan, 2 szóda, Epesz. appa.n selyc1ns,,,;;11etek'tez.· 60 
1 horax, 16 ammoni1a, 3 alkohol:, 4 éter t ~ '' 
86 v1z., A, szappant föl.aprózzuk ,g .a v1'z el'pent1n, 300 marha·epe, 64-0 fag:1rvú-

b 
szappan. -- · 

ef!y r~sze ~n melegen .aldv,a, az oldat- F 1.t f "· 
ban ,folold3uk a boraxot és a ·"zo'da' t.. o, szappan, este":, "urok 1Jia.szfol-
E t lk "- ~ tr;ik eltávolí~ására.:· 750 szapp~n, 150 ka' _ 

zu .an az 1a 0~1olt és -étert erő.s riázás- 11u k b - t lM t 
s~I ~1o~záeJegyítve, végül a víz to"bb1· in ,ar o~a ·, vu ;·erpentinolaj. A ha-
re-sz t muz's1rp elobb k~ves vízben old.iuk s a 
(!ie:ckessRaezp.)arn111oniát adjuk hozzá f:olyadekban -sze·to:lvasztjuk az a1)1·<J'ra 

re.szelt szappa,nt 

l 
1 

··· lr 
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V Ragasztószerek Kittek. 

_.\. 1a~.a.sztósze1ek folyékony vagy folyóssá tiehető ké:szít1nénye -szilárd 
.-1us agok, targyak, vagy azok részeinek egyesítésére. A kittek sürübb állou1á
n;yú ragasztók s ez utóbbiaknál s különböző tárgyak formálására alkaln1a-.io:ak 
-.s a me.stersége.s plasztiku..s Ina.sszákat .szolgáltatnak, A ragaszt.ószerekkel 
való ragasztás többnyire azáltal történik, hogy a raga~ztóanyag a ragasz
tandó felület finon1 nyilá:siba behatolása után megszilárdul s a- ragasztott 
lapokhoz hozzátapadva azokat összetartja. A 1agasztó fol,„adékok n1ajdnen1 
kivétel nélkül kolloidoldatok ·s r.agMztás után .sol részeik ,:gel"-lé alakulnak. 
/\_ folyékony Iagasztók fűalapanyaga az állati enyv, vízálló ragasztáshoz az 
ir1everzibilis kolloid a vízüveg, mely papirraga.sztá<Snál ragasztószer, eltö1ött 
lUÚ 1 'ány stb. tárgyak I agasztásánál ellenben kittet szolgál tat.. 

:-\. folyékony iag.asztósz-er a;nyagai: 1) állati fehérjék, 2) .szé-nllidrátoh, 
3) ola,iok és gyanták, 4) sziJ.íkátok„ 

1. Állati fehérjék é-s enyvek (bő1 eny,- „ csonten;i..~v, h3leny\. kazein stb.), 
lll-el·:vek vízzel ni,e.gduzzadn.ak 111.elegítésrP elfolyosódnak, .kihülve n1eg:kocso
nyásodn,ak, megmerevednek s kiszáradYa kerné,nnyé válna:k. Savval való főz-és 
által az enyvek meg·változna:k, n1e.gkoesony·ásodó (zselatináló) sajátságuk 
n1eg·:szilnik, de egyutal Ta-gasztók-épességiik is erősen csö.kk-en„ A folyós enyv 
iuint pl. a Syndet1kon, mindazoná1ltal igen elterjedt, mert használata pl, 
t11busokba cson1agoltan igen kény.eln1es. Az enyvek elfolyósítására bőr-, 
-c.~ont- vagy porce.nyvnél legjobb .az ecet.savval való főzés, de ha.szn-álható.k 
niá~ .savak i,s, továbbá különböző savan;vúsók és 1nás .anyago1k js„ Savak haE>z
nálatánál a készítn1én~ neut1 aHzálására krétaport használhatunk, 1nindig 
11é111i fölösle,gge1. Zselatinálást u;eggátló ,anyagok a sók köziil a nitTátok. 
kloridok (kalciurn.k1orid, cill.kklorid stb) naftalinszulfósava.s nút1h1n1, a 1·ho
danidok, szulfátok (p1. tirrisó), továbbá a n1észszaccharát, nátriun1szalicilát stb; 
n:\' anyag.okkal az -enyv folyóssá főzése úgy történik, mint a hektog1af1na.sz
:-:zc1 enyvkocsonyájának főzésr. 

.\ z..;;;elatinálás 1neg,g~átlásá1 a .sz.ükség·l'·S (lQ-60%) anyagok nienn~ iség·ét 
-<lZ előil a tokban iközöljü1k. 

Kazein.enyv„ A kazein (pl. s.uváI1;i.·tu1ó) kitünő ra.giasztóalapanJ-a.g- s fő
lt:g elsőrendű kötőanyag f.e.stékekhez és n1ind.enf'éle :kittekh·ez, n1ert szívós, 
erÖl'.>en kötő s vízálló rag·asztót ,szolgáltat ·S ezért igen a1,kahna,s i.;uszterkitt. 
bő11agasztó, kartonázsraiasztó stb elfrállítására. _A_ k·a1..ein nedves .olt-0tt 1nész
Rzc•l túlságosan n1egke1nénysz.ik; an1111oni.ával vagy alkali1hidroxiddal ellen
ben szívós ragasztót szolgiáltat íg~: pl. 40i%-os kiáli.Júg .és zsírtalan kazein 
egyenlő ,srúly.arányhan keverve ikitünÖ.eIJ Tagad. j\_ híres Luyard-enyv,:· kazein 
ka1ciun1hidr.oxjd és fén1a}aun1iniun1por ke,~e1·ékek, ine.lyhen a fén11alun1ininn1 a 
111ésszel k.a1ciumalunllnátot alkot .s ez .a 1.ag·.asztót vízállóvá teszi. A bőreuyv 
J1Ótlásá1a s:ziolgál a nátrium .k:azeinátbó1 és g·)-'.antaszappanból készült 1aga.sztó 

2. Szénhidrátok: ke1nényítő, dextrin, cuko1·, celluloze ·és .szárn1azékai kü
lönféle gun1111ik. 

J(e1nényítő .. A .ke1nén)ítő v.ag~ elesiJizesítés út.ián vagy lúggal pl nát-
1 uu1hid1 oxiddal fol:i,' óssá tehető, rnely utóbbi .esethen a raga.sztó .Ju,gos·sáwát 
.ecetsavval, sósavval v.agy .salétrorn,s.avval közön1bösítjük. A ti.szí.a k.en1ényítő
csiriz 11-éut1.ális é.s ezért könyvkötők, foto.grafu.sok 1.agasz.tós:r...eréü1 igen al.kal-
111.as .• \ J.tigg.al feltá1·t és pont-0.san neutralizált ke1nényítő kitünő ragasztó
képességű papi1 osnak üvegre raga.sztásáh-oz is ig-en hasonlít az a1 abgu1n111 i 
-0ldathoz. E1ősPn ragasztó készítn1ényt kapunk ú.gy is, ha :a k.eni-én;vítőt s.a]ét
r.on1sav,-al vag:\ oxa1savval főzünk (mikür].s egy része cukorrá ill·etve dext-
1inné alakul) s főzés után ;H.:1 étapor1.al neut.Talizáljuk„ Dj.abban oldható ken1-é
nyítőt ké:->zít·en.ek burg·on~ ake1n-ényítőnPk hid1 ogénperoxidclaJ vagy náiriun1-
JH'l'oxiddal való oxidálú1sával 

J)extrin„ A de,x-t1 jut többnyü·c bu1.gonyake1nén:\"Ítőből .g~; á1 tják f.ehé1 és 
JF.Úrga rninőséghen. A sá1g.a dexh·in j-0bhan föl van tárva és könny.ebben is 
o]dócli,k vízben n1int a fehér. I-Ia 60>----70 súlyr-é-szét 30----40 vízb.e.11 50~60°-nál 
üldjuk, az oldat felületén kihüléseko1 hártya keletkezik de alatta az oldat 
hónapokig· is f.oly-ék.orry n1arad. A fehéJ dextrin csak 70°-nál oldódik de llE'lll 
teljesen A dextrines ragasztók gyor-san tú1ke1n-énnyé -sJJáradnak és ezért eg·y-
111.agukban tiszt•án nen1 .alkalmasak pa.pir és szövetnek bádogra rag.a.sztásá
hoz; rugalrna.sság·ukat azonban változtathatjuk .glicerin, szőlőcukorszirup, 
Jclórkalcium stb„ hozzáadásával avagy gummi-0ldat hozzáelegyítésév-el ~A.. 
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dextrinoldat még ~01.sabha?- n1egpenészedik, mint az. -en;vvoldatok és e:W1t 
ik-0nzerváló szerül form.a.l~eh1det, hang-y·asavat, .karbolsavat, szalicilsavat stb„ 
szokás hozzáadni 

. . Gummik. A,.gummik közül ragasztó.s.z-e1ül főleg· az arabgu1nmi (.gu111nri
ru:ab1c~?1) ?asznalato.s„ Ha az arabgummib.an levő szabadsavaka.t az -oldat
~an meszVJz~l vagy alu-minium hidToxiddal lekötjük -tartós. és kl:istál"V
t1sz~ folyadek.ot, ~~punlJ:, ,mely ~ob~a.n i's ragad n1int a- közönséges old~t~ 
~el~n~k 1-aga.szto~~pesseget egy~bkent .glicerin vag·y cuko1szi1·up b-ozzáadá-
saval is fokozhatJák, 
, A vízüyeg kemén~ítő?ldattal vagy burgonyasziruppa.l -eleg·:yít\·e lúg·o.s-~ 
ugynevez.ett ir-0dagumm1 neven ,szerepel. 

Sznlfitc_eUulozf-enyv,. Szulfitenyv, A .szulfitC€1lulozegyártá.s igen kelle: 
metl~n meLlektermeke a szulfi.tlúg, mely nehezen -értékesíthető s -ezért igen 
-0lc:s,o ·~1;1-Y~g·~, 4- ~öt_étfaj.fá~ú szulfitlú.g kitűnően és n-em tiúJkeményen lag·ad~ 
tehat JOm1nosegu rag.asztoszer ,g egyetlen h-átrállJ'a. ho!!\-- sava11-y·t1 V"O'\'-
l1atású. · · 0 ~ • • · ,..,, 

. , 3 .. Gy,anták szó~ával vag;y nátriun1hidioxid<lal eJ.szappauo...;Ít\a. 1niul. 
olc.so kitt es ragaszto haisználhatók. E .szappan hátránya hoo·y lüo·o, i-~n
hcatása n1i-~~t !flar.ia a papí_rneműeket„ ' ' '='· '""'SR.J) Lli 

, 4 .. Sz1J1katok, _/\._ szilikato~ ~özül, a vízüveg kitünően l ag-aszt. d< lúgos-
tSaga }Iliatt, _JP-ely !3-~m neutTal1zalhato, a papirost sá1gítja és allnak :-.zJuét 
~·egv~ltozta,tJa; n1as1k hátránya, hogy belőle a levegő széndixidiá11ak hntá·" 
sara al.landoan kolloid koYasav válik le.. · 

. , Kit~ek. A kittek sfu·ű áilon1ányú t,észtanen1ű v.ag:y tnpa,sz.sz.p1 ií 1 .agasihik 
szrl~,id tái'gya,~ 1a.gasztására, ür·egek, héz·agok betön1ésé1 e Használat ut<.'ln 
be!so __ ~s~;er~ez~t1 :~.a&'Y pedi~ kü}ső„ ok.o~ból, n1egke1nénycdnek. A .k,a~ei11ből, ke-
1?-eny it,oboJ_ e.s fur-e~szporbol keszult pepnel pld„ a kazein n1eg1kocsoll;.'-ú.sodik 
~s a,,1~.P vizet~ ve~z1t, a kitt l~egkeményedésének oka tehát belső ·ok„ ·v-ízüYPg 
~s ,f~re~,zp~1:p.~pnel ;a n1~g~-e1;llenye~.ést ~ leY-egő széuoxidja, tehát külső ok, 
id,ez1 elo. \ i~,uvef,· e.~ k~e~~bol keszult kitt n1egken1én)·-edése iészbeu külső ok
b9l: ra leveg? -szendi.9x1d~_an!l~ hatására., a 1észben belső okból: k,nlciu1n'-:lziJ-i
kat ikelet-k-ezese folytán tort.en1k. 

.A. kitt~k .legf-0n.tosabb esoport,i,ai A) olafosh:ittek E) gya11fá~ kittek, 
aho~a .a pecsetv1-aszok lS tartoznak. C) cc1nent. és ar;vaq-1"1'.ttck nt·elY"k {")'V<'ilül 
műkövek, 111űm.árványok előállítására szolgáló n-lÜ.ssZák. ' · ' ~·- ' 

, A) Olajos kitte!~· ;F'inoma~ po1ít.ott ,a,p.ya.gok az olajat felszí\·ják s ta
p~d~ -vagy ~dsz~rpl?10 altal )eik?ti~ .. Az olaJok lehetnek elszappanosítható uö
-yen:yi ':°agy _allati Z.Sll·Ok, tovabha l'eszbe·n e]szappanosítható z-sil:.adékok -s ve•„ül 
asyany1 .. o~~Jok. Az állati zsír.o:k; köz,ül kitt.e~hez ,f?leg· a halzsír, .a. növé~y-
11s1rok, kozul a 8--:-10 nap alatt szarado l~nolaJ, a f.ehg s21á1adó nap1 afoi·gú-olaj 
hasznalatos„. LegJobb a-zonban .a len-0laJfiruisz, mely 24 óra a.l,att ]s 111e.O'sZ1á-· 
~ad .... ~z olaJok ~l1sza.ppa?-o.sítására, ~lletve megkötésére nehéz f.én1 11idrű;idok 
es r0x1~ok 'Szolgálnak, mint pl. mesz, e.getett 1nész, ólon1oxid, miniu111 •Stb n1elvek 
~z .olaJQ~kal. vízbe11 oldhatatlan .szi:lárd fémszappant szolgiáltatnaik· ;z Üla
Joknak;, femh1droxiddal va)ó el,~za~panosítása gyor.sítható, ha az ol;~jhan sza
bad, ,konnren, 1els~~ppan-os1th,ato z.sirs~vat ,Pl. oleint (elain) vagy ilyent tartal
mazo 1s. szin.ten ko~yen elszappanosrthato gyantát vagy g'yantaolaj-at adunk. 
A~ '!,la;J<>,~ kittek legJellegzetesebb tipus:: az ablaküveg <kitt, melyhez ,a legjobb 
m;inosegu ·~li;panJ;"ag a -ehampa~ei kreta, d~ e helyett hazai mészkőport sőt 
~armely 1sz1lar,d f~mpo:rt pl. ~zulf.atot, kovakretát, ta1ku1not vagy m.ás ,a,g~ agot 
1~. lehet ha~znal~i~. az u~obb1.ak a~onban túlfino~ ,~ igen sok olajat Yesznek 
fol. Az oJa.Jak kozu! e k1pthez fi1n1sz, rnapr.aforgo olaJ vagy ha ára rnP-g'Pn~gedi, 
repcoolaJ 1s ,has,znalhato. A J?.Orany.a~hoz 10-15~ olajat véve, gyú1 óg;épben 
egye~letes peppe dolgozzuk fol .'.\. kesz kittet v1z alatt vagy Ziárt dobozban 
tartJnk el 

B) A gya?-tás _kittekben ~zil,árd, i}letve po1nemü a-n-;y·agok megköté...;éie olaj 
helyett gyanta!-· aszfaltot, katr.anyt es haso11ló any-ag.okat használunk. Ide
tartozn~ peesetv}1aswk j,s„ melyek„ lényegileg fenyőgy-a.nta és m-ás gy.anták, 
t~.rpent1~ es fe~tek ke~er~ei, tölto.anyag gyanánt kl"éta ·súlypát, gipRz stb .. 
fo~h~znalv.a. F1nom, peesetvi-aswk alapanyaga a drága sellak. Hasonló ké
s~rt~eny-ek ~sus.z~rv.1aszok, gy~nta, terpentin, fakátrány, vjasz és megfelelő 
t'?ltoan~ag kev.ere~e1 A gy-a.utas 1~itte.khez köz.elállnak kaucsuk és guttape1'cha 
kittek es ! aga.sztok, melyeket bor, gummi stb„ ragasztására használnak. A 
kf-UCsuk k~tteik nen1 vulkanizált ·*aűcs:ukból, gyantákkal és olajj,al, a l·-agasz
tok ugyanily anyagnak megfele1o oldoszerekben való eloszlatásáért„ 

1 

. -~---J~ 

193 

Cl cernentkittek, gipszkittek, nié„1:kittek,. Pia.sztikus m"'sszák. A kristá
lyos -gipsz 1'7ú0-ig hevítve, kristályvízét elveszti s pora vízzel keverve a kris
tályvizet újra 1fö~v-eszi és vize.s péppé, néhány perc alatt pedig kemény tömeggé 
alakul. _,\._ vizes pep neve gipsz.kitt. A ,gipsz, a péppé gyúrásához használt víz 
n~ en11J-is-é.ge ,sz·erint kül?nböző ke1nénységű tömeggé mered me.g: 2 r. víz, 1 r .. 
gipszszel meg meg·kemenyedő pépet ad, mely pl. i.skolakr-étának is .hasz;nál-
11ató ... A._ kihevített gip-sz a keresk1edelem:b-ell röviden gipsz néven .szere
pel. ;-\ 2ú0~--011 felül he~ít.ett ú .. n. a·gyonégetett gipsz vízzel gyorsan meg nem 
kernenyedik s ragasztásra telJes,en a1kalmatlan. A gipsz !keménysége fokoz
ható a21által, hogy az égetett gipszet növényi n:yá:Lkával gyúrjuk péppé. 

.<1 gipszkittek készítésénél sohasem szabad a vizet a gipszh-e.-z önteni, ha
nen~ 111-egfordítv.a, a gipszet a vízbe sz.óroga<tjuk s ha Jeüiepedett, akkor kavar
gatJuk össze, ügyelv-e, hogy ne legy€n .szükség.es a péphez utólag vizet ön-
tenünk, 2--4% ziliz.gyökérpo1ral elkevert .gipsz 40 .sr. vízzel csak 1--2 óra 
rnulva keményedik n1,eg, ,az.orrban ,szívós, reszelhető, vágható, fúrható, esz.ter
gál;r.ozható tömeget a-d. 8% ziliz.porral a gipszgép .megkeményedése után js 
heng-er-elheiőv-é, csíszolh-atóYá, festhetőv-é válik s firneisz.olv.a és 1akikozva 
teljesen vízhatlanná válik„ A közönséges gipsztá1,gyak vízhatlanná, il:letv.e 
111osh:atóvá tét.eJére -azokat lú- rész f-orl'-óvízzel készült steaTin„szappan oldattal 
szokás beitatni vagy megolva.szto.tt stearinba mártani, mely utóbbi esetben 
a tiszta gipszből készült tárgyak felülete áttetsző f.ényes réteggel vonódik 
he. Terakotta utánzatokh-0z vörös agyag.gal s annyi dextrinnel gyúrják össze a 
ken1ényített .gipszpépet, hogy formálható legyen. A ke1nényítésre többnyire
Bnyvet ha.sználnak, így pl. képrán1ák bevonására 2 gipsz, 10 iszapoltkréta, 
10 en:yv, 80 víz lnegfelelő lnennyi·ségével péppé gyúrva s péphez töltőanyagként 
50% papirpépet, vagy papirfoszl:ányt, av-agy fürésZport, _vagy ez utóbbiak 
tetszés szerinti arányú •keverékét •szokás h-0zzáadni. A pépet esetleg festé·k
anyagokkal 1szinezve, díszített képilrerete-k, rozetták, lenolajjaI bekent üres 
formáiba öntik ki. 

J1 észkittek. Az ·oltott nH~sz kvar ch-01110,kkal és vízzel készült pépjének 
az ú„ n. 111-alternek alkalmazása közismert. A széndi.oxid kiv.álása mellett kelet
kező kalciumszilikát végleges megsziiáI dulására, illetve kialakulására h-osz
szabb id,?, vastagabb r~tegekné-11-2 év is s_zükséges. A folyamat gyorsali-b s a 
keletkezo V·akoJ,at kemenyebb, ha oltott mesz hely.ett a kvarchomokot égetett 
D.Jészpor1al k,eveTik s -azután doig.ozzák föl vízzel mal,terré. 

Cementkittek. A ce1nentet különböző mennyiségű agyag.ot ta1·talmazó 
mészkövekből: márgákból égetik; a 10-15%~os agyagtartalmú már.gából a 
h1dr.a.ultkus n1eszet vag':ír hidraulikus ce1nentet, 1a nagyobb agy:agtartalmú 
1nárgákból a portlandcementet és mrás eementféleségeket A cemBnt kvarc
ho1nok.kal és vízzel kész.ült pé.pje sokkal ikiemény€hb v·akolatot, illetve anya
got szolg·áltat, mint 1a n1ész és ,s.okikal .gy.or-sabban is !kemény.edLlr meg„ A kő
anyagok r·agasztásá1 a, illetve készítésére egyéb .an:yag-0kat is haszná1na.k pl.. 
nyers magnéziun1ka1bonátot, az ú„ n. m-ag·nezitet, mely magnéziumkloridoÍdat-· 
tal péppé keverve, kőken1énnyé n1erevedik; ha-sonló masszát szolgáltat cink
klmidoldattal a cikoxid vagy a einkkarbonát. Kőragasztó az olvasztott kén 
is, mely porcellán- va;gy üveg.porral kőkeménnyé válik. 

„ A ~i;itfek és. ragasztó~z-erek alkalm,azásánál, illetve azokkal való ragasztás 
muve_let.:nel egyik~ a le.qlen11.e.qesebb követelmény~kr>Afk az, hogy a ragasz
ta!ido tar gyalcat, ilfotve fel.uleteket alaposan megtisztitsuk, teljesen zsírtala
ni~suk s c~ak azutan_. von.1uk be a ragasztószerrel és raigasztás után egy
~as:a szor!tva vagy osszepréselve hos.szabb ideig érintetlenül, mozdulatlanul 
allni hagYJuk. 

Ragasztó szerek és kit.tek alkalmazása. A ra,ga.sztó szerek és kittek elő
iratait lentebb főalkarészeik betűrendjében ;,smertetjük. Alkalmaztatásukra 
nézv!" Il}ewjegyezzük, hogy bőr ;a·gaszt.ására: sikérc.sirizt, tragacamtáis, enyves 
ke-rnenyitoport, lkaucsukragasztok.at; fa, -csont ragasztására:· ,gyantáis és, ka-· 
zeinr.agasztókat; fémek ragasztásá1·a~· olajos kitteket és fémf-Orrasztókat· 
gu?11'mf, kaucsuk és ~zqrutárgyak r~gasztás~ra: ~aucsuikraig!lsz_tókat; kövek, 
n~a.rvany stb. r,aua~ztq.sara.: ·Cementkitteke!, ;ripszkitteket, olaJos vagy vízüveg
k1tt,ek; porcellan- es uveg.targyak raga,sztasara: enyvkittek, gipszkittek gyan
ta, kaucsuk és olajo.s ragasztókat és vízüveg-kitteket alkalm·azhatunk ' 
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Arabgumis ragasztók 
Gummia1 ahikum-os 1ag8'sztók. 

30 arabgummit, 
10 zselatint, 
10 kristálycukrot, 

105 vízben melegítéssel oldunk. 
K itünő címkeragasztó. Készletben 

tartandó szignatúrákhoz 5%, ~ hádog-
1agasztáshoz 10% glicerint elegyítün·k 
hoz·zá„ 

ra használhatók a közömbösített arab
gumniioldatok cukkorr.al, glicerinne], 
C!,etleg kevés zselatinnel kombinálva; 
az ezek pótlására használható kazein
oldatok; a de.xtrinoldatok kmmplicu
korral vagy glicerinnel, továbbá az 
enyv- és zselatinoldatok timsóval vagy 
klorálhidráttal folyóssá téve s végül a 
keményítő- és lisztcsirizek, melyek lúg
gal vagy peroxiddal folyékonnyá is te
hetők. 

Dextrlnes rag·asztók 
Dextiinenyvek. 

b) 100 arnbgummit föl oldunk 140 víz
ben s az oldathoz hozzáadunk 10 glice
rint, 20 híg ecet·savat (00%) és 6 alumi
niumszulfátot. Hosszabb ülepítés után 
a folyadék tisztáját leöntjük (Hager.) 

Aluminiumszulfát helyett sokkal cél- 60 bora.x, 
szerűbb aluminiumhidroxid-0t, vagy 420 víz, 
esetleg mészvíz megfelelő mennyiségét 480 vi.lágossárga. dcxh in, 
vennünk az arabgumn1i ,szabadsavjai- 50 kruniplicuko1· ikeverékét gyenge 
nak lekötésére. Ezáltal teljes·en .színte- tüzön (90 fokon alul) -0]dódásig főzve 
len, tartós folyadékot nyerünk, mely- átszűrjük. Az így nJ.·ert folyékon) ia
nek iag.asztóképessége is n.agy,obb, mint gasztó sokáig tiszta 111a1ad, erősen ta
a közönséges oldaté. pad s jgen alkahnas szignatú1 ák felra-

Fotográfiara.,(}asztók:· 4 arabgurnmi nasztására„ 
10 vízben való oldalával eldörzsölünk 3 b) .füfi dexhin és 6QD víz ülda!ához 
ken1ényítőt s 1 cukrot, azután gőzfür-1 hozzáadunk 20 glice1int és 10 krun1pli
dön csirizzé főzzük„ [ cu.krot s a ke''eréket 90 fokra n1elegít-

Cementkittek Mészkittek és vegyes
kittek 

Betonkitt: l cement, 2 kvarchomok 2 
kavics és elegendő víz.. ' 

iük. 
1 r) 100 dexhin, 20 lnumplicuk01, 10 
alu1niniu1nszulfát, 50 glicerin és 600 
víz - Papirosnak bádofrra raga.sztá.sá
nál a bádog .sín1a felületét előb:b érdes
~é tes,szük. 

Pakkoló dextrinenyv; 50 bo1ax, 50 
kru111plicuko1·, 500 d-eA-i.Jin, 400 YÍZ 

Kéneskitt.: 19 ként megolvcasztva hele
hintünk 42 porcellánport vagy kő
ag'Y.agp-ort, esetleg kvarcho1nok-ot. Ki-
tűnő kemény íkőraga.sztó és Zeodelit né- Enyv1·agasztók, 
ve?- ólomlemezpótló anyag, mert tö-
meny·savak .seni támadják meg„ Olva- Fol~ ékony enyvek, en~ vkittek, Zseia-
dás pontja kb. 120· fok. · tinos Tagasztók 

Klórcinf;.kitt,:· erősen kihevített cink-
oxidot tömény (55' Bé) dukkloridoldat- lOU kölnicnyi•, 
tal összegyú1 va gyor.sa11 fölhaszná- IOO _zselatin, 
lunik:„ I\1:iha1nar kők-eménnyé n1erevedő 200 hí.q ecetsav (3D?i-os), 
tön1eget a.d„ Esetleg ho1nokkal is kevei'- 25 glicerin„ 
hető.. Az en·yvet vízben 1~-24 ora1g duz-

Márványozó vagy bevonó cementkitt;· znsztjuk s a víz fölöslegét leöntve hoz
cement és m.eg.felelő ,színű n1árványpoT záadjuk az ecetsavat és a gli-cerin'.t az
-egyenlő részének keverék-e vízzel péppé Htá~~ '; íz.fP,15l~n a<l,dig n1elegítjük, 'n1íg 
alakítva. hutott proliaJa n1aT nen1 kocsonyáso-

A-fűkő/citt.:· 2 11idi.auliikus n1ész 1: 15, di1i:: Jlleg„ Ekkor a sa\fölösleget kréta„ 
tl111sóoldattal nedvessé kavaLva, 10 pcn 1 rd ueutralizáljuk s ,az cn-y ,;et 250-
kvar chom-ok, 1 ceinent. ;_tOO sú]yrészre besűrűsítjük. · 
.. Műmárvány.:· 100 n1áiványpor, 10--15 Ez eny''oldat neutralizálás nélkül 
uyegpor, 5-10 égetett niész vízüveggel n1egfelel a Gyé1nántlcitt, Porcellánk'itt. 
peppé gyúrva keinény, csiszolható kő- 01)eokitt néven fo1galo1nban lévő ké
ai:yagot szolgáltat \S alkalnlas re.ndkí- szíin1ényeknek. Ilyennek eJőirata pl.: 
vul. finon1 Yésésü szobrok öntésél e is. :"iOU enyv, 400 víz, 90 ecetsav (96%-os) és 

Cí1nkeragasztók„ 
Szigna tú1 a1 agasztók 

Szigpatúr_áJknr;-k, c~~nkéknek, i)apiIOS
nak femekre, fara, uYegr-e ragasztásá-

1 km·bolsav vagy 
b) 100 e.n) vet 100 vízzel duzzasztm1k s 

n_1elegítéssel -Oldva, 20-25 nyers sa
lctromsavval (fs, 1.33) folyóssá főzzilk 

e) 250 enyv, 100 víz, 50 sósav (25~!h), 
2.J cinkszulfát keve1·ékét vízfürdön 12 
ó1 áig inel<'-gítiii.k 

T 
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d) 20 zselatin, 200 ecet, 25 timsó és 5 
alkohol melegítéssel készült oldatát 
ülepítés után filtráljuk. 

e) 10{} enyv, 100 víz, 10 nátriumszali
{;ilát. 

f) 10 enyv, 10 klorálbidrát, 50 víz. 
l)alackfejbevonó enyv: 50 zselatin

enJ· v, 5 borax, 50 ara'bgummi, 700 víz 
forró Dld.atát a hab le.szedése után .sz.űr
jük s a forró oldatot belecsurgatjuk 
JüO víz és 500 keményítő keverékébe; az 
elcsjrizesedés után vízben oldódó 5 
anilinkéket vagy 2 fuchsint adunk h-0z
zá. Ez olcsó bevonat hátTánya, hogy 
nedves pincében ,könnyen penész.edik. 

Syndetikon.: 100 klorkal<liumnak 400 
"ízzel készült oldatában 5-00 enyvet duz•c 
zasztás után gőzfürdőn teljes föl-0ldó
dásig n1elegítünk. 

b) 15 fr.issen égetett meszet megoltunk 
1;) for1 ó vízzel, másrészt pedig 60 rész 
cukrot feloldunk 180 vízben s ez oldat
]' oz hozzáadunk az oltott mészből 15 
1 észt.. Ezután az egészet 75 fokra mele
gít,iük s időnkint fölrázva, néhány nap
ra félretesszük Végül a folyadék tisz
táját leöntve. földuzzasztunk .benne 60 
rész enyvet s ennek föloldódá-sát ,gyen
ge n1elegítéssel segítjük elő ('l o
maeka). 

e) 250 cukrot üveglombikban fölol
<lunk 750 vízben s hozzáadunk 65 oltott 
111eszet s a k-everék·et 3 napon át kever
getve, 70~75 fokon melegítjük. Kihűlés 
után az oldat tisztáját Jeöntve, a cuk-0r-
1né.szoldat 400 részében 600 finom kölni
en:y vet 3 óráig du·zza-sztu:nk s teljes ol
dódásig inelegítjük„ Az elpárolgott vi
?.et utánpótolva, a lúgos f-0lyadékot 
ecetsavv-al vagy -0xálsav~al pont-0san 
közö111bö.sítjük 

Ugyanily készítmény: Univerzálkitt 
(Cement of Pompeii) néven is forga
lomba került 

Szignatúraenyv;· 80: zselatin, 20 arab
g·un1n1i, 50 kloTálhidrát, 30.0 víz porce1-
lirnedényben állá,s közben többször ka„ 
varg.atva, egy napig állani hagyjuk, 

b) 100 kölnienyv vagy zselatin, 40 cu· 
kor, 30 arab.gummi, .200 víz oldatához, 5 
t1msónak 20 vízben való -0ldatát kavar
juk s elfolyósodásig melegítjük. Be
vonó enyv az ú. n. gummirozott sziu-· 
'f'iatúr ákhoz . 

e) 20 enyvet 100 ecettel (6%-os) duz
zasztunk ·S azut.án 400 vízzel összedör
zsölt húzali·sztet adva hoz.zá, -néhány 
peicig forraljuk„ Nedves pincék szig
natúráinak ragasztására alkalmas„ 

Vízálló ragasztóenuv. Chromenyv„ 
Chrorn-izselatin: 100 enyv, 200 híg ecet
sav (30·%), 50 káliumbichromát. Sötét 
üveges-ékben .expediáljuk. 

b) 10 zselatin és 90 vízzel készült fo
h adékhoz hozzáelegyítjük 2 kálium
biehromátnak 10 vízben való oldatát. 

Per _qamentpaPiros 1 agasztá-sára. Hasz
nálatk'°r a papir-0st vízbeáz.tatással 
meg1ágyítjuk s a ragasztott zacskókat 
gyorsan szárítjuk és napfény hatásá
nak tesszük ki. 

Enyvkittek faüveg és fém ragasztá
sára: 10 enyv-et vízfürdőn 50 vízzel 
összeolvasztva, 1() olt-0tt mésszel -és 10 
krétával .keverjük. 

b) 15 vizahólyag és 200 vízből ikészült 
megszűrt nyálkaoldatban föloldunk 25 
zselatinenyvet s a folyadékhoz5Q cink
oxidot s 5 mastix,nak 5 terpentinnel -és 
10 alkohollal készült -0ldatát kavarjuk 
hozzá. Elefántcsont, gyöngyház, fehér
kövek ra.gasztásúJ'u„ 

Fén1forrasztú:::„ 

Alumínium forrasztók.: 56 réz, 46 
cinik, 2 ón„ Ez ö,tvénnye-1 v.aló fr0rrasz
tást bo1ax-szal ,szokás végeznL 

b) 95 alumínium, l réz, l cink, 1 ón. 
c) 60 alun1iniun1, 63 réz., 10 hismut, 

15 antimon, 2 ón 
d) 95 alumínium, 1 réz, 4 ón. 
e) 97 ón, l btsmut, 2 réz .. 
f) 50 cadmi um, 20 cink, 30 ón .. 
Cinkforrásztó bádoghoz.: W cink, 10 

kénsav, 50 víz. Az oldrutot a fölösleges 
cinkről leöntjük. Kénsav· helyett só
savat is h.aszn.álhatunk ·S a nyers só
savval nyert tömény cinkkloridüldatot 
egyharmadrésznyi ·aminoniáv:al 1keve1-
hetjük. 

b) 100 szalmiáksó, 150 cinkkJorid, 300 
Í-OITÓ VÍZ. 

Rézarn-wlgam fémek ragasztásá1 a: 
Rézgáliooldatból cinkrúddal ikiválasz
tü,tt rézport jól kimosva és megszárít
~a. annak 30 részét 7 súJyrés:z higany
nya.l a111algánimá dör~s·öljük. Ez amal
gan1 kri,stályos, ik:emény, csiszo~h:ató és 
hen.gerelhetÖ', a levegőn fémfényű ma
rad, f-0rró vízben .azonban meglágyul. 

A f.orrasztásoknál a r:ag.asztaindó 
fémtárgyfelületek oxidálódásánaik meg
g.átJására ú„ n. forrasztózsírt szokás 
has.uálnL Ilyen lehet pl. 200 gyanta, 
650 fag.gyú és 100 s~ruln:üáJ<só keveréke .. 

Gipszkittek. 

A .gipszkittekre vonatkozó általános 
tudnivaJók e .szakasz hevez.ető általános 
részében foglaltatnak. 

Alabástromkitt: 2Q arabgummi és 80 
,gipsz (ala'bástromgipsz) keverékét víz
zel híg· péppé gyárjuk. A ragasztott 
tárgyakat 24 óráig szárítjuk„ 

b) .Jobban ragruszt e kitt a következő 
eljárással: 10 égetett meszet porítva 
egyenletesen eldörzsölünk 25 tojásfe
hér j.ével s 10 vízzel higítva, hozzák-eve-

13 
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1 üuk 55 égetett 111e"'zet s a kittet azo.n-' l~lefánttfioJ/t raga~ztó: 10 g1 \.-Jzahű· 
11al felhasználjuk. : iyagot 2-00 gr vízben fo11ón feloldunk,. 

Lámpara.Qa.szt.ó: 2-00 gipszet össze-· az oldatot szűrjük s a szüredékben 2j, 
g·yúrunk 100 gyantából 100 nátronlúg- zselatint 01dva, azt 140 gT-ra párolo·:
gal (30%-os) és 200 vízzel készült szap- tatjuk be. A forró foh adékba belr ke
pannaL verünk vízzel fin-on1an eldörzsölt 1'.í 

illárványragasztó.·· gipszet fo11·ó en:rv- cinkoxid-ot s végül 10 gT borszeszbeu vi.· 
oldattal péppé gyúruuk ; dott -05 mastixot és 1 v. terpentint 

U ni ver zállcitt: B-oraxos-gipszr agasz- Eniail-betű./c üvegre való föl1 aga.sztd-
tó: 4 gipszet, 1 dextrint vagy száraz sára szolgáló kitt.: 100 damn1aragya11ta, 
kazeint hidegen telített boraxoldattal lUO kopálgyanta, llO terpentin, 60 "in
Hűrű péppé gyú1 unk. Kő, fa, szaru, por- eun1 oxydaturn, 3 ult1·a111arin. Ol·y·asz
ccllán, elefántcsont .stb. ragasztására. tás útján készül 8 melegítéssel alkal
A kitt 24 óra mulva márván:ykemény. 111 a~-zuk. 

b) -gipszet 1 enyv, 1 borax és 15 víz- ]{é.snyélberagasztó kitt;· 500 söt;t 
zel készült oldattal péppé gyúrunk. Ily gyanta, 150 kén, 20 vasreszelék. A fü1-
pép for111ákba. préselve Ú, n„ me.stersé- ri1clegített nyélbe öntjük s a ké~t föl 
.(/cs köveket szolgáltat 111elegitYe Bzorítjuk bele. 

{ niverzálkif.f néven .szerepel a CUk01- lJ) 30 ('O]op!JOnÍUlll, -65 k1·éta., 1 teI-
10/, traganthával, ke1nényítőcsirizzel és pcntinolai, 1::! kő~zénszurok, 220 hon1ok. 
al111niniuniszulfáttal ké.szült ragasztó Jlfaslix r{J..dkUt üveg és porcellánhoz: 
i-s, niely fát, féniet, üveget, porcellánt 10 n1astixot 1 terpentjnneJ -y"ig-:-·-ázva 
. stb. bárn-iely változatban igen .iól 1 a- Ossz·eolvasztunk s 1·udakká a la:kítun.k. 
.oaszt. Ez átlátszó kittf't a 5: 1 a1·án\ ban ha-
f{őke1nény gipszl'a_gasztó.:· 1000 gipsz, sonlókép készü11 selJakkitt hel,'.·ett hasz· 

10 hidraulikus n1-ész, 5 folyós zselatin- nálhaijuk fölu1elr-gíte1:t üveg-_ vag,y 
enyv, 500 víz. A 'ragaszt.ás csak néhány po1cellántfi.1 g·,\ ~ fr ragasztásóra. 
nap mulva keményedik n1eg te1jesen. J_,i;1olcu1nkitt.: 200 colophoniu111. 50 111-
lls pép -színezhető, forrr1ákha önthető -s ikohol, 20-----40 oleun1 ricinL 
14 napi -szárítással kőken1ény kockákati b) 4 te1pentin, JO colophoniu11J. 
\agy tömböket szolgáltat e) HO sellak, 70 alkohol, 
J{őkeniény .gipsz.iköté-s nye1hető a d) 18 guttapercha, 82 szénkéneg. 

z és 1 oltottmész keverékéből ké- JTasragasztó, kályhaki,tt,: 2-0 gyanta, 
szült pépből, melyet megszáradás után 15 kénpo1, 20 vaspor. 5 szaln1júksó 
több ízben vas, n1a.n.gán vagy cinkszul- Pecsétviaszok. A :PecsétViaszok készí
fát oldatával itatunk át. A kitt ke- tésé1e vonatkozólag 111e-gjrg:-,--ezzü.k, 
n1é11y-sége fokozható továbbá nyálkás hogy ·előbb a teTpentint, va.g:v gyantát 
a.n~'agnk, pl. 2-8% zilizgyökérpox hoz- n1elegítjük, ehhez részletenként 'hozzá
zúadásával. (Lásd e szakasz bevezető adogatjuk a sellakot, hozzászitál.iuk a 
I"észét.) porokat, egyenletessé kavarjuk -s ha a 
Keményíthető a gipsz akkép is, h-og:i: tömbg félig kihűlt, olajozott fénifor-

8-12%-os kénsavban egy negy.edórái~ n1ákb.a öntjük, vagy házi készítésnél 
beáztatjuk és ezután újra égetjük. rudakká s·odorjuk, A forn1ából ik:isze-

Vaskályhakitt: 10 barnakőpor, 35-45 dett rudakat foiró levegővel fényesítik 
szál'az agyag, 30 borax és 5 konyhasó s félig 111eglágyítva, melegített fémbé
k~Yer~k~t lefölözött tejjel k.enlény pép· lyegzővel nyomják reá a minőség és a 
pe gyurJuk„ A 1 aga.sztásnak fűtés előtt OOg jelzését.. A főzést lapos, nyilt lá
leg·alább 24 óráig -sz,áradnia kell ba-sban ,szahadtűzön ·végezzük, a hűtést 

Gyantás kittek Pecsétviaszok. 

An(Jol üvegkitt. Gyéniántkitt.:· 4 ina:-::
tixot, 4 amn1oniak-gun11nit oldunk 45 
alkoholban. J\f.ásrészt 12 vizahólyagrJ+ 
főzéssel oldunk 120 vízben. A két olda
tut keverve kiegészítjük 100-ia„ Alkaí
n1azásnál, forró vízben föllágyítjuk s a 

csiszolt má.1 vány lapon. 
Aranypecsétviasz: 640 sellak, 320 ve

. lencei tel'pentin, 40 bronzpor s 10 lap 
valódi aranyfüst. 

b) 400 sellak, 300 hegedűgi'anta, 10 
n1ast.ix, 2-0 aranyfüst, nem valódi. 

C1;omagoló vecsétviasz: 75 sellak, 340 
hegedi_í_g~7anta, 240 te1pentini 240 angol
\'01·ös, 80 kréta, 20 terpentinolaj. 

b) 7 kg .gyanta -~rs, 30 kg terpent.in, 

240 2 kg terpentinolaj, 0 .. 5 kg kopál, 0 .. 6 dam
n1árgyani:a, 6 kg kréta, 2 kg súly-pát, 2 
kg könnyű páti 2 :kg gipsz, 0.3 kg 1itho
pon~ 15 g rhodam'in, 20 g naftolsárga. 

Fehér pecséfriasz: 340 fehérített sel
lak, 160 Yelencei terpentin, 100 gipsz, 15 
111.agnesia, 150 bisn1utfehér, 235 ólom
fehér, 

Iagasztott tárgyat ,szárít.iuk 
Aquarium-lcitt: 120 g11ttapernha 

pix solida, 8 sellak ' 
Borostyánkő1,agasztó. A :bo1-0styánkö 

iagasztásár.a k.opálgyantának tön1ény 
a.etheres oldata alk.almas, a töTéshelye
ket azonban előbb kalium hidroxid-ol
dattal benedvesítjük 

197 

Fekete pecséttJiasz: 475 sellak, 160 he- 'lyett még mindig pecsétviasz;szerű 
gedűgyanta, 2·:10 terpentin, patent fe- gyantakeverék-eket i-s használnak. Ezek 
kete, 2-0 talcum, 25 terpentinolaj. alapanyaga: gyanta, -ceresin és _külön

E keverék 80 újsárgával (Neugelb) böző töltőanyagok, pl. 
sárgára, lQO permanenszöldd-el, vagy Alapanyag.:· 350 .sárga ,gywnta, 50 ce
cinkzöltldel zöldre festhető. resin, 350 hegedÜgyanta, 500 japán

b J 375 sellak, 225 terpentin, 18() hege- viasz, 200 sulypát, 25 alkohol (Dietrich). 
dűgyanta, 70 iszapolt kréta, 15() csont- A gyantákat összeolvasztva hozzáke
feke·te vagy 5ü· kienrusz. v-erjüik a suJypát-poTt, végül az alko-

Kék pecsétviasz: 30 hegedűgyanta, 10 holt s azonnal kiöntjük 
terpentin, 4 ultramarin, 6 baryt. - Arany transparens: 1-00 terpentin, 
l::gyanezt ultramarin helyett 10 kien- 100 japánviasz, 800 világos gyanta, 10 
rnsszal feketére festhetjük. (Lásd a aranyfüst. 
Fekete pecsétviasz jegyzetet is.) Barna.: 200 terpentin, 600 gyanta, lQO 

Fi.-noni pecsétviasz, 'Vörös: 350 sellak, stea.1'in, 80 angolvörös, 120 sulypát. 
2GO cinóber, 240 terpentin, 60 magnesia, Fehér: 1000 alapanyaghoz_ 200 suly-
90 terpentinolaj. pát helyett 100 sulypát és 100 einkoxid 

b) 240 sella.k, 160 h-eg-edűgyanta, 280 keverékét vesszük, nagyon kevés ultra
,-eleneei terpentin, 180 cinóber, 60 kré- marin hozzáadásával. 
ta, 60 gipsz, 20 terpentinolaj. b) 160 terpentin, 600 gyanta, 160 ce-

c) 5G kg terpe.ntin (fenyőbalzsmn), 5 i ussa, 7() sulypát . 
kg gyanta WW, 10 filg sellak, 7 kg e) 6 hegedűgyantát 2 nátriumhid1-
kréta, 2 5 súlypát, 0.1 k,g cinóber, 3 kg oxiddal és 10 vízzel főzve elszappano-sí
tcrpent.iuola.i„ 6 gr rhodamin. t-nnk s hozzák.avarunk 9 égetett gipszet 

Pccsétviaszkitt.:· 100 fenyőgyanta, 100 s e gipszcement 3 n.egyedóra alatt rend
Yu]kanizá]t kaucsukhulla,dék, 250 súly- kívül n1egikeményszik s igen alkaln1as 
pátpor Kitt .gyanánt úgy hasznájuk, konze1 vdohozok stb„ lezárására 
iniut a pecsétviaszt. 

Kaucsukragasztók„ Sá1 ua. pecsét1-'iasz, finoni:· 475 sellak, 
2!0 velencei terpentin, 160 gyanta, 8 
cinilinsárga, 20 terpentinolaj , Bőrlcitt: 60 kaucsuk, 40 guttapercha, 

Trörös pecsétviasz: 160 sellak, 320 he- 12 ,as~falt, 16 gyanta, 60 petróleum, 150 
gf:dűg·yanta, 225 terpentin, 125 cinóber- szenkeneg„ 
pótlék, 125 kiéta, 20 gipsz, 25 terpentin- b) 100 kauesuk, 40 gyanta, 20 terpen-
olrrj On, 50 szénkéneg. 

b) ·i·5 sellak, 300 fenyőszurok, 80 he- Gunimicipő- és esőköpeny-ragasztó:· 
gedii.g~ anta, 250 gipsz, 220 angol vörös, 10 nyers 1kaucsokat 280 ch.Ioroformban 
l:m ter}Jentin. áztatással oldunk, má-s1észt 10 apróra 

Zöld pcc1;ét-via.sz: 500 sellak, 250 ve- va·g-dalt kaucsokat 4 ,gyantával összeol
lencrj terpentin, 150 hegedűgyanta, 20 vasztunk, h<0zzáadunk 2 t-erpenti·nt s vé·-
1uag-uesia, 60 kjr.á];vsárga (ólomoxidf.es- gül az egészet terpentinolajban oldva, 
iék), 30 hegyikék (Bregblau), 20 terpen- a két oldatot elegyítjük Sűrű vászon
fjnolaj darab közbeiktatásával használjuk ra-

J?e/,ete: 160 te1pentin, 600 gyanta, 60 gasztás1a, 
parnffin, 40 lámpakorom, 1200 sulypát 

b) lüü ceresin vagy viasz, 500 hegedű- i 

g-yauta, 250 fe.keteszu1ok, 150 osontszén
por (Hage1). i 

Kék: 160 terpentin, 60 világos gyanta, 
Sfl ulilamarinkék, 620 sulypát 

TT-ifá_qo.slíék: 160 terpentin, OOO világos 
gyanta, 80 ultramarin, 80 ólomfehér, 
440 RUlypát. 

Li/akék: 160 te1pentin, 600 gyanta, 40 
carndn, 160 ólomfehér, 20 ult1ama1in, 
80 sulypát 

1-fóz.saszín; 160 te1pentin, 600 világo5 
_gyanta. 40 ca1ndn, 160 ólo111fehér, 80.{) 
8Ulypát. 
l
7

örö~: 35'° hegedűgyanta, 125 ce1esln, 
125 teTpentin, 125 minium, 250 su]ypát. 

b) 200 te1pentin, 600 amerikai gyanta, 
100 stear in, 600 einóber, 1200 sulypát 

Palackfejbevonó viasz: palackok fe
.iénr k bevonására a fémkupakok he-

Guttapercha-kittek. 

Aquari-um.kitt: 120 guttapercha, 240 
szurok. 8 sellak . 
Bőr kitt: 10() guttapercha-t, 100 asz

falt vagy szurok keverékét ös,sz-eol
vasztjuk .s hozzáadunk 15 terpentinola
.ia t.. Forrón alkalmazzuk. 

b) 20 guttapercha depurata, kb. 40 
szénkéneg-, 20 terpentinolaj, 4 aszfalt. 
Néhány napig állani hagyjuk. Mézsűrű 
legyen. i\_ bőrt ragászt.ás előtt zsírtala
nítani J\:,eJl 

Kauc1;uk-enyv nedves helyiségekben 
álló fatárgyak .bev-onására: 15 rész kau
csukot és 1 rés.z fag.gyút vagy viaszt 
összeo.lvasztunk s aztán annyi égetett 
ineszet adunk ·hozzá, hogy sűrű töm~.
get nyerjünk, legvégül pedig 2 rész 
ny-e1 s ólomoxidot 
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Kaucsuk-kitt.: 100 fen:y őgyanta, 100 üveggel egyenletes 111ézsu1u .állo1ná-· 
\

0ulkanizált kaucsuk , 250 sulypátpor„ nyúvá kavarunk. avagy 300 vízüveg-
lT gy használjuk, mint a pecsétviaszt. ben oldunk. 

Kerékpár.qummi-ragasztó: 20 finomra Al-abastrom és 1nárványkitt;· 100 
''agd.alt kauesukot 25() benzinben vagy friss kazeint .30 oltott mésszel haszná
benzolban 30 fok-0n addig áztatunk, míg· latkor össwgyurunk. 
erős keve1getés közben ik·enő0ss·zerű tö- b) 20-25 száraz kazeint 20 -oltott 
1ueg keletkezik, E kauesukoldathoz 40 niésszel összekeve1ünk .s használatkor 
b-enzínben oldott hegedű.gyantát adunk vízz,el péppé gyúrjuk. 

b) 1 kaucsukot összeolvasztunk 9 asz- e) 50 friss, sajtolt kazein és 1 égetett 
falttal s 1..5 kátrányolajj~..l s a tömeget n1ész porát -Osszedörzsö]ye azon11al föl
keverjük 10 seUaknak 100 ammoniá- használjuk 
ban {25%) való oldatával. d) Kazeinborax oldattal p01tland 

e) 60 klornformban oldunk 10 ieszelt cementet péppé kavarunk. 
kaucsukot és 15 mastixot. Albuminkitt. 10 égetett meszet 

d) 30 kaucsukot oldunk 600 klorn- friss tojásfehérjével e.gyenletesen 
formb.a~ másrészt .30 föl.aprózott kau- dörzsölünk. 

2(1 
el-

csukot, 12 1fenyőgyantát, 5.4 v-elencei Kazeinenyv,. Száraz kazeint híg bo
ierpentin.t összeolvasztva, lehűlés után 1 ax oldattal vag„y a1nrnoniával kissé. 
oldunk 100 terpentinolajhan s a k.ét ol- lug-ossá teszrink. 
datot elegyítjük. • b) 100 friss kazeint 8 oltott mésszel el-

Pata-kitt.:· 6 gut.tape-rcha-t, 3 a1n1no- i ,folyósítunk s 20-30 Tész YÍzüveget 
niakgun1mival és 1 terpentinnel óvato- 1 adunk hozzá„ 
s~n össz~~lvasztunk s korommal feke-: Közönséges kazcinkitt." 100 kazein, 
ter.e festJuk, : 450 finon1 kvarchon1ok, 450' oltott n1ész. 

Rugalmas guttapercha-kitt: 10 gutta-' Véralbumii;kitt: Kínai kitt: 40 -01tott 
pcrch~-t 100 .. ~enzinben oldu.nk ~ az ol-: n1ész, 10 vaspor, 40 téglapor, 80 habart 
datot keverJuk 100 lenolaJfirn1sz-szel 1 rnarl1avé1 Tégla.falak vörösre n1ázolá-
Bő.11agasztó talprarag,asztásra. ! sára ' 

Üveg- és porcel{ánragasztók; 1. 12: b) 100 oltott 1nész, 75 fölhaha1t n1ar
kaucsuk, 120 rnast1x, 4 damma1lakk, 5(}: havér 2 timsó E vizhatlan kitt alka1-
k101oforn1, 10 benzi_n; 2. 75 ~c.aucsu~, ,60 ! inas r'a, avag·y len1f'.ZpnJJir i:f.zhatfanná 
klor;ofor in, 15 rnast1x Benzinnel h1g1t- ! téte]érP 
ilato. 

üve{Jdugókitt sav-üvegekhez; 100 
kaucsukot 8 scbun1-mal összeolvasztva, : 
hozzáadunk 8 elmálott égetett meszet 
és 20 ólo1noxidot. Az ólornoxid kiha
gyásával a kitt ruganyos marad s igen 
alkal1nas sav-edények lezárására 

Tcn.gerészenyv.: 1 kaucsuk-ot 3 kát-
1 án~· olajban né.gy-öt napig pállítunk s 
a Jolvadék tisztáját leöntve, n1elegítés
sel oldunk benne 3 sellak-port For-
1nákba öntve m·egszilárdul. 

l{eményítős ragasztók. 
- ~l\n1-;i;„lun1os raga~ztók. 

10-20 l.:cményítő 
lO búzaliszt 

lr'>O víz. 

iivc.ora.oasztó-lritt: 2 nyers kaucsuk, 
18 n1astix, 80 klo1·0.fo1n1. Na1gyon jól 
használható üvrgbetii.knek üveorr ra
qasztásához„ 

Kazein-ragasztók. 
Albu1nin ragasztók 

5 bor axot oldunk, 
95 vízben és 
anuyj kazeint adunk hozzá, hogy 

mézsűrű folyadékot kapjunk. Arab· 
gummi oldat pótlásá!r a. Alkalmas pa
pír. szövet, ből' ragasztására 

E kazeinborax-oldatnak megfelelő 
folyékony kawin-ra.gasztót kaphatunk 
Úgy- is, hogy kazeint ·annyi ·ammoniá
va l oldunk, h.ogy az ammonia szag 
il1ég kissé érezhető legyen. 

b) 100 friss kazeint elegendő víz-

_!\ víz kis 1észletéve] Plőbb fino1uan 
cldö1 zsölt porokat az egész vízn1ennyi
séggel lassú tűzön kavargatás közben 
péppé főzzük. 

b) 10 ke1nényítő, 3 zselatin, 2 bo1 ax és 
8~. YÍZ oldatával e}dörzsÖlV<', péppé főz
zuk. 

e) 40 keményítőt eldörzsölünk 101~ 
vízzel s kavar.gatá-s közben hozzácsur
g-atjuk 4 ·zseJatinnak 180 forróv_iz·el'.> ol
datát. Az elcsirizesedés után hozzá
adu11'k a péphez 40 nátronvíziiveget~ 
T~artós csiriz, Jnelynek ra.gasztó.képes
segét 20 terpentin hozzáadásával nö
velhetjük, amikor is sima, fén.11ezett 
fémfelüle.tekre való raf]asztáshoz is 
használhatjuk. 
Keményítő oldat: 100 keményítőt 60{) 

-800 híg 1%-os kitlilúggal összedör
zsölve, 1hidegen hosszabb ideig állani 
hagyunk s azután hígfolyóssá fözvet 
ecetsavval neutTalizálunk és filtrálunk
A .szi_qnaturák -felragasztására ikitiinö
en alkalmas s ha helye$.en készült, fo
toq-rafiák raga~·ztására js 
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Kcrnényítőpé-p cimkerag(])sztáshoz.: 400 üvegpor, 400 ólomoxid és 200 forró 
350 buzalisztet 360 vízzel és 0 .. 5 salét- lenolajfirnisszel készült kittet használ
rün1savval vagy 1 oxáI.savvaJ, avagy nak .. A forró kittel a hézagokat heecse
lG híg sósavval a víz utánpótlása mel- tPljük s a ikittet aztán még behintjük 
lett addig főzünk, míg hígfolyó.ssá nem üv,egporraL Két .nap mulv.a már ke
le-sz s azután krétaporral közömbösít- mfny és vízálló. 
jük s megfelelően higítjuk. E pép ki- Betüragasztókitt fémbetiik üvegre 
tiinöen ragaszt, hüvös helyen vált-ozat- ragasztására: 9 mastix, 18 ólom-oxid,. 9 
lanul eláll s igen alkalma·s papírosnak ceTussa, 27 len.olaj. Előbb a ma-stixot 
cím.ielzékek pa,pirosra, fára va.gy bá- forró lenolajjal össz.eolv.asz.tjuk s az
dogragasztásra. tán keveTjük hozW.- a többi részeket„ 

Savftk helyett célszerűbb hidro.gén- I\-{árvány ragasztására is használjá;k. 
peroxidot vennünk a keményítő -oldha- b) 40 ólom-oxid, 2{) ólomkarbonát s 
tóvá tétel ér e elegendő kopálfunisz. 
Könyvkötő és fotoorafia csiriz: 10 Francia masti.x: 610 lk:varchom·ok. 210 

keményítőt 10 vízzel e1dö1 zsölünk es mészpor, 100 ó1omoxid, 80 lenolaj keve
]{}00 vízzel főz\'e e]csiriz-esítünk„ Kon-- rék-ét dörzsölő kövek közt finoman ös.z.
ze1válóul 3 nátriun1benzoátot adba- sz.egyúr,juk. Gyorsan kőkeménnyé me-· 
tu nk hozz.á. revedik„ A kvar.chomok helyett sziliik:a-

l;iosztó és fémraga.sztók; 20 ikemén:yí- tokat, agya.g{)t, k.a-olint ·stb .. is vehetünk 
tőt, 10 cuko;i és 10 cinkkloridot 100 víz- s krétát vagy üvegpo1t is használnak. 
zel felforralunk.. Gyémántkitt gőzkazánokhoz stb.: 150 

b) 10 búzaliszt, 20 timsó keverékét, iszapolt kréta, 520 grafü, 160 ólümoxid, 
150 vízzel sűrű péppé főzzük. 160 lenolaj funi.sz. 

e) 30 keményítő és 200 vízből készült b) 300 gr.afit, 259 égetett mész, 300 ba-
cslrizhez hozzáadunk 80 forróvízben ol- r~yt, 150 forl'Ó lenolaj. 
dott 4 enyvet és 1 karholsavat. Márványkitt.: Szappanoldat-Ot timsó-

Tapéta,enyv.:· 40 burgonyakeményítőt _.oldattal ki.csapunk, a csapadékot Jrisaj-
50 vízzel el dörzsölve, kavargatás kőz- I toljuk, szárítjuk, porítjuk s lenolajjal 
ben hozzáöntögetjük 50 kristályos kal- . g·:,·úrjuk kitté. . . 
ciurnkloridnak 600 forróvízzel készült Miniumkitt: Miniumot len<J1ajJal fi
oldatát s a lnihamar átlátszóvá váló noman ö-ssze<lörzsölünik. A keverék 
csirizt szintén kavar.g.atás közben 3 , elég .gyorsan megken1ényedik s kőke
ó1 áio· főzzük, h.ogy a kész csiriz 250 sú- 1 ménnyé válik. Vizvezeté}\:i csövek, gáz
],·ú feO'yen„ E tartós csirizzel felra,gasz- i csövek., s egyéb fémcsö'ye-k tömítésére 
t()tt t.~pétá1k nem válnak le a falról, használják s krétát, égetett meszet stb„ 
ruiut a közönséges csirizzel 1 agasztot- is szoktak hozzák·everni. 
tak O?Jeges kitt: lenolaj és krétapo1 ösz-

Olajos kittek 

~t\.z olajos kitteknél majdnem_ kizáró·· 
lag lenolaj szo1.gál kötőanyagul, mely 
épúgy, inint a többi -beszáradó olajok 
bizonyos anyagokkal, ólomoxiddal, 

szeőrölt keveréke. Ha igen gyorsan 
száradó kittr-e van s·zük.ségünk, lenolaj 
helyett firuiszt vehetüTuk, ez azonban 
kevésbbé kemény kittet szolgáltat. 

Vízűvegkittek. 

Jnészvegyületekkel, sziliikátokJral és 40 cinkoxidot, 
g·yantákkal a víz és levegő behatására 40 iszapolt krétát 
vegyiiletbe lép s ke.mény te1 méket szol- 20 nátronvízüveg-geI közvetlen 
gáltat ha.sználat előtt péppé gyururrk 

Aquarium kitt: 100 ólomoxid, lOiJ fi- b) 80 barnakő, 100 'cinkoxid, 20 víz-
nom kvarchom.ok, 100 .gipsz, 350 colo- üveg, Az ezzel ragasZitott táTgyak he
phonium-por, 5 manganohorát s elegen·· vítésénél -e ragasztó megüvegesediJr. 
dő len-0laj-firnisz, hogy kemény pépet, e) 100 <iinkoxid, 10 kréta, 10 calcium-
kapjunk. ifoszJfát, 5 magnesit. elegendő v1zuveg 

b) 20 ólomoxid, 2(1 kvarchomok, 20 d) 80 kréta, 20 vízüveg frissen készít-
en1plastrun1 minii, 1 barnakő, 70 1esi- ve márvány stb hézag-ok kitöltésére. 
na pini burgundica. e) 10 homok, 10 azbeszt, 20 vízüveg 

e) Nagyobb víztartó medencékhez.: (50' Bé). 
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VI, Mezőgazdasági és növényvédelmi készítmények 

Ifár lévőket irtó-szerek 

0
, , .A_ 1lf_e~ő~·azdaság·i és 5g~~h J~ártévők ÓTiási J}Usziítiisokat ,-égf'ZnPk és így 

a ,~az.~as~g.i eletn!lk r~udk1v11h kJlrokat o.~ozna~ Ha 1nc•f{fontoljuk pl., hogy· a 
buz,a ,uszok~_~tegseg-c atlag:bau 1,0%-kal csok~en,h ,,n tern1eshozan1ot, úgy elégg;á 
elkepzelhetJuk, hog·y eg-y1nagaban ez a karteYo go1nba 1nekko1a ká1 ok·n 
okoz a;z en1berjs-égnek. Ha hozzávesszük az ig·eu na;g~ szán1ú e<ryéb nÖ\·én~-
b.e-teg·segek-et előidéző gon1húkat, rovarokat és n1á_snernű károkat"".ókozó állatŰ
kat, an1elyek közül első helyrn állanak a .rágcsálók, egerek és patkányok Úg\ 
heJáthatjuk, liog)· ?!' PZ-en ~ár~evő!.r ellen~ védek,czés az en1be1iség e.i~'ik lei
fontosabb p1·oble1na,p1. "_\ koYetkezokhen ielsorol}uk azon fontosabb véde-kező
szereket a1ne]yrk a tudoniú11:-- és ·a gyakorlat. n1ai álláspontjának Jnegfclel11ek 

. A..rankaír·tris. 1 ze:1cskóba té\e, .a kádon vag)- ho1dón 
. _, , . _ ~e-reszibe fektetett rúdra felaka·sz.tun.k, 

--\z a1 t}nl5a t 11P111 'edt•kezes legh1zt?,·· 1 ug:> hogy az a vízbe é1jen„ Eg~„ é.isza
sahb n1od.ia ._<~Z arankan1entes veto-1 kún át a 1ézgálic feloldódik, n1íg a ben
n:a.s·vak Pl\ 1 íes{': fla azonba~1 ..Jl:--·en nP lévő Rz-ennyczések a zacskóban visz
'~eto111ag· . IH'lll -all i·cn<l~,l~ezes_u11'!r~~e j :o;zarnaradnak. Egy 111 ásik k,ádba vaITT-·
' '.igy. ped1.~ <tz a 1 anka 111-egu·;, k1fe~Jl9- 1 hs1l'dóba 1nért 50 1 ,Tízben 1 kg szalonnás 
d1k, n~·J sr kt>1 t ,...,t 11 lPh<>·t olyn1odon v~-111rves oltott n1ü-szct keve1·ün1k :-;zét. M.ost 
~~kf'_?"..~1~, ho~·~ az t~1a!1kas f~)~o,k3;~· k1- .ezt az 50 l n1észv}zet ::ékony su~·-ár!Jfin,, 
eget Jnk. ·! ,zt ol;\ 111orlon, 'e~ez.~uk el. I f ol;\ tonos keveTBS kozben, a rezgalic-
1,1ogy _lH't1ol<'111,i1.o~ szahn_?-t l11ntu-1i;.k ~el ioJ~a1-l1oz fol:vatiuk. Ha oltntlan~ me
es ezt 111i:;wgyu:1,t1u~ 1J,1abban ket_ lS- i S'l;un,k 'an, helőll~ a telhasznált l'ézgálic 
inerctlPn osszetetelu. szer ya_n fo1ga-1 ~n.ennyiségének f-elét ·111.érjük le oltjuk 
101nbnn. r;ip1elJ- e~.;: felloc~o~~sava] az' es 50 1-re higítjuk. ~~ 1ké.sz bor~d!~al-Íx-l 
a1"Rnka, kJ11·,~haio. Ezek ,~ozul az O.xal-· Iét lakmuszpapírral vizsgáljuk. Ila a 
?11.ort~nal n1ar lnegfelelo tapasztalatok lakn1uszpapiros n1e.o·kékül aJ.;:k.o1 a lé 
i-, vun1:ak,, ·3:1He'lye~ _.sze1jn_t tény lege- jó, ha nem, úgy .addig· k·~Il n1ég 111ész
s~n b~. 1s valt.. A ,~11~.s1k sze1·, a K.!Isku- vlzet hozzáadni, an1ig· a 1.akmuszpapii: 
tan, u1abb e1e?etu. ~s a n1egfelelo ta- épuen ·kékülni kezd. Ha kevé,s benne a 
pasztalatok nieg h1anyzanak inész, úgy a pern1etezésnél perzseli a 

Bolha-pnsztítószerek 

Bolhák ellen legbiztosabban ható sze1 
friss, hatásos r-ovarpor felhint-ése. ~~ 
p::1dló1- célszeríí ·erős karholos és .szap
panos vízzel felsúrolni. _A_jánlatosak a 
küvefik<'zŐ rova1p0Jkeverékeik: 

e) 7 Pyr('thrurn JJOr, '.? quassia pol, 1 
cin<'r ariar-folium. 

h) 1 P. ca1 n('111-n, P,. ro~cuni, 13
„ cine-

1 ar·ioefolium.„ 
e) 7 Pyrethrurn por, 3 r1ua.s.sia por, 1 

heleboruf'> por„ 
Földi bolha ('llen. n1elynak lajaj a 

pa1ántákat pusztítják, a következő sze
reket ajánlják: 

a) Karbolos gipsz-sz·el való fölhintés. 
b) Kénvirág1ga] vaITT~ ürön1porral ·való 

behintés. 
e) 1-0%-os 

zés. 
dohányfőzcttel Yaló öntö-

E főzethez a dohányhuUadékokat. ba
gói stb használhatiuk föl 

BordeauxRi lé és P<ít.szerei. 

I. Bordeaux-i lé; Egy 100 l-es hor
dóba vagy f,akádba 50 1 vizet mérünk 
1 kiló -rézgálic-ot egy vászon- vagJ-" tüll-

növényeket, ha túlsok benne a inész 
Ú.2."Y hatástalan„ Az ezen előírás szerint 
előállított bor·deaux-i lé 1%-os Ezen 
1n_enn~T'iségek többszörösét vag·y hán:va
dai- veYe, Jn-egfelelő 'lnÚJs tön1én·ységii 
oldatokat kaphatunk · 

.A. bordói lé tapadó.képessé.gének nö
velése céljából hektoliterenkint 300 g 
kén.májat szokás adni. Ug~rancsak a ta
padóképesség növelését célozz.a nátron„ 
lúg alkaln1azása. A fo1galon1ban lévő 
TTJnol TiffVŰ készítn1ény, an1,e.ly lénye
geben an1n1oniás nátronlú.g, s-zintén a 
tapatlás növelését célozza. 

II Burgundi lé: 1 kg rézgálicot fel
o1dunk 70. l vízben, 1 kg kri·stályQS' szó
dát pedi,g 30 1 vízben. A szódao1datot 
keYerés 1közben a rézg.álicoldakhoz önt
jük„ Osark annyi .szódaoldatot -szabad a 
rézg.álichoz önteni, amíg a vörös Jak-· 
rnusz éppen inegkékül. Az oldat más 
töménységben is készül. Előnye a boT
de,aux-i lével szemben az, hogy a per
n1etezőt ne111 tömi el 

Ill., A bordeaux-i lé pótszerei: Dr. 
Asehenbrandt-féle bordói por (Magyar 
Mezőgazdák Szöv) 47% krist.ály{)s réz
gálictartalomnak folel meg: Y, %-as ol
dathoz 1.10 kg, 1%-os oldathoz 2,2 kg 
veendő. 
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1)11!1 oz·uro (~I J\í Sz„): 38% k1ist iéz
gúlic: .109~-os oldathoz 1,5 kg ve-endö. 

Pcro8an (Chiuoin): kolloidális rézké
:szít111é11' 

,\-o;;JJ(ilal (I. G. l<~a1benindustJie A„ G. 
1--föclist all\l) h~-anta,-;ayas rézveg~·ület. 

Jí u 1 ta/;ol (J)r. Knrt Albert, Bieherich 
a Rh.I 

_:\ bo1 tloi lét é.:-; pótszer-eit g~ üniölcs
f ák és a szőlő különböző betegségei el
h~u hn~zuúl.ic-í.k ;,;;-3% tön1énységben 
pc1 1nett'zés útján .. :\. pe1rnetezést a be
t( gs~··g'( k llf'-1nétől függően többízben 
l~r-Jl Yégc zui. .--\_ fontosabb betegségek a. 
kGY(- tkezök: 

Y-aI"ns(lclás (fusicladium), levélrozs
dn. h Yéll~ktt...,ztóg~n~.ba, ]eY~lfodro~-o,; 
da:-,. l1abszJ1ya vornsfoltossag, szolo 
szill'k: é:-1 fakórothadás, pero11ospora. 
st li 

Csigák írtása. 
":\ C'·dgúk ](>gjobh t>llenszere. kálit1á

µ~·ú11ak ll felszórftsa 

2-0- acidu1n lJoJ" icuui, 
4000 dz. 
Ez -oldatta-1 a .gon1liáktól 111egtá111adott 

fa1„észt beecseteljük. Ecsetelésre hasz
nálhatjuk kereskedeln1i cink<fehérnek 
nyer-s sósavban -v.aló törné1lJ' oldatát, 
111elJ"nek minde.n literjében valamety 
oldható hig.anysó 5 g1ammj·át -0ldottuk. 
Pincékből a penészgombákat szellőz

tetés, világítás, szárítás és kénégetés
sel, for1nalinfertőtlenítés, ·stb. táv-0lít
hatju.k el, pL 2 k.g .. n;y·ers 1káliu111 per-
111anganieu1nra 25 literes edényben 2 kg 
vízzel e]eg·yített 2 ,kg f.ormalin-t öntünk 
s a roha1nosan fejlődő g'Özök ·hatásának 
.a lezárt pi11cét 6 óráig hagyjuk ;kitéve . 
(A.után f ntőtle11 ítéH.) 

Igen .alkahnas szer a g-0n1bák elpusz
tí1.ásá1-a kiválóan heYált Uspulun, -ame
h et 0,25%-os oldat alakjában alkalma
zunk. (I.1 \T etőn1agcsávázúsz.erek„) 

Gyo1nírtószere-k 

a) 15%-os vasgálicoldattal való per
rnetezés, 

Dúvadak írtása. b) 75 gipsz, 25 vasgáJic finon1 porrá 
ő1 ölve. Porozáshoz. 

pagn_rlozú, állatlok,_ kióhlal'h, t failkasolt e) Dussere keverék: 100 1 langyos 
:-;t J. n1e1 gt'ze~e1 (' eg1n a J J s r\ e in1n- vízben oldunk 2 kg réz,~.álicot és ha ez 
hasz11filn11k. ~ 

F · . 1··•1 1 · 1 l . d' t ""b inegtö1tént, még 20 kg .C'hilisale.'tr101n-0t r1ssl'll Ol , oseJ) ni.a a1 ·.01·"-a a: ld . k bh p metezésheZ: 
nlint('"'\ 1 gT·n1·1n strvchnin-t töltünk· 0 un ugyane, en. er, · · 
hPlC'. ,':"i',r,--Úz\ i{-. l~oO'v- niJból S·CnJnli ki DP d) ScJntltz-felc keverek . .- l~O .1 lal}--
"'-, <· l :?l, . . , a·""': - t "k- _ ·: .' 7 gy.as v1zben oldunk 4 kg vasgah-cot es 
,.,z;oi. ,( Jc,, s.a 11:.3 a:a a 10 aJaras \O- 1:1 kr ain1noniu1nszulf-átot. Permetezés-
11nla11. r i~·, fa koz(']ebe, vagy alacsony 1 3 

g 
cse1 i1 gal,·ai kiizé hrlyez·zük .. '.\... 1nadár- iez 
hoz e:o:nk kezty-iis V<1.!-.'":\:- oleu111 anisi-val 
é;; 1 inetn1 a inoschiYal hcncdvpsítPt t kéz
Zf 1 n~ úl;innk hozzá„ 

Farka.sok inérgezésére a st1:o;:·chnint 
zs.elaiin-to,kha. helyezhetjük s friss hús
darabokba. fapöcökk,el szúrt lyukakba 
tüljnk he. A húshoz szabad kézzel ne 
n:o;-úljnn1k hozzá. 

rsalor1at6 i:;ze1ck„ Nyestek, rókáik 
rsalog·.atúsá1 a a kö-.,:-etkező keveréket 
:ti:ínJ-iúk: 

10 liszt, 1-0 csepp tinctura n1oschi, 1 
iridi~ i hizoma, 1 castor-eum, négJ csepp 
olenn1 Yalerjanae. " 

b) JO propy·]amin, 1 IY'oschus, 2 asa 
f.oetidu. 2 valeria.na.e J;a.dix. 

Ráknk cr;;alogatásá1"a .nz oleun1 ani-
1nnlP foetidum-ot ajánJjáik„ me.Ilyel a 
rsalétf',kül sz.ol.g.á]ó húsdarabikát beken
jiik 

17idra és halak -c.sa1ogat.ására: 1 haI
san1un1 TJPTUViaTiun1~ 1 nitTohPnZiol és 4 
alko·hnl. Festésre an'i1lin-festék oldata 
-.zolgál 

Gomba.- és pellészírtószer·ek. 
Házigo111bapusztító szerek 

;) ferrum sulfuricum, 
5 parafor·m, 

Gyüinölcsfakar bolineuin„ 
~~ vízben oldható gyümölesfakarb-O

lineu1n fontos védekező.szer a gyümölcs
fák betegségei és kártevői eilen. Alkal-
1naz.ásá~al sikeresen véde-kezhetünk a 
vértetű, .a pajzstetű, a levéltetű, a ké-
1eg- és 1f-orgács-rovar, hernyók, moha, 
sömör és rák, rnézg,ásodás stb ellen. A 
gyümölcs1f.akarholineum-0t csaikis téli 
perm.etezésre lehet használni. A perme-. 
tezést tehát 1 ügyfakadks előtt kell el
végezni 

a) 60 kg kátrányolaj, 
15 :kg sötét g:1Janta, 
3.5 kg olajsav, 

7,5 kg n4tronlúg (30° Bé). 
A gyant.át kevés kátrányolajjal ösz

szeolv.asz.tjuk, majd hüzzáadjUJk a ma
raJdék kátrányolaja.t, valamint az olaj
savat. Most 1keverés közben h-0zzáadjuk 
a lú.got~ .amíg az olaj.sav és a phenolok 
el v-annak •szappanosítva. A gyümölcs
ifa-karbolineum legf.ontosabb minőség
beli kritériuma az, hogy vízzel hi,gítva 
tartós -emulziót adjon·„ Ewn oknál fog
va jó karbolineum előállítáisához gy.a
kurlat szükséges„ Az arány.számokat a 
nyersanyag minőségének megfelelően 
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50 gyantaola,j, 
0,5 parakautsuk-oldat, 
5,!l oltott mész. 

A :kereskedelemben kapható haszná
latia kész he1nyóenyvek közül a leg
jobban az ~>\. venatius-féle Sotor-hernyó-· 
enyv vált be. Hasonlóan gyári te1·mék 
a Hibcrna-Chinoin, 

l{éukészítmények„ 

változtatni kell. Leghelyesebb valami- 1 

lyen a gyakorlatban régen bevált ,gyári j 

márkát ha,sználni. Itt is elővigyázatos
nak kell lenni. mert a gyári készítmé
nyek sem adnak mindenkor jó emuI
ziót. Legi•smertebb .gyümölcsfak.a,rboli
neun1 az Avenarius-fé1e Dendrin, 
amely már több mint 25 éve van forga
lomba.n és teljes mértékben megfelelt. 
Hasonlóan gyári termék az Enda-· 
Chinoin„ A növénybeteg-Régek elleni védeke

zésnek a kén és annak ikészítményei 
elsőrendű szo1gálatok.3;t teljesítenek a 
különböző ,g.omhabetegségek ellen. ~>\. 
kén alkalmazásának legeg·yszerűbb 
módja a gyün1ölcsrf.áknak ilL a szőlő
nek finom kénporral va.Ió bepo1ozása. 
i\_ kénpornak őröltnek kell lennie és 
nem kénvirág;:nak vag·y esetle,g praeci
pitáltnak. A kénnel való porozást első
sorba11 a szőlő ill. a gyün1ö1csfá:k liszt
har1natja de ezenki vül a gyümölcspe
nész (monilia) ellen használják. A kol
loid kén alkalmazá:sa annak finoma:bb 
eloszilása n1iatt, valan1int azért, niert 
vízben kellő n1ódon eloszlatható és így 
porozás helyett pe1111etezni lehet vele, 
előnyt nyúj1t. A kénnel való per111ete
zés azért előnyösebb, mert a kénpor 
durva elos,zl.ású és íg·y kevésbé hatásos. 

Hangyapusztító szerek 

A hangyák pus~tításá1a legbiztosabb 
sze1 naftalinnak benzinben való ,oldata. 
Ez oldatot a hangyabolyba, avagy a 
hangyatanyákhoz vezető repedésekbe 
fecskendezzük. Célt érhetünk naftalin 
éo.; rovarpor ikeverékének .fölszórá'Sával, 
vagy petróleuni, terpentfnotaj stb .. föl
ör:rtözésév.el i·S. Éléskamrakba méz va.gy 
szirupnak kevés élesztővel vagy ko
vásszal való friss keverékét rakjuk 
szét. Az e keveréket faló hangy.íik el
pusztulnak 

Hernyó enyvek„ 

Gyün1ölcsfák he1nyóká1tevői elleni A kén .a1k.almazásának 1násik inódja 
védekezés célját szolgálj.ák a hernyó- a poly-sulfid kéntartaln1ú anyag.okkal 
enyvek, amelyeket olyanmódon alkal- való permete7Jés. Ezen anyagok közül 
mazunk, hogy 4-10 cin szélességben a legegyszerü-bb a kénniá}.,Ez azonban 
egy papircsí,kra kenve a fák törzsé1e ig.en ingadozó össz.eiételű és e1ősen al
erősítjük. A fák törzsén felfelé mászó k·alikus .. Ezzel ellentétbe1t a kaliforniai 
hernyók a ragadós hernyóenyven meg~. 1 niészkénlé ikitünően be.vált. A n1észkén
ragadnak. A he1nyóenyvek lényeges lé lénye,g·ile.g ogy calcju1n poly-sulfid és 
tulajdon,srága az, ho.gy ragadóssá,guik_at thiosulfát oldat. Ennek hátránya· az, 
hosszú ideig kell mewtartaniuk. A her- hogy csakis ·oldatban állítható elő, az 
nyóenyvek összetét-elükre nézve két oldat pedig csa1k korlátoltan ta1 tós .. -\z 
csoportr.a oszthatóik: kátrányos és nem oldat szállítási íköltségei i.gen nagy.ok 
kátrányosak. A nem kátr.ányosa:k mi- és en1ellett a kén benne jórészbc.n ha
nősége jobb, r·agad6s1ságuíkat sokkal tástalan thio.szulfát alakjában van je
hosszabib ideig megőrzik. Konziszten- len. A n1ésZikénlé hát1·ány-ait szerencsé
ciájuknak olyannak kell le-nni, hogy .a sen küszöböli ki a Bayer-.féle Solbar, 
nap melegétől ne legyenek hígfolyó- am.ely összetételére nézve hariumtetra
sak, viszont a hidegTtől ne váljanak túl sulfid. A Solbar korlátlanul ·tartós szi-
merevvé. lárd por, amely vízben könnyen oldó-

a) 700 fakátránnt, dik. 
500 pyantát és A n1é.szkénlé lisztha11nat (szőlő liszt-
500 kál~szawan,t összeolvasztunk har1nat ellen keyésbbé), monília, S·ZŐ-

és a.z egész tömeget lölevélf.odrosodás, baracklevélfodroso-
300 halzsírral ifelhigítjulk. dás, a iköszn1éte an1eTika-i li.sztharn1atja 

b) 500 fekete szurkot összeolvasztunk stb. ellen alkalmazható. A Solbar ba-
WO sűrű terpent·innel és riun1 tartalmánál fogva varasodás 
375 lenoiajjal felhigítjuk (fusicladium) és I'ágóiovarok ellen is 

e) 500 gyanta„ bcváit. A mészkénlét téli permetezés-
IDOO disznóuír. hez 3-5-szörösre hígítva, nyári per-
2000 olajsav„ metezé-sh-ez 40-szer es1·e higítva haszná-

d) 30 nnanta, Iandó, feltéve, ho.gy 20 fok Bé-s mész-
40 repceola,j, 1 kénlé áll rendelkezésre. 
20 disznózsír, j A szőlőperono.spora, ·szürke éS f.akó-
1(1 káUszappan., j rothadás, fusicladium leküzdésére réz-

100 fakátrány. : kénpori sw-kás használni, an1ely ko1n-
eJ 50 gázolaj, 1 binált réz- és kénhatást van hivatva 

! 
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kifejteni A ré~énp-01 ok iézgálicta1-
talmú .3-10% k-Ozt ingadozik és lénye
gében calcinált rézgálic, porrá oltott 
n1ész és kénpor keverékéből állanaik. 

,_-\ kaliforniai mészkénlé Blőállítása 
következő módon történik: 

50 I vizet egy 75--100 .l-es vasüstben fel
n1elegítünik. Amig a víz melegszik, egy 
faká.dban 4,8 kg meszet az üstből kivett 
·vízzel megoltjuk (lassan.) Egy mási:k 
kádban a 9,6 Jr,g kénporit u.gyan-csak az 
üstből vett vízzel vastag péppé kever
jük. A mésztejet a vasüstbe öb.lítjük 
úgy, hogy a kavicsok és a homok a fe
néken visszamara-dj,anak. A kénpépet 
Jmsonlóképen beleada.goljuk. Ha min
den az üstben van, a folyadékot 1 órán 
át főzzü,k Az elfőtit vízmennyiséget Pó
toljThk:. 1 órai főzés után a folyadékot 
ülepítjük. A sötét vörösbarna folyadé
kot leöntjük és 2() fok Bé ,gfüűségre hi
gítjuk. 

A kereskedésben kapható gyáli kén
készítmények közül le·gf.ontosabbak: 

Solbar-Ba11er L G. Farbenindustrie 
A.„ G. Leve1·kusen). 

Elosal-Höch't (I G. .Farbenindust· 
1 ie A. G. Höchst a/M. 

Oidol (Degesch Frankfurt a/M 
Sulf or ol-Chinoin. 

LeYéltetvek elleni szerek„ 

_..!\_ levéltetvek lekü.zdésé1e szDl.gáló 
szerek közlll a nikotin, a quassiakiv,o
nat vált be pern1.etezés alakjában„ Ezek 
uen1csaík levéltetvek ellen, hanem pajzs
tetvek, hóll' a.g!ábú (thrips), szőllőmoly 
stb .. ellen i-s beváltak. Szőllőmoly ellen 
a pyrethJun1kivonat is felhasználható. 

a) 10 1 melegvízben feloldunk W kg 
kenősz.appant és az .oldatot 90 1 vízbe 
öntjük Ebbe az oldatba dohány!úg'ot 
(<lohánykivonatot, Thanatont) adunk, 
Jnég. pedig, ha a T han,aton 

4%~os a kg-t, 
6%-os 2,25 kg-t, 

10%-os 1,35 kg-t. 
A Thanato'nt niikotinszulfáttal is he

lyettesíthetjük olymódon, hogy 100 kg 
'Zappanoldathoz 130 g nikotinszulfá
tot adunk 

b)Nikotinos bordói lé: 
6\) ;J vízben feloldunk Y, kg rézgálicot, 
10 1 vízben elkeverünk Y, kg oltott 

1ueszet és ezzel a rézgálicot közőmbö
sítjük, an1íg a la.kmuszpapir kékülni 
kezd. Ezután 

10 kg melegvízben feloldunk lY, kg 
káli.szappant, 

10 1 vízben az a) alatt megadott Tha
naton mennyiséget vagy nikotin,s-zulfá
tot. A bordói léhez először -a szappan
oldatot, majd pedig a nikotinos oldatot 
öntjük. A lét 100 kg-ra kiegészítjük 

e) Quas.sú:i főzet.: 

2 quassia forgácsot 
100 vízzel fellfőzünk és a főzetet 24 

óráig állani hagyjuk ·és a szű:rt főzethez 
2 káliums·zappant és 

100 viret adunk. 
d) Pyrethrwnos szappanoldat; 
3 kg kenő,szappant 10 1 melegvfaben 

lassan feloldunk és lY, kg tis,ztaés friss 
pyrethrum-port .keverünk bele, úgy 
hogy kezünk között belesúroljuk. A ke
veréket azután 00 liter állott vízzel fel
higítjuk. A pyrethrum-por hatóanyaga 
illóolaj, ezért ügyelnünk kell arra, 
hogy mindig friss port haszn-áljnuk. 

l\._ gyári i.eTmékek 1közül ismertebbek: 
a .synthetikus niikotinhoz hasonló há
zist tartalmazó Venetan (L G. Far<ben· 
in-dustrie A.-G., Bayer Leverkusen) a 
Morsaphid (Degesch Frankfurt a/M), a 
Thanol-Chinoin és a Thomilon (I G. 
Farbenindustrie A.-G .. , Höchst) 

Légypusztí tó szerek„ 

Arzéntncntes légypa.piros.~ 500 forró 
vízzel készült tö1nény kobaltchlorid-ol
datot 30 barnacukorral n1egédesítünk s 
e keverékbe enyevezetlen barna papi
rost áztatunk bele. _A._ p,apir-szeletek-et 
szárítjuk és használatkor megnedvesít
jük. 

b) 2()0 fölap1ózott quassiae !ignum-ot 
1{10!} vízzel vízfürdőn egy órán áit pállí
tunk s a szüTedékh-ez hozz.ákeverünk 
100 mézet és 200 alkoholt. 

e) 60 quassiae lignum-ot és 30- piper 
l<mgum-ot 5ű~ vízzel 250-re főzünk s 
hozzákeve1 ünk 40 szirupot.. 

d) 5 na,triurr1 ca.rbo.nicun1-ot .és 250 
quassiae lignu1n-.ot 1000 vízzel egy óráig 
pállítun.k s 250-re besűrűsítve szűrő
papiros csíkokat n1ártunk bele s ezeket 
zsinórra -a.ggatva szárítjuk. 

Régebben ar.zéntartalmú légypapiros 
is v·olt használatba,n. Ez papirszeletek
nek 10 Solutio -arsenicalis F.owleri, 30 
szirup és 15-0 vízzel való Jrieverése útján 
~észült 1folyadékba való bemártása :és 
szárítása útján készült 

Alkalmazzák ugy.ane célra a hányta
t·ó b-orkövet is: 1 liter quassiafőzetben 
10 tartarus .emeticus-t oldunk, s ez ol
dat.ha ,szűrőpapiros-s·zeleteket rnártoga
tunik. 

Igen jó sz-ol,gálatot tesz a legyek el
len frj.ss r ovarpor szét·szór ása is. 

Légyenyv„ a) erÖ-sen „ragadó lég·y
enyvet 30 hegedű-gyanta, 19 lenolaj és 
1 rész sárgaviasz összeolvasztása útján 
nyerünk. Előbb a ,gyantát olvasztjuk 
meg, ha meg-olvadt, h-ozzáadjuk a viaszt 
s végül a JenoJaja;t és megszűrjük. A 
túlhevítést kerülni kell, hogy a viasz
n.ak a legyeket csalo.gató méZismga 
megmar.adjon. E lépet va,gy fa- és bá· 
dogdóbozokha rakjThk:, vagy · papirkú-
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pok1.a, vesszők1e, zsinegeki-e kenjük. 
b) 500 fehér vagy világos gyantát, 

OOO oleint, vag·y disznóz·sirt, 100 terpen
tint a tűzön i0ly n1ódon olva-sztunk ösz
sze, hogy a fölaprított szuvkot vagy 
gyantát 80 fok fonó zsírban oldjuk, 
aztán a tűzről eltávolítva hozzáadjuk a 
terpentint s 1kihülésig keverjük. 

e) 150 hegedű-gyanta, 5iJ lenolaj, 20 
1néz 

d) 100 hegedü-gyanta, 50 terpentin, 
5(J Tepceolaj, 10- méz. 

e) Fölülmulhatatlan jóságú légy
enyv készíthető állítóla.g a köv-etkező 
inódon: lenolajat vasedényben, .legcél
szerűbben a szabad ég alatt, addig fő
zünk, a1níg meggyúlad Ekkor égni 
hagyjuk tovább n1indadtlig, mig egy 
ki vett csöppje szálasan nyúlóssá vált. 
H.a túlság:os sűrű lett az enyv, akkor 
kevés terpentinolajjal felbigítjuk. Csa
logató an;y agul a főz.és után kevés sár
ga viasz is beleolva.sz.tható. 

f) Kitünő készítményt szolgáltat ál
lítólag a következő -előir.at is: 50 -0leum 
sesa1ni-t összeolvasztunk 110 colopho
niun1 crudurn-maL A„ hozzávett gyanta 
sötétbarna szinű legyen 

Molyirt.ósze1ek, 

Molypa.píros„ 
250 ecre.sin-t n1egolv.aszt,:a 
450 naphtalin-i kevei ünk hozzá, niajd 

20 euka.lyptol-t és Tégül 
1-0-0 alkoholt .. 

i1i.szgyökél:· és 5 k.án1for po1át 2 fahéj
olajjaI illatosítjuk.. 

b) 1 capsici pulv .. , 4 naphtalin pUlv„ 
5 rovarpor. 

e) 3VOO naphtalin, 1000 carnplwra, 2 
ku:niarin, 10- nitrobenzol. 

d) 2 naphta.Zin, 4 cam.phor, 2 al„ cin
naniomi, 2 ol. eucalypt.i, 10 herb„ pat
chouli plv., 5 1' hizom. valerian. pulv., 
2 herb„ nicotianae pulv„, 5 rhizoni. iridis 
pulv., 5 rad. sumbuli pulv. 

M olyűző-tea: 
10 patchouli herba, 
20 rosniarini folia, 
20 thynii herba, 
20 salviac folia 

keverékét átitatjuk a következő oldat
tal: 

2'Ü naphtalin, 
2 1nirba1i~ola}, 
5 tel'pentin-ola}, 

50 alkohol. 
A teát ap1 ó zacskókban a 1u,hanemű 

közzé r.a,kjuk. 
b) 50 salviae folia, 50 la>andulae flo

Je,s porát bepe.1·n1etezzük 1 pacsuliolaj, 
5 ikán1for és 10 nafta.linnak 40 benzinben 
való oldatával 

M o/y.szc;z. (Mol, tinktúrn.) 

20. naphtalin, 
20 karbolsav, 
50 terpentinolaj, 
5 pac(jul'iola,j, 
5 1nirbanola,j, 

A n1egol\ adt ke-ve1éket ilató.spapí1osra 85(} alkohol. 
ecseteljük. E tinktú1·ába .szű1őpapi1os-szeleteket 

b) 50 ce1esin, 50 can1pho1.a, 100· naph- 111á1 togatunik, n1elyekct a l.'uhanemű 
talin-t összefözunk s 10 olcun1 patcho- közzé r·.akunk 
n!i-t és ,o1eu1n, r-0-s1narin~~.t aq.unk hoz-· ,

1

. b) 80 terpentin?laj, 2D, szegJűszeg~laj, 
za. Itatos pap110..sra ken,Juk fo] 2ű- herga.1n.otto]a3, 40 kam1for, 300 tinc-

ce~ !sf>io ~~iof !~~i:.l.·oJ50ke~~~-~klta~efgg ! tu~j 2ia 1;~ig~~11~~aj~kiÖh~?~zmarinolaj, 50 
len1ezcn elsin1uló szű1őpapiros1.a ken- kán1for, 100 n.afta]h1, 4-00 benzin. 
jük. ,A nH:~~Y.~á1 .~1re1~~ preventív intézke-

dj lűO naftalin, 5(} k.á-n1fo1, 10 1 ozn1a- ~e?ek J;:ozott knlonos fi.gyelen1re !arthat 
1h1olaj JO pacsuliolaj. 1.genyt az Eulan-BaJJer alkaln1azasa. Az 

' , . Eulan-nal in1p1 egnált szöveteket a moly 
lVa-ftalinos pa.piros; Ke-~res cc1esin- nem tán1adja ineg 

nel összeolvasztott naphtal1n-ba szűrő-
papi1os .szeleteket inártogatunk„ 

i\Taftalin-kánlfor: 4 naftalin, 2 ká1n-, Növényvédő szerek arzén-tartalommal. 
for 

1 

A g·;i,. ü1nölcsf.ák és a szőlő1ágó rovar-
1 kártevőinek elpusztítására arzéntartal-

llf ol.yűzőpol .: 1 n1ú szereket használunk,. Az arzén mint 
100 ]Jacsulifü, gyorn,or1nél'e.g pusztítja el ezeket .a kár-
50 va-lériánagyökér, tévőket.. i'i legrégibb e1re a célra s:wl-
40 kámfor, g.áló arsenkészítn1ény ,a schwein.furti 
50 iriszgyökér porának keverékét zöld„ A schv.:einfurti zöld azo.nhain ig-en 
1 pacsuliolaj}al ingadozó össiietételű szer, aimiér.t is al-· 

illatosítjuk„ 1 k.aln1azása biZJonytalan. Hasor1l·ó szer, 
b) 5ü szeg.fűszeg, 100 feketebors, 100 de á,JJandóbb öss"etételű az Uránia zöld, 

quassiafa, 20 an1moniun1-ka1bona.t, 2() ,-amelynek a1zénessavtartaln1a 50----6()% 

r 

~ 
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közt ingadozik. Az ü1ániazöldből a' b) Báriuip.k·ar.~onátot ,egyenilő m~n:r
k9''et~~z? oldatot használjuk pe1„n1ete, 111~;-isé,gű sa~ttal osszegyurun.k. s le_peny-
zes cebana: kekke alalntu*., 

100 l víz i cJ 500 disznozsir, 
60 g Urdnia. zöld, ·j 5 szalicilsav, 
60 g oltott mész. . .. , i , 1 drb. hagyma, 

Az egészet jól c1k-cve1Juk. A messze!! ::>0-10:0 1narhafa.ggyu,, 
·i;:-aló semlegesítés okvetlenül fontos, ! 500 báriu-1nkarbonat„ , 
n1ert különben az Uránia zöld _perzseli! j\z apró darabokr.a vagda~t ha.g~ymat 
a növényeket.. Egyéb, b~et:egségek el}e?-i j a zsíyb.an s~~-étbarná1~a _pirítJuk, s azt~n 
egyidejíí_ Yédekezés ce]Ja1ra az Uran1a ! hozzak.cveT1uk a. szal1c1lsavat es a ba
zöldet 'ho1dói lével szokás kom,binálni) riu1nsót. 
ol3'"111ódon h-0-gy a 10{1 1 víz helyett ·1 H:agJ-'n1a h.e1yctt scilla ntal'iti?na-t 
ug·yanann\~ hordói lét vesz?nk. . , aj,án11atos h~sz1:álni, :n;ivel ~rő_s m~1reg-Per111et.ezes helyett porozassal 1.s ve- ke·nt hat. N ovel1 a hat ast meg· aO 20%-os 
(lekezhctünk a rágórovarok ellen, rné- : rézacet·át oldat. , , 
reg. · g-:. anánt arz,énessavas óln1ot vagy 1

1 

Ké~i e_laqásban L':i 1\i~dh~t.ó egei·: es 
c-alciun1ot hasznalva. pat.kany1rto szer: liszt es egetett gipsz 

~11.. forgalon1ban lévő a1zénta1 tal1nú 1 eg~y-enlő n1enn-yii.ségének ös.szekeve.ré~e 
lHC'Tniclező szerek 1közül az Arzola-Chi- útján készíthető. E keYeréket keves 
noin és a 1\Tosprasen-Höchst en1líf.endö 1 olenni anisi-vel lehet ízesíteni. A pat
ineg, az utóbb.i rézt.artahnánál fogva j! kányjárta helyekre ikil'akott porhoz 'Ti
nrronospora ellen is véd A po1·ozó sze- z-ct is kell he1lyezni. 
i·ek közül az ..:1reti·in-Bayer és a 11.folex- 1 A scilla egy.en1lő súl;v1ész p-e.csenye
('/duain hí1 "jc}{',ntőséggeI : zsírban ki.sütve eg:yn1a.gáha11 is haíha-

i tós egér-, patkán~r111éreg , , 
Oltóviasz 

Ce1 a a1 bor ca. 

i :i\iérges .anya.g-0kat tartal1nazo ege1·
és patkányírtók -arzénnel, strychnin
nel, kőrisbogárpor-raI, hánytató borkő
vel készülnek: pl. kaliu1n stibio-tartal'i-

·ÍÜÜ g fenyőg-"7- antú.t a ncdvr;o;ség elpá·· cun1, anisning. cu.k-0rpo1, öúzaliszt és 
1 olgúsájg-, főziin~ ~ hozzáo],:asztu11k faszénpo1· keveréke, vagy 10% kőris-

200 g .<;a1·ga 1:1a<;~[. bogárport tarta.Jn1.azó inalátaliszt n10-
:!00 g terJ)entni.t es su-szsp1„itte1] -s kö1nényo]ajjal illato.síiva. 

50 g dis:z'nóz.~írf.. . „ . J1nvr<'.Qnált 111agvak.:· Egérírtás cél-
1).- kL1Yere,s .'kozben k1hult 1.·1:;szt for·· 1 jai1a kedvelt 111ódszer búza- vagy inás 

1_1ia.kba g~ n1.1uk .vagy i·u.dakka sodox~ 1 n1agvaknak ine.gfelelő n1érgekke], val_ó 
1uk.. i111pre.gnálása„ Ilyen :hathatós egern1e
. b) ;175_ cc1 esin, ~75 .g?~nt~, 290 te1pen_-

1 
re.g az arz.én: 20. árzénessavat, 20 hamu

t_1n, vO l epce o]a.J An1l1nsargaval meg- 1 zsírral k.evés vízben .f-orra1áss.a1 oldunk, 
festjitk. , . 1 s oldódás után vízzeJ. 333-ra egiészítjük 

e) 100 gya~ta,, 150 . .sarg·a viasz va~y 

1 

ki.. Ez .oldatban, in-ely,et anili11nal meg
ceres1n, 150 )ap~n v1as~~- 240 t·erpent1n, .f.csthetü.nk, 30'--40 órán át. ·szemes bú-
3{1 seb-:;111. Sargara fes!Juk. . zát, rozst vagy zabot -áztatunk_. -s ha a 

d) 8a0 gyanta, 150 sa1ga vazelin„ At-: folv-adé.k fö]szív6dott a m.a.o-vakat eny-
tctsző. , , . i he ·hőnél ·szárítjuk. Az egér~lyukakat 
. Fo_lyekony oltovia~z„ Gera arbor.ea ·1 előző nap bet.aposva, másn.ap minden 

~fqu.ida: 500 g:ranta ~s 50 _ses~.m ol~Jat újonn:an ,kapart lyukba ·egy teáskanál
osszeolvasztya, hozzak·evergetunk ::>0- 1 nyi búzát szórunk ,s a lyukat 1földdeil 
200 denaturalt szeszhez. betömjük Ez eljárivst egy hét mulva 

,b! 600 gyanta, 50 sebum, 350 denatu- megismételjük. Kényelmesebb módja a 
1 alt ,szesz. inér.eg e}helyiezésének az, ha méregrakó 

e) @!O ,gy.anta, 1~0 foke,te szu~·ok, 50 puskákat használunk. Eook segitségé
lenolaJ, ~5. terpent1n, 60 sarga v1asz, 165 veI hajolgatás é.s paz:arlás né1kül ilerak
den.atu1alt .szesz hatjTuk az eg.ér-lyukaikha a mérget Kü

Patkány- és egérpusztító szerek. 

5 báriumkarbonátot, 
1 cukrot, 

20 kenyérbelet 
eg:venletesen összegyúrunk s 100 labda
csot vagy lepénykét .alakítunk belőle 
A természetes baryt -e -célra nem ailkal
ma.s, A k.enyérbél ne legyen -se 1Sava
nyú, se nagyon friss 

lönösen a mezei egerek írtásánál fon
toE": ez. Ugyanily célra ,strychnin-.sók is 
alkalmazhatók. 

Az arzént foruti célra Jis.zttel. szirup
pal, anisporral vagy olajjal és glice
rinnel á 0.05 arzénsav:tartalmú s rna
lachitzölddel festett labdacsok alakjá
han is ha,sznáJják iegérmérge-zésre, pat
kán:ymérgezésre pedig 5-IQ •százalék 
arzé:ntartalomm.al liszt, 21sír és szirup
pal készült paszta alakjában 

H -"'~~.JL. 

i..1111111111 ______________________ ... ----------------------------
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b) 100-, arsenicum rubrun1, 400 cuprum 1 kén, 
sulfuricum. 30 liszt„ 

A mér„gezertt búzát egerek, patkányok, 30 cukor, 
varjak, verebek ,stb. mérgezésére hasz- 6 .semen sinapis, 
nálják„ 1 oleum anisi. 

Foszforos paszta .. Foszforos labdacs. Nem cél,szerű a kénhez adogatni fosz-
Electuarium phosphoratum.. Pasta f.ort, n1int Dieterich manuáléj.a előírja, 
phosphorata. A foszforos paszta és mert ez esetben esetleg robbanás állhat 
fos:z.f.oros labdacsok előáhlítására ré- be. A foszfor m.a:gasabb kéuv-egyiiletei 
gebben a foszif.ort víz alatt(+ 44°) meg- ugyanis vizwl kénhidrügén k·e1etkezése 
olva·sztva, Ii.szt hozzákeveiésBvel dol- inellet.t bomlanak. 
gozták föl. Ez előállításmód célsrerűt- A fosz,forrw-k szénkénegben való oldá· 
len és veszedelmes. A forró vízből sát i-s ajánljá1k, pl. 3 ·foszfort oldunk 12 
ugyanis az egészségre ártalmas fo.sz- szénkéne-gben s oldatát hozz:áad,juk 75 
furgőzök szállanak föl, .sőt kevergietés zsír, 75 liszt, 4ú- repceolaj és két csepp 
közben foszfordarabkák kerülhetnek ánisolajból készült péphez; rngy: L 3 
felszínre, s ezek meg.gyulladása bal- arabgummi, 2 tra.gac.antha, 460 víz é.s 
eset€iket idézhet e.lő. Ezt a készítésmódot IL 160 liszt meg 600 vízből külön-külön 
teljesen mellőzhetjük, bár elég célsze- készített és ÖSS'ZJekevert péphez. 
rűen módosíthBJtó akkép, hogy a forró Ez az elö.állít;á.smód szintén veszedel
víz alatt n1e.g-olvasztott foszfort zsira- n1es, mert a szénkéneg tudvalevőleg 
dékkal, pl. ricinusolajjal, vajjal vagy n1aga is rendkívül gyuléko111y, a vele ké
ola.isavv.al keverjük el, s azután kemé- szült f.osz.for-ol<lat pedig annyira, hog:y 
nyítőt és annyi forró vizet adunk hoz- 1 ha itatóspapirt mártunk bele, a szén
z-á, hogy egy-enletes ·SÜIŰ pépet kapjunk. , kén-eg elpárolgása után visszamaradó 
Pl.: finon1an eloszlo,tt foszfor a levegőn ön-

20 forró víz, ként meggyullad. 
5 fo-szfor, A foszf.orüs készítménveknél liszt he-

30 ricinu.sol.aj, 1yett kuko.rica,szár.törm'Bléket js lehet 
30---4(} amylum Ma1 an;thae. használni, mert az egerek azt nagyon 
A foszf.ort sziruppa.I 1granulálhatjuk szeretik. 

ol~módon, hDgy 1 rúd foszfort 2 tö- A foszf.orkészítmények cs.ak friss ál·· 
1neny cuki0.r.sziiruppal me,golva,sztunk s lapothan alkalmazhrutók sikerrel, n1ert 
kihűlésig rázzuk (Granulált foszfor„ a foszfor levegőn eloxidálódik és ha-
Foszforszirup„) tástalan fos~forsavak•ká alakul át. 

E foszforos sziruppal készítjük a Baktériumos egér- ép patlcányírtók;· 
foszforos pépet olykép, hogy 10 fasz- Ezek lényege az, ho.gy az egereket és 
forszirupot 25 zsírral, 35 búzruliszttel, patkányokat olyan baktériumokkal in-
30 vízzel péppé keverünk. K.onz.erválás ficjál,ják, amelyek az e]Ilberek és álla
'.léljából hozzákeverhetünk még: 2.5 al- tok szempontjából teljesen ártalmatla
ikohol és 2.5 .glicerin keverékében ol- nok. Látszólag sikerüilt is ilyen bakté
dott 0.3 szalicilsavat s esetleg Oi05 anis- riumokat taláLni, azonban a gyakorlat 
olajat is. azt mutatja, hogy a has=ált typhus-

Ifoszforos paszta kénnel,. Teljesen ve- bacillusokkal nem 1ehet megfelelő 
szelytelen a foszforos labdacsok előáJ- eredmén;-•eket elérni, mert a patkányok. 
lítfa.sa kénnel A foszf.or és kén ugy.anis i1letv.e eger.ek elég gy-orsan immuniz.á~ 
mar alacsony hőifoiko:n egyesül s a P.i. S lódnak.. Ezenkívül az.onban kiderült, 
é~ p, S vegyületek folyékonyak és liszt- hogy az ember szempontjából sem tel
peppel egyewletesen elkeverhetők Pl. jesen ártalmatlanok ezek a baktériu
vízfürdőn m[.ntegy 65° O-ra melegített mok, lniután virulenciáju.k néha annyi-
300 vízben megoÍvas•turrk 60 foszfort, ra felfokozódott, ho.gy emberek és ál
hozzáad~nJr 10 sulfur depuraturno.t. latok is megb€tegedtek tőlük A bakté
A kevereket 25~5 fokra hűtjük s hoz- riumos készitmények tehát végered
záikevergetűnk 500 lisztet, 100 zsírt 50 ményhen telfosen meirbízhatatlanok és 
borax.o.t, 0.5 .szalicil.s.av.at és labda~sok- nem veszélytelenek„ 
ká dolgozzuk föl. A kereskedésben kapható gyá1 i elő-

Kisebb mennyiségek előállításánál a állítású egér- és p.atkányírt6szerek kö
f~rró víz mellőzhető: 6 .g foszfor, 1 g zül .a következők .említendők meg: 
ké!1llel, pl. 30 g húleg víz alant üveg- Zelio-Bayer. (L G. Farbenindustrie 
mozsárban a pisztilussal ütögetve köny- A.~G .. , Leverikusen) Abszolut bizto•an 
nyen összedörzsölhető. ható szer, melynek hatóanyaga a Thrul-

Ha a víz mennyiségét fokozzuk ' 30 lium.. Egerek ellen a teljesen impreg
helyett pl. 60;-70. részt veszünk pasz- nált búzamagvak, patkányok ellen a 
tát kapunk: ' Zelio pag.zta alakjában aikalmazandó, 

5 f.oszfor, Sokial-Bayer (I. G. Farbenindustrie 
30 víz; A„-G,, Leverkusen): Méregmentes házi 

1 
1 
1 
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Poloskairtó szerek. és n1e.z.ei egé1í1 tószer, melynek, ható
anyaga egy a. t~eo.brom~nolhoz .e~ cof-
feinhez 11.asonlo xanth1n der1vatum. 100 dohány, 
Házi egerek ellen impregnált búzamag- 1-00 rova"Tpo1 és 
vaik alakjában, mezei egerek ellen le- 1000. alkoholból 
pény alakjában alkalmazandó. ikészült tinkturához h-0zzáadunk 

A1 valin-Chinoin: Korlátolt ideig tar- 75 karbolsavat, 
tós, foszfortartalmú kuko1'icatörmelék 5 citromolajat. 
készít1nény, Ecsetelésr.e. 

JJ.urol-Chinoin: Strychninnel impreg- b) 100 káliszappan, 800 víz, 5() glyce-
nált, édesített búzama.gvak. rin, 5Ü' petroleum. 

CUlon-Chinoin.: Scillatartalmú mé- e) 2()0 lillliszappant 650 meleg vízben 
oldunk, hozzáadunk 50 terpentint, 100 iegn1entes szer. k h··1· · k -~~1-

_Aqrária.: Sci1latartalmú húsk-onzerv„ petroleumot s i u es1g eveIJL.lJA.. 
d) 95ll ecetsav (80%), 50 karbolsav. 

Horn (Degesch, Fra.nkfurt a!M).: Me- e) 500 benzinben oldunk 5Q naftalint 
zri egei ek ik.i:füstölésére szolgáló ikészít- 8 az oldatot elegyítjük 450 .sz.éntetra
n1ény, an1ely a -cél.nmk megfelelő füs- kloTiddal és 5-10 oleum citronellae
tölö-patrÓn{lk alakjában [kerül forga- va.l. 
lon1 ba. Alkalmazásához egy egyszerű f) 0.2 alk.annin, 100 .naf.talin, 2() „ kar.
füstölő-készülék szükséges, amelybe a !Jolsav, ~.O .sabina-olaj, 20 kakukfuolaJ, 
nieggyújtott pat:r~ónt belehely.ezdk. , 1 4l'•J petioleum 

Ratimors, Perirnt, R. M„ 16, stb„ ne- ~ poloskák kiírtása a butorokból és 
,, c'n Lakt-ériu1n-0s eg.ér- és patkán·yírtó- ht lJ iségekből igen nehéz feladat; főleg 
sze1ek kerültek forgalomba azé1 t, mert a peték és az apró ivadék 

_A.z összes egé1- és patkányÍI tószerek nehe~en h-o~záiféThet?k . a f,alak, búto
t (~kf'lléke a. 1negfeJelö íz, i11crt ,ú~y 3;Z rok es,~adlok repe?ese1be1_1 Agynemű
f'"·erek 111 iut .a patkáu~"Ok 1·e1Hlk1vul ke-, rol eluz1 a pol9skakat ,friss rov~rpor 
n~ c-sek' és a 1osszízü an;-,·agc.kat nem: gJ a.kori fölhintese A butorok, szet,sze
t;zik nieg. }{ülöuösen a pntkánJ,oknál <lett ágyak repedéseib.en ka~·bolsavval„ 
k<·ll c1·1e a körühnény11.' iig)""<•lni.. A ki- naftalinna•l, polo-sikat1nkturaval valo 
}H 1, ezett esalétiket kézzel sen1 szabad isn1ételt be.ecsetel.és vagy hefecsk.ende
JJJC~"érintcni n1ert :a patkán)' 1110gérzi zés pusztítja e.J a poloskákat.. 
és ~1l'll1 fo.g:Ya·sztja el. ... !\.z egé1 .a mér- ·GyökeTesebb 'irtásmód a polr0skák
o·ezett inagvakat' e{,,rysz.e1 ü.en Jneghá-· nak a zá1,t SZ{lbá11ak k-éndioxyddal vagy 
~1-ozza, ha a héjon kellen1etlen ízt érez cyánhyd1-0gén gázzal való megtöltése 
és csak a n1agvak belét fogyasztja el, útján v.a.ló kiír,tása. A cyánnal , valu 
un1enn1 ihen az 111.egfelelő ízü .. A strych- irtás nagy ·elővigyázatosságot igenyel 
ninnel impregnált rnagv.ak nlinden éde- rendkívül 111érg·ező hatása miatt. 
sítés ellené1e is kesell'űeik, az egér tehát A poloskák elleni védekezés leglénye
Jlleghámozza őket.. 111után az.ouban eb- gesebb k-e.llékc az, hogy a védekezés ál
hPn az esetben a. 1néreg csakis a külső landóan 1negtörténjék, mert a polos
héjjon van, az egér a 1na.g belét min- kftk .a szomszédból újból hev~ndor?l
df'n YeszélY nélkül elf.ogvaszth-atja„ Ez n.ak. Ha pedig az iitás nem gaz.ok ut
a kö1 ülméÍ1y n st1·ychnilies búza ha.tá- .ián történik úgy a m1eg.lévő poloskáJk.a.t 
snssagát 1111g') 111értékLe11 csükk<~utj j]]etőle.g e.z,ek tojásait nem lehet t.elJe-

s·en elpus·ztí tani és a megn1aradtak to

J'etroleu1n en1ulzió. 

.:\.. J1t·t101t:'un1 Pu1111ziú1 qyiiniölc.sfák 
é); szöliJperrnc f( :zé.~·1 e hnsználiák ko
túrnpen.é);.Z, laftÚC'>aflaL (szőlő) stb„ le
küzdésé1e. 

lOfl g· közün,ségt•s háziszappant :felap-
1 ('Z' <l frloldunk 1 1 vízben és .az olda
tot· fl'!fo11uljuk Ezután az edénJ.·t le
' (·sszük a tüz1·ől és a . .szabadban, távol 
a tüztől 2 li1er ].H?i"ro]eunlot keverünk 
bele„ .'.\.. pctrolcu111ot .a tllztő.l távol me
leg Yízbe állítás útján előre fehnele
gítettük„ A szappan oldatot és .a meleg 
pet1oleun1 keverékét addig' kavarjuk, 
an1íg a lé tejfel .sűrű nen1 lesz. Ebből 
az emulzióból 20 litert 100 literre kell 
higítani és így peTmetezni vele 

vább szaporodua•k„ Ez a körülmény te
Rzj indokolttá az ismételt tisztogatást. 

A kereskedelemben kapható haszná-
1] a tra ,kész poloskairt-ó .szerek .közül a 
köv.etkezők említendők meg: 

Certan-Bayer (I. G .. Farbenindustrie 
A. G. J ... everkusen.) 

Mordax (Saccharinfabrik A. G. vorm„ 
Fahlberg, List et Co .. Magdeburg-Süd
Oöl). 

Cirnex-in-Löcherer. 
E hár.om utóbbi ,szer folyadék alak

iában alkalmazandó ecsetelés és be
fecskendezés útján, 

Zyklon B (Degesch Frankfurt aM.): 
Gáza1akhan va1ó poloskairtás céljaira 
öZolgál. Bár cyánhydrogén tartwlmú, 
alkalmazása veszélytelenebb, mint .a 
közönséges cyánhydrogéné, mert olyan 
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indikáto1t ta1taln1az, a111elynek se.gít- 'züsz-ert a n1.a,gYakkal jól elkeve1jük. A 
ségével a gáz jelenléte megállapítható. keverést leg.si1kieresebben zárt dDbban 
Ilyenmódon még eléggé ki nem szellőz- való f.ol'g.atás útján lehet elvégezni„ A 
tetett hely·sége.kbő-1 sz.ármazó balesete- porcsávázás legnagyobb elő.nye az, h·agy 
ket .el lehet kerülni óriási munlraruegta·karítással jár„ El

Svábbogarak irtása, 
rna1·atl a vízho1·dás és a mag\vak·uak 
utól.a{,nos n1egszál'ítása. A .nedves csá
vázásnál a inagYak utólagos fertőzé.s-
nek vannak ikjtéve; ez akár a \•etés -S•tábhogarak irtása arzenes sav, l" k' t' !' f ldb t·· 

schweinfurti zöld, u;i·ania zöld stb. fel- e ott, a- var a ve es u an a ö ·e11 -OI-
hintése által történhetik legcélszerüh- ténhetik_ A porcsáv.ázásnál az utólag-os 
ben, Ezek alkalmazása célravezető fertőzés ki-zárt és egyben a talajból 

,származó fertőzés.ek ellen is vé<l. Igen Ugyan, de sokszor baleseteket okozott, , 
s emberéletet i.s követelt áldozatul. ·sok n1ag.nál a nedves csávázás azert 
Céliavezető az is, hogy ha egy pár hátrán:ros, n1e1 t azokat nehéz rnegszá

héten át naponta rovarport fecskende- i·itani, íg:s- pl. a cukorrépa, len stb 
·· k dl' h' k ' , d, sekbe magvakat 

zun pa ora, eza:go es. repe e „ ~, , „A __ g;yakorlathan használt cSá\-ázósze.:. 
A rovarpo-r-hoz 10/'Ó qu1llayagyoker--· 

1
,· rek .a követk-ezők: 

port keverhetünk. 

]„ J-\i ed 1; es c.sái:-á.zószer ek. 
Hatáso·snak ,n1-ondják a 2% eukalyp- ' 

tus-olajjal keve1t angelikagyökér-port, 
valamint bora.x és cukor, vagy borax 
liszt és cuko1 keverékét, továbbá 5 ége
tett gipsz és 1 liszt •kev,erékét. 

1. _i\_ 1 ézf]álic., bár nagy iné1tékben 
el van inég ter.iedv1c, ne111 ajánlatos, 
n1ert erősen i·ontja a vetőma.g·vak csi

. r.ak-épességét és igy- csökkenti a tern1és
hozan1ot Vetőmagesávázó szerek. 

A .gabonanen1űe.k, zöldségfélék és más 
kulturnövényeken .fellépő beteg,ségek 
óriási ká1 t üküzn.ak, amiért is az elle
nük való védek.ezés elsőrendű gaz;dasá
gi é1 dek. E betegségek közül sok olyan 
van, a-m·ely,ek ikóTok-0zói a vetőmagvak
hoz tapadnak és ily.en módon a vetés 
után a ;magvak egyrésze ki .s0n1 kel, 
in,ásrészük: .beteg tel'mé-st ad, és csak a 
maradék mag tudja a betegségeket le
küzdeni. Ezen a magvakon át terj·edő 
betegségek ellen a Jna,gvak Qsávázása 
útján lehet védeke:miL A csávázás ter
mészetes célja tehát a ·magv.ak·hoz ta
padó kór okozók meg-se1nmisítése. A fel
használt csávázó.szerek leglényegesebb 
1követe-lménye az, ho.g~_r bár a kór-oko
zókat elpusztítják, .a n1a.gvak csiraké
pes.ségét ne ["Ontsák .. V an,nak oly.an csá
vázó szerek, .am-ely.ek nem ho.gy ronta
nák a magvak csiraképességét, bizo
nyos ,serkhtő, ,stimuláló hatást ,gyako
rolnak .a növények fejlődésére, Ez ,a 
körül,mény igen fontos abból a :s~em
pontból, hogy az erőteljesebben fejlő
dő növények ,iobhan kibírják awkat a 
betegségeket, am:elyie.k ellen csávázás 
útján védekezni nem lehet A csávázás
nak ikétféile módja van: 1. nedves és 2. 
szá1-az úton való c.sávázás. A n€d•;res 
úton való csávázás úgy történik, hogy 
a esávázószer.t megfelelő töményság
hen vízben feloldjuk és ezioel az oldat
tal a osávázandó magva,kat vagy egy· 
1szeIŰen megn:edvesítjük, vagy pedig a 
magvakat az oldatban megfelelő ideig 
fürö.sztjük. A szá.T.az v-agy poxcsávázás 
úgy töxténik, hogy a por,alakú cs-ává-· 

~„ Fo11nalin:· 100 1 vízre egyn-eg~·etl kg 
±-0'.1~-os forn1alint ·veszün-k. Szintén eJ:Ő
F>en rontja a -cs-iraképességet. CsúYázúsi 
idő 10 perc 

3 .. Us11ulu1i-Bayer (l. Li- Farbenin
dustrie ~i\ .. -G., Leverkusen): IIig.án~·tar-· 
tahnú 1-:iZe1, .an1ely egynegyed .s·z.ázalé
ikos üldatb.an használandó. Csávázási 
idő 1 óra„ A legrégibb csávázósz-e1, leg
szélesebb alkalmazási körrel 

4,, Tillantin B és C (I. G, Fnrbenin
<lusüie A··G .. , Höchst a/M,): A Tillan
tin B Téz és arzén, a Tillantin e réz, 
arzén és higanytartaln1ú. A r_i_:illantin 
B csa.k a búza kőü-sz.ke ellen jó, a fusa
riun1 és heln1inthosporiu1n ellen a Til
lantin e használandó, 100 1 vízben 2()0 g 
'1'iilla,ntint kell feloldani Csávázási idő 
1 óra. 

5. Gerrnisan (Sacch-a1infab1ik A.-G., 
vorm Fahlber,g, List & Oo, Magde
b ur.g): Higanyta1 tal111ú szer. Egyne
gyed-félszázalékos -oldat. Csávázási idő 
%-1 óra„ 

6. Higo-.san-Chinoin:· Hi,ganytarta:Imú 
csávázószeI. 0,2%--0-s oldat, csávázó idő 
1 óra. 

7, Kalimat (L. Meyer, Mainz): Káli
szapp.anos formalinkészítm-én~'-, amely 
form:alintartalmánál fogva a csiraké
pességet erősen rontja„ 

8. Resinol (Lab-01 1t, Budapest): Mint 
a Kalin1at 

9, Segetan-Neu (Degesch, Frankfurt 
a/M): HigaJly-, 1éz- és ezüsttartalmú 
szer. 0,05%-os oldat esetén a csává'Zási 
idő Yt óra, 0,1%-os oldat esetén pedig 
csaik 5-10 perc 

i 

\ 
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II .. f.Jo1csáiúzószc1el1. 

1. „dbavit (IJ. 11e~ ex, l\ía.inz): Hig·an;i.- -
tnrtahnú szel'. 1 q vetőn1a.ghoz 100-
lJC g veendő. _A._z AbaY'it B e1ősehb és 
biztosabb hatású .S7.Rl'. 

2. Uspulu-n porpác (I G Fa1benin
dustrie .,\ .. -G, leY-erkusen): Higanytar
taluiú szer 1 q yetön1aghoz 300 g 
Yccndö„ 

3. KUS]J('J it 
~~.-G. Höch:->t 
tahnú szt>r. 1 
vee-ndő 

(I. G- li'a1 benindustri-e 
a/l\l :) Réz- és arzénta1-
Cl ,·ető111aghoz 200-400 g 

4. J>orzol (Ühinoin l'L, Buda1Jest): 
11.éztarla lllI ú po1 csávázósze1, an1ely ki
zárólag a búza köiisz.k-e eIIe-n haszná!l
ható. 1 q \ etőn1aghoz 250 g Porzolt kell 
használni. l~jabban JYorzol R n-éven 
higall\ tartahnú szer is van f-orgalom
han. a'i:ne-ly egyéb betegségek ellen is jó 

~i\. köz.epes és g~: eng·.e búza kőűszög-· 
Jcl'tőzése-k ellen az összes csávázószerek 
hal'iználható:k I~rö.sehb fe1·tőzések ese
tén csakLs az Uspulun (nedves és por·), 
a Ge1n1isan, a Higosan, a Segetan-Neu, 
ICusperit, '11ill.antin B é.s C és Ab:avit 
''áltak be. A többj vető111.a-gv11iknál lJR
JJulun (po1 és u-edves), Higosan, Tillan
tiu C, Abavit E, Q.ern1isan, S·eg.etan, 
ICuspelit haHznúlandó A z-ab repülő 
iiszke ellen fo1111a.Jh1ual, Rcsinollal 
vagy ICalhnattal kPll esáv-úzni, a többi 
sze1 csak csökkenti. de n1eg nen1 szün
tet-] a hrt-e:gséget _A_ búza és árpa re
pül() üszke -ellen az e111lített szereIDk-el 
Y nló csá\'Úzús 11c111 seg'ít, 0sa.kis a n1eJeg 

vízzel való CNÚ\'Úzás alkalmas a baj 
lt:kiizdéséTe. 

Vértetű elleni szerek„ 

_A_ vé1 tetű I.eküzdésé1e sz-olgáló szerek 
közt fel kell e1nlíteni a •gJ-TÜn1ölosfa 
karb0Hneu1not, ani-e.ly -a téli permet.e· 
zés a1kalmáva1l a vértet.üt is elpusztít
ja_ ~"'- gyün1ölcsfailmrbülineu111 .irenr véd 
1neg a:b-szolut biztonsá.gg.al a vértetű el
len, Icgg;;,, akrahba.n csak csÖikik,enti a 
hajt, a1ni a többi -heteg-ségek ·ellen egy
i-dejű védekezésnél feltétlen előny. A 
\· (•rtetvek elpusztítás-ára szol:gáló ké
shítn1ényr-k közül felemlíten-dők még: 

úT sti,n-1Jaye1 .: 5-7,5%-os oldat alak
júban perrnete,zéshez, 33%-o.s oldat 
~lakjában pedig· ecseteléshez ha'Szná
la11dó. A vértetye1k viaszos rétegét fel
oldja 

Depon-Höchst,: _,_-\ hígítatlan sze11el 
a száraz faké1get be kell ecsetelni. 

F1 uctusan-Degesclt :· 7-10%-os -oldat
tal pe1 ni.etezui, 50%-os -oldattal ecsetel
ni kell 

Ha a 'ér tetvek el vannak pusztítva, 
úo'\ a vért-etv.ekokozta fa-sebeket ki kell 
ti~Ztítani, éles ikés,sel az egés-zséges fái1g 
ikiYágni és a tiszta sebeket vagy házi
lag kés,zített ,gyii111ölcsrfak,átr-ánnya.1, 
vag~ pedig· Almolával bekenni. A .gyü
n1ö]csfakát1ány besűrített fakátr&ny. 
a1nelyhez a sűrűség növelésére meszet 
szokás adni.. 

VIL T űziiátékok 
Pyrotechnika 

A py1otcchnika kéi i'őTész1e oszlik: 1„ Hadászati py1'otechnika, ahova a 
speciálisan hadi célokat s·zoJ.gáló .külün,féle 1 obbanóanyagokból össz;eállított 
cxplodáló löveg-ck: b-on1báik, ka1tácsnk, kézi.giránát'Ok, l'Öpülő bDmbák, .gyu~tá
sok, időg'yújtó .gyutacsok (.kapszlik), gyújtózsjnó1·.ok stb„ t~!~~~nak. 2, A ·~?ora
koztat.ó va,qy .ovönyo·rködtető vyrotechnilca, amelyn-ek: tuzi,Jatékolc az ossze
fo•rlaló neve. 

"' Az első p,ont a.Iá ta1tozó, 111-0-ndhatjuk en1ber:telenü~ borzalmas 'célok.a~ 
szolgáló készítn1én:vekke.J, itt -nen1 foglalk-0zunk .. A 1n1,ásod1ik csoportba ta11tozo 
készít111ényeket és .azok készítési n1ódját 'hely.szűke miatt csak kivona.to.san 
ism.ertetjük„ 

A tűzijátékok biz-onyos lisziJinon1sáigú1.a po1í,t?tt vegyi anr,.ag·<?1~, e~ye~
letes ,keveTéikei ú. n. lconipozíciói, an1,elyek m 1eg.gyuJtva, nagy ho feJlodese es 
élénk fénysugá'r7A:ÍS m.el:lett ve-gyileg eJbomlanak, illetve új v.egyület~ké ala
kulnak ,a~ elégés fo]ya.111ata alatt n1indig nagy'lllennyiségű oxigént feJlesztve, 
amely 'gáz h-atása hőt, fényt és erős gázexp:anziót eredményez: ~a. ewket a 
kon1pozíciókat n1egfelelő tartányokba (hüvely-ekhe stb) kompr1rn1alJ111k, vagy 
tömködjük, a 1legkülö·nbözőbb fények·et, szipo1·k;;,tüzet, v_agy a hh··~~l~n ~e!et
kezö g-ázfeszülés által okozott visszaható ero ha.t,asar.a a leg1kulonbozobb 
effektusokat érhetjük eL 

A tüzijátékkon1po·iíciók felhasználása különböz-Ö. Van11ak keyeré.ke.k, 
111.elv-erket .e:gyszeTlien gú]a.alalk:han tűzálló lapra szóru~k, s __ a k1everek n1eg
g-yúJtva, intenzív fényű színes láng.gal égni kezd, ~z _egesz kor;nyezeteÉ .a ~e.g
f€.lelő színnel crőse11 bevilágítv.a. Ezek az egyszeru u. n. ~z_qlon ben_gáli tuzek. 
~i\. :b.eng',áltü.z-ekkel ellentétben gyorsan égő színes kon1poz1c1okkal kis 8-9 mn1 
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átmé1őjű, 2 csavarulat í1ópapírból készült csövecskékbe, hüvelyekbe is szo
kás tenni, amelyek ,segítségével a legkülönbözőhb rajzolatokat~ arabeszkeket, 
szép architektúrák fő:bb vonalait, sőt élethű arckép-skicceket varázsolhatunk 
sötét háttél'tbe. Ez.e:ket a kicsiny, fehér ·vagy barna szín·ek ,elegyével tömött 
(nem k>0rr1primá1t) csövecskéket: lándzsáknak nevezzük. 

Ha egy még hevesehben ·égő kon1pozíciót, az ú„ n. csüla,gkeveréket n1eg·felelő 
nedvesítőanya.gga.l földn·edves állo·mányúv.á .gyúrjuk, alik:,almas segédeszkö
zökikel kocka- vagy hengeralakú kis tesfoket formálhatunk belőle, Ezek a kis 
pyrotestek a levegőben elégve, akárcsak .az esőcseppek, mindig erő-sen világító 
színes vagy fehér .gömbszerű csillag vagy -világító g-olyók formájában tűnnek 

a néző szeme elé 
A kisebb, kb. 3---5 m.m átmérőjű ki1s kockaala,kú szemcséket gyöngyök

nek nevezzük. A ,nagyobbak 8-12 átmérőjű koC'kák, az ú. n,. "Osilla:gok; a 
16-·2ű mm átmérőjű, ugy.ancsak 1~26 mm magas heng·erek, a világító golyók .. 
Ezek után említhetők a S'zipo-r·káJkat szóró .kümpozícióik, :a főleg acélf-0rgács
·csal vagy alumin-iumpor segélyével elért szipo1kás effektussal. Ezeket már 
erősfalú, egyik végén ,szűkített pacpírhüvel:Y€kbe kell komprimálnmrk. A kom
prim.1á1lás műveletét lenteb-b bővebben ismertetjük. Ez-ekkel a szjporkázva égő 
csövekkel, a.melyek.e.t fontainoknak ( sziikőkutak) is neveznek, a legkülönbö
zőbb effektusokat érhetjük eL Először is álló tűzrajzolato&a-t tudunk velük elő
ál:lítani, azután a véikony nyíláson erősen lkitódu1ló gázük v,issz-aható erejének 
segítségével nagy el'őhatásokat, pl. Segner-kerék n1ódj.ára, egy fix tengely 
körül J1agy és neh-éz .szer:kezeteket hozhatunk h-eves forgásb.a, tüzörvénye-ket 
-emelhetünk a leveg6be, végre a:J:-ánylag nagy1súl:1 ú Töppentyüket küldhetünk 
több ~Ziáz méter margasBágba. 

\Tégül használunk 01lyan kompozíciókat, amelyek n1á1 szabadon is me.g
g·-yújtva, robbanással ég.nek el Itt elsősorban a lőport k.ell rn-ege1nlítenünk, il
letv,e lőporli.szt-et, &n1,ely nen1 ·egyéh, n1int p;0rított lőpor. Azután itt e111líthe
tők az ú. n. -chlorátpor.oik, va,gy villanóporü!k és •színes pj·kr.átok .. Ezekkel az 
exploz.ívekkel egy.sze1ű színes és vi1Janó du11::r.anás:0!kat éTünk e'l és pedig ol:1i'"
képen, hügy .egy va-stagf.ailu papír--csövet, kú-pot vagy henge1t erős zsineggel 
körülf.011u.n1k, egy pontján mieg:fúrju'k, 1kívül1~ö1 ft01TÓ enyvvel bevonjuk s ha 
teljesen kis"áradt, valaiIUely explodáió anyaggal megtöltve, feltüwljük (gyúj
tószerke"ettel ,látjuk €!). Ha rr:ár most a gyújtókanócot m€gfelelő távolság
ból m·eggyújtva, a dobozban lévő explozív any·ag felr,o:bban, a klm:-t nem okoz
hartó zsi-n·ó['ra'l átfont papírsze11kezetet nagy erőv-el löiki .szét és eközben meny
dörgéssze-rűen nagyot durran. Ha villanóporral töltöttük m·eg a dobozt, ak~ 
kor nemcsakh.ogy nagyot dur[l:an, hanem vakítóan villan is A szines pikr.átok 
(strontium-, bárium- stb. p]krát) vörösen, Hletve zölden explodálnak E fel
s-01rolt kompozicióik segítségével íz-Iésünik szerint különféle nagy és brilliáns 
tü.füját.ékokat is fölépíthetünk, aminek n1ódját az alábbiakban töm·ö1-en .össze-
foglaha ismertetjük. 

Vegyszerek, nyersanyagok s azok előkész~tési 1nódja. A inozgó 
tüz,ijáték-ok Je1gfőbb alap:anyaga-i ugJranazok, mint a lőporéi, salétrom, .szén és 
kén, amelyek kevméke a fekete lőpor. Megjegy,ezzük, hogy tüzijátélroknál 
füstnélküli lőport nem ha,smálhatunk. A fekete lőpor megfelelő módon porít
ható, üthető, dörzsölhető és komprimálható anélkül, hogy n1eggyúladna. R.éz
nwzsárba.n faütővel tö;rhetjük, vagy por-cellánn1ozs.ár·ban fa.dö1zsölővel íkeveT
hetjüik:, .a Jőpo!I· alkatrészéből álló öss.z·es .s:zriporka.ko1npvzícióikat is. 

Lőporliszt 1-egcéJ.szerűbben .a köv;etkezől.eg állítható elő: hajlékony, puha 
bo1j.úbőrből készült, körtealalkú, szélein jól összevar,rt zsákba tesszük a porí
tandó robbanó:port, ezt egy fatőkér.e helyezett, Jegön1bölyíte.tt élű puszpán.4·fa
kalapács 600-800 ·erős ütésével porítju·k és finomfonatú ·Sárg·&Téz szitán szitál
jruk, melynek 26 mm-éhen 120. szál bronzhuzail v.ain„ A ili:on1pozíció.kat papírn1asé
tá1ban ,faipisztillus'sal ~k.el1 ke\nerni 

[gen fontos, hogy klóJ"savas káliumot tartalnwzó ke,veréket miruli,g pon
tosan a következő tnódon állít-sunk elő:· a receptben előfordulható any,ago
Rat a klórsavas ikáHum kivételével külön-külön liszt,finorns-ágúra porítva. az 
egyes a·dagokat pontosan le.ni érjük éFi p-01 celilán dörzsölőcsé.szében egyenletes 
porikever·ék-ké keverjük öss-ze. Azután kiöntjük egy nagy ív fény.ezett papírra 
és-csak most öntjük hozzá .az ·előbb egy egész küJö,nálló és elővig:y,ázatból vö·rös 
sávval jelölt klórsavaskálium""szitán .átszitált káliun1kloráttal.. A klorátot, 
legy-en az klór.savas ká.lium, vagy kló:rsava.s bárium, külön egy111agukban, 
tisztára kitö1ölt parcellánm-ozsárban, porcellánpisztirllussal .bátra.n dörzsöl
h-etjtiJk, v.agy 1ézmozsárban mind-en v-esz.edelem nélkül törl1etjük, Vigyáznunk -
kell azonban, h·ogy úgy a m.ozsár, mint ·maga a ,k,]ó1savas ,só pormentes és 
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:tiszt.a legyen. Ekkoíl puszta kézz.el vagy to-1lseprű\rel jól össrek-ever·jük az egé-· 
szet„ Ez a művel-et ter.m.észetesen -csak a klórs:avas sókka.l ikész.ült k-everékeknél 
.alkalmazandó„ A klorátok önmagukban nem robbannak, sőt nem is égnek, de 
hogyha ·Szerves anyagokkal: kénnel, antin1óntriszu'1:fiddal, vörös foszforral, 
szénnel, aluminium- va·g3r maignéziumfémporral 0keverjük egy rendkívül bri
náns robban·ó ainya.got alkotnak. A k'Bveréik leghevesebben vörös foszf,orraJ 
explodál már gyenge ütésre, vagy dörzsölésre is, úgy hogy -ezt a két ,anyagot 
csakis megvizezve keverhetjük szőrecset segélyével. Azután gy·úladási érzé
keny.ségüket véve alapul: istibiumtiiszulfi.d, kén, s'Zén, .cuko:r, finoman porított 
.alurniniu'm és a többi szerves anya1golk: követ·keznek: Tgy például -se1lakot es 
kr ómsa vas káliumot e1 ősen kell ü.tni v.a_,gy dörzsölni, hogy elpuffanjon. 

Napon ~olwseni szabad semmit száríta1ttunk, mert az aimú.gy is túlnyo
móan fekete színű keverékek hirtelen abszorbeálják a napsugMakat s ennek 
következtéb€ll nagy hőfejlődés következhet he, ú,gy hogy iőleg a rézsókat tar
talmazó ·keve1ékek, különösen a csilla.gkompozíciók, önmaguktól meggyúlad
hatnak. Tehát mindig áTnyék-0s helyen 'S·zárítullik. 

Kénvirá_q (sulfur sublimatun-i lot.um) so-hase kerüljön laboratóriumunk
ba! Mert ez az anyag, bármennyire_m,ossuk is-, mindig hajlamos .3gy„ ki.s részé
Yel kénessavvá alakuLni s adott körüln1ényék kö.zött víz hozzá.jutásával kén
savvá üxidáJódhat, a kénsav visz.ont a klorátoíkkal oly hőt rfejleszt, hogy az 
öngyúladás elkerülhetetlen,. Tehát n1in.dig I-ma kénru.dat véve, azt finoman 
porítiu:k és langyüs vízben, amelyben 1 : :20000 arányban káliumkarbonátot ol
dottunk, többszö.rösen müssuk és jól szárítva, üvegdúgós üvegben tartjuk el 

E fent leírt óvintézkedések a pyrotechnikában a legfontosa;bh alapsza
bályok s végül az, hogy munka közb.en ,;8üh~e -~á:r:junk anr.~ain,~kal. duTván, 
ne erőltessünk 1S·emmit, mert minden eros surlodas viagy utés hot feJleszt. A 
doh,ányz.á-s munka közben tilos l 

Ezek után rátérünJk az egy.sz.erű pyl'otestek leírására, amely-eik ._segítsé
géve] a végtel·ensé.gig kon1ibinálhatunk .szebhnél-szebb tűzijátékokat., 

Fonfainok Szökőkutak. 

Papir hüvelyek .. KéiS'zítsünk ,gy.er1:-y1ánfá.ból 16 mm„ átmérőjű s·zabá1lyosan 
eszte.rgály-ozott hengert 32 cm. hosszús·ágban. Azután ugy.auilyen fahengert 
8 cm hosszban, Vágjunk erős pa;kkolópapíroshól (barna patentpapír) 22 cm 
széles és a papir széle'Ssé-géneik megfelelő hosszú S'ávot. Helyezzük az előb-b 
jól beszappanosított f.ahengert a. papírs,áv e,gyi1k .szélére.~s hajtsuk rá a papir
sáv kezdetét egy -esaval'ulattal JO kemenyen., I\1:'0st kenJuk be egyenletesen az 
~gész kiálló papir·részt finoman fő~ött keményítőcs-írizwJ, .az ujainkkal jól 
leszorított fahengerre csavarjuk rá a papír.sávot és pedig jó szorosan, hogy az 
e.gyes papírcsavarulatok közt levegő egyá'ltalián ne maradhas~on. Ezt a m;un; 
kát ismételj·ük addig, mfg a papírhenger f.ala egy ha.rmadkal1ber vastagsagu 
lesz és vé~re mángorol~uk ,meg az így nyert pap~r-c~-övet elf,Y sim.a ,~e,szk~
lappal a felcsavarás iranyaban (Kaliber ~lat\. ~;rnclig a cso.~ek„ be}so at"!e-
1 e tét értjük) ]\fost buzzuk ki a nyert pap1r!'sohol a henger~oukot es tegyu,k 
félre ra -csövet, hogy n1eg.szikkadhasson. Keves ?yakorlatta1 igen gy.orsan k~
szíthetüruk ilyen esöveket tön1.egesen is. Ha mar n11?st van 10-12 il~,en ~s9-
';ünk nekrilátunk a lefojtás munkálatának. C.savarJunk valamely eros aJto
félfába egy kampós csavart .nyakunk ma~ga·s·sfrgában, hurlk:ol~u-:g.k a kampóra 
egy 4-5 mm„ vastag ·u„ ·n. reb-zsínórt, k.össü·nik annak alsó vegere egy 40 e~, 
hosszú 4-5 cm vastag gön1bölyű farudat. vegyük ezt- a farudat a la
bunk közé mintha lovagdlni akarnánk rajta, Dugjuk azt az_ egyik megszik
kadt, -de ~ég nem egészen ·száraz papireSőhe 3:. 16 n1m„--e~ hengert az egyik ft;
lén a n1ásik felébe du-gjuk be a rövid h-engerunk-et, az u„ n. vackot, egy kal,1-
be:r' mélyen s n1ost vegyük j.obbikezünkbe a ben.gerre huwtt papírcsovet es 
esav.arjlik a 1-e:bzs[nort egysze-rű hu1-ok alakjában a papírcs? -~zon rész§re, 
amelyben a vacok a hengerrel é1intkez:ik, ino.st huzzuk 1neg Vlgyazva testu_nk 
hátrafelé n1ozgatá-sáva-l a z.sinól't apránként a csövet folyton szakasz~lll~t;_nt 
fm.gatva addig, n1í& .egy szép g·ömbölyü nyak~t _nen_1 „ kapunk„ A ~.zu~1IB~t 
addig folytatjuk, m1g a keletke?.ett lyuk a belso ·at1nero 1{3-a lesz; kossuk at 
a nyiakat -erős spárffával,. fűzzü.k zsinegre és -~z.~rít.su,k i~éhány napig ineleg 
ú1 nyékos helyen az in1n1ar lefo1·tott nyakkal biro pap1rhuvelyt. , , „ , 

Töltőkészülélc. ICészittes·sünk aztán :egy eszterg.ályo-ssal gyertyanfa~ol 
'agy n1ég célswrűbben sárgarézből e.gy töltőikéiszüléket, amely a k.öyetkezók
ből 'áll: az u n„ ku.rtatö11is felül félgön1bölyű1e ,alakított fa vagy rez.h-enger, 
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mely•nek kalibere 16 mm„ átmérőjű, llnagassá.ga ugyancsak 16 111m„ s le.iebb a 
henger 24 mm. yastag és .3-2 mm. hosszú, még lejebb 35 mnt. vastag -éis 5 1nn1. 
J:llag"'? J:engeme alakult. Ehből a !alpszerű hengerből nyúlik lefolé a i5 mm. 
hosszu ~s lS mm. vasta-g, a.luJ legömh·ölyített csap, amely csap segélyév.el az 
alant ler~t fatalpba helyezzük el az egész készüláket. A 24 mm. vastag hen
ger1;'e ~eJ_Y~„megfelelő vastag.ságú ·20 -CllJ.·· hosszú kész csövet, amely cső 
seg;>lyevel d'u,ggoleges helyiwtbe hozzuk rnaJd a megtöltendő papiros hüve
lyül!;ket. Végre csavarjruk kés·zülékünk felső legömbölyített végébe, tehát a 
folso ~6:;<16 he~gerbe egy vastöv!st, fenn szl.intén •legőmhöly.ített véggel 25 mm 
hosszusagban es 5 mm vastag.sagban; erre a tövisre helyezzük majd töltés
h>r ~ Jeforclitott hüvely .nyakát A már említett fatalp csonkagulaalakú felső 
reszen 110 mm„, a talpa 15() mm., magassága 80 nm1. közepén gömbölyű lyuk
kal~ amelybe a 75 Illirll. h.oss-zú és 18 mm. vastag hen.gera,lakú cs·a.p ,illik, Ezcn
kivül nincs egyébre szükségünk, mint 4 töltővesszőre és a töltőikanálra. A 
töltővesszők gyertyán·fiából készüJt h.osszaib:b-rövidebb hengeres rudak, me
lyek 1 mm-rel v&k<>nyahbak, mint a töltendő papirhűvely kal:ibere, tehiát 15 
mm vastagok, Ügy, hogy azokat köJ1llyen, rniTuden fennakadás náLkü'l, dug
ha·ssuk a hűvelyibe. A töltőv.esszőkiet felső végükö11 egy felfelé kunikusan vas
tagodó 120 mn1 hosszú nyéllel látjuk el. A nyél 111-in-degyti:k t1öltövesszőnél 120 
IDIJll hosszú, felső legömbölyített vége 32 :llll11, lent, -0tt a~h·ol a tulajdoniképenj 
töltővessző kezdődik, 2ú mm átmérőjű. A nyélből indul ki a rúdalakú .töltő
vessző, a leghosiszabb 210 mm, a végén a rövid tövi1s befogadásá1·a szolg~áló 
lyuk;ktal, a következő 190 mm hDsszú, a harmadik 130 n11n hosszú s az utol só 
70 mm, h,o-sszú. A töltőkanalat egy-szerűen úgy állíthatjuk elő, hog,-- veszünk 
egy 14 iill!Il1 .átmérőjű vékonyfalú sár.gaTéz csövet, 55 n11n 1h-0sszúságb8-11. Annak 
k-éthrurmad részét kanálalakúan kivágjuk s az .egészben 1naradt 1~3 i·ész·11ek 
felébe ·du.gunk egy ürönnyü 150 min hosszú .nyelet s kész a ikanalunik. ~!\._ kanál 
ürtartalma mirndig akkorra legyen, :hogJ-' az azzal fehnerített k-on1pozició 
komp1imálva 1 kali•ber .ma.gasság-ot adjon .. Szükségünk van inég eg')·- 80 ~11111 
·széles és 90 mm inagas, keményfából készült fa.kala]Jácsra és egy 400 111111 ma
gas keményfa tőkére, amBlyen a porkeveréket kon1p1im~liuk„ A fenO szer
szám-ok·kal a m,unka m1en-et.e a köv.etk-ező: 

Munkanwnet. Helyezzük a kurtat.öv.ist a fata~lpba, ezt visz.ont a tőkéJ e, 
tegJ-rük a rézcsövet a tövis ~henger.ér-e ·s n10.st dugjuk a lefordított papil·hü
velyt .a rézhengeren ike·r.es·zt.ül a k;urtatövisre. A hűvelynyak nyílásának ndn
dig valai;nennyire szükebb.nek kell lenni>e, mint a tövis át1nérője Úg\, ho.gJ 
jól riáfe.s-züljön airra, •szétny;oJnva a hüvelyny.ílást, h-0gy azt ,s1Zép kcrek1 e kisi-· 
mítsa. Üljünk a tök.e _elé, az ·egész töltőkészülék.et térdeink iközzé véYe. Jobb
kéz felől egy kis alacsony asztalkára helyezve töltővesszőnlk:et a kanalat, a 
fiakalapácsüt és lapos fat:álban 2-3 cső n1iegtöltésél·e sz.oig.áló ikon1poz.iciót s 
egy m1áisi:k kis fatányér.ha p:0r.íf,ott anyagiot, ni.e:lyet .előzőleg 1:6 a1á11yban 
gyantával k·evertük, TI1e·gke·zdjük a ko1n_pri'inálást. Elsős-01 ba1n az üreges 
töltővesszővel üssük le az üres csövet, ÜJ,,ry, hogy az jól üljön a ku1 tatövisen, 
ill~tv~ ·a .legÖII}bÖl):ített hengel'en, a 1nakkon. Azután tegyünk a hüvel~· be egy 
les1m1tott ka·IlJáJny1 .agyagot (1coJ.oholu1s) n1-ost tegyünk egy rendBs 1kanál kon1-
poz-ició~ a hüvelybe, nyon1juk azt ös1sze az ű1e;ges töltővess·zőve] és olYa~sunk 
:i:á ·24 JÓ húzó, -egy.e.nletes ütést, a hengert n1in~den ütés után meg·fol'gatva · 
ezután ismét egy kanál kom:p.oziciót és j,g·y toviá:bb - a szüksé.g1hez képest ~~ 
hüsszabb, majd ikésőbh a :eövjdehb töltőve:sszőket használva inindaddi•r and•" 
c-sövünk 1 kaliber híjján tele va,n. liz utolsó kal:iberm:ag:a1SS'ágban :i" kanÍl 
agyaggal} jól Iefojt,iuk. Az igy teljesen egyBUJ.e-tesen k·Ornprin1ált fontaii1 
nyakában a kurtatövisnek 111egf.elelő 1 fa kaHber átn1érőjű nyílás illetve iire'" 
keletikeze-tt, az üreget léleknek .nevezzük, Ebbe a rövli-d Jé.Ie.kb~ eo·y dupl~ 
gyú_itó~sinórda1·rubk~t dugunk é-s ú n. sűrű feltüzeléssel 1era.g;Sztjuk. -
Ha mar most egy ilyen fontaint a hüvelynyak.kal felfelé fo1 dítvia és Yala
n1e1y ka-r.óhoz kötve, n1eg,gyujtjuik, e1 ős g·ázfejlőd-és n1e1lett 2-3 n1étcr 1uagas 
sziporkacs.o'kr.ot 1kapunk, vagy pedig, ha egy fix tengel) köTül for.g·aiható 
Jécre erősítjük, .a csőből kiáJ ainló .gáz visszaható ere.fénél fogva az1 képes 
gyors f.orgásha 1hozni. Igy készülnek a f.01gó napok st:b„ -

Fontaine -kompozíciók„ I. 1 puhafaszén, 9 lőpol'li-szt II. 3 k·áliu1nnitrát 1 
kén. 4. puhafaszén, 24 lőpo!·liszt„ III. J08 káliumniháÍ. i's k;;n, 18 puha.fa.sz~n. 
9 o~tott~aspor, .? 1:'.yoni szalak.,. (k·ere~.kedeln1i árú), 2 alunTiniu1n pal-11ette„ - I\r. 
4 lopo1hszt, 1 ontott.vaS·POT, V. 80 1loporli 1szt, 18 .(i.ntöttvaspor \TI. 16 ká1inn1-
nitrát, 4 ikén, 55 lőporliszt, 10 öntöttvaspor, 15 Ly·oni szálak. ' 

, E ki0n1poziclóhoz lőpoirunkat 120-as hronzszítán .szítáljuk ]őporUsztté, 
t.ehat oJyan-011, mely 26 1Jnn1-ben (egy colhan) 12-0 szálat 1:artLn1az. A kiliun1nit-
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f1issen -égetett füz-, ll)'il-, vagJ-' 1110.gyorófa szenét értjük, 37-es szit.án szitálv1a 
át és a kén 111á1· előzőleg 138-as szitán szitáJantló át Puhafaszén alatt mindig 
finorn és ezzel keverten durva szénszemcsékkel, ú,gy ahogy -azok szítán áthul
lanak . .1.\ va-spo1· durvas:á.ga n1:indig a csövek nagy.ságától fügig; rendszerint 
ezt is a 37-es szít.án szítáljuk, ÚgJ-' mint a .s.zen.e.t P.orcelláncsészében fapisztil
lussal a fenti f.ontajn kompoziciók b-áI,n1elyi!két n")·ug.-odta.n, baj nélkül ilrever
hetiük össze 

Röppené>k (Rakéták..) 

Készítsünk n1agu11knak eg;y ug'yan-0lyan töltőszerikezetet, aminőt a 
f.ontaino.knál lei1 tunk, azzal a kü.lönhségg-el, hi0g3r rövid tövis helyett egy 7 
kaliber, tehát 7X16 n1111, vagyis 112 mm h-0sszú a-céltövist csavarunk be a 1e
gön1bö}J-, ített Jnakkba, éspedig· csavarn1e11,et segélyével jó mélyen és .erősen 
rögzítve, úgy, hüb"Y a tövis telj-es-en centrjku·san álljon. A künikus tövis bent a 
n1akk!!ál ~/;. kal'ibe1, fent a heg:yén-él 1 /.-. kaliber. Ezt a röppenők készíté
sé1·e használt hosszú tövist a legcélszerü-bb a, sz-eikezet alsó részével -együtt 
f'-g;.· drb„ acélból eszt.er:gá]y.oztatni. r~röltőves-szőinket ÚgJ-- készítjük el, hQgy a 
]e·ghosszabbik tengelyben 1levő koncent1ikus lyuk az egész tövist befíogadja s 
alul pontosan a tövisre illeszkedjék„ ... \ n1áso.dik töltővessző a töv-i,s alsó har-
111adáig é1 jen és oly átnréretü lyukkal ·birjon, mint a1ninő a tövis átmérete 
annak 1/:1 n1agasság-ában A barn1a<lik üreges töltövessző a tövis utol1só ha1-
n1adát fogad.ia iuagába. A negyedik rövid töltővesszőben inár nincs lyuk fúrva 
s ezzt'l töltjük a. röppenő tön1ÖI részét az u .. 11. n-1asszivot .. l\.. k.on1pr-imálás úgy 
tö1téuik, nlinl a f,ontaineknél leil'truk.. Tehát kalibe1enk.ént 28 .egjre.nJete.s 
ütéssel, a inegfe]eJő töltöv.esszőket n1jncli.g kellő időben cserélve,. A k-0mpri
n1ált k-ornpozi·ció azon részét, ~n1-e]y a tövis -felső részétől felfelé esik, tehát a 
tön1ö1 1 é-szt (n1asszív; Zehrung) 1nintlig u1gyanazon pontos n1agasságban kell 
töltl'Hiink és pedig a 16 mm-es :röppenőknél 13---4 ka1Jiber, vag·yis 28 mm magas
s·iig'ban s végre 1 1kanál colobolust kornpriinálu'l1•k szintén 28 ütéssel j-ó erősen 
a tetejébe. A szi.ntén k.ornp1i1mált röppenőt n1ost :n1ár a tövisről csavargatás 
közbf•n lc'huzzuk. Az í•r-y nvecrt rakéta belsejében a tövisn.ek megfelelő koni-
1{us hosszú nyílás ma1~·d r~ely a tön1ö1en töltött résznél zárul. Ezt az üreget, 
n1int einlítettük Jél0k11eik nevezzük s arra szolgál, h-0.gy ha a l"Öppenő.ket be
g·yujt.iuk, a kő.ken1-ény1.e k,01nprin1ált k·o,mpozic-ió a lélek egész felületén be
gs úlaclva egvszer1e rendkívül nagy gázfeszü1tséget, illetve gázkiterje<lést 
e1e<-hnény·'eize~ s a visszaható e.TŐ .fol) tán a levegőbe ·emeli hüvelyünket éf-l 
pedig igen nag:-, e1 ővel 

Hog~' JÖppenőnik egJ bizonJ'OS hatá1ozott irtányban száguldjon, irá
n:1Jít6 bottal kc-11 azt i(_~llátnunk. Ez a pálca leihe-t könnyü fenyölée, vagy szárí
tott és lekopasztott vadkender JSZá1a is„ A léc hossza a rakétakali:beT mili
méft>l'~zá1na decin1éterekben, 10°/0 levúnással. Az adott esetben a raikétá:hoz, 
arnel\ 16 111n1 kalibe:rii: 1.60 n1:étcr. inJnus 16 cm„ azaz 1.44 méter hosszú és 
9X8 ;l\111 vastag négyszögletű fenyŐfaléc szükséges, 1nelynek egyik végére két 
e1ős kötéssel hozzá-erősítjük rakétá,nkat, nyakával lef.e,Jé, te·ljes-en merőlege
sén, úgy., hogy -a léc vége cs.övünk külső feÍületén a lélek n1agasságáig ér.i~?· 
Az p.g-;,·ik kötést a lóc vég-efelé tesszüik, a másikat pedig a nyakon keresztul,; 
l\tlielőtt azonban a rakétát felkőtnénk, még ka'nTaiáznunk is \k::ell és

1 

a kr~llo 
csilla.g, va,gy egyéb töltelékkel ellátnunk. Furjuk át •e célból a felül ü_l? agya.g
l'éteget egy kis 3 mn1 kanáJfuróval addig, amig a fe:kete kon1pozic10 ,muta.~
kozni kezd, d-e csakis a.ddi.g, ne1n pedig bele a ko1npozicióba-. inert ezzel ~ to-
111ÖT 1é-szt 1öv.i<lít.enők s a csillagot idő e.lőtt lö1ketnénk :ki. Ha az a.gyag atfu
r.ása ineg·történt, szórjunk a nyert lyuikba 1fin:0n1szemű lőpo1 t és nyomjunk 
rP-Ú egy k~vés földnedves feltüzelési le.grövidebb töltővesszőnkkel, az ut?b,hit 
jól n1eg-111-egf.orgatva. Ezzel lezárju:k a kis, lőporral töltött a.gyag·nyi1arst 
\T astagftsuk n1eg röppe,nőnk feL"ő végét 1 cm ·széle·s enyv-evett. papirsáv ik-örül
csava1~á~ával n1in-daiddig, mig a nye;i·t napirtán:vér kb. 34 mm át.méretű le.sz 
Most készítsünk egy .a rakéta hüsrszával egyenlő papircsövet, a tányér átmé-
1 eíéYel 2 csavaxulat 'közönsége-S' írópapir·o-sból. Ra,gasszu·k a ,papircsövet a 
laikéta tány'érjára, úgy 'hogy :az kb„ 2 cm-1·el túllógjon a tány~Ton. Most á!Ht
suk b~ a nyert vékiony papirmeghosszabbítást ra1kétánkkal telJesen egy· 1r<;l•1\

ban, -szá1 adás uf,án fojtsuk a rakéta külső oldalára a mancsettának alul ·el:~ Hó 
2 cn1-nyi kis r·észét ·és kössüik át. ~i\.z alul e].á,lló papirt felhajtva, vágjuk cl a 
kiálló részt, inint aho.gJ-' azt a gyóg;y-szeres üvegeknél tesszük. Az Így nJ Cl't 
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·yék9nyfa.lu ;kam1ába .tegyünk e[ry ,k[1skésheg·yni lobbanóport, ennek he-g~vébe 
aztan 0s1l1agokat, raJzokat, petá,r.dakat, vagy tetszés szerint n1ás egyebet 32 
qramnyi súlyban s végül még vagy 2 .gramnyi 101b.banóp·o.rt szórunk a tete
Jébe, Most a toldalél<csövet lezárjuk egy kartonlappal, úgy hogy a csillagokra 
helyezett s 'Ponto,san a csőbe iilő papi1Jemez-tányéi>ra reáhúzzuk a még ki
álló JJapir·csö felső Tészét .ö-sszeráncolva ·S lekötjük azt vékony zsi.neggeL Végre 
egy papirossisakot (kúp) egyvezünk .a tetejére, hogy a röppenő iramodás köz
ben jobban haisíthassa a levegőt. Utolsó műveletként du.gjunk egJ.~ h-01-0.g1·a 
lJa,i.lított gyújtózsinor (.stopin) darabot a lélek első harmadának magasságába 
es iragasszuk azt be nedves feltüzeléssel a nyak belsejébe. ·Szárad.ás után haj
lítsuk a kiálló stopinrészt derékszögben a csésze belseiébe. 

Irányítás. A két röppenfrt most n1ár az irányító botra e1ősíthetjük. A 
pálOO.ra kötött I akétának a nyaktól sWmított fél tövis 'hosszban alátán1asztva 
ingani ikell. Ha a bot húzna lefelé, akffior an·nak hos-s"Zából gyaluljunk le né·· 
hány f.or.gácsot, ha pedi.g a ·bot könnyűnek bizonyulna, úgy cserélj-ük azt ki 
f'gy iniásiklli:al. A bot ·végéből egy darabkát letörni nem tanácsos, n1ert ha az 
irán3:·ító léc rövid, akk·or i·öppenőnk nem sziál-1 .egyenes irányban a n1agasba„ 
Hogy rakétánkat elereszthessük, egy az ir,ányító hot 11-0sszának niegfeilelő léc-
1 e Yan szükségünk, inely lehet egy e-gyszerű, két n1éter hüsszú kerítésléc„ En
uek a lécnek felső végéhez közel a lécre, derékszö.g1ben .egy 52 n1rn·-es, (két
colos), .sírna szeget, ú. n, ,stéget ütünk be, ú.gy hogy a stégből 32 n1111 hos·szú 
darab kiálljon. Ez utóbbi az egy ir,ányban s attól számított 1 rnéte.r távol.súg
ban ú„ n„ famentes lakatkarikát srófolunk a lécbe. E feleresztő Jécet n1.erőle
gesen a földbe ássuk, rakétairányító botunkat előbb a ikis karik,ába fűzzük. 
a1nelyben egész lazán lkell mozo·gnia s végre a rakéta nyakát a fent kiálló 
~Z·ÖJZTB akasztjuk. Ila már .most .a .g:vutacsot n1eggyújtju:k az beve7&ti a tüzet 
~ lélek felületére. ?- iaikéta rneg·gyullad s e1ősen si·stereg~~e iepii1l a ]evegől.Je, 
1gen nagy magassagra, hogy -0tt fent, ahol kulmi,nál, iS7.k,pen oldalra hajoljon 
és kivesse a kamrában lévő töltéseket, 1legyenek azok csilla.g.o:k tüzkíry·yók. 
a1any-, ezüste-ső, vagy petá1dák stb„ ' o~ · 

Ezt követőleg néhúny szóval is·m.ertetjük azokat a kis py1·üteste:ket a1ne-
h ek rnkéták, bombák, meduzák stb.. töltelékét alkotják ' 
. l}ö1}penők.„kon1-ppzíciói. ,A rak~t~ilr a~ap}r-ornp.ozíciója többnyire 40 ká

l1umn1trat, 20 fuzifa-szen, 10 ken„ A kal1umn1tratot f1.Jnon1 porrá törjük és igen 
fi;1?n1, 13~-as szitán .~7.Jit.á1juk ,át,,a:zután aká1 n1eleg kályhán, akár napon _szá-
1,:1tJul~. ~fost a .I-a kep.rudat ~?r1tJuk s szint,é1:i- a fentem1lített 1szitú.n eresztjük 
at, vegul a f11ssen egetett fuzfaszenet po11íJnk s eigy durvább 37-Ps ,szitán 
szitáljuk, úgy hogy a leszit•ált szénpo1 ban bennefogl3-1tatnak a' !t.ffflnon1abb 
szénpor és a durvább szen1csék is, melyeket a sz:ita átenged; .ezt a .szénport ne
vezzük a du1 va sz:én,pornak. 

Ideális és hevességében .iól .szabályozható röppenő kompoz·íció a követke
ző: 16 ká1iumn.itr·át, 4 kén, 6 füzfa, vagy n) í1Iaszén, 6 tölgyfa.szén, 10 lőpor
liszt. Az -egyes alapanyag.okkal ugyanúg·y já1 unk el, mint fentebb A lőpor lisz
tet az ú„ n. robbantóporból készítjük . .... !\. robbantópo1t háron1féle n1inőségben 
készítik, tehát a Jegh.eve.sebben égőt, (Per.e111artoni lőporgyár I..-a ;elzé.sü 
l'obbantópor) vegyük Ebből a kompozícióból töHött rakéták gyfönö: ü tö-
1nött, a1anysárga csóvával repüln-ek a levegőbe és hevrsségük a lö°porÍiszt 'ada
golásával könnyen szabályozható. 

Csillagok 

An1int m.ár előbb en1lítettük, a csillagok .színes kon1poziciók 111egned
vesíte.tt anyagaiból forn1álódnak. Tegyük a kész kompoziciót e:.rv dörzsölő
csészé'be és nedvesítsük ineg 35%-os alkohollal, vagy 5%-os tön1é1iynlkoho]os 
sellak oldattal, avagy 1na1stix 2%-os aJkoholos oldatával és .1%-os r'riss kc1né
nyítáfözettel (egész légy csiriz), amit dextrin 5%-os vize$ oldatával is pótol
hatunk„ Nagyon fontos, h.ogy csak anny·i1a nedvesítsünk, hogy az anyag 
kezünkkel összeszorítva összeálljon, tehát csak épen földnedves legy.en .. A„ 
n·edves anyagot márványlapra téve, két 9 in1n. vastag falénia között eg~„ 9 
~n111 vastag lappá pTéseljük. Ha -ez a inűvelet .sikerült, 1éniánkat eltávolítva, 
1~·en, vé}r.ony késsel kockákká vagdaljuk és egy papirlem·ezJ:apra tolva jói 
k~szarítJuk (8-10 nap), azután egyenként a kis kockák egyik oldal lapját 
11113· ,f~ltüwlésbe mártva, .száraz feltüzeléssel beporozzuk és újra nap')kig· 
:-:z·-1 111-Juk. },z így nyert színes csillagokat parafinnal kjöntött s fafedfJyeJ 
l'11atott papir<lobozokba zárva, száraz hel:yen tartiuk el.. Ez a csillag ké.-.;zf-
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tésnC'k a 1egegy.sze1űbb 111ód;ia ~,\.zután készíthetünk még kis korongokat is 
eg·;}'" 8-9 111111 belső átn1érettel bíró rézcsövecske segélyével, amelybe egy tö
n1ör rézhenger illik. A csillagok, bármily ·alakjuk i_s van, a levegőben égve,. 
n1Jndig· gön1bölyű csepp a1akot n1utatnak. Csillagainkat sohase szártí,suk na
pon, csakis árnyékos, szellős, jó 1száraz helyen, télen fűtött szobában, pl. 
szekrény tete:ién, de ~-;ohasen1 fo11ó kályhán! 

Kip1·óbált jó csillagkompozíció e1őiratok a következők: 
J?c>hér cr;;illar;.: 30 káliurnnitrát, 1{) kén, 5 fén1a.ntimóniun1, 5 istibiun1szul

fid (fekete), 1.5 lóporUszt, 1 dext1hi. ~A.~ an;-. a.gok előzőleg 1nind a 138-as szi
tán .szitúlandók, azutún pontosan le111érentlők s azokat dörzscsészélJ.en jól 
összekr.\'erjük. Végül keYés lepá1 olt vízzel ncdvesítjük és kockákká vag~
henge1ec~-;kékké for1náljuk .é3 egyik o-ldalukon feltüzelve, telje.s szá1·ítás után. 
paraffinozott dobozokban t.a1 tjuk eL 

fl'ehé1 lf'dllag 1naf!né~iun11nal; ~-± k.áliu1nnit1át, 18 fé111antiinóuiun1szen1-
csék (ieg·ulus autin1onii), 13 S<'11akk, 48 lli:lórsavas káliu1n, 1{) fén1111agnéziun1-
por. J\'1intleg> ik a11yagot külön-külön po1·ítjuk és szitáljuk - a lllagnéz.iurn 
kiYeil-lével; a háron1 elRő anyagot .ióJ ·ö-sszekeve1jük és csak azután adjuk 
hozzá a klórsaYas .káliurnDt, n1el;\ et kézzel vagy szőrec;:;ettel keverünk -az 
f'lőbbi JJOrokh-üz s yégül ugyancsa<k elővjgy:ázatosan szó1juk hozzá a in.agné-
7,iun1port. ~.\z egés·z 1kün1p.ozíciót azután akú,1· dörzscsészében sző1ecsettel, 
akár kezünk segélyével egJ.'. sín1a papíríven jó.J összekverjük A kész por
keverék egy i·ész:ét és sohasen1 az egész-et nedv~sítsük 111cg, uag,y- clőv:ig~-á
zai: 111ellett, 5~r;-os se11akko1dattal, a111íg kézzel n1eg·szo1ítva összeáH; h.a túl-· 
ncdvesítcttü.k ,--o]na, tr.g·yiin:k hozzá elegendő száraz ko1npozíciót, azután fo1-
Jnáljunk belőlük csillagokat, ·szárít.su1k ki i\_z alkohol·os -csilla.g0ik 2--3 uap 
alnt-i ~zá1aduak. :F'eltü,,;elvP PlraktúTozzuk 

J?ché'I csóvás csi!laf} (Chrysa11then1e): 18 káliunn1it1á.t, 18 tejcuko1, 5 
bá1iun11ka1bonát, 5 111astix, 55 klórsavas káliu1n, 3.0 fén1alun1iniun1po1 (P. L.). 
l'g;.:- járuIJJk el, n1ii1t az -előbb.i -esillagO'knáJ. A négy- első anyag keverékéhez 
utólag szőre-eset ff'l kevei jük a klórsa\: as ]\:.áliport s legvég-ü,J az .aluminiun1-
po1 t A 1::.. J_,, j.eJzés alun1iniu111 pulv. P~' ro-·Schliffet jelent A keveréket sel
lakikol'.'l alkohoJ,Jal nedvesitjük. 

T7ö1ös c~illa.g: 46 st1oni.lun1nit1At, 12 kén, ·2 füstkoro111, 2 se.Jlak, 1 dex1-1in~ 
18 .klú1 savas kúHu1n. A strontiun1nit1·átot pontosan len1érjük vas- vagy réz
csészéhcn. a két súl~·rész selJakkal szabad tűzön fo,]ytonos keve1és n1ellett 
összeol,- n~zt;juk s ha ez n1-e.gtörtént, Tézn1ozsárban íinon1 J)Oll"á törjük s át
szitál\·a bozzák·everjüik, a kló1savaR káHu1n kivételével, a többi anya,gokat. 
H_a a. kPverék tel.iesen ho111'Ü.gén, hozzáadjuk .az előbb átszitált és pontoHan 
1en1éTt kú]iu1nklo1·átoL azt is alaposan, dc ·elővigyázattal elkeve1 ve, 5?0-os 
sellak oldnttal nedve.sitünk és esillagükat fo1múlunk„ 2-3 napi s·zá1ítás után 
feltiizeljüik„ Ezeknél a c.si1Jagoknál a stron1iunnlit1út, nedvszívó an;i.:·ag lévén~ 
ne1n szabad vízz-el hi.g·ít.ott a-1koho1t használnunk, hane1n 5%-os sellaik-alko
hoila], vagy 2~1í-.os n1astix-alkoh-01lal kell a föltüzelést végeznünk. 

\Tagy: 126 .strontiun1nit1át, 36 ka.J.on1el, 4 dextr,in, 9 sellak és 15 Tézsznlfid~ 
30 kén, 4 'füstko10111, 51 k1ór-savaH káliuni. b) 39 sfo_'.ont.iun1nitrát, 2 sellak, 12 
kén, 2 füstfoor-o,n1, 12 klórsavas ká1iunJ.. e) 54 :-;trontiun1kar·bonát, 7 dext1in~ 
16 sellak, 35 kén, 167 1lr,ló1savas káliu•1n. d) 2-6 strontiun1ilrarhonát, 2 de.xbin, 
J;:J sellak, 80 klórsavas ká1iurr1. TI.gy készülnek, n1int az előbbi k-0111pozíciók. 
_.\_.z a) és b) 5%-os :-;e1laikk.os alkohollal nerlvesíteu<lő, a e) és dJ .35%-os vizes 
alkohDllal 

T7ötö.s c~i1lag nia.,qnéziunirnal; ·'~1 st1011tiun1nit1út. 12 sc!Iak, 4.2 klór·savas 
káJiuni, 10 f.én1n1agnéziumpor .... !\. stl'ontiu111ot és sellakkot összen1érjük, nlint 
fcntoebb leírtuk, elővi.gyúzatosan összeolvasztjuk s azután finon1 porrá porít
juk, h-ozz,ákev.e1 j.ük a k1órsavas káliun1.ot és végül a n1agnéziun1.ot s aztán 
5%-os sellakoldattal elővigyázatosan nedvesítiük és rézcsőforn1ánk segítségé-

Ycl csillag.okk-á -forn1.áljuk. 
Zöld csillagkoin.pozíciólc: I 24 bá·r.iumnitrát, 30 1kén., 1 inastix, l fü,st

kio1on1, 56 klórsavas .káliu1n. II. 20 báriu1nnitrát, 10 kén, 1 n1a·stix. 3 fé1nanti-
1nóniu1npor, 18 1rlóTsnYas káliun1. III. 42 háriumnitrüt, .22 kén, (l„5 füstk-oron1, 
1 antin1óntTis~ulfid, 40 kJórsavas ikáliu111 .. Az .anyagokat előzőleg külön-külön 
finon1ra po1ítJuk, .azut-án ös·szen1érve, jól e1ikeve1rjük, s végül vigyázva ihozzá
kevcTjük a klóTsavas káliuni.ot 5%-os d-ext1inoldattal nedvesítiink. 

B„ T„ 24 klórsavas bárlu1n, 3 .stearinpor, 1 tejeu·kor. II. 72 -klórsavas bá-
1 iu111, 12 sellak, 1 dexi1in III. 75 k16rsavais báriurn, 20: tejcukor, 4 se11,a.k, 1 
dextrin A klórsavas báriun1 épo]y veszélyesen r-obhanhat (ha ikénne.1, anii
n1ónnal, szénnel, va.gy n1:áR szerves anyag.gal ·döizsö]jük), mint a klórs<lva,s 
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káliun1. tehát vig'.ltá·zat ajánlatos. Az I. sz.á111ú k,on1pozíciót híg ke111ényítő
csirizzel nedvesitjük, a m-ásik :kettőt 35% alkohollal. 

Kék csillagok: 1. 12 kaJomel, 12 tejcukm, 12 kupliszulfid, 1 slearin. 5 
I ézoxiklo<r: id, 44 -klór savas kálium. II. 2 kalrn1nel, 23 réwxik1.orid, 12 .sellak, 
1 dextrtn, -02 klórsavas kálium Hl 20 kalomel, 14 tejcukor, 24 kupriszulfid, 
1 dextrin, 41 klór,s:avas káliun1. Az I .. számú k-0mpozíciót 5%-os dex,t1inoldat
tal. a n1ásik kettőt 35%-os vizes alkoh-01-lal nedvesítjü-k. 

Sárga csülagok: L 16 káliumnilrát, 16 kén, 8 kryolith, 2 szén, 1 g:;an!a, 
2 .dextrin, W klórsavas kálium. II„ 5. nátriumox.a}át, 3 .sel1lak, 3 -fémmagné
ziump.orr, lű háriun1nit1át, 7 klórsavfl(s ikáliun1. Az L s-zámú k,ompozíciót 
35 fokos alkohollal, a n1ásodikat ·5%-os dextrinoldattal nedvesítjük. 

Narancssárga c.silla..qok.: 1 44 st1ontiunmitrát, 12 .sellak, 1 mastix, 43 
iklórsavas káliu1n„ II. 85 st1,o,ntiumnitrát, 30 kén, 5 füstkio-r.om, 1 11.átriu111-
oxalát, 36 klórsavas káliun1. III. 10 .str-0ntiu·n1nitrát, 3 sellak, 2 nátrium.oxalát, 
6 klór.savas káliu1n. IV„ 18 kén, 15 stro-ntiumkarhonát, 3 kryolith, 1.5 gyanta, 
1 SZié.n, 3 dextrin, 62 klórsavas káliunl.. V„ 36 kén, 3{): strontiu1nika·rhonát, 6 
kryo]ith, -3 .g~'"anta, 2 szén, 6 dextrin., 124 k1órsavas káliu1n . . l\. strontiun1-
nitrátot tartahnazó k,o,111pozíciókat 5%-.os sellak alkoholos oldatával, a két 
ut.olsót, 1ninthogy azoik nen1 nedvszívó keverékek, 3{) fok-os aLkoholila-1 nedve-
sítjük. , : , ~11 

Lila csillagok; I. 8 str.ontiun111ii.1.át, 2 cup1 um sulfu-ricum basicu.m, 12 
kén, 2 kalomel, 18 kló1 sava·s kálium. II. 20 strontiun1nitrát, 10 rézkarbonát, 
5 rézoxiklorid, 3 sellak, 13 kén, 8 kaJ0111el, 1 lycopodium, 2 szén, 44 klórsava.s 
kál.i.un1 III. 16 ,strontiu111karbonát~ 6 rézoxiklor.id, 12 kén, 3 ólomklorid, 3 
dextrin, 56 klórsavas káliun1.. J\T. 15 st1.ontiun1íkarh-onát, 1 fé1nrézp.or, 4D ka';" 
lon1el, 1 dextrin, 96 k1Prsavas káliun1 V. 6„ kréta, i kupriszulfid, 7 kén, 
1 .6lon1klorid, 1 dext1in, 17 klóisavas káliun1. Az első két ko111puzíciót 5?fi-os 
sellakoldatlal, a föbbi hárn1at 35 fokos alkoho1lal nedvesítjük. A Illa szín a 
legszebb csilla.gkompozíció, különösen rakétáik•ban„ ~t\. cuprurfl sul["uricurn ba
sicu1not (quadribasieun1) úgy állítjuk elő, h.ogy rézszulfát vizes -0ldatához 
ammoniaoldatot os:epegtetünk, -ezz.el kicsapju~ a b.ázi,sos 1ézsót~ n1ely felhő
szerű világioské·k, finon1 p.or ailak.i.ában csapódik le. A rézs1zulfáto.Jdatba ad
dig 1kelJ am1noniát csepegtetnünk, n1í1g a leülepedett c.sapadék fölött úszó víz 
halványkék színeződést kap, vagyis a báziku,s só i1gen csekély része 111.ár 
átalakult .kupTidiam1ni0niun1szu1.fáttá„ Ez f.o.nt.os! Rézszu1fátnák 11e1n szabad 
az oldatban n1aradni, inert az ezzel készült csil]a.gok hajlandók az öngyúla
dásra 

Eső csillagok, 

I{észítsüruk rende-s fehér í1ó,papírból eg;"!,r 8 ,mm átn1é1etű fa- vagy iéz
henger segítségével, 2 csavarulattal, csak a legszélén Tagasztott 3'[}: 111111 hosz
szú papír.cs,öv.eeskét. A hengert .e.gy ki1ssé kihúzva, csukjuk le egyik szélét 
ú.g~'". m:intha egy nikkeJ:pénz-tekercset záTná,nk le s a be.hajlítást leenyvezztilk. 
A kiszáTított éi:; egyik végén jól lezá1 t, mo-st 1ná1 25 cn1 ho.sszú csövecskéket 
töltsük meg egy 7 ,n1m vast;ig rézrudacskiával, lazán, csak 1k.ezü,nk :nyomásá
val tö1nködve, ·2-0 1n1n n1a,gasan valamelyik alant közöit eső-csillag kon1poz.í
cióval. Hajlítsunk reá egy 20 rnn:1 hosszú stopint, tegyünk a stopin Jehajlí
tot.t részére még ·egy kevés kompozíciót s préseljük azt reá r.ézrudacskánk .se
gély-év.el. Végül ken.iük ki nedve,s f.eltüz-eléssel ~t\.z így n:ve·rt esőcsil1a-gok a 
rakétá.hól .kidobódva, egy tö-megben lassan hullanak alá gyönyörűen szip.or
ká:zó va.gy színes, h1i11li1áns csóvát hagyva a fényesen vjlá.gító esillagn1ag 
után. Ugyanígy készíih-etilnik rezgő csillagokat is, 0sakhog-J.r -ezek 15-16 rnm 
átméretű és ugyanolyan magas, vékionyfa1ru, az egyik végük·ön a n1á1 ismer
tetett módon lezárt és leragasztott papíriesövecskék, a rendes csilla.gk.ompuzí
cióval t·ö.ltv.e és feltü,zelv·e. EsőcsilJa,g-kompozíciók a köve.tkezőik: 

Ezüst eső~ 5 bári:umnitTát, 6 kén, 2-0: fémmag.néziumpo;i:·, 25 alumiun1poi: 
(Flitter w. f), 40 klórsavas kálium. 

Arany eső: 25 náfu:iu1noxalát, 12.5 .sellak, 6 fé1nmagnéziumpo1, 6 alu
miurnpor (Alumínium-Flitter 'iV . .f.), 6 aluminiu-m P. L., 50 którsavas kálium, 
II "44 szárítntt ó.l.01nnitTátpor, 24 finom fűz,faszén, 36 Lyoni sz,álak (ikereske
deln1i .áru) 

Smara_qd eső;· 13 báriun1nit1át, 6 selJak, 14 alu1111in.ium P. L., 13 .a:lu"!l1i
niumsz.ern·csék (Aluminium-Gries), 3 férnmagnéziumpor, 5 111agnézium;r-e.szelék, 
·54 klórsavas kálium. 
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Rubin eső: 8 strontiun1nitr.át, 2 kén, 1 szén, 1 fénnna.g11ézimupo1, 1 alu111i
niun1 P. L., 2 klórsavas .kálium. 

Türkiz (Turquise) e:ső,: 19 kén, 18 bázisos :kupTinit1át, 8 kali0111el, 15 a1u--
111inium P„ J_,., 15 n1astix, 50 klórsavas káliunL 

Gyém.ánt eső: 53 káliun1perk1Drát, 29 kén, 14 bá11iun1nit1·á,t, 4 magné-
ziumforgács, 6 alun1in-iumbr;Q11ee. 

Rajzók 

ICis, 6-14 i11111 kalibe-1 ü vastagfaJú csövecskék . .a111el:rek egyiJk végét egy 
1

13 kaliberű1e szűkítjük le. A 16 111m-es rakétákhoz 6- inn1--es rajzókat készítünk 
és pedig jó e1ős, sín1a kartonból (pl. régi levelező-lapok) 75 n1rn ho.ss21ban. Ad
dig· csa'i ar.iuk a kartont egy 6 n1n1-es réZ'he.uge1Je, a.n1íg a cső falvasta1gsá~a 
1„5 111111 les.z, tehát papírcsövüntk külső át1nérője 9 nnn„ A kartonszelet egesz 
felületét, Úg-y 1nint a fontainoknál, fT·iss .ken1éuyítőcsi1izzel ragasztjuk, .hogy 
csöveiuk jó kc111é11~ ek leg>'"enck .. Egyik végükön a. csöveket: lefojtj,uk, egy 2 
n1111 n>-ílási hag·yya s a fojtást vékony zsinór1al lekötj_ük„ _:\_ r·ajzó •csészéjébe 
niegÍt'lelő ki,s legönibölyített fadugót teszünk és a lentebb leírt k-0mpozíció
Yal kalibPrenként 1-2 .kis kalapácsütéssel törnítjük; .a k:i.s fa.kalapá;c;s súlya 
200 g-u~· i ](~hc-t. Ha a kjs cs·öve1ket ~13 magasságba.n IU·e·gtölt.öttük, te'g)~ünk a 
ko111prin:á1t eleg-J-'l'f' 3---4 .n1n1 át1né1etű gun11ninyálkával készült kemény ki·s 
ag·:i.-·agTJi1·ulát. Bnn·ek tetejébe 2{) 1nJ.n 111agasan fi.1101nsz-e1nű fekete va:d,ászlő-
po1 t "'Végül eg-:i.-' kis puhapapí1 l.Jól gyúrt galacsint is és a papírdugó felett fojt
suk le p,gészeu a csövt>t s küss•iirk .át a foj.tást Y-ékon;r{ zsinÓ1TaL A kis fadugót 
cltáv.olít,--a, szúr.iunk a kis nyílásba .ár.ral 1 c111 lyukat, ebbe toljunk bele egy 
vékon} stoppinl és 1 a.gH:->szuk azt jól .le nedves föltüz.elésscl. Ha lriszárad.ás 
után ra.izóinkat 111eggyújtjuk, az.o1k a levegőbe ha.jí.tva tűzkí.gyó ala.kj.ában sis
tereg·ve ide-o<la röpködnek s végül .na.g:vot durrannak. Ezeket a tű·zkígyókat 
rakétának kan1arájába téve, Hü---40 1g súly·ban szintén fe11küldhetjü~k a leve
gőbe, ahol szép hat.Íl.s·sal 1a.izanak. 

Rajzó konipoziciól,; l 10 ]őpo1 liszt, 1 duTva s.zén II. 50 lőporliszt, 24 
káliu1nnitr.át, 12 két, 14 durva szén III. 60 lőporliszt, 13 káliurnniirát, 7 kén, 
20 fhn va. szén. TV~. 4 liJporlh1zt, 1 Lyonj-szálak 

Petárdák. (Dörrenések) 

..:'\.. 16 n1111-e.s hengertönkön készítsünk 2 lllln fal\astagsiá.g-ú 1övid csöve
ket 30 in.1n ·hosszúság.ba,n. Enyvezzünk alul és felül 111egfelelő na.gyságú vé
k.ony paJJÍJ1en1ezk.oron.g·ot, ezz-el a csövet alul, ·:fclüL 1ez,árva 1110,s.t csava1juk 
kis üobozunkat 2-3 csavarulatta.1 vékony papírba és csUJkjuk le a papír-
köpenJ-eget alul él-1 fe1ül becsavar.gatva. Fonjuk be a:z egész dobozt egyenle
tesen 1.5 111111-es zsinór1ral, szúrjunk az egyik fenék.oldalon árial 3 mm lyukat 
a dobozba. .s ebbe a lyukba du,gju.nk e.gy 3 nllll·-es fatövist ·és n1ártsuik doho-
zunkrd 1neleg f';n;yvhc. Fügrgesszük föl és szá1radás után a tövist eltáv.olítva, 
töltsiik n1eg fln-0n1szen1ií fekete va.dászporral, vagy villanó kon1poz~cióval. 
'l égül dugju,nk a nyílásba. egy szál vastagabb stopint, fel1tü·zeléssel leragasztva 
s ha 111ár n10.st petá1dánkat elsütjük, igen naigyot fog durranni, a villa.nó pe
túrda pedig .nen1csak h-0,gy durran, de intenzíven, vaikítóRn viillan is„ 

11illanó kompozíciók.· 1„ 12 klórsavas ká11un1, 10. fénunag:néziu1npo1. 
II. 43 klórsavas ká1iun1, 57 fémmagnéz.ium,por Nagy e1ővigy,ázattal kevBrjük 
sín1a. papírlapon -ecsettel vagy kezünkkel az e1frbb finon1ra tört és átszitált 
kJórsa'i· as ká1iu1not a rinagnéziun1porral„ 3 n1n1-es vék1ony csőala](JÚ rézkanál-
lal vagy kanálformárn alakított lúd.tollal töltsük petárdáinkba; azokat töltés 
közben a papb:·lapra kopugtatva E villanók főleg f.ényképészet1i célokat első
ran.gúan szolgálnak 

.A ·stopin, lobhantópo1 -és feli.üzelés kéi:;zíté8n1ódjá1a vonatki0zólag sz·iiksé-
gesnek tartjuk a következő részletezést: 

Stopin vagy gyújtózsinór. 

R.endes négyszálas fehér stioppoló-pan1utot 1 1nét.er hosszú dara.bokra 
vagda1unk s duplán ·há1-0in1szorosan és négyszeresen véve s egyik végükön 
huTokra kötve, különböző vastagságú l n1éterres s~ála1kat készítünk magunk
nak M.ost tegJ. ünk egy po1celláncsészébe 100 .g finiQill fekete va.dásizlőport és 
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1.5 a1abgun1n1iport, öntsünk a keverékre elővigyázatosan 359'~-os a1koho1t, ke·
ve1j.Thk pisztilussal addig', amíg n1ézsűrűség·ű lesz. Ha iná1 a 1őporszen1csék 
nem látszanak és fekete pépü11k szép sín1a, tegyük bele egye-nkent az előbb 
k,áliun1.nitrát 1-0%-os vizes oldatába n1áTtott és ujjaink között készült eg3·
r-0ngydar a:bon k-e1-esztülhúzott tehát 11en1 vizes, csak nedves pan1usziála1;;:al. 
itassuk jól át a -lőporpéppel é-'s húzzuk ke1 csztül egy ~1egfe1elő br11:kka! ella
tott a:lum•in~um- va.gy sár.garézJapon _c\z cg·~·en,Ietes, s~ep s_ín1a stop}n,~zalaka~ 
akasszuk k:et -szeO' között kjfeszítve eg~ ran1ara s al'nyekban szar1tsuk .. J, 
s·záradáshoz legalább 6 'hét. szükség·es„ E,g:y 2.'H .crn1 hosszú .stopint 111eggyú it Y <! 
1----2 másodperc alatt kell ,hog-:-," ide-oda ug1ándozva elégjen 

Lobbantópor 

„A„ 1obba.ntópo1t csillago.k hcgyújtásá1a stb. használjuk. A lőpo1]iszt túlheYe
sen ég s ezért nen1 gyújt egész hjztosan. Késvíisünk tehát eg~·- lustább, dP 
azért hevefif:'ll égő k-0n1pozíciót, a111e]J nag-J.- hőt és erŐ1' láng·o1 iern1el. 11) en 
keverékeik pl. .a kö\ etkező lisztek: I 50 lőpÜrliszt, 39 k.áliun111iirút, 6 kén, 5 szén 
II 8 lőpo1liszt. 1 fü~fasz,én. III.. 6 káliu1nnitrát, 1 kéu, 1 fűzfaszé.11, _'\. lőport 

a 120-as svitán, a töhbi alkotórészeket a. 138-as szitán s:;;itúliuk s jól összc
keve1.iük 

Feltüzelés .. 
.'.\.. f eltüz.elés egJ es tüzi iátékanya.gok be.gJ újtás(n a szolgál _A„ fel tüze

lési e szolgáló po11ke\r-eréket vagy- 35:1'-os cdkohoUal J1ed,-rsí!jiik lllc~g, acldig. 
n1ig az gyúrható kittsze1 ű á1Jan1únyúyá lesz, ,-a:g·.\ 5~ii-oH srllnk alkohollal. 
hog;y sűrű, de mz.ért kenhető leg,yen, sür{i hb, nlint a slopin111 assztL dc ·so.kka l 
nedvesebb, inint csillag-kon1v-0zíciói.nk. Ezzel a Jőporpé1Jpel lnga:~ztju.k lic a 
rakéták, fontaLno1k, rajz·Ók stb. n:yakába a g'yú_jtóstopint és azt kh;sé felhig·íiY-a 
vonjuk be vele csilla1gaink -eg)· ik .oldalát. Ha a nedves feltüzelésekei szá1az lob
bantópo11al beporozzu·k, száradás után azok sokkalta Jobbanékonyahbak 
J.es·zn·e1k„ 

J?eltüzclés po'l'kcvr1ékei.: I. 24 ]őp.01Iiszt~ 6 káliun1nihát, 1 ké.11, 1 fiízfa
szén, 0.5 arabgun1n1ipor II. 4. lőporBszt, 1 kállu1nnitrát, 1 .kén. III 8 lőpol'
liszt, 4 káliu111nitr.át, 1 kén. 

Gyújtógyertyák 
Bá1 inel:y tüzijátéktestet g~' 01 san Bs .biztosan, nTinden veszedelen1 nél

kül, ú. n„ gyújtógyeTtyával gJ- újt'hatunk n1eg .. A gyújtúgyerty·á1k 8~9 n1111 vé
konyfalu, ·20 cin hosszú papír csövek (rcn<les írópapí1, 3 '(·.savarulat, csak a 
legszélén leragasztva); eg;vik végükön jól ]:ecsuk,juk a csövet egy beenyYP
zett du.góval, legalul 3 cin nJagasan aigy-aggal tölt.iük ki, azután a lenti elő
irat sveTint ik.P,szült ko1npozíeióva] töltjük 1rr1e.g kaliberenként adagolva, 111a jd
ne1n teli s a n1ég üresen n1aradt 3 1nn1 1hüve.ly\-égbe Stopinda1abkát tes,zünk 
és SÜTÜ felt:üzeléssel beragasztjuk. A gyújtógyertya auya.g.gal töltött .ré~zet 
rövid darabka 1n-egf.elelő vastagságú réz-csőbe sűlyesztjük, an1eJy csőnek iná
sik vége e.gy rakétahotba van 'hee1ősítve Gyújtó.g3re1'tyánk végét inegg·yújt
va, az halványfehér }áng.gal ég, elegendő viJ1ágossá~ot adva, hogy tüzijúték
tár.gyainkat n1egl.átva, azokat a kellő ponton n1eg.gyúithassuk, éspedig a két 
méte1 ]1,0.sszú bot se.gítség:ével, ·n1·eg·,feJelő távolságbó1 

Gyú}tógye1 tya. konipozíció.~ 33 kállu111nitrát, 8 .kén, 8 a11iilnontrisznlfi<l, 
15 .gyanta 

Rene"áltüzek. 
Bengál tüzeket kétféleképen ég1cthetiink Vannak kon1pozíciók, an1cl;. eik 

igen lassan égnek, szép, egyenletes, élénken világító láng·gaL E-zekct tüz{illó 
lapra (pa.lalap, tetőcser:ép, tégla stb.) öntjük gúla-a.la1kbaJ1 s p,nnek felső csü·cs
ké-t n1eg.gyújtjuk Vannak azután hevesebbe.n égő kcve1ékek, an1e]y.eket: 25-
100 mm ·át.méretű, vékonyfalu, 4-6 kaliber hosszú papíT- Yagy cinklen1ez
csöv.eikbe komprilnálurrk Ezeket vízszintesen egy karóra erősít,,e gyújtjuk 
meg .. Végül készíthetünk lÍ. n, szalón- vagy színházi cél,okra szolg·áJó ben.g·álo
kat, n1elyek relatíve füstmentesek, illetv-e a keletkezett füst ,nen1 fojtószagú 
Ez ut<óbbiak előiratait a lenti receptso1 ozat végén isme1 tetjük. 

Ha se1lak is fordul elő a ben.gá.li tűzlkeveré.khcn, úgy azt mindég a jól 
felhevített .strontiumnitráttal kell összeolvasztani, kihűlés után finon1an porí-
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tani s csak így ke\-e1jük össze a többi anyag.okkal az előzőleg 1in-0n1an p-01í
t-0tt és ,szitált k.lórsavai:; k:áliun1ot. Ha -el.len/J.en keve-1éikünk nem tartalmaz 
kló1savas k-áliun1-ot, az esetben ·bátran dörzsölhetjük) ütihetjük a kompozíciót, 
ez nem fog meggyúladni, vagy pláne robbanni, sőt meggyújtva, alig, vagy 
egJ·.általán nem ég 

Fehér .szín;· I. 60 ká1iUJnillitrát, 16 kén, 15 antim1onVris·zu.lfid, 12 ólomuit1át, 
8 realg.ar., 1 sellak, 6 báriu1nnitrát. II 30. ikáliu.mnitrát, 10 kén, 11 Teal~ar„ 
III. 32 káliumnitrát, 8 kén, 12 a:ntimo.ntriszulfid, 0\'5 fémmagneziumpor„ l\1i
után a fenti három előirat klóTsavas káliumot nem tartalmaz, az egye.s :fi_no
man porított és szitált 8ill3' ag·.okból összen1érj·ük a keveréket és porooILáncsé
szkben .dörzsölve össze-keverjük. A m-agnéziun1port utoljára .keverjük bele. 
Mind a három kompozícióból fáklyá.lrnt készíthetünk. , , , 

Vörös sz·in: I. 40 str·ontil1mnit1·át, 13 kén, 2 finom harsfa szenpor, 5 klo1-
sa1„as kálium. II. 52 strontiu.mnitr.át, 12 kén, 2 finom hársfaszén_por, 6 stea
rin, 12 ikló1·savas káliu1n„ III. 30 st1011tiumnitrát, 10 kén, 1 hársfa-szénpo1, 
10 kló1savas káliUlll IV-. 108 str-0ntiumnitJrát~ 39 kén, 3-0 Tézszulfid, 2 se.llak, 
2 füstk.arom, 24 kaJ.on1e}, 12 klór savas k1álium. "'f..l. 72 strontiun1nitrát, 28 kén. 
17 rézszuifid, 3 sellak, 1 fü,stküron1, 17 ;kalon1el, 30 klórsavas kálilim. \TI. ,48 
st1ontiun1nit1át 12 kén, 2 rézszu;}fid, 2 sellak, 1 füstkio:rom, 9 kalümel, 3 klor
savas káliun1. Az első, n.e,gyedik és az utolsó ko111pnziíció csakis szabadon, 
gúlaalrukba öntve, ég szé1~H~n„ A töb.bi h.á,~·?111 .. k~ve~"ék ~si;)v;~k·b~ i~ kon1pri~1·á)
ható. A negyedik ko.mpnz1cio Chertier,gyonyür~, ·~,in1ae,geisu.,v-erp~r?s bengalJa 
s mélység·esen sötét, csodálatosan szep pirossz1nu. A felszoTt gulanak a ·he-
gyét g~ újtjuk n1eg. . , , _ , . 

. ZŐld szin: I. 16 bá1iu1nnitrát, 4 kén, 1 1~ze,n, 1 kl'?T·~ava"S kal1u~1L , rr. 16 
báriu11111itrát, 2 kén, 5 kmlo1n<~J, 2 sellak, 1 klorsav~s lk:::il1unJ.. .I~I: Ga bar1un1-
nitrát, JS kén, 0.5 kalon1el, '.2 f-iistkoro1p, 1 sella~, ~a klorsa;_ras k~.11um .. , IV. 16 
bárilnnnitrát, 7 ·kén, 9 :kalornel, _12 ,klors~vas _?.a-11:i:-~~„ 4 ket ,e1so feJ.szorY~, a 
két u1.;o]1só papí1hüvc1ybe ko,n1p111naltan eg g:i;-011yoru Züld sz1nben. A sellaK a 
báriun1nit1áttal .olvasztandó és porítandó. 

J(ék szín;· I.. 2-0 bá1iu1n·njtrát, 133 ké~1, 18 l'ézoxjkloa.id, 2 ólon;iklorid, ,64 
klóisavas káliunL II. 12 kén, 12 rézikar.bonát (Bergblau), 1 1nast1x, 30. klor
savas káliun1.. III. 14 kén, 30 cup1u1n sulfurjcun1 basicun1, 16 kalon1.e), ,4 s.t~a
ri.n 3 dextrin. 66 kló1 savais káliurn. Csak Yékonyfa]u (2 csavarulat iropap1r) 
hü~·elyekbcn Jól ]r:k:on1p1in1úlva ég szép kék színben. 

Sárqa szín:· l 30. ná1:Tiu1nnitrát, 8 kén, 8 antírnontTjszulfid, 1 fin-0n1 puha 
szén .. II. '3 kTyolith, 10 báriun1nitrát, 3 sellak„ 10 klórs<;va.s káliu!n.„ III. J? kén, 
7 kT3·olith, 48 báriun1nitrát, 4 gyanta, 2 kreta, 24 }{101.sa-vas kal1um„ Mind a 
hár.01n előirat elsőrangú 1sá1.ga f.á.klyae]e.gy 

}larancs.sárqa szín.:· I. 8 st1r.ohtiun1nitrát, 1 nát1iu111-0xalát, 2 sellak. 
II. 10 strontiun1nitrát, 3 nátriumoxaJát, 4 se.llak, 8 kJórsavas kálium. III. 252 
strontiu111nitrát, 36 nátriun1oxalát.. 18 .sellak, 45 kén, 10 kló1 savas káliun1. 
l'l 2ű st1ontiu,111nitrát, 3 nátriun1oxalát, 2 sellak, 4 kén. 2 klórsavas k.áliun1. 
\T 16 kén„ 6 strontiumkaTbon·át, 10 kryolith, 8 .gyanta, 48 báJjunnritrát, 10 klór
r.;avas káliun1„ Az első és megy.edik szú1nú .keverék felszórva, a többi vékony-
falu papí1csőb-e ko111primálva é.g, gyönyfu·ü narancsszínnel Külö.nösen szép 

3 III. sz.á111ú keverék. 
Li.la szín.:· I 12 1stronHu1nnitrát, 7 kén, 10 rézszu1fid (cuprum sulfu1 i~un1 

pu1 urn ::\IereK). 0„25 s.ellak, 7 kal.on1e1, 12 klóil·fiavas k.áliu.m. I~. 48 str.01~t~un1-
nitrát 28 kén 40 i·ézszulfid (Merek), 1 sellak, 28 kalomel, 48 klo1rnvas kalrnm. 
Ha k~lihP-rün;k 25 n11n, akkor 2-3 esavarulat fehér írópapír leg:ve·n csöYiink 
fa]Yn~tag·ság-a. 

Színl1ázi '/'agy szalónbC'ngálok. 

l\.z nlábbi négy keverékben lévő nitrátokat Téz- vagy vasüst!~~n sza]lad
tüzöu óvatosan ,fö1n1e]egítjük, azutá1~ a tűz1·ől le_-yéve, J:ozzákeverJuk a _le;.1

1
1:

zes se11akot, arn1.g ez íelo],,a.dYa, a soval barna tom-eg.ge nen1 alaku). ~1hu es 
után a barna tiö1ne.K J ézn1ozsárban kö11nyen porítható. A feli~r s21nnel gs~~k 
porítás után keverjük a kon1p.o-zíeióhoz az antin1óniun1sze111cseke~ 'S .legveguJ 
a klórsavas káliun1üt. A többi háron1 színnél poTítás után iná.r kesz is a hen
gálpor. A \·ÖTÖS, zöld és nal'acs bengáJ.okat ú. n„ .scllak-bengálok.a.t, nem k~JJ 
túlfinoman porítani. Ha ugyanis nen1 túlfin.0111 a por, úgy s.okkal -szebben eg-, 
(ez .az.,onban csak a ,sellak )á,ngokra vonatkozik), 2% l~Ió,isa\:as ik~Jium v_ag~· 
ma.gneziun1por ·h-ozzakevetesevel valan1i\,-el -hevesebb egest es .e1os·ebh feny
hatást érhetünk el. A sza1onbcngá1-ok nlinclég felszóTva gyú:jtandók 
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Fehér <jzín." 24 káliunn1it1át, 18 antin1ó.11iu1nszen1csc (1egulus antin1onil). 
13 sellruk, 48 klórsa vas kálium. 

Vörö"i; szín;' 55 .strontiun1nit1át lü sellak 
Z~ld szín;· 60 bár iunnritrát, 10 ,;el.lak. 
Sarga (narancs) szín 55 st1·0110un1nit1át, 10 sellak, fi nát1iu111oxalát 

Magnéziu1nos fáklyák. 

,Ivia~né~iun1:0s kcve1é~eink~t a ,le.~:cé)szerűbb 3-4 111n1 fa]ya.sta.gságú, 20 
11?-ID atmere~~ 50 c1n .. hDss_zu, egy,1k v.egen fafogant;. úval bedugott és reá:sz.egelt 
c1nk}em~zcsovekbe !oltenl.. Lehet azonban a n1ár en1lített 3 csavarulatból álló 
paprrcsovekbeu is egetni. 
. ~A n1a.gnéziun1os kon1pozíció1kat külön-külön porítva, 138-as szitán szitá-1-
JUk. Ott, ahol str-0ntiu111- vagy vá1·iuni-nitrát sellakkaJ f.01 dul elő ezt az előb·
biekkel ;ö,~szeolvasztjuk; és a kihűlt olvadékot fí.n101nan porítjuk. -~h~l kJói
s~vas ba11un1, vag~y .~I~n·savas uátriun1 és s,ellak fo1duJ elő, rnindég külön po
r1tott selJakot l~,a-~~111~~Ju11-k „A„ k101 ~aYas sokat (JC, Ba, ''ag;y Na klorát) sel
lakkal szabad tuzon ossz.eolvasztct111 ne.111 szabad n1e1 t ft>Jtétlenül 111eo·gvúln·1 vagy explDdálna. J\ia,gnéziun1•os f.ákLvaelői1atok:, '""·- L e 

V ~rös ~zín :· 825 .. strontiun;ll_i t1 át, 150 sellak, 25 f én1111ag11ézi t111 1 voi . 
z,old, szin;: 42_ klor~a-yas b.ar~un1, í s.e]la:k, 1 fénunag11éziu111po1„ 
11 ~he1· sz!n: ~4H b,ar1u111n1t1,at,. 120 sellak. 2H fé1111nagnéziun1po 1 • 

~9.cir!fa szi~i: 86 k~o1\-,avas_ nat~111111,_ 8 ~ellak, 6 . .fé1nn1a.gnéziun1por. 
J\a1ancs;'':iG_·rga sztn„ 49 strontnunn1bat, 30 klo1sa,·as 11á1riun1, l:l sell~1k, 

60 fe.n1magnez1u1npor, 
,Elc;.,ktro1nos 'izín.: lü-0 há1iun1njt1át, 10 káliu11111ibáL ;) finon1 füz,fa~zén 

50 keu, iO ahuniniu111-Uro11ce, 10 klórsava,s káliuni -

Függelék, 

. Bou_;qU(-:f_de J)c11011. 1)01-va,ult. sze1int: 15 :káliu11111it1át, 15 kén, 10 lt•n
olaf., 3-D lopo1 h.sz1, _8 alkohp_l: 2 ~a1Jnf-or, 4 a1ahgun1n1ipor, 8 lepár.olt YÍZ. A két 
elso,an:yagot f1.non1a11 :por~t;iuk ·es összen1érjük, azután hozzáadjuk a lőporlisz
tet e~ a lenolaJat. "~ kan1fo11 az alkoholban oldjuk, a gu1nn1jt p(•di.g a vizben, 
a;.11;t3;1~ ez~ki:.~ a~_ olda,to.kat is a,z rlőbbj anyagokkal n1ozsi11'ha öntjük s eg;-. 
fe.lor.i:1g torJuk, ~~ ~;. ur,Juk. Az tgy nJ.· e1 t fekete, sűri_-í_ pépet 2 111111 \'al')tag Je-
11!-ezze_ ,heugerelJ~H: es 6 n1n1-Ps kockákká \:ágv<J n1egszá1-ít.iuk. 6-8 1H•ti szá1i-
tc;s utan __ _ ':. .kockak egy a1·ai~znyi hosszú háncs, vagy sz.ár.az katang'kó1 ó szá-
ra~'C!z, .kotozye, ava~gy a~ba becs_iptetve, a füg,gőh~,gersen taJtott hánc:.;; n1e·g
EY1UJtas3:. nt'.~n;, fehe1 es 1,anggal eg1~yk, iuajd eg·~1 jzzó fen gógö'!l1 h keletkezik, 
mely ,gyonyo1·u„ nag~, hopehel~'szeru sziporka-csokrokat szór 111indell iJ ÚHYha. 

VII Fotográfiai készítmények. 

A, f?i?g1.áfi .. ai kész~ilékPk,_ k,an1aTák és leHcsék ha:.;;ználatáia a~~ azo.k1 a vo
natko.zo arJeg;,,~e.kek n11nde:1 iran~T.ban. részletes felvilág~osítást ta1 tahnazván, 
ezek i.sn1eT.tete.~e1~e r~en1 ter;iesz~edun.k ki ~ n1ellózzük aZ eln1életi és tudo1ná
ny-0s v o.natkoz~~u, r~szlete~e~t is,_ !~a,n~n1 f.e1 .. kín!é,~és okából csupán a gyakor
Iat?a,n ~~n1t;?s el9~1vo~, fi~a~?·~:; e1os1tok, :~~:yo,ng1tok, negatív lak,kok, színező és 
~.xalo ~ur.qok. e]o1rat!11t k~zo_lJu~_. aho} :szukseges azok főalapan,\agának yegyi 
osszetetelet, Illetve ,Je1leget is folen1]1t,·e. -

Fotográ,Jlai előhívók 

Adurol előhívó ne1n más, inint 
chlór- (bróm) hydrochinon 

Amidol előhívó (2,4 diamidophenol): 
50 kristályo·s nát1iu1ns·zulfit, 5 anli<lo1, 
1000 .kcm lepáir•olt víz. :Gyors előhívás
~a töményebb oldatM is használhat
JUk, pl. 15 ná triumszulfü, 1 amido'l 
100 kcrn víz. ' 

b) lOOa kcm \'Ízben előbb feloldunk 
2űO kristályos nát1 ium:.;;zulfitet és ez-

után 20- an1idol (az „Agfa" elői1aJa). 
Rendes n1egvilá,gítású len1ezeknél 
3--4 rész vízzel higítandó„ Túl.expozí
ciónál csak két rész vízzel higí,tjuk .s 
minden 100 kcm higított oldathoz 1-2 
kc1n lű%-os brán1.káliu1no.Jdatot a.dunk. 
Túlgyönge expozíciónál 8 rés·z vízzel 
higítunk 

Edinol előhívó (4 - arni<lo - 2 - OX~r
rneth,-J-phenolkloiid): I. 20 g nátrium
szult1t, 2 káliun1n1etabiszulfit, 100 víz„ 
II. 20 szóda vagy han1nzsír, 100 ''ÍZ~ 
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használatko1 az I. és II. oldat egyenlő 
l'észeit elegyítjük s néhány csepp 
10%-os brón1káliu1noldatot aflunk ho:z.. 
zá. ~!\ kép előtünése lassú menetű„ 

b) Töményített edinol előhívó: l(}ü 
víz, 30 káliummetabiszulfit, 10 ·edinol, 
22 nát1 iumhid1·-0xid. 

Eikon„ogcn előhívó (1 an1idro-2 oxy-6-
szulfo-naph-talin: I. töményoldat, 120 
nátriumszulfit (k1istályo_s), 50 káliun1-
karbonát, 30 eikonogen együttesen 1 li
ter forró vízben oldYa„ II. A. 2500 víz, 
300 nátriun1szullit, 25 eikoni0gen, 1:5 
hydrochinon. B. 500 víz, 15(} káliun1-· 
karbonát. Ifa1sználatko1 5 1ész A. olda
tot, 1 rész B. oldattal elegyítünk. 

(flycin előhívó (p - .oxyphenilgly
ch1): T lt. 1000 YÍz, 100 nátriun1-
szulfit, 2{), g]~· cin langyosan old
' a B. 50-0 YÍz, 1{10 káliu1nka1 honát 
HelJ eseu exponált lc1nezekhez 50 kc.111 
,\„ és 25 kc111 B. oldatot 50 kcn1 vízzel 
elegyítünk. _,_:\..rnyalati ellentéte'k csök
kentésére a következő arányú elegyek 
al.kalin.asak: 20 keni .A.„, 25 kCJ11 B., 80 
víz, Yagy: 5(} kcn1 „A..., 10 kcn1 B„ 25 
kc1n víz, ' agy: 2D kc1n ~t\.., :2-0 kcrn B., 
9:l YÍZ„ Élcsehh ellentétek eléré+;ére 
i;) /\, 25 ll, 25 ,-íz, va.g~~: 20 A., 50 B„ 
25 \íz, vagy pedig: 80 A., 45 víz elegye 
a ]ka Jiuas. rpÚ lCXlJO'ZÍCiÓk kieg·~~enlítéBé
l'C a legutóbbi Plegyhez 10.?·~-os káliu1n
ln 01nid oldatot adunk. A glycin elő
hívó.k telj·C::)Cll tiszta képet adnak és 
igeu -alkalBJaf.la.k diapozitívek előhívá
,-.;úra ls 

Hudrochinon ('lÖl1í ró· l. 150 víz, 5 
hydrochi11011., !O nútriu1nszulfit, 60 ká
liu1nkarbonát. _:\_ 1tn,tós oldatot hasz
nálatkor 4-6 rész vízzel ldgítjuk. Az 
oldat r-lőh-í' úsko1 15-2-0 hőn1ér.sékletü 
l0g:ve11 11. 2 olda1ba11: A 10 hyd1 o-
ehinon 8{) 11átriu1nszulfH, 50-0 víz. 
13. fl-11 kú l iu111 ka1 honát. 50() víz I-Iasz-
11 ú lat ko1· az A és B. oldat 25-2;) .kcn1-ét 
l;s :20 keni yjzeit p]pg;-,· ítve hozzáadunk 
4 csepJJ 10'.!-'!i-os kúlin1nbro1nidoldatot 

b) I. -+O uúti_i111nszu~ltit, {j(l{) víz, 6 
hylb ochino11. 11 (iO ·káliun1karhonát, 
G{)IO víz. Használatko1 az I . .és II. ol
datot elegyítve, n,éhúny csepp 10,%·"os 
ká1iun1b1 on1idoldatot adunk hozzá 
Igen kevés, pl. 10 kcn1-t rJőhívóra 1 
csepp 10%--os ,,é1lú.g-só hozzáadása 
gyolsítja a kép előtünését s tiszta 
lnnnkát biztosít. 

M etol elűhi vó (p-rnethylamido-phe-
110 lszulfát): I. rnel:ol, 1000 víz, 150 kris
tályos uátriun1szulfit.. II. 2000 vi1z, 150 
núh·lurnka1 bon út (kJ is,tá]yos) Ha.sz-
11úlalko1 az l. oldat. 30 kcn1„ét elegyít
jük a II.. oldat 60 kcrn-ével s néháiny 
csepp káliu111bron1ido]dattal, an1ely ez 
előhívónál uag·~·obb n1en11yiségben sen1 
ken1én)-· íti a k<épet. 

b) (tömény ta1„talékoldat): 1 liter 

vízben előbb o]du11k 15 m.etúlt, azután 
15ü nát1iun1szulfit-ot. 75 káliun1karhoná
tot és ·2 káliumbromidot Hasznitlat
koI kb. 6 rész vízzel, túl-exponált le
n1eze-khez 2 rész vízzel hig'ítjuk, utób
bi esetb.en n1ég káliumhr-omid oldatot 
adva hozzá. 

M etolhydr ochinon (kevert előhívó. 
l 45{) vízben oldunk 2.5 meto1t &s 0.8 
hyd1ochino.nt s telj.es oldódás után 
után hozzáa.dunk :!5 nátriu1nszulfitot 

és 0.5 káliumbro111idot. Használlatkor 
egy.enJ.ő rész vízzel higítjuk .. II. 2 ol
datban „.\. 450 víz, 2 metol, 4 !I:J:átrium
szulfit oldat (l:lűO) HL 4()0 víz, 40, ká
liun1karhonát. Haszná'latkor az A„ és 
B. egyen•lő súlyrészét elegyítjük. 

b) Bróm ezüst kollodium lemezhez 
400 víz, 85 nátriu1n-szulfit, 2 n1etol II. 
400 víz, 70 káliumkarbouát. IIl 50 al
kohol (90% ), ,\ hyd1-0chin01i IV. 50 
víz, 5 an1n1011iu1nbronlid. Félá1nyalat 
fclvételh-ez., különösen festn1ényeknél 
a következő arányban keverjük: 200 
I. 2-00 II., rn III., 8 lV, 50a víz. Autó 
é--:; lnetszet felvételéh.ez a III. éi':I IV. 
n1(~1111~· iségét Jnegduplázzuk 

Ortol (o-arnido-phenol é.s hydJochi
non) előhívó„ I. ortol szóda A 1000 víz, 
2.5 káliun1n1eti:lbiszulfit, 15 -ortol B. 
101}0 víz, 120 nátriun1kar.bonát (kristá
lyos), JSü nátriu1nszulfit., 1-2 káliun1-
lnomid, IL 01tol káliumkarbonáttal. 
A. l(}Hf} víz, 7.5 káliun1n1etabiszulfit, 15 
ortol. B. 1ű00 víz, 60 káliun1karb.onát, 
180 náb iun1szulfit, 1-2 k.áliun1bromid. 
Uy101·s előhíváshoz 20 kcn1. A. és 20 
kc1n„ B. oldatot, las,sú és lágyabb elő
híváshoz az előbbj -oldatot 2-0 .km11, víz
zel hi.gítjuk. 

Paraa1nidophenol (rodinal) ,elől~ívóo 
A rodinal könu:yen oldódik es 1gen 
tartós és ·gyorsan ható -előhivó olda
tot ad. 10-5%-.os oldata igen g~Torsan 
é'; élesen, hígabb oldata (1:3-0, 1:4iJ-ig) 
lassan és lágyan hív elő. Legsilnább 
a n1unka, ha az .oldat 18° hőn1ér.sékletű. 

J>.11rocatehin előhívó. l. 50:() víz, 40 
uút1"iun1szulfit, IQ PJTocatehin. II. 500 
viz, 75 káliu1nka1 honát. Haszná'latkor 
2 oldat -eg~,renlő részét '.keverjük. Igen 
lassan hív elő. Gy-0r,sahb az előhívás 
nátrinn1hid1oxiddal. Pl I 25 ná·trium
szulfit, 25-0 víz, 50 pyrocateMn. II 3 
nát1iun1 1hld1.oxid, 250 YÍz. Használat

ko1· 2 o1dat egyenlő részét 2-3 rész 
vízzel higít.iuk. 

Pvrogallol előhívó,, I, Py1 oszóda elő
hívó A. 100 nátriun1szulfit, 500 víz, 14 
p~:r-ogallol, 6 csepp kénsav. B. 50 nát
rJuu1karbonát, 500 víz előhíváshoz az 
_._4... és B. o]dat egyenlő részét ugyan
annyi vízzel elegyítjük. II. Pyroga1Ivl 
han1úzsír előhívó„ A 100 víz, 25 nát-
1'iun1.szulfit, 3 csepp kéns-av, 10 pyro~· 
gallol B. 2-0ü víz, 9-0 káliumkai honát, 
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:25 nátrium.szulfit. Használatkor 100 
vfahez 3 A. és 3 B. oldatot elegyítünk.. 
A káliumbromidnak a pyrogellolnál 
igen -erős halogató hatása van„ Igen 
értékes komhin.áció a met.olpy-To elő
hív·ó, mely igen finom folmzatokkal 
hív elő. Ez utóbbinak előirata a kö
vetkező: I 500 víz, -5 metol, 12 kálium
metabiszulfit, 5 pyrogallol. II. 50() víz, 
100 kristályos .nátriumkarbonát Leg
erősebb a bev{lnódás, ha 2Q •kcm I.-hez 
40 kcm.. II. és 5 csepp káliumbromid 
oldatot (10%) veszünk; kevesebb szódát 
v-éve lágyan ható előhívót kapu1nk. 

b) I ~()0 nátriumszulfit, i>(}Q víz, 8 
.csepp tömény kénsav, 14 pyro:galloL 
II. 50 nátriumkarbonát, 1000 ví·z. A I. 
oldatn.ál a py·rogallolt csak a nátrium
szulfit tel.ies feloldódása után adjuk az 
oldathoz. Használatkor a L 2-0 kcm.-ét 
a II 4iJ kcm.-vel elegyítjük Igen 
gyorsan előhívó lemezeknél vízzel hi
gíthatuuk 

Va.so.xalát előhí'VÓ. I„ WO neutrális 
káliumoxalát, 800 víz. IL 100 ferro
szulfát, 500 deszt. víz, ·5 csepp tömény 
kénsav. III rn káliumbromid, 100 víz, Az 
I és III oldat határtalanul tartós, a 
II. csak napfényen tartható el ho-sz
szabb ideig Használatkor a I. 60 kcm
ét a II. 20 kcn1.-ével elegyítjük ·S hoz
záadjuk a III oldat 1-2 cseppjét 

Papirkópiák előhivói. Kópiák ,előhí
vá·sára ig-en alkalmasak: a glycin elő
hívó, hydxochinon-metol -előhívó, 5-6-· 
szorosan higítva, edinol előhívó, 3-5-
szörösen higítva, a.z ar:midol előhívó 
10 réS'z vízzel higítva. Az előbbi .e'lőhi
vók brómezüst papirofonál használato
sak, chlór, bróm, ezüst, gelatin ú. n. 
gáz vagy napfény előhív1ására használ
ható papir-0soknál (Veloxpapir, Dekko
papir, Imperial villámpapir, Lentapa
pir, Palapap.ir) i.g·en megfelelő a hyd
rochinon, m·etolhydrochinon, az amidol 
vagy az edinol, melyek egyaránt né
hány n1ás-odperc alatt fejtik ki hatásu
kat 

Fixálószel'ek, 

Az előhívott képek fixwlá.sára a le-
1nezen levő br ómezüstöt oldó fürdők 
szolgálnak Ilyenek pl.: 

1. Eayszerű fixáló fiirdő: 2 250 11át
Tiun1thioszulfát (fixálónátron), 1000 víz. 
Gyorsan fixál, de hamar n1egbarnul s 
fl'1s.s oldattal kell kicserélni. Tartósabb 
a savanyú fixáló, pl.: 

savval annyira savanyítva, h-ogy kén-· 
sav szag leg)·en érezhető. 

3. Kevert timsós fixáló: I 10-00 víz, 64 
nátriumszulfit, 350 nátriun1tioszulfát. 
II. 1000 víz, 8() kálitimsó, 2'8 savanyú 
kénsavas káliun1. Használatkor gyor
san keverjük F.orr ó időkben igen alkal
masan ha-sználható. 

4 .. Gyors fixáló fürdő.: E néven am
mo-niumtiotSzulf.átoldatok szerepe1nek, 
inelyek vízben oldva savanyú fixáló 
fürdő·\ adnak. Ily oitlatot készíthetünk 
p]. a következőleg: I„ 2GO nátriumtio
s·zulfát, 500 víz. II. 10{} aJnmoniurnklorid, 
500 víz. Ha .savanyú fixáló für.dőt aka
runk, a ·2 oldat eleg·yéhez n1ég 12. 05 kcm 
savanyú szulfit lúgot adunk 

Gyengítő- és erősbítő-Iürdők„ 

A1nmoniumszulfát, gyengitő: 10 a1n
n1oniun1szulfát, 500 víz, 5 csepp tön1ény 
kfnsav, főleg akkor használjuk, ha a 
sötét árnyalatokat kím-élni akarjuk. 

Vérlúg·só, u.Ye·nuftő.: 50 nátriumtio
szu]fát, 500 víz. II. 10 vörösvérlúgsó, 50 
kc1n víz„ A II.. oldatot _sötét helyen tart
suk. Használatkor az I 10.[} kcrn-ét a 
II. 5 kcn1-ével elegy í·tjük, minél n.ag~yohb 
g·y.obb az utóbbi n1ennyisége, annál 
energiku-sabb a gyöngítés, n1ely az 
egés·z lemezre egyenletesen hat. 

Rézszulfát erősítő:· I. kupriszulfát, 80 
víz. II. 60 káliumcitrát, 600 víz. III. 7 
·yörös vérlúgsó, 70 víz„ Közvetlen hasz
nálat előtt az L 15 kcm-ét, a IL 115 
kem-ével és a IIL oldat 13 kcm-ével 
elegyítjük 

Uranerősitő.:· I. 1 g urannitrát, 100 
ken1 víz. II. 1 g vör·ösvérlú.gsó, 100 k.cm 
víz„ Hasr.nálatkor 50 kc1n I. 10 kcm 
jégecet s 50 kcm II elegyítünk. Az 
erősítő fürösztésit ·Csak addig folytat
juk, hog·y igen gyönge barnás s-zinező
dés 111-é.g áttetsző legy.en 

Higanyklorid erősítŐ.7 I 2 meikuri
klorid, 2 kállumbromid, 100 víz. II 10 
kristályos nátriun1.szulfit, 100 víz. A 
negatívot. az I. oldatba tesszük, iníg 
megszürkül, ha pedig nagyobb erősí
,tésré van szükség, Jnegfehéredik, csak 
e közben a csészét fO'lytünosan lóbáljuk, 
hogy a lemez foltot ne kapjon. A nega
tívot a;ztán jól leöbiítjük (elegendő 1 
peJsnyi i<lő) és a II. ·oldatba tesszük s 
ha n1egfeketcdett, azonnal kivess·zük 

Negatívok lakkozása, 

2 Sa1.Janyú fixáló:· l(J{} nátrjumthio- Gyakran használt vagy retusált ne-
szul,fát, 500 víz (Iepáro1t víz nem köve- gntívokat a készen i·s kapható ú. n. 
te]n1ény), 25-50 kcn1 savanyú szulfit száraz Jen1ezlakkal vonjuk be. Ilyen 
lúg (a kereskedeln1i savanyú nátrium- lakkoldat pl. a követk-ező: 75 fehérített 
szulfit oldata). Szulfit lúg helyett e só 

1 
sellak, 75 sandarak, 1000 alkohol 

25%~os o·ldatát is használhatjuk kén-: (96%-os), 2 kcn1 ricinusolaj. A teljesen 
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száraz negatív.ot puha szőr-e-0settel po1-
111entessé t-esszük, lámpán an.nyira m·e
legítjük, hogy kezü.nkkel még f()gni 
bírjuk s azután felecseteljük a lakkot. 
Keményebb és egyenletesebb á:llandó 
réteget ad a Zaponlakk (hideg fakk), 
mely a kereskedelemben készen kapha
tó, vagy pedig 2 kollodiumgyapotnak 
70 kcm amy !acetát, 70 benzo,l és 35 ace
ton elegyében való oldata, avagy 100 
sandarak, 100 benzol, 400 aceton, 200 
absolut a1kohol (V„fonta). 

Színező fürdők„ 

A_ fixálás által előidézett egyenetlen 
é,,; kellemetlen hatású barnás szín -eny
hítésére az ú. n . .szí.nező für·dők szol
gálnak .. A. színezett képeket 10%-o.s na
tl'iun1tioszulfátoldattal fixálni kell, 
n1ajd pedig vízzel jól kiöblíteni. Ilye
nek Celloidinpapíroshoz a következők: 
Rhoda.naranyfürdő: I. 1000 víz, 20 

rhodanammünium. II 100 víz, 1 arany
klorid Használatkor az I. 10-0 kcm-ét a 
II. 10 kcm és 50-100 vízzel elegyítjük 

b) 1000 víz, 2-0 kétszer olvasztott nát-
1ju111acetat. II. 250 víz, 5 rhoda.m1no
niu1n„ Használatk0or az I. 170 kcm-ét 40 
keni II-vel és 1%-os aranyklüridoldat 
J 0 kc1n-ve1 elegyítjük. 

Bo1ax aranyfürdő.:· 75D víz, 5 nátrium
acetát, 8 horax, 5 rhodanammonium. 
Használatkor ez oldat 150 kcn1-éhez 10 
keni 1%-os aranykloridoldatot el-egyí
tii.nk. 
Színező fixálófüidő:· 1000 kcm deszt. 

víz. 200 g fix-á.Iósó, 1{) .g krist. nátrium
acetát, 20 g ólon1acetát, 15 rhodanarn
n1onium, 5 g citron1,sav, 50. kcm arany
kloridoldat (1 : 100) 

b) 2000 g deszt víz, 500 g fixálósó, 
55 g rhodanammonium, 15 g timsó, 
15 .g citrom.sav, 30 g ólomacetát, 10 g 
ólon1nitr.át, 75 kcm 1%·-os aranyklorid
oldat .. 

Aristopapír, szinező fürdő: I. 800 
viz, 15 rhodanammonium, 15 timsó, 1 
ammúniumkair1bo-nát.. II. 1 aranyklorid, 
60-0 vfa. Az I. 10{) kcm-ét a II. 50 kcm
ével elegyítjük s színezés után a képe
ket 10%-os nátriumtios•ulfátoldattal 
fixáljuk. 

Protalbin papírok színezése.: 12 rho
danan1111011iu111, 2000 víz, 100 kcm 1%-os 
aranyklolidoidat. Egy idő mll'lva 50 g 
iszapolt krétával Ö<Sszerá·zva, néhány 
óráig· ülepítjük. Használat elő.tt filtrál
juk. 8-10 perc alatt szép barna ibolyás 
színt ad. 

Albuminkópiák színezése: I. 7.5 bo
rax, IODO víz. II. 1 aranyildoridnátrinm, 
50 víz. 1 ív képfelületre az I 200 kcm-t 
a II. 3 kcm-ével elegyítjük. Borax he
h ett nátriumfoszfátot is vehetünk 

c.asoidinpapír színezése:· 1000 víz, 250 
nátriumtioszulfát, 20 nátriumacetát, 20 
álomacetát, 3 tin1csó kombinált S'ZÍnezés 
fixáló für.dőnek használható„ 

Brómezüstpa.píros színezés: Kék ár
nyalat eléiésére az I. 1 ferrmn ciíÍlricum 
an1n1onia tu-m, 100 víz. II.· 5 -citromsav, 
10-0 víz. III. 1 vörös vérlúg·sÓ, 100 víz. 
Használatkor 5~ kcm I„ 15 Jmm II. és 
50 kcm IIL oldatot ugyane sorrendben 
elegyítünk„ - Vörös á;rnyalath()z 1·5 réz
szulfátoldat, 115 káliumcitrátoldat és 13 
vörösrézlúgsóoldat mindhár-om 10%
os), 100-200 vízzel elegyítve. Zöld ár
nyalathoz 40 kcm, 1%-os urannitrátol
dat, 20 kc1n 1%-.os f.erri ammonium 
citrat, ]5 kcm ·5%-os citromsav-0ldat, 
60 kcm 1%-os VÖTÖS vérlúgsóoldat. 

Vegyes előiratok. 

Amalgamok fogtöméshez, 

.A„ fé1nek il1letőleg .a f.émötvözetek 
higannyal kellő .arányban ele.gyítve 
n1egken1ényedő ama]gámokat adnak. 
~\ fogtöméshez ha.szn,ált an1a.lg.ámok 
iránt táma,sztott főkövete.lmén·y az, 

hogy a s1zájban 1'ehetőlieg ne változ
zanak 1neg és a n1'egn1er-evedésnél tér
fogatuk ne csökkenjen, s·zóval zsugo
rodás ne következzék be. 

R.égebhen rézan1algámokat használ
taF. azonban ezek a szájban m-egvál
toznak és a fogakat feketére .színezik. 
~~\ rézarnalgán1ok átl·aghan ao% rezet 
és 70% higanyt tartalmaztak. Előállí
tásuk úgy történt, hogy finom '1'.'ézport 
a higan,nya.1 esetleg melegítés közben 
összekev·ertek„ Történhetik az előállí
tás úgyis, hogy !'-ez.et valamilyen hi-

gany.sÓI a engedünk hatni, amikor is 
a réz a higany eg~' részét kicsapja és 
ez a n1.arad.ék rézzel azonnal am-algá
lódik. 

Használtak Cadmium-amalgámokat 
i,s. A megfel1elő amalgám öss;zetétel1e 
König szerint ,(Jd5Hgs vagyis 25,99% 
Cd és 74,01% Hg. Strohmeye. szerint 
a helyes összetétel: CdHg, vagyis 
21,74% 'Cd és 78,216% Hg Azonban ezek 
az amalgámok épúgy nem feleltek 
meg a célnak, mint a. tLszta ezüstből 
vagy aranyból készült amalgám-Ok. 
Ma esakis fémötvözetekkel készült 
a malgámok használatosak, mert -e:z.ek 
inkább felelnek meg annak a két kö
vetelménynek, hogy kellő ellenállás
sal birjanak és nem zsugorodnak„ 
Ilyen ötvözetek a következők: 



Cd Sn 
Evans kilt (V arrentrapp) 1 " Wood · 1-2 ) 

Lipowitz 3 4 
Naguer 61 1 

36 78 
Bender 61.1 
Townsend 52.11 
Ash & Sons 27 16 
Black 25 5 
Fellowship 27 95 
Herbst 3846 
Lorenz 48 87 
Tone Dentelloy 27,13 
Witzel 40,00 

A használt fén1ö1vözet fino1n J."esze-
Iékét fén1hi.ganuyal a1nalgá1nmá gyúr-
juk; az amalgán1 azonnal a fogi.i_regbe 

Bőrcserző szerek„ 

Allatbőrök házilag· történő cse1zésé-
1 e lecélsz.e1·übben a chrómcserzést 
használhatjuk. Az ép, tehát le nen1 
forrázott és ne1n pü1·köJ t bőrt puhára 
áztatva, teljesen tisztára vakarjuk„ Ha 
a szőrt el akarjuk távolitani, a bőrt 
híg mésztejbe helyezzük s néhány ~ap 
mulva kivéve, a szőrt tompa szerszam
mal levakarjuk, azután a bőrt vízzel, 
inajd 2%--0s sósavoldattal alaposan le
m·osva, súlyának 5%-át kitevő timsót 
8 félannyi konyhasót tartaln1azó víz
ben egy napig áztatjuk (előcserzés) 
Másnap az előcserző folyadékhoz hoz
záadunk 5% chrón1ti111sópo1t s ez ol
dat·ban a bőröket egy-két napig, vas
tagabb bőri}ket két-három napig fm:
gatjuk, mí,g teljesen zö.ld színűvé vál
nak, azután az oldatot a bőrökkel 
együtt szóda- va.gy lúgoldattal neu
ti-alizáJ.iuk. A cserzés teljes, ha a bőrt 
forró vízbe dobva, ez alakját és puha
ságát megtartja. lVIost 5%-os SZiappan
oldatban 2% halzsírt vagy inás olajat 
emulgeálva, ez emulzióban a bőröket 
néhány órán át forgatjuk, végül ani
linfestékoldattal megfestjük s nyirko
san deszkára szegezve, hűvös helyen 
szárítjuk. Vastagabb szerszán1bőröket 
fag.gyús, cipő- vagy táskabőröket bar
kás felületükön olajos apreturával im
pregnáljuk. 

Prémes bőrök kikészítéséhez ,csak a 
„téli prémes", teljesen ép, friss (vagy 
gyorsan feláztatott) tiszta bőr alkal
mas. Prémes bőröket tirnsós fürdővel 
(egJ.'' nyúlbőrnyi nagyságú n:y er.s bőr
re .egy liter víz, egy n1arék timsó és 
egy félmarék1 konyhasó) átitatjuk, 
azután a bőröket kivéve a fü1dőből, a 
folyadékot lúggal neutralizáljuk s abc 
ha a bőrt visszatéve, -egy napig· áztat-
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Bi Pb Ag Au Cu Zn 

7-8 4 
15 8 

38 9 
48 32 14,72 
38 8 0.1 
47 84 
66 54 5,02 co g 
68 50 50 1 0 
677! 3,18 1.16 
5835 7 69 
49 70 037 0 70 
65 91 s 21 l 52 
5300 2 00 5 00 

tön1köd\"e, fokozatosan n1egke1nén;y·e-
dik 

juk, n1a.id újból kip1·ésel\'e, szú1ít,juk 
annyira, hogy iuég 11:'1-"irkos tapintatú 
legyen s ekko1 ininden nyúlbőruag;ysá
gú bő1re 40-50 g' ~zappant forró víz
ben oldva s ez oldathoz 20 g zsiradékot 
adva, a nyert pépet a szög·pkk(-1 kife
szített bői be bedörzsöljük s néhány 
nap n1ulva a. szőrtelen oldalt horzsa
kővel csir;;zol.iuk, a sző1·ös oldalt fií.
részporral és Sííőrkefével fényesítjük. 

Ch1·ó111tin1só cserzéssel a bő1· zöl<les
ké.k n1arad s a molyok ne1n bántják„ 

Állatok kitö1nésénél hasonló v1·epa
l álás végzendő, zsíros· fölpuhítá.s nlel
lőzésével, an1eJy hel-,yett 1% arzénes
savat js tal'taln1azó 10?~-os for1nalin
oldattal ken1énrít,iiik a bőröket 

Chewing gum. 

Rágó gun1nli (R„ici) 

500 yumnii .sapotil (achras sapota 
gummi), 

150 cukorpor 
s elegendő ízer;ítő„ 

A du1 ván porított g1rmmit e.gy.enlő 
rész cukiorpor,ral .együtt megfelelő 
szitán átszitálva, főző edénybe adjuk, 
ahüvá a cuk-0r többi részét i,s bekever
jük A keveréket homokfürdőn a tel
jes megXllv:adási,g hevítjük, maj.d egy 
cukorporral be1hintett kő'lapra öntjük, 
-ahol a többi anyagokkal, a.n1.eJye:kkel 
ízesíteni akarjuk, addig g-yúrjuk, 1níg 
az ízesítő anyag.ok a tömegben teljesen 
eloszlanak. A f.éli.g kihűlt tö1neget ki
sodo;i.'juk vékony len1ezekk-é s n1egfe
lelő na.gyságú darabokra várg·juk. SZio
kásos némely készítménynél n1ég 
en1észtést elősegítő a.nyagnak {pepsin 
vag·y peru-ba.1zsan1na.k) a hozzáadása. 
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Fogcementek. ! cen1enteket. PL: 25 g foszforwolf1aru
i savat feloldunk 100 kcm. vízben és am· 

So1el kitt Feichtinger sze1in.f-,:' ; n1oniából annyit adunk hozzá, mig a 
~.H.15~ú ZnC €s 16,56% üvegpor. Ezt kezdetben kivált csapadék ujra felol

D pÓr keveréket használatkor a követ- dódott. ~i\. tiszta oldatot valamilyen 
kc zii folyadékkal gyurjuk össze: aluminium.só 10%-os oldatával kicsap-

1U .. 49% ZnCl:i és 10,8% víz. A cement juk, l\. csapadékot leszűrjük, szárít-
1nc.~:;ke1nényedésének In-eglassítására .íuk (kb. 1-00°-on). A ·C:Sapadékot finoman 
100 rész zjnkchloridhoz 1 rész boraxot e]porítjuk és egy olvasztás útján ké-
aduuk. szült szilikáttal összekeverjük. Ilyen 

S arel kitt K ubel szer int.: szilikií.t pi: 1 CaO, 1,2 SiO„ 0, i AJ,Q,, 
Zinkoxidot kevés tö1nény salétron1·· .l\ ... szilikát és a f-0szforwolframsavas só 

savval Jnegsavanyítunk és az egész a1ánya pI. 80: 20 lehet. Ezt a cementet 
tön1cget hcsseni tég-elyben kiizzítjuk. használatkor foszforsavoldattal gyúr
A kihült Zin·koxidot fino1n.an eJporít- iuk össze. 
juk használat céljaira 1,9 fajsúlyú d) Rugalmas fogcementeket olyan 
zinkchlorid oldattal g~rurjuk össze. n1ódon nyerhetünk, hogy a fogcement-

If ugcr fogcen1entje.: por alapanyagának T€szecskéit szer-
B,25 égetett inész és 3 üveges foszfor- ,-es anyagokkal hu1koljuk be. A szer„ 

sav finon1an pol'ítoit keverékét n1eg· ves anyagokkal elegyített porkeveré-
nedvcsítve használjuk„ ket újra fi11omra elpo1ítjuk, ami által 

1'ransparcns j'ogcenien.t.: a szc1 ves burok e.gyes helyeken lere-
4----6 alun1iniu1n·sj]icát (Ahüa-Loz) pcd a por1észekről és Í•gy a foszforsav

és 8 iész a köYe1:kczö olvadékból: 1 oldattal érintkezésbe juthatván, meg
ég-etet rnész, 2 Si(h, 1 Ahüa. Ezt a i kt,1nényedés köziben rugaln1as cementet 
finon1a.n po1·ifott k<>vcréket használat-: szo,}&·áltat. Szerves anyagként cellulóz
ko1 1,5 fs.-u .. t'oszforsa.vYal, n1elynek li- acetatot, cellulose-lakkokat, -paTaffint, 
t.erélH'll 1;)0 g Zn() van oldva, összegyúr- viaszt, koagulálható fehérjéket stb-t 
juk. Az a lu1njniun1szilikátot alurnimu1n- :· ha-sználhatunk Ezeket az anyagokat 
sz11lfút &s vizilYeµ: C'~.e1ebo111Jása útján i vag·y sze1 ves oldószerekben oldjuk és 
úJJh-jnk elő. il~y.cn alakban a porrésszel összekever-

Ti gnsp~ll'( ns fogce1nenteket kapha-; .iük., n1ajd pedig az oldószert elpároJog
tunk oly n1ódon iS, ha alurr1iniu1nszi- ! 1-atjuk, vagypedig a megfelelő vizes 
Hkúioi uluminiun1foszfáttal vagy bo-: kolloidoldatokkal keverjük össze és 
1áttal keYerve foszforsavval n1egned-: ezeket a kolloidokat hővel vagy más
vesítünk. .._.\.lun1iniu1nszilikát helyett i 1nódon koguláltatjuk. 
ter111észP1es va.g~ n1-esterséges zeoli- · e) RézvegyüJeteket keverve a cemen
theket lehet használni. , teklLr,z, azok bactericid tulajdonsága 

Fog·crn1enteket a következő 1116dokon ! Jnegnövekszik. Er1e a célra Cu:iO és 
is ]ehet előállítani: · eupro.iodid vagy fnszfát haszn·álható. 

a) 40% kao.lin, 25?;; kovaföld, vala- : f) 81 g 1,7 fs-u orthofoszforsav,ban 
n1int 159-fi éO'etett in-ész és 2% 1na,gné- 1 feloldunk 13 g aluminiumhidroxidot~ 
ziu111oxytl '"'keverékét zsugorodásig i cinkoxídot vagy magnéziumoxidot · a 
égPtjiik és finon1an elpo1·ítva haszná- ! 1negfelc]ő víz hozzáadása mellett A 
lathoz foszforsaYoldatta] gyu1.iuk ösz .. ! szií.l't oldatot 110 .g-ra sűrítjük be. A 
sze ' poralkatrészt olyan módon kapjuk~ 

b) 100 g zinkoxidot tetszés szerinti hogy vörös izzáson kibevített alumi
fén1ezii."'1tpo1ral e~.!;\'ütt kiizzítunk és a niu111orthof.oszfátot vag~r borátot kihű
po1ít-ott tömeget ·5~ .o• ezüstnit1·áttal lés után finon1an elporítunk és 100-0on 
vagy n1ás ezüst sóval 

0 

összekev-erjük, kiszár_í~ott 30% aluminiumhidroxiddal 
szárítjuk és porítjuk. Használathoz keverJUk 
foszforsav oldattal összpgyur.iuk. An-
tjsz0ptikus hatású. Gummicsövek, 

e) A szokásos szilikátok mellett mo-
J,\ bdaensavat, wo1fra1nsavat ill ezek J(iszáradt gummic.sövelcet is·mét ru
sójt ke.vel'.iiik a cen1entekhez„ Ha.sz- galmassá tenni állítólag híg amn1on1a
Hálhatink a 1nolybdaensavnak ill. a ban való áztatás vag-s- gyenge a'lkali 
Vi'olfran1saYnak ko\'asavval vagy fosz- lúggal való .erős mosással lehet. 0.5% 
forsnYvnl alkotott kon1plexsavait ill.: cTeolino'1datba való á·ztatás s a hasz
ezek sóit is .. }'elliasz11úlhat.iuk iJyen-: niiJat előtti meg1nosás a hajlé.konysá-
111ódon a \\·olfra1n.saYnak ::dncsonY hő-, g·ot növelné. Meglágyítja a gummi
fokon szárított alun1iniun1 só.:iút. ·Ezek: tárgyat, ha néhány hétre terpentin
a cernentek foszforsavval igeu erősen olaj -és chloroform egyenlő súlyrészei
t1ansparens tön1eget adnak. A fosz- nek elpárologtatása által nyert gő
forwolframsav jelenléte a szájnyál- ! zökkel telt edénybe zárjuk eL 50--60 
káva! szemben ellentáJlóhbá teszi a! fok C-1a való 'hevítés mellett ammonia-· 
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gőzök .a törékenységet 1me.gszüntetik, 
ami a kocsisok .gummi :k-öpeny.ei.nek 
tartósság.át is elősegíti, kik aizt ammo
niumgá~okkal telt levegőjű istállókban 
tartják Használatos továbbá konzer
válásra a szó.daszappannal való főzés 
s meleg vízzel való mosás után, szén
sav&s ammonium-fürd6be való helye
zés„ Szénsav illan el s poliszulfidok 
keletkeznek a !kénezett kauosukbóL 
r:1-1úlerős oldat-0kat kerülni kelrl, mert 
különben éppen a·z ellenkező eredmény 
ál1 be s a kaucsuk felszíne törék"Bnnyé 
válik, Ezzel az eljárással a kaucsuk 
kéntartwlmát csökkentjük s a kéntől 
való megfosztása -be van fejezve, ha 
az .átmetszett darabok vág.fusi felülete 
sehol nem szürke, de mindenütt egyen
letesen barna„ T-eljesen megkeménye
dett és repedezett .gummicsöveket új
ra hasz.ná·Lhatóvá tenni egy-általán 
nen1 lehet. 

Habkészítés. 

Hab előállítására alkalmasak a kö
vetkező kés,zítmény-e-k: I. 500 e-0Itex 
quillay-ae-t 1500 vízzel néhány órán át 
áztatunk, azután egypár óráig me.le
gítünk s végül ki;sajtolunk„ .l\_ :kisa,itolt 
folyadékot liltrálits után bepárologtat
juk 800-ra s 200 g]Jcerint &dunk hoz
zá. II 100 saponint oldunk 1500 vízben 
s 500 spirituszt (90') adunk hozzá és 
f\ltrá.!juk A saponiTuok közül tudva
levőleg ·0supán a 1guajak.saponin telje
sen á 1rta•1mat1.an. 

Ideiglenes fogtömőszerek, 

a) 5 r esorein vagy pyrogallol, 25 
térf. formalin {fs. 1,081), 25 térf. gli
cerin (1,23 fs.) vagy cukoroldat Hasz„ 
nálat előtt még 5 1,116 fs-u nátronlúgot 
kevei· ünk hozzá. 

b) 1 g p-aminobenzoyleugenolt ösz
szekeverünk 1-2 csepp eugenollal oly
módon, ho.gy a keverék még poralakú 
maradjon. Ezt 0,5 g paraformaldehyd
ből vag-y trioxyn1ethyelenből, 30 g 
cinkoxidból és 10 g cinkszulfátból álló 
keverékkel elegyítjük. Használatkor 
ezt a kever éket néhány csepp arab
gummioldattal összegyúrjuk. (RiedeL) 

e) 1 liioxymethylen, 100 cinkoxid 
keve1ékét kőszénkátrány és 40%-os for
malin egyenlő arányú keverékével 
na sztá vá gyúrjuk 

ldőváltozás,jelző készítmények. 
Bar o.skop. N ed,-ességjelző, 

2 szalmiabót és 
2 salétrornot oldunk 

64 vízben s 
2 kámfort 

30 alkoholban. 
A két oldatot frltrálva elegyítjük és 2 
cin átmérőjű, 50- e-m hosszú üvegosövek
be töltjük A lezárt csőben pelyhes 
csa:padék: borús, zivataros időt, ha.tá
roZiott kristály.as Téte-g: .szép időt je
lent 

Nedves idő beálltát jelzik: 
a) 1 kobaltklorid és 1-0 zselatin, 100 

vízben való üldatáva•l átitatott papí
ros, vászon stb. kék; 

b) 1 iézklorid, 10 zselatin, 100 vízzel 
sárga; 

e) 1 kohaltklorid, 65 nikkeloxid, 20 
zselatin, 25 ré:aklorid, 200 víz oldatával 
átitatott papír•os, vász-on stb. zöld 
színváltoziással. 

Kaucsuktár·g~·ak n1cgő1zése és 
regenerálása„ 

A vulkanizált kaucsuktárgyakat a 
követk.ező €ljárásokkal őrizhetjük n1e,g 
hosszwbb ideig anélkül, h-0gy fe1:színük 
vagy rugaln1asságuk változnék. Paraf
finálással, illetve 100 fok C-ra hevített 
pa.raffinfü1·dőbe va'ló n1á1tás .álta.l a 
tár·g;rak nagysága szerint %-3 percig. 

E fürdő után a rátapadt parafftnt el
távolítva, a tárgyakat szabadon fel
aka.siztjuk vagy itatóspapíroson drót
rostákra tesszük egy pár ór.ára 101} fok 
C-rn fűtött helyiségben. A üírgyak a 
paraffint beisszák 2-8% mennyiségig. 
Alakjuk, nagys.águk és ruga1masságuk 
e1nellett változatlan 111arad, mí.g a 
fénnyel, külső hatásokkal sze.mben 
való érz>éken.vségük az ú. n. -elhalás, a 
n1-e·gken1ényedés, n1egr.-epedezé-s a mi
nin1un1ra csökken; a .gázoktól való át
hatolhatat•lanság is növekszik, nen1kü
lünben a vegJ-:szerek_kel szentben való 
ellentállóképesség. Rövid ideig heveri.i 
raktárkészletet Úg:'I Jrhet 111eg-óvni, 
hogy g-y·orsan forró p~rciffínba n1ár1-
juk .:\„ f'e'1színuek \:ékony paraff1nré
tcgge1 Yaló be,„onódása bizon~,-os inér
té.kben rn.égis jó védőburok s g:yenge 
lTií:'legítéssel könnJ. en ledö1zsölhető. 

ljnho1 a1'úl'iu1nok használaton kí' üli 
g-uniruitár.gyaikat a rün1lástól 3% kar
bolos víz-ben vagy petróleun1 fölött 
való e1tartással üvegdugós edények
ben óvják ineg. Altalános k.onze.rváló 
szel különben ne1n létezik, szem előtt 
ta1 tandók a"Zonhan mindeuk-0rra kö
vetkező sza,bályok: vu.lkani,zált kau
csuktárgya:kat és k.e1nény .gu1n111icik
keket iSühase hozzunk z.sírokkal, zsí
ros v~cry aetheTikus olajokkal érintke
zésbe, különben n1-enth-etetleniil elpusz-
tulna:k„ GnnHJ1icsöveinket ]Phf'től<'g 
egyenletes hőn1érsék,letű hel~Teu tart-
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suk Kisebb repedések, ha előbb ter- nek elegye. Ammonia helyett alkoholt 
peutinolajjal feláztattuk, tüzes vassal stb is vehetünk 
könnyen összef.or1aszt'hatók. ö.ntöző, 
'Tízbe-n has:znált g.ummicsövek mindig 
.iól kiszárítva akasztandók fel. Mézutánzat, 

Ka·ucr.;uktárgyak re.ocnerálása. Régi Ta1 tós, mesterséges mézpótlék nyer-
'11;lkanizált ka~_cs~-0.!-. vap ,régi gum- hető a következő előirat szerint: 
undaraboka.t otszoros sulyu kereske- 2000 cukor, 
dc.Jnl-i pheno11la.1 keve!'ünk és a keveré-· 5-00H víz, 
ket kevergetés közt valmumban főz-1 4000 burgonya.cukor (folyékony), 
zi~, 1níg az any a.g_._ te.l~esen f,~l J,.lBD?- ol- 25-30 hangyasav, 
<l~dik. -~z e.rre s·zuk1seg~s ~o!ller-se~Jet 1 50 keliotr-op, 
111111,teg~, 100 „ fok, s a ~eszulekf'._~ v1sz-1 vagy mézaroma es'Soon.cia.. 
-;zpiO'lyos ,csovel, kell ~ols·zer~lnunk. A 1 A cukrot Iézüstben a hab leszedésé
~~:11 egJ.·· :es~e .g.aZ;alaku terpi.ekek alak-1 vel, a habzáJs megszűntéig vízzel for-
1nba11 szall at„ M)nd,enekel?tt, ~ phenol Ialjuk, azután hozzáadjuk a keményí
J{:g·uagyobb ;i--e-s~et atdes.zt1ll~lJuk s a tőszirupot s a habot leszedege·tve, meg
' is~zan1ai;ado ken! az oldatbol ~n-0rna:i tisZtuláJsig főzzük. AzUtái1--elveBszillf a 
pontott olomace~ttal csaph~t.Jnk h tűzről s még forrás közben hozzáadjuk 
_,\._ kaucsukot a v1sszamarado ~>'l·da.tb9l a hangyasavat és az a,romát, 8 .azonnal 
a lko•J10llal,. vazy a vheno;l Illfl-S oldo- dobozokba öntjük. Ezeken a ,,rnűméz" 
~ze1 ev~l, k1~sapJuk , es Jol krmossuk. vagy „mesterséges" méz jelzésnek ter
Ha .~ k~n ~1 nem v~l·ott, a kan·osuk.kal ntészetesen rajta kell lenni 
egJ. ui:t is k1csaphat4uk s ezzel a keve-

1 
rék teljesen készen is van az új vulka
nizáláshoz. Kreoz.otot vagy más o'1dó- · 
szert. an1ely úgy a gummit, mint a 
ként o.Jdja, phenol helyett szintén al
kalmazhatunk (Chutard és Kessler, 
Paris szahadahna.) 

Vulkanizált kaucsuk: a magasabb 
hünél kénnel átgyúrt kaucsuk, vagy ha 
kénvegyületet {kénkwlium), vagy klór
kénnek szénkéneges, avagy p-etr óleu
n1os -oldatával k·everü:nk Ily vu•lkani
zált kaucsukh-0z .gyakran krétát, agya
got. cink.oxidot, vas·oxidot k-evernek, 
hogy biZOilYO·S i.színt köl'CS'ÖllÖZZBnek ne
ki, avagy súlyát növeljék 

Vulkanizált kénmentes kaucsukot 
úgy nyernek, hogy a kaucsuk kéntar
taln1át nátronl-úgga'l való főzés útján 
<eg·észben vagy részben eltáv-01lítják. 

La:kk- és festékeltávolító. 
Olajfesték eltávolítása .. 

700 vízüveg (36' Bé), 
150 nátronlúg (30% ), 
150 a.mmonia (25%). 
E folyadék merőleges lapoknál al

ka.hnazható olymúdon, hogy a merőle
ges 'felületet bee0seteljük s azután né
hány óra mulva a meglágyult lakkot 
vagy festékeit levakarhatjuk. A beecse
telést szüik,ség eset,én megismételjük. 

Víszintes felületre 500 víztelenített 
(,kalciná.It) szóda és 500 égetett mész
por keverékéből készült pépet kenünk 
fel s teljes beszáradás után a bev-0na
tot forró vízzel lekefélve, távolítjuk eL 

Megkeményedett s bepiszkolódott olaj
/irniszek eltávolításÓJra Bettenkoffe.r 
szerint igen a.Lkalma-s p.a.racopruiva-bal
zs:an1 és an11nonia egyenilő sú-lyrés-zé-

Mintázó viasz„ 

I. IL 
20 20 viasz, 
4 6 terpentin, 
2 2 cinóber, 
1 2 disznózsír „ 

Az I nyári, a II. téli használatra. 
b) 55() (100) sá•.gaviasz, 65 (130) ter

pentin, 35 (65) disznóo;sír, 35() (725) vö
rös agyag. 

c) 74Q fehérviasz, 150 terpentin, 4Q 
sze~ámolaj, 70 cinóber. 

d) 4 vi&s·zt és 1.5 sellakot összeolvasz
tunk. Ez a viasz tiszta, síma lenyoma
tokat ad s ;smételten átolvasztható. 

Modelláló masszák fogászati célra .. 

a) 25 .stearinsav, 25 kopáJgyanta, M 
talkum; karminnal festve és rózsaolaj
jal illatosítva. (Hager) 

b) 20 fehérviasz, 4 terpentin, 1 sze
zamolaj, 2 cinóber. (Hager.) 

e) 20 fehérviasz, 6 terpentin, 2 sze
zarnolaj, 2 cinóber. (Hager.) 

d) 3,5 kaucsuk, 1,5 kén, 1 cinóber és 
9,5 cinkoxid .. 

Olajfestmények tisztítása. 

25ü fehér viasz-it, 
200 manila-elemrl-t összoo•lvasztunk s 
220 lavandulaolaj-at · 

öntö.getve hozzá, kihűlésig kev-er-jük. 
E ke.nőosöt puha vászondarabbal az 

·olajfestményre kenjük s ha néhány 
perc mulva a felületen beszáradt, fla
nellpamaccsa1 addig dörZölgetjük, míg 
a festmény fénylővé váJ.iik. A tiJSztítást 

15• 
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Úg) ís vége-zhetjük, h·ogy a képet víz
színtes helyzetben faolajjal kenjük he, 
az -olajat 12 óra mulva fűrészporral 
fölitatjnk, azután a képet szappanos 
vízzel lemossuk s teljesen megiszárít
va, bevonjuk fun.Lsszel 

Palackok tisztítása„ 

Olajokat, balzsamokat sih.. tartalma
zott palackok tisztítására, ezeket kö
zönséges, forró vízzel azonnal több
ször kirázzuk, a még falukhoz rt::apadt 
olaj-, barzsam- •stb. részecskék lehető 
eltávo.lítása végett. - Ha .az így ki
mosott palackokból már több gyűH 
össze, a palack-0kat 8--10%-os és 20%-o-s 
káliszappanoMatban két napig áztat
juk és később forró .szódaoldattal, szű
rőpapírosmaradványokkal és fűrész
porral erősen ki1ázzuk, majd előbb kö
zönséges, azután lepárolt vízze-1 kiöb
lítjük és megszárítjuk Ha a palackok
ban esetleg még m-0st is mutatkO'znék 
tisztáitalan•ság, ezt 90%-os borszesszel 
távO'lítjuk el s a netalán még érezhető 
szagot úgy tüntetjük el, ho.gy .a palac
kokba annyi királyvjzet öntünk, hogy 
ez azok fenekét éppen ellepje, ócska 
dugóval elzárjuk s néhány napig meleg 
helyen ha,gyjuk állani. A fejlődő sza
bad ~hlór, hosszabb idő alatt, minden 
szag:ot megsemmisít„ 

Pharaokígyók. 

Az ú .. n pharaokígyók legismertebb 
an.vaga a rhodanhi.gany (hyrargyrum 
sulfocyanatum), melynek egy-egy da
rabkája meggyújtva, hosszú kígyóvá 
nyúlva, ég el 

Olcsóbb és jó anyagot nyerünk, ha 
aszfaltszemcsék-e-t l-ömény salétromsav
b<: dobunk s egy-két hónap mulva ki
veve, öhlítünk és szárítunk, 

Száraz elemek„ 

A) Száiaz elemeknél a negatív sarok 
e1ős cinkbá.dog, a pozitív ,szénhas~b, 
n1elyet 1 grafit és 2 bar nakő keveréké
ből készült köpeny vesz körül; a kö
Pe!Iyt lenvászonzacskó burkolja. A 
szensaI"kot a cinkdobozba úgy ágyaz
zuk he, hogy ezt seh-ol s.e érintse. / A 
kél .sarok között a közbül eső teret 
33%-os cinkkloridoldattal átitatott fü
részporra;l tömjük tele. 

B) A negatív sarok erős cinkbádog-. 
ból készült szekrény, a pozitív sarok 
szénhasáb, melyet barnakő és grafit 
vagy retortaszén vesz körül Indító és 
izoláló anyag gyanánt 30% kalciurnklo
rid (Ca0,+6fü0), 30% granuált kal-

ciumkl01id (CaClá6H,OJ, 15% ammo· 
niurnszulfát és 25% cink.szulfát szolgáL 
Töltőanyag szefraz elernekhez;· 1 

enyv, 15 vfa, 3 .sza>lnliáksó, 0.2 bmkő
sav, 3 k<myhasó, 0.1 higanyklorid. 1 
kalciumklorid, 2 gipsz. -

b) 250 rézgálic 1 liter vízben rnló 
forró oldatát hideg vízzel tejessé dör
zsölt 80 keményítővel dörzsöljük Dssze 
s a kihűlt oldathoz annyi nátronlúgot 
adunk, amennyi a réz leesapására ele
g·endő s -e-gyenlő térfogat szénporral 
keverjük. 

Sütőpor, 
Pulvis pistorius„ Kelesztő por„ 

&úO tisztított bot kő, 
250 natriuni bicar bonicum, 
250 búzaliszt. 

Dieterich 3 b01 kői e 1 bikarbonátot ír 
elő. 

b) 300 boikősav, 320 natrium bicar
boniculll;, 4() a1nmonium carbonicurn, 
340 amylum. 

Egy fél kg Jiszfa e 15-20 .g1 (3-4 
ításka:nálnyi) sütőpor kell. Zsíro.s tész
tához 40-50 grammját is vehetjük. 

e) 47 tisztított borkő, 20 natrium bi
car bonicum, 33 cukor vagy ke111ényítő
por. 15 gr % k,g Jisztr e. 

A ke'lesztő porokat nemcsak kever
ten, de külön-külön is szokás alkal
mazni. Igy egy fél kg liszthez 15 bor
követ kell keverni s 7 .. 5 natrium bi
carbonicum-ot kevés lejjel elkeverve, 
leutoljára hozzáadni a kész tésztához„ 

Anwrilmi sütőpor.: 11 borkő 4 cal
ciun1 ca1 bonicum pr·aecipitatu:U. · 

b) 1.5 ca,Jcium phosporicum acidum 
1 natrium bicarbönicum, 1„5 amy·lum. ' 

Szárított növények színét konzer·váló 
szerek, 

Gyengébb levelekre ~%-os, húso
sabb levelekre 4-5%-os, vizinövények-· 
re 2--3%-os sóskasavoldat (2-{í aci
dum oxalicum 95-98 ·víz) .szolgál. Ez 
oldattal a növényprés itatóspapírosát 
beitatjnk s a beitatott papírost hasz
nálat előtt megszárítjuk. 

Bemárthatjuk továbbá a növényt 1 
szalicilsavnak 600 alkoholban va>ló ol
datá·ba s egy pernig az oldatban hagy
,~a, fok·ozatosan erősbülő nvomá·s mel
J_e·tt, itatóspapír-0s között sZ.Űrítju_k.. Az 
így préselt viola tricolor színét vál
tozatlanul n1egtartja. 

Színes folyadékok kirl<katüvegekbe. 

,Zöldszín: 300 iézgálic, 450 sósav, 4500 
vrz. b) 150 tiszta fémnik:kel, 300 kénsav, 
9;! salétromsav, 900 víz 
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Ibolyaszín.: 120 koba.1tnitráJt, 60 am- nilaminnel és brucinnrul salétromsa.--· 
moniu,mkarbonát. 60: k·upriammoníum- reakciót ad, míg a va·lódi nem„ 
szrilfát, 90()()· víz„ 

Kék.: 480 n\zgálic, 60 ammcmia, 4500 Vitágtrágyák 
víz. 

Sárgabarna: 240 káliumbichramát, 
.300 salétromsav, 9000 víz. b) 300 ká- 10 amrrwniumszulfát, 

Táplálósók növényeknek. 

liurn bic..hromát, 60 kénsav, 9000 víz. 10 konyhasó, 
Vörös; 3.6 k-0ba:ltkarbonát s elegen- 5 káliurnnitrát, 

dő sósav és ammoniumkarhonát, 9000 0.,1 magnézium.szulfát, 
víz. b) 60 ferrikloridoldat, 720 tömény. 1 rnagnéziumkarboo4t, 
.an11noniu.macetáltoldat, 10 tömény ecet- 20 nátriumfoszfát. 
sav, 9-000 víz.. Egy teáskaná!l egy liter vízre. 

Bíbor'l;örös.: 7.5 rézg.á;lic, 3.6 fehér b) 4-0 ammonium nitricu.m 20 a.mmo 
zselatin, ~60 _liquor kalii hydroxydati nium phosphoricum, 25 kilium nitri
s elegendo viz„ cum, 5 amm.onium chl-OTatum; 6 cal-

A 1 ézsót föl kell oldani 60 gr vízben, cium sulfuricum, 4 ferrosznlfát. Két 
hozzáadni a zselatint, amelyet előbb gr egy Uter vízre (Dieterich). 
ugyanannyi fürró vízben föloldottunk e) 400 konyhasó, 50 salétr-0~ 00 ke
s a két oldat elegyítése után beleadva serűsó, 10 magnézia, 20 foszforsavas 
a kálilúgot, a folyadékot 10 órai állás n„triun;r, Ü:'ell"~e rakva., Ebbő~ egy ká
után d-ekantálni veskanalny1 JOn egy liter v1zbe s az 

b) 7.5 kálium,j:odid, 7.5 jód, 60 sósav, of~dlda~!tal „ nt~J>O;Ilként kell a növények 
fOOO ví o Je .on ozni. 

z. , , , . d) 40 aml]lonium ni-tricum, 50 ammo-
A ~Itra)t l?lyadekok ne~am megfa-1 nium phosphoricum, 90 kalium cnítri

gyas!lt gl1qer:1n, vag~ 10% ;borszesz cum. E keverékből két .gramm . .elegen
hozzakeveresevel akadalyozhatJuk meg„ dő ,egy középnagyságú vir.ágcserépre„ 

e) 20 kalium nitricllII\, . 25 kaliu.m 
Szövetek niegkülönböztetése. phosp·horicum, ~O am9'J~nium sulfuri-

cum, 35 amm1on1um nitr1cum. A. keve
' . . . , „ rék különösen erős levé!fejlődést okoz, 

Qyapn", es gyaP<!t: A ~f.1:1:PJU .kemlo-1 Ha a virágoík_,ra ak. "'. t·unk hatni, az am.-
csobel} ~l,~getve, goze a voros )akmuszt iuon„ niúr.-ot kihagyjuk. . 
inegkék!ti; a gyf;lP?t megford11tv:i: sza- f) 300 ammonium phosporicu-m, 20 
b_adp·n ~getve huzl1k, nehezen eg, ha- · natrium nitri-cum, 250 kalium .nitricum~ 
111u1a fen)·es, 200 ammonium sulf1iricum .. E keverék-

b) 10% kaliumhidroxid-0ldattal főzve bői két .grammot veszünk egy liter 
a gyapju ·oldódik, a len és pa:r;nut meg- vízre s hetenként egyszer öntö:ziünk ve-
sárgu! felpuffad, le (Töllner). 

e) Rosa.nilin sz.eszes oldata csakis a g) 100 cal-cium nitricum, 30 kalium 
gy.apjut festi meg vízze-1 ki nem mos- chlÜ'ratum, 30 kalium p.hosphorjcu·m, 20 
hatólag magnesium sulfuTicum, 0.„1 fer.r • .sulfu-

Selyern:· 35%-os sósaV1ban áztatva a riis. Két gyam~ja egy fiter yízre. . . 
selyem oldódik. 30 percig 1.4 fs kénsav Crone-fele sool~{J)t.: 10 iJrnlmm mtn
és tö.inény salétr·omsav elegyében áz- C1;lm,, 5 ferrof?~zfat (".".agy 5 f~rrofosz
tatva a gyapju sárga vagy bairna ·szí- f!lt es 5 t:ertian: kale1umf~s-zfat kev~
nüvé válik, a pamut -nem festődik reke), 2.5 g1p~z, 2.5 ~agnes1um sul~u~i-· 
n1eg a se]y.em és kecskes·Wr föl1o:ldódik„ curp- ~~-;20 liter viy;be:g. ,oldva. K1ser-

' let1 n,ovenyek tenyesztésere,. 
Valódi és mesterségesen előállított b) 10 kalium ni.tricum, 10 ammonium 

selymeket körunyen megkülönböztethe- ph-0sphoricum. 0.2 foszforsav, 100 kcm 
tünk egymá•tM: a) művi 'selyem tö- cukorszirup, 10--12 liter víz. Kaktu-
111é.ny alkalilú,gban sáT·ga, mig a ter- szok, -crassulacea-k és hasonló növé-
1nészetes selyem f-ehér ·színnel ol;d6dik ny,eknéI, melyek or·ganikus anyagokat 
b) A mesterséges selyem .glicerintar- di•rekte nem asszimi'lálnak, a .s7lirupot 
talmú alkalikus rézoldatban (10 gr. elhagyjuk. Cserépvirágok felváltva 
rézszulfát, 100 cm3 víz, 5 gr glicerin s tör·ténő öntözésére. 
annyi N aOH, amennyi a csapadék A növények földjének javítására 
oldására elegendő) oldhatatlan, míg a szolgáló sóoldat alkalmazásánál min
valódi valódi selyem már közönséges denekelőtt ,tudnunk kell, miféle fajta 
hőmérsékletnél fe1oldódik benne, Ez el- 1 földdel van do.Jgunk: agyagos, homo
járás keverékeknél lehetővé teszi a 1 kos, lá0p, .,szívós vagy ·mes-zes földdel 
kétféle selyemfajfa mennyileges meg- stb. Oldható vasvegyületek és föszfá
határ·ozását is. e) Műselyem cliphe· tok a növényekre hátrányas hatásúak„ 



Villamos elemek töltése, 
Indukciós folyadékok Bunsen

elemekhez, 
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K"lórmész CiSOniagolására zsír- és vi.~ ... 
mentes papirost úgy nyerünk hogy 
k?zönséges esomagolópapírost ~nyves. 
v1zzel beecsetelün'k és .krómtim'SÓ vagy 

65 káliumbichromát, kaliumbichrűmát 1-5%-.os oldatába 
80l7 víz, n~ál't.':a, napfényen szárítjuk, végül pe-
120 tiszta törn . .ény kénsav, dig Jol kimossuk. 

8 hydrargyrum .sulfuricurn ,Charta perga1nenea. Perga1nen-pa-
0Jdaita. Erősebb áramindítók a követ- P1.1'os Papyrin.. Enyve·zetJen pa:pír-0·s·· 
kezök: n~k 5--20 n1p-ig 4 térfogat tömény 

b) kensav és 1 térfogat víz ke,,·erékébe 
600 kalium bichromát, inártása, vízzel, később híg an1111-0n1·a· -
OOO forró víz, 1 " 1200 kénsav; va s UJia vízzel való mosása úitján s 

e) 65 chromicum, 11n~l-eg _ hengerek közt végz.ett szárító 
300 kénsav, saJtolással készül. .:\. kénsav a cellul-o-

1200 víz. zet an1yloiddá, hvdrocellulose-vé aia-
Lecl,anche elemek t"'lté • 30% kitja s ha hosszabb idei,g hat iá 

0 s-ere o-os d> n· ' ld" \._ ' ,_ 
szahniáksóoldat haszn,álatos. A 8 1- ex ~i~ne :0 Ja. ..L per.gamenpap1ros
. "k •t "'k • t' k h ,za nak gl1cer1nnel, Mg vagy Ca eh'1orid-

n11a so szu .seg ese en ony a,soval dal hajlékony.ságot, puhaságot adha-
pótolhatjuk. tunk Kö11nyen festhető anilinfesték

Vízhatlan papír·os és vászon„ 
kel, .Jnely.ekkel rokon„ Kö·zönségge.l 
euyvvel, vízmentesen pedi·g chró1u
enyvvel (3% kaliun1.bichr-omat-en\·v) 

1 z-selatin-t, i ta~a,sztható, utóhbi esetben napfén~'en 
4 víz és szar1tva. 
1 .Qljcerín Charta paraffinata„ A pa1a.ffint uon-

eleg1e-ben oldun~, az enyvoldattal a dosan választjuk, .ió ceresint has~ná
pap11os y~gy vaszon mind.két oldatát lunk. ·Gyárilag a papírnak benzines 
be:~csetelJ-.;i;k. A~, enyv hesz-ívódása paraffinoldatba való n1ártog·atása s 
utai: a kovetkezo -oldatba mártjuk a 1111,ele.~· hengei:ek közt.i sajtolása útján 
papirost: k·eszul. (P·et-1 o:leum szag.) 

ii\il. f,~rmaldehyd, Koc~iponyvák vízhaüan'/U.Í tételé1e 
viz. hasznalhato 50 terpe.ntirnolaj 50 repce-

:A forrry.al.déhyd-01l:dat ann~:i1-3;, meg- ~Iaj, 50 or~áiolaj,. 130 kar~aubaviasz 
\-~ltozt.at;ia az en~v.~t, hogy v1zgoz sem osszeol;va·sztasa út:1án nyPrÍ: enyv hr-
hatol I aJta keresztul ec·,s-etelese 
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HARMADIK RÉSZ. 

T ápkészítmények 
I~ szakaszba vannak összefoglalva a táplálkozásra vonatkozó általános 

tu<lniYalók u1P1lett a tápanJ- agok és élvezeti cikkek előállítási módszerei és 
előira1al.. toYáhbá az azok eltartására, konz-erválására s ez utóbbi függelékeül 
a dezll1flc:iúlásra \ onatk·ozú szabál;t'"ok Ez anyag beosztása a következő: 

A táplálkozás és a mesterséges táp
szerek. 

J1 Cukrászati készítmények Bonbonok 
Cukorszeletkék 

111 r ej gazdasági készítmények 

1\/ Ecetek mártások fűszerkeverékek 

és mustárfélék 
V Likőrök pálinkák 

VI. Gyümölcsborok és sörök 
Vll Alkoholmentes üdítő italok 

VIII Tápszerek konzerválása 

L A táplálkozás és a mesterséges tápszerek 

_A __ i11es-te1 séges tápszerek nálun1k l\1ag;y a1ürszágon ;i1ru11 igen Öl veudenek 
közked\1eltségnek .. Ennek oka többféle Elsősorba·n talán az, h-o.gy mezőgaz.da
sági OTszág·okban, tehát nálunk is, a ter111észet-es tápszerek sokilral ikönnyeb
ben hozz.áférhetők, n1.lnt pl. a nyugati álla111·okban, ah-ol éppen cz.érrt a n1ester
!-3t~g'es tápszerek nagy inértékben el vannak terjedve: így pl. .a malátakiv-o,na
tok a nyugati állan1okba11 úgyszólván néptáplálékul 1szolgálnak, nálunk pe
d]g· a legtöbb e1nber csa,k hírből is1neri ezeket. 

~;\._ n1est-erség.es tápszerek Jegnag:v obb .részének az-0.nban i1en1 az a cél
juk,. hob,>J:- i.endes napi eledelül -sz.olgáljanak„ Ellenk_.ezőle.g, speciálh; céljuk 
van s csak olyan esetekben kell azokat használni, a·mikor bizonyos okból 
n1iás étel ne1n haszná]a:n.dó, vagy pedig a táplá]k-0zás bizony-0s iráinyú k.iegé
·szítésére van szüks-ég. Hogy a 1nest-e1 séges tápszer·ek mindezek ellenére is 
csa,k aráinyla-g kevéssé terjedtek el, annruk ok.a főleg a nagyközönség, an1ely 
a .g·y.6gysz.erck bevételétől is, 111int valami „tern1és-zetelle-nes" .dologtól, írtó
zik, a n1e1stel'séges táps:r.&;1ek1 öl pedig egy1á_ltalá11 hallani •sem akar, miutá11 
azokat mjudenkép l'·Ossznak véli. Ebben némikép igazat is lkell adnun·k a laiku& 
publikumnak, n1eTt rengeteg értéktelen tápszer v.o1t és van n1a is Jorgalóm
ban. E n1ellett igen sok ily jellegű készítménynek m,e,gvan az .mz i,gen súlyo-s 
hibája, h.ogy bár e1n1é]etileg' a lehető leg-jobb produktun1, m-é,gsem bír semn1i
kép elte-rjedni, m·ert egyebektől e,Jtekintve, Tosszí-zű s élvezhetetlen. Mindazo11-
által azt látjuk, hogy rengeteg mesterséges tápszeT vain forgalomban s iiye
nek hiZionyos 01~szá,gokba·n, pl. NémetoiJ.'szág.ban, Angliában stb., Tendkívüi el 
vannak terjedve. 

Nen1 érdektelen ezért~ ha 1öviden áttekintjük mindazokat a s·ze1npont-o
kat, amelye:k-e-t f1gyelemben kell részesítenünk a mestersé,ges tápszeTek érté
kelésénél és azok .gyártá•sánál, illetv.e f-orgal-ombahozataltánál 

Az emberek k-épzeletét sokáig izgatta és izgatja n1ég ma is az a vá.gy, 
hogy .a most uralkodó táplálkozásmód helyett egy kényelmesebb, racionáli
sabb, röviden „CJhemiainak" nevezhető táplálkozási m·ó:dszert lehessen meg
a"Lmotni. Ez a vágy onnan ered, h<>.gy a természetes tápanyagok i.gen sok bal
laJSztanyag-ot tart.alma1znak, tehát sok ihelyet fD.glalnak el s az emésztőszervek
nek azok fö.ldo1gowsával sok fölösleges murukát kell elvég<Y,miök stb. Mind
ezt a föltevések szerint n1eg lehetne taíkarítani, ha a természetes tápszerekből 
a tény legesen szük,ség:eség.es tápanya.gokat kivonnók és koncentrált tápanya
giot .állítanáruk elő. aminek rné.g· eset:Je,g· az az előnye i-s lenne, ho.gy a.z étele
ket nem kellene sütés-főzés sfö,, által külön elkészíteni.. 
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11J felfo.gá8 különösen a n1ode111 fiziológia ke.zdő.stá-diun1ában ö1vendett 
na.g~ népsze1 űségnek, an1ikor a tápszerek kalóriás értékelése nyomult előtérbe. 

"!\._ tápszerek tisztán kaló1ikus értékelésének egJ.rik eredménye Rubne? 
iso_dy,na_-»~ia-törvén.ve, mely azt m-0ndja, 'hogy egyenlő kalóriku.s tápszerek 
fiz1olog1a1 szemipontból aequi,nalensek, tehát hel~·-ettesíthetik egymást. Kitűnt 
hügy a táplálkoz-ás an• agai: fehérje, zisír és szénhidrát, a1nelyek az isodyna~ 
n1ia-törvénJ.'e alapján„ helyettesíthetik egymást; f{önig átlagos kalória 
értékeit véve fig·y.elembe: J g fehérje = 4.6 cal.; 1 g zsír = 9.3 cal.; 1 g szén
hidrát = 4.0 cal; 100 g szénhidrát pedig = 400 caL = 43{)1 g zsír = 86.95 g 
fehé1 je. 

Kézeníck\rő \·OJt tehát az a ,gondolat, hogJ a különböző tápa·nJ'agokat 
egy.etlen e.g.gycl helyettesítsük, ez az egy pedig a fiziológia szerint legfonto
sabb, a fehérje Yolt.„ Ez a tisztán fehérjés mesterséges tápszereknek az ere
dete„ }iía is 111ég ege,sz se1 eg ilyen tápsWI létezik, i·elentőségük azonhan az 
időknek Ju·egfclelően megváltozott. 

_T7oit és n1ások Yizsgálatai kimutatták, hogy az isodynáma törvénye 
csak korlátoJt érvényességű. Voit a.nyagcserevizsgálatai azt eredményezték, 
hogJ. a hárorn fő tápanJ ag»bó] bizonyos hat·ározott n1ennyiség-ekre van szük
ség é~ e n1ennyisé-gek ncrn helJ ettesíthetők egymás,sal Ezek a n1ennyiségek: 

1J8 g cn1és:dhelő f<:1hé1 jc 
56 g zsí.r 

;)()0 g· szénhydl'at 

485 cal 
520 cal 

2000 cal, 
-'111--:1 ossz.ose.n 3005 ca1.-nak fe

lel lnc.g. EnnJ·i ug~Yanis cg~ út111gos 111unkate]-j('·sít111ényü és iestalkalú ·en1he1 
kalór iaszüks-égletf» 

. Voi-t- adatainak l1elyessége in€g 111a is vita tárgya. Annyi inindcneset1e 
b1zonJ osnak lá tszjk, hogy \Tüit arányai tényleg biztosítják a no.rn1ál.is életet. 
Ez azonban nerr1 zá1ja ki, hogy sokkal kedvezőtlenebb arányok mellett ne létez
hetne llüTmá]is élet. Igy kiderült, 'hogy fehér.iéből a nitrogénegyensúly fenn
ta·rtására a V @ii-f.é]c értéknek esak egy tört részére van szükség, még pedig 
Rubner szerint éhező e1nbernél testsúly :k.g-ként és naponként 0.04 g N = 0.25 g 
fe~é:·je, ami 70 ~kg súlyú ernbe1nél ll.5 g-nak .felel meg. Ez az ú. n. fehé1je 
n-iinin-nt1n. Ezzel ·szemben áll a hygienikus 11i.inirnu11i. an1e-ly. a normális mun
kateljesít1nényű .en1bcr átla,g-os .fehérjeisz·ükségletét j.elenti. Ez wz érték Rubne·J 
szerint 88 g, Voit értéke Je.gfeljebh ilyen hygienikus érték lehet. Hindhede és 
Chittenden vizsg~álataik a.lapján azt állítják, hogy távoh ól .sincs 118 g fe
hénjére szükség .. Az előbbi szer.jut 60-50 .g kell, az utób.bj szerint pedig csak 
35-16 g. Az isodyná1nia t:örvénye éppen er..en n1ini1nális ,sz.ükségl.etek folvtán 
ko:Iátolt jelentőségű: a fehérje ·csak arn1yira ihe]yettesíf.hető zsírral Vagy 
szenhyd!·áttal, hogJ-:· a nitrogénegyensúly mcgn1a1adjon, a fehérjének er, a 
nen1 helyettesíthető nlinirr1ális ,n1ennyisége egyenlő a hy.gien.ikus mini1num,n1al. 

Szénhidrátokból\ a minirnáli.s mennyiség sa .g naponként. A többi he
Jy.ett;esíthető. A z.sírrá v.onatk0izól-ag eddig ilyen minimumot ,11e1n siikerült 
:i;negállapítani, n1h1denesetr.e valószínű, h'°gy a .szervezetben n1in-daddig !lem 
Cff e} z.sí1, ain1ig éghető szénhidrát áll rende.lkezésie, továbbá, 1hogy a szén
h1~1rat a, iszerv·ez~tben zsí.rr,á alakulhat át. Fölös szénhidr.át táplálkozásnúl a 
zs1r t:ehat 1,eraJ.rodhati.k. :1íiként a fehérjés táplálkozásnak mi,nimális .értéke 
van,. ugyanL~Y, c;gy hizonyos f!H·?s. ·mennyiségnél nitro.g1énegyensúly áll be, a 
fe~esl~ge~ f~her le n-en1 haisznalod1k fel, a szervezetben nem raik'Ódik ]e. A 
sz~r:i-!11dratnal a h,ely~et irén1iképen más, amennyiben, amikor .a ,glykogen for·
miaJaban le,r<i;~·o~o .s~nhydTát el.érte maximális értékét, zsírr1á alak1ul át Ezért 
csak a feher,Jenel celtalan :egy bizonyos mennyiségnél többet enni. 

A fi~iolúgia .ezen .~~l~s1:o~li1a nyilvánvalóan egyenes útmutatój.a a kon
ce~t~alt t,~r>,anya~'ük; -el?all1tasnnak. Ebben a :k,orszakban. keletkeztek az ú. n. 
..;tok·eletes es .szenh•1dr athan _dús t.áps7_,e1.ek„ Tökéletesnek nevezték őket mert 
a, z~i:t é~ szénhidrátot és fehér.iét fizi,ológiai arányban tartalmwzták. A. fizio~ 
logun a,rnnyt megkapJuk, ha a Voit által me)l'állapított értékeket .százalélwk
ba szá1nítJ11k :át Igy e.gy tökéletr.s tápsz~r összetétele a köv-ctke-ző: 

16% fehér}e, 
8% zsír, 

71:i}ú szénhidrát„ 
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_:\.z ily irányú készítJ:nénJ-r·ek azonban Tendesen kevesebb ·zsírt és több 
szén·hidrátot taTtalmaznaik az iso·dyn:árnia törvénye alapján. 

A szénhidrátban dús tápszerek jelentősége az, hog-y a szénhdrát részben 
zsír· kímélő, részben pedig' inaga is zsírrá alaku-L 

A normális táplálékoknak koncentrált .tápszerekkel való helyettBsítése _a 
fiziológia alapelvei.nek támo.gatá·sri- ellenére is meddő kísérlet maT·adt, mert 
bár· ennek eredinényei in.dít-0tták meg .ezt a törekvést, ·mégis figyelmen kívül 
maradt egynéhány más fizi'°lógiai t-ény. 

J smeretes többek között az, hogy a bélperistaltikának egyik legfonto
sabb kelJéke az, hogy n-0rm-ális mennyiségű bélsár legyen a belekben; ez ugyanis 
stimuláló hatást gyakorol rájuk Ha csökken a béltartalom, úgy székrekedés 
keletkezik Elképzelhető, hogy ha az emésztési folyamatot radikáHsan át 
akarjuk alakítani, leegy,szerűsíteni, -a b-elek.et fölös munk-ájuktól megkímélni, 
n1ics·Üda zavariok keletkeznének,. Tulaj:donképen fi-ziológia1 leh.etetlenség csakis 
olya.n anyagokkal táplál<kozni, amelyek a beleket nem töltik meg és teljesen 
felszívódnak .. A b-elek a jelenlegi táplálkozá,snál n-em végzne:k f.elesiege-s mllill
kát, sőt ellenkezőleg, ezen a „felesleges'· -munkán épül fel működésük„ Hozzá
járul f hhez az a .se.cundaer fiziológiai tény is, hogy a t,ápJálk-ozásnál crendkí
'\"Ül nag·y szerepet játszik a szag és íz. A fiziológia elvei szeri.nt ikonstruált 
tápsz('l ek rendszerint chenliai:lag tisztít,ott tiápanyagok.ból készülnek, ezért 
szag·uk ~s ízük rendesen nem a -legjobb. Ha azonban e tekintetben is m-egfelel
nének„ állandó haisználatuk folytán étvágytalanságot, sőt undort kelWnéuek„ 
Ezen okoknál fogva 111a rniár lecsökkent a k-0.ncentrált -tápanJagok előállítá
sára h·iu1yuló láz, iHetőLcg o.damódosult, hogy az előállít.ott t.ápswrek n.em 
kiz.ár olag-o.s hais·zrnálat,ra szol.gálna:k, hane1n részben kiegészítő, részben pedig 
kakaó. kávé stb. helyettesítésére szol-g·áló, részben pedi.g bizonyos betegségek
nél használható tápszerek 

"~z újabb fiziológiai vizsgálatok kiderítették, hohry az eddig említett há
r9111 tápar{yagná•l fontos 1szerep~t ;játszanak a ,tápl„álé~ anorga.ni~:s alk.El;t~ 
reszci. Ezek nemcsiak hogy a seJtekben uralkodo ozn1ot1ku.s nyomast tartJák 
fenn, hanem elsőrendű fi.zjo]ógiai szerepet játszunak. A Cal-ciumvegyületek 
például a csontváz fo,ntos alkatré.szei, a vé1 Calciun1 hiány.a eiset:én ne-m al
vad n1cg, a szív norn1álisan 0saik Ca iónok jelenlétében rnüküdik .stb. A Ca
hoz hnFonlóan a többi anorganikus anyag is ;kisebb-nagyobb jelentőséggel bí1 
a sz1::1·\ pr_,et noT1nálj,s működése S?1err1p0intjából. 

}{:zen ere.dn1én·yck köveikcztéhen ke-letketz.tek az ú n. tápsók, an1-e1yek 
különösen Nén1ct,0Tszághan teTjedtek e1, jelentőségük azonban úgyszólván 
se111.nü. U.gyanis célj.uk lett ·volna az anorganikus an;\- agokkal fogyat-ékosa.n 
ellát.ott szervezet hiányait kipótolni. Igy pl.. a gyer111ekkorban a rhachitist 
ilyen só-, illetve Ca.lciun1hiányra vezették vi1ssza. A helyzet azonba·n -lénye
gesen n"Jás, an1enny.i,9.en, ilyen esetekben ~ ~e~eg· szerve.~et rcp.desen u,~ya1~·· 
annyi aJ1or,ganikus t.apsot :kap a bevett taplalekkal egyutt, mint .aiz eges:zise
g-es szerYezet,. a tény.leges hiba azonban ott van, '11D.gy a beteg ezt a beve;tt 
tápsón1ennyiséget nen1 tudja ,felha·sz-n,álni.. Hiába ada.golun.k külön tápso,t, 
e.red1n-énvt nen1 érü.nk el. Ezért a causális therapia eltekint a tápsók adago'la
s.ától és ~felker·esi azt az okot, amely a tápsóknak a szervezet .által való fel
használását lehetetlenné teszi 

l\.ía tén:ylegesen a1ig van táp-só forgalon1ban .. A 1szervezet anorganikus 
alkatTés,7,,ei közül e.gynéh1ányat na.gy inennyi.ségb-en haisználnak, Így a phos
ph-01- és cal.ciun1vegyületeket. Ez-ek azonban 1ink.ább gyógyszer·SZián1ba vehe
tők és ezért .ehelyütt eltekintünk: ezek t:ár.gyalá-sától. 

Az i.8od:1Jná111.ia. törvénye é1teJm·ében a.z Ö1sszes egJ-~enlő kalorikus é1 tékű 
tápan;y agok e,gym.fussal helyettesíth€tő:k. Voit viz.sgálatai ezt ·a feltevést meg
szo:rították, aZ:on·ban m.ég 1nin·dig érvényes volt az, hogy a:z öss~s fehérje-, 
zsír- és szénhidrát.fajták egyenkint teljesen egyenérté'kű-ek egy-egy .tiápanya.g
esoporton belül és e csoport tagjai egymást bizonyos határokig helyettesithetik
I-Ia a tápanyag-ok fiziológ·iai értékét a kalorikus értékekkel azonosnak fogadju_k 
el, úgy ez az előbbi feltevés helyes. Bebiz.o,nyüsodott a.zon.ban, hogy a telje
sen azonos calDrikus tápanyagok egyn:lás;sal semmi -esetre sem egyenértékűek 
fizio0lógiai s·zempontbó1. Ez a fi·7.J-0lógiai különbözőség azért mutatk"Ozik, mert 
a tápanyagok célja eg~yszerűen nem esruk az, hogJ-r a szervezetben el.ég\T-e, pó
tolják az -energiaves,zteségeket, .a szervezet felépítéséhez-, 1eg-enerálás1áhQZ: stb
hez is .szükség van reájuk. Mi:Után a tápanyag-Ok összetett tes~k, alll.e.lyek a 
szervezetben alkotórészeik.re bom•lanak, hogy -erekből ismét összetett; az il'lető: 
szervezetre je11ernző testek keletkez,zenek, teljes-en kéz.enfekvő; 1h-0gy pl. két 
különböző összetéte-lü fehérjefa.ita ne1n lehet fiziológiailag egyenértékű: 
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Ez az egyenlőtlenség egyelőie feh:érjékcr·e bizonyosodott be te1ljesen, szén
hidrát,okra és zsírokra vonatkozóla.g pozitív eredn1ényünk még nin-cs. 

Emésztés közben <a fehfrjék szétbomolnak az őket allmtó kb, húszféle 
aminosavra, h-0,g-y azután a szerv-eret a neki megfelelő fehérjéket synthetizál
ja, Nyilvánvaló, hogy azok a fehérjék értékesek fiziológiailag, amelyek össze
tétele a szervezet fehérjéi1hez legközelebb állanak„ Az amino1savak közül fizio
lógia1la.g legértéke.se1bbek, a tyrosin, phenylal'a.nin, tryptophan és a cy.s.tin, 
amennyiben ezeket a szervezet maga nem tu.dja előállítani, okvetlenül tápiá
!ék alakjában kell bejutniok; a tyrosin és pheny.Jalanin helyettesíthetik egy
mást. A többi aminosav fi1ziológiai jelentő.sége csekélyebb, amennyiben pl. a 
glycin .a szervezetben irS ,képződhetik és az anyagcsere fontos alkatrésze„ _._~ 
fentem.lített fiziológiailag fontos aminosavak jelentősége azonban nem.csaik az, 
hogy a iSZervez.et f.ehérjéjéne.k kimaradhatat1lan alkatrészei, három rendkívül 
font-0s test is szárn1azik be'lőlük, hár·om ú„ n„ ·hO'rmon, .amelyek a .szerve-zet 
norm.áli1s nJűkö.dését s:za.bály.ozz.á:k: a n1ell·ékvese hatóanyaga, az a-drenelin 
valószinűJeg a tyrosinból, a pajz.sn1irigJ-'- thyr.otoxinja a tryptophanból és ta· 
lán a choiin i,s ezen aminosavrukb61 keletkezik„ Nyilvánva:Jó, hogy az ezen 
testek ke1etkez·éséhő1 származó aminosavhi,ányt 1m:egfelelő savakkal pótol
ni kell, 

Ezeken kívül n1ég .sz,án1os f.ontos test keletkezik az amino-savrukból. tehát 
a .fehérjékből, így a kreatin, carn-osin. Több-k-evesebb hizonyosrsággal ·isiner
jük eredetüket, látjuk, ho.gy az anya.gcseTe állandó résztvevői, de fiziológiai 
szer epü:ket nen1 ismerjük 

l{ísérleti tény, h-0gy o]) an fehé1jékk,el egyedül, an1elyekhől a fent en1lí
tett amino.savak hi.ány-0zinak, a nit'1·ogénegy-en!Súlyt fentartani nen1 lehet Aw
kat a fehé1jék-et, ameJy,ekke1 a nitr,ogéne,!.,,..yensú1yt fent leh-et tartani, tökél-e
tes fe.hérjékn-etk neve:z.zük, ezek ,ellentéte a tök:életlen fehérje. Telje1sen tökéle
tes fehérjét nen1 is1mc1 ün~k. ljeigközelebb áll a tej két fehériéje együttese11: a 
casein és laktalbunJin. Eg:i1ik Ben1 teJjet8en tökéletes, azionbai1 a kettő egy
nláist szerencséisen kie.gészít,,e, a tejet fiziológiai•lag tökéletes fehérj.etáplálékká 
teszik, a1n.ennyiben a laka1'bun1in nagy-obb eystin- és kirscbb tryptophan
tartaln1a kiegészíti a ca.sei.n kisebb cystin- és nagyobb tryptophantartalrnát. 

Ezz.el pJ]e.ntétben a·z enyv (gelatina) tök-életlen, mert hi<inyzik be-Jőle a 
cy.stin, tTvptophan és tyrosin. 

J\'Iin.debből könnven érthető. hogv a fehé1je1ninilnun1 ,m·egihat.ár-0zásá
n.ál n1iéTt találta:k a különböző 1s.zerzők -oly na,g·J-~ eltéréseket. Tejjel végzett 
kisérletek 17 1g-t adnak, 'míg a tökéletlen gliadinnal 80 .g-ot adnaik, nJiután a 
gliadin bioló,giai érték·e sokkal ·cse:kélyebb. Ha a glia.djn tartalmú tápanya
gokat pl. te.ijel keve1jük, biológiai é1·té'kiik azonna•l növekedik. Ez a kö1·ül
m-ény rendkívül fontos a gabonalisztekbfr] készült tápanyagok szen1pontjá
bó1, amennyiben .az.ok biológiaiJag csak akk,oT éTtékesek, ha tejet tartahnaznak. 

Altalában a·zt inondhatjuk, .hogy a növényi fehérjék tökélet•lenek. lV[íg 
pl a carsein 11'.Y~ gluta1ninrsavat ta-rta]maz, a;ddig a iglia<lin (amely a fe11-ér 
búzaliszt alkotórésze), 36·5?0-.ot iar:rtalma·z. A sz.ervezet fe.hé1jéi átlagban 89-ú 
glutamint tartalmaznak. a gliadinnak Így n111tatkozó többlet.e tehát értékte
len. A kiilönf-éle növenyi fehérjék általáiban s-0.k g;lutan1insavat tarta:ln1aznak, 
épp azért nen1 1e.het keverésük által tökéletes fehéT,je tápa.nya.got .előállítani. 

Ebből m·ega]kothatjuk a növényi fehér jékbő.l készült tápanya.gokról 
ité'letünket.. ~.\z állati (izom) fehérjék biológiai értéke a •leg:na.gyobh az ösz
szes fehérjék közül, kivételt. képez az enyv. 

J\íindezek alapján azt n1-0ndhatjwk, :J10iITT-:· a feh.érjét ta!ltaln1azó 1nesfer-
séges tápan:{agok értékét a k·övetkező sorrend adja n1eg: 

1 ál!ati fehérjét, 
2, teJet, 
3„ növényi fehé1jét ta1 tahnazó tápanya.gok. 
Az eddig .e..lrno.ndott fizi-01-ógiai elvek -alapján inég n1in:dig fenn.állott 

az a kísértés, ho.gy chemi~iJag tiszta a.n}a,gok.ból késizítsenek tápszerék0t. 
i\. tapasztalat azonban a-zt n1utatta, ·hogy chemiailag tiszta (de biológiai

lag tökélete<s fehér.iéket tartalm&zó) tápanyagokkal az állatokat nem lehet 
életben tarta·ni. Ma már teljesen bizonyos, h-ogy a bár kvantitatíve -eJe.gendő 
chemiailag tiszta vagy bizonyos nJódokon előállított tápanya.gok kvalitatíve 
elé!rtelenek, 

Bunqe és Ho_pki1'1JS vo;ltak az elsők, akik 1f'„ámutattak e1re a ikörüln1én:yJe. 
Hopkin.s bi-zony-0s 0sekélymennyiségÜ, általa accessor.ikus tápanyagoknak ue
vez.ett- a:nyag-0:k hi.ány.áTa vezeti ezt vissza. Ez a feJfogás a későbbi ta•pasz
talatok folyamán helyesnek bizonyult 

r 
1 

235 

Eyk1n.ann 1897-ben Jáva szig·etén azt figyelt-e n1e-g, ho·g~y a hántolt rizis
zsel táplált ty·úkok m-egbetege,dnek (polyneuriti1s) és ez,z.el kaposolatban ki
mutatta, hogy a keleten előforduló heri-beri betegséget ugyancsak a hántolt 
1·izzsel való kizárólag-os tápJá:lJkoz-ás idézi elő .. A.xelholz és Fröhlich azt talál
ták, h-0.gy tengeriuyulakat hántolt gabonával táplálva, rajtuk az emberi 
skor.buthoz különösen a gyermekkori .skmbuthoz (Müller-Barlow beteg;ség) 
ha·sonló tiinetek mutatküznaik. Ez a kö1ülmény egyez.i-k azzal a régi tapruszta
lattal, hogy egyoldalú táplálkozás (konzervek stb.) alkalmávaJ skmbut kelet
kezik„ Ismeretes, hog~y a régi utazók (0,o.olk) évekig tartó hajú-útjaikon a 
friss táplálék hiánya követke·ztében bekövetkező ,skorbut ellen magukkal vitt 
citrommal védekeztek. Végü1 Stepp, lscovesco és m1áisok azt i,s kimutatták, 
hogy ha a kisérleti állatok táplálékát alkohollal kiextraháljuk, nem fejlődnek 
tovább és rhachitises tünetek n1utatk.oz.nak„ J\iindehhe-z hozzájárul a:z a tény 
is, hogy a megbetegedett á1'1atok táplálékához vi1sszatéve, a !rizs vaig-J.-T .gabona 
kior_páját, illetve annak alk-oholos kivonatát, az állatok ineggyógy.ultak 

1\-iindezen e1ednJényBk alapján bizo-n~.osnak látszott, hogy az állati szer
v-ezet nor1nális fejlődéséhez, illetve fenntartásához o•kvetlenül szökségesek a 
h.ántolásnál, ill. alkoholos extria.ctiónál eltá:volított anya-gok. amelyek minden
esetre csak csekély men.nyisé.gben lehetnek jelen, miután a táplálékok fő
tömegét n1égi1s csak a zsír, sz.énhydrát, fehérje és ·ásvrányi anyag teszi. Ez.e-n 
csekély mennyiségű anyagokat Schaumann .szerint „kiegészítő" anyagoknak, 
(Erganzu.ng,sstoffe), Hofm.eister és Hopkins s,zerint acce·.ssorikus tápanyagok
nak Abderhalden sz.e1int nutraminoknak és végül Funk szerint vita.minoknak 
nev~zzük. Ezek a nevek J1enJesa:k egy:sze1 űen hangzásban különhöz.nek egy
m,ástól, hanem egyszersn1ind fedik .azokat a feltevéseket is, amelyeket fent
e1nlített kutatók a vitanliuok hatásának 111ódjáról f-elállítot.t-.ak; .ezekkel a fel
tevésekkel f>0glalkozni túhnesszire vezetne bennü.nket. R.övidség kedvéért ál
landóa;;i1 a vitan1in nevet használjuk. 

Az előbb e1n1ített kírsél"•leteik .alapján az ang10] „Con1n1itee ·On acces,.,ory 
food factol'-s" a vita1ninoknak há101n típusát állapította n1eg: 

l. A-v-it:a1nin va.gJ- zsí1.ban oldó.dó anti1hachitikus fakt.01, 
2. B-vitantin va.g:-' Yízbcn oldható antineuritil{US, antiberi-be1 i fakt.01, 
3 C-vitamin va,gy vizben oldható anti,skorbutikus faktor 

_A,._ zsí1 ban oldható A-vita1nln (Mc Col1u111, Davi,s, Osborne, Mende]) 
előseg·íti a ,szeJ v,ezet fejlődését, inegakadály·ozz.a a i·haehitis kifej1ődését, azo.n
ban felnőtt egyéne.knél is f.ontos a jó közérzet f.entart.ására. Főként állati 
zsír·okban fordul f~lő, .a di1sznózsí1 .kivételével. J,gy a vaj, esukam.ájolaj, tej, 
tojásolaj (sárgája) _A_-vitan1inban dús„ A11andó te,st, ma.garsahb hőf,okot jól 
kibíria. 

1lfac (~ollu„m, Suzuki és Oda./t,e vizsgálatai azt mutatták, hog:y az 
./l-vitarn.in 1llelleti n1ég ,egy vízben oldható vitamin h; Yan, amely a fej1ődést 
biztosítja, azonban se1n a B-, 1sen1 a C-vitaminnal n-e1n azonos. 

}\_ E-vitamin, ,az antiheri-be1 i fakt-01· (Mac C.ollu111, Davi1s) vízben old
ható zsírban .oldhatatlan, hő iránt érzékenyebb, mint az A-faktor. Főkén.t ,a 
növényi rna.gvakban, tojá,sban, élesztő.sejtek,ben, hüv-el> és növén-s---ek cs1ra
jába.n és tejben fordul elő 

Sokkal f-0nt-osabb a C-'l'itamin az antisikorbutikus faktor. E.z vízben 
oldható, kfrnnyen elpusztul kiszá1ad~,s, h-evít~s és '11.fJ.S,sz~1bh állás a~.kalnuív.aL 
:Éppen ezért csakis. friss gyümölcsh~n, zö11dsegh<-;-n, ,foze~ekben van Jele_n; h1;1·S
ban kisebb 1n-enny1segben van. _:\z osszes foonzervalt tapanyagük C-v1tam1n
ban szegények. 

Az alábbi táblázatban közöljük egynéhány tápan~ag vitarninta:Jtahnát 
(iószben a „Cornmltee un accessOJ')" food facto·rs" .adatai sz,erint): 



i! 
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!L 

Vai 
Tejfel 
Csuka mái olai 
Disznózsír 
Hús 
Tei (nyers teljes) 
Tej (lefölözött nyers) 
Tei (szárított) 
Tej (felfőzött) 
Toiás (friss és szárított) 
Fehér búzaliszt 
Hántolt rizs 
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Csírázott .oabona (Mpa, maláta) 
Malátakivonat 
Citronilé 

1Varancslé 
Élesztő 

A 

* ++ ++ 

+ 

B e vitamin 

+ + + + + + ' + ' + ? 
+++ ? 

++ J.._j_ 
' ' -t-+ 

+++ 
1 ' 1 

ITT 
---:-++ 

Ezen táblázatban két mesterséges p1oduktun1 srerepel: tejpor és ma~. 
1'átakivonat. Min.dkettő vitamintartalma nagymérték;ben függ előállításuk 

m6djától Különösen .á1'1 ez a malátakivonat-okra, amelyek, 111inél alacsonyabb 
hl)fok.an készültek, a:nná:l dúsabbak E-vitaminban„ A m.aláta1civon.at ezen.kívül 
e_qy fentebb említett vízben oldható fejlődést előmozdító vitamint is tartalmaz. 

Maguknak a v.itaminoknak a mibenléte még ·nincs teljesen kiderítve, 
egyedül az A-vitaminra vi0natkoz6Jag .sikerült an·nak aziono.sságát a lipoid
anyagokkal kimutatni. (Slepp, Iscovesco,) A E-vitamint Funk és Hofmeister 
kísérelték n1e,g elkülöníteni, az eredmény azonban kétséges„ A vjtaruinkérdés 
ezen ágára is kiterjeszkedni szüki:i.égtelenneik tartjuk. 

Megemlítendő a vita.min<0knak az a Tendkívül fontos tulajdonsága, 
hogy az állati szervez.etben nem, ha.nem csakiis a növényekben képződhetnek„ 
Fontos az is, hogy az anyatej vitan1intartahna naigymérté'kben fü.gg a t'ap
lálé:k minő,ségétő1, an1inek .következn1énye az, ho.gy a csecseanők csak akkor 
fej1lődhetne-k jól, ha .az anya vitaminokban dús an;yagokkal táplálkozik .. 

A vitaminkérdés ·e1őté1~be nyümulásáról a ineiste·r1séges tápszerek jelen
t6ségé'ben is lényeges váli;oz,ások történtek. A n1esterséges tápsz.erek túl
nyi0mó része chemiai eljáráisoik útj:án !készül.. Olyan behatásoknalr vannak 
kitéve, amelyek következtében a tápanya.gok vitaminjai e1pus,ztul11ak vagy 
kivonódnak. T,ern1ész.etesen jelen1leg .az a törekvés, hi0gy a inester1séges táp
S?iBr.ek vitaminban dú,sak legy.en.e:k. Tényleg az.t látjuk, hog·y n1a n1inden táp
szert n1int vitarrli.nhan dúsat ajánlanak, akár vannak benne vita1ninok, akár 
nincisenek. Előnyös helyzetben vannak a·zük a régebbi tápanyagok, melyek 
előállításuk következtében tényleg vitaminban dúsak, anélkül, hDgy e.Jőállí
táisukn.ál erre .gondoltak volna. A tapasztalat azt mutatta, h-0gy ezekkel a 
vitan1in kor sziak előtt i·s ·Sikeresen lehetett kezelni a t.ípiku-san avitami
nosáknak ismert betegség·eket (ex._sudativ diath-e1sisek, r·hachitis, Müller-Barlo\v 
beteg.ség) A m·ester,séges tápswrek vita1nintartalmáról awnhan csakis a 
bi-0ló.giai kiséTlet nyújthat felvi.Jiágiosítást. 

1\!fa olya.n rr1e·stersége,s tápanyag-Ok is va,nnak, an1elyek kru1oriku's értéke 
majdnen1 semn1i, ellenben vitan1inok1ban rendkívül dúsak. E7.iek a kimon
dott vitwmin készítményeik, Értékükről még .egészen megoszlanak a vélemé
ny,ek, kü1önö.sen ,azoknál a készítményeknél, amelyek .e.gyeis \Tita1nin fakto
rokat elkü1önítv·e tartal1naznak, miután az a felfo.g~s a]a1kúlt ki, hügy a 
vitaminok ·Csak együttesen feitenek ki hat1ást, tehát ,syner,getikus tulajdon
f;ágDkka! rendelke.znek. 

Pótlólag m.eg kell emlékeznünk a tápszerek rriég eg~,r csoportjáról, ame
lyekn.ek a tápláló értéke szintén elhanya.golható. Ez a húskiv.onalDk (ilL 
ezek pótanya.gainak) csopo'ltja. Er,,ek .extraktiv anyag tartalmuknál f.ogv.a, 
amely főként a fehérjék lehont:l;si termétkeiből, wruorganikus sókból, stb., 

állanak, izgató hatást ,gy.akorolna,k a ,gy10mor működésére, fokozzák a has
nyálmirigy elválasztását -és í.gy megkön.nyehbítik az emésztést 

Ebbe a csüportha tartoznak: 

1 hús:kivDnatok, 
2. lev.esízesítők és 
3, leveskDckák. 

i 
1 

1 
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Teljesen Jnás elbírálás alá esnek a csecse111ők m.este.r ség-es táplálására 
szolgáló készítmények. 

A csecsemők ,ine,ste1ség·es táplálására a tehéntejhez keill nyúlnunk. Az 
anyatejet .azonban ne-n1 lehet egyszerűen tehéntejjel pótD1ni, miután össze
tétele .más 

Összes fehér.je 
Zsír 
Tejcukor 

Anyatej: 
l 52°/o 
3 28°/o 
6.50°10 

Tehéntej: 
3.40°/o 
3 70°,·o 
4 950/o 

1 2·es tehéntej: 
l 70°/o 
1850/o 
2 48°10 

A tehénte.i Íl hát több mint :kétsz.er annyi fehé1jét ta1ta}maz, n1i:nt az 
anyatej. Hogy a tehéntejet a fehérjetarta1om tekintetében az .anyatejhez 
hasonlóvá tehessük, fol kell azt higfümi kb. kétszeres térfogatára E.által 
azonh.an a z.sír és sz.énhyd'l·atta.rta:hua lényegesen kiisebb l.esz, n1int az any·a
te-jé külön·ösen a szénhidrat hiánya fontos. Ezért ar,ra törekedtek, hogy a 
higltott tej szénh:ydrat tartalmát kiegyenlítsék. Erre a célre kezdetben tej
cukrot használtak, n1iután az úgJ-'iS bemle van a tejben„ A tejcukor a közön
ségies nádcu'korr::l egyet~m1~en könnye~ e~ jedő eukorfajta,, minek következ
tében a n1este1.sege.sen tápl-alt esecse,mok .igen gyakran be1hurutüt kaptak. 
Soxhlct azt találta, lw.gy a n1alt.ose és dex,trin bizonyos arányú keveréke 
soikkal n.e-hezebben erj-ed, mint a te.icuk-or, •ámbár a n1a•ltose 1l.nag.a sokkal 
k-önnye.bben erje,d, m~nt a .. t.ejcuk-01:·· A dex~ript azon~a~1 k-01~1p,enzá,_1ja a inal
tosenak e1jedőkepessege kovetkezteben fellepo has'haJto hatasat. Egyharmad 
r·ész ina]tose -és kétha1ma,d rész dexf,Iin az -optimális keverék, a1nely c.:;-;ak 
esekél:y méi !ékben mutatja a dextrin ,,tömítő hatását Ez "; Soxhlet}éle táp
cukor, an1Ply különféle .n.evek ru1at~ JOn .f·?IgaJ.om,ba.. A tapC'ukorbo1 a ese
osen1ők 3 %-szer annyit hirnak el, mint a teJcukorbol 

A tápcukü1 alkahna:zásának a 1szénhi.drát ··h·iány kiegye~lítésén k!vül 
:rnég ,e.gy indító okn van. A esecsemők ugyanis kezdetben (e~esz a 4; h<;i,D;~
pig), ke1nén:---ítö1 nen1 tudnak n1egen1észtenL Ezért n1álr f~lqírt ke~neny1tot, 
pl. tápcukrot .kell .a.dni. A -szé.nhid.ráttartalon1 kiegyenlít.eset a: ,tapc:uikTon 
kívül n1ég az ú n .Qyern1,ektáplisztekkel kisérelték n1eg. Eze}r feltart J1,sziek, 
amelvekben a keményítő egy rész.e va.gY pöTk-ö1ési úton déxtrines1tve van, 
vagv~ diasztatikus úion van feltárva, e~set1eg tej is van h1ázzájuk. „keve1v~„ 
Ezekben a feltárt és fel ne1n tárt keményítő aránya fix. A csecsen1ok keme
n.yítő emés·ztési )képesség~ ,a~nb~n f-oko,zatosan, n-öy~kedik, úgy ~'°&'Y .fokQA
zat:osa.n növekvo n1enny1se.gu valtozatla-n kemeny1tovel lehet tap,lalni. 
gy.ern1ektápliszt enn.ek a követelménynek n~ fel~l me&', m~rt a va-~tozatla-n 
keményítő111ennvisé.get relatíve nem lehet noveln1, amJ.t v1.szont kenye1me
sen 1negte'hetii1Ík a t-ápcukornál, amik.or is a tápcuk:i;ot fokQzat?san ~el;vet
tesíthetjük búzaliszttel A .gy,ermektápli<sztek ma mar lrussankent hattét·be 
-s21oru1nak ' 

A csecsen1őtápszerek még egy csoportját kell me~em1ít~nem: a ma1ata
leveseket. Keller és Czerny kimutatták, h'!gy, a l~gtobh b,~_lh)lru1'<?t .'!'bnor
m.á-lis bélerjedés idézi ·e.lő„ asz. abp'Or~irs beler~edest ~:e.~'zb~.n ,;elo1dez~et1, reszhen 
foküzhatja: a zsír. A belerJedes kovetkezté~en kulünbozo {~'!'.'gan1~u-s .sav~, 
zsírsavak keletkeznek. Tehát a bélhurutot ugy le),iet megszuntetn\, ~a, zs1r
mentes és alkalikus táplálékot adunk a csecsemoknek Ilyen i!aplalek a 
malátaleves, amely áll: 

1 /s liter tej, 
1 /s liter víz. 

100 gr malátakivonat, 
50 gr, búzaliszt, 
11 gr. káliumkar honát 

Ennek a levesnek az előwllítására különböző készítmények kerülnek 
foT.galomba, amelyek 

l malátak.ivonatot és káliumkarb9nátot,, , , , „ 

2 malátakivonatot káliumkarbonatot, 1buzalisztet es vegul 
3: ma1átakivonatot, búzalisztet, tejet és. káliumkarbonátot taxtaln1a.z-

nak megfelelő arányban. Ezek a malátaleveskívonatok, · 
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Az előbbieket összefoglalva és kje é 't 
mesterséges tápszerek előnyei a követke~.k~1 ve azt n1011.dhatjuk. hogJ a jó 

1
2,. meg ,vannak iszabadítva a fel nem has,znál11ató an . k , 
' cwkely térfogatuk mellett nagy táp' t 'kk J b' k yago tO'I, 

ban .J.3e,l"na, tápanya.gok rendesen kö~n:y-en, f~1:zívÓdo' na:nlaak,ba11 . ""' ·yaunak azok-
, 4. hiwnyos tápanya.goktól meg k f t 

dusabbá vannak téve bizonyos •anyag-okb!~na os~ va., , va.gy elle_nkező!t-g 
ban, feh-é1jében lecithinben vitam1'nokb .dPI tp,u11n, zsrrmentes szenhiclrá1-

E k ' ' an us apanJ- agok z-e kel sz.en1ben sz.ámos hátrányuk van: · 
1 j,gen <l1 ágák, 
2
3 

... r~ndes~n r.o!'szízűek s állandó használatra neni alk,· 1 k 
izgato hatast gyakorolnak a T , a masa , 

megemésztett fe?érjekészítmény.ek.re v!~:tki:.1ka (eAJge~ekr.e,ka~i különö~sen a 
A mesterseges tápszerek több.s· 1 · un~ioso , es pe.ptonok.) 

tehát nem élvezhető cikkek Alkalmei,;:~h n!~, alkkalmt as alfaJanos„ használatrn, 
hatjuk össze: a osagu a a kov-etkezokben foglal-

1. élvezeti célokra (emellett igen •)' ak b. . „ 
van, pl. aiz emésztőszervekre) pi reg el.~Y ian iz-on~,-os kedvezo hatásuk 

2 d, t'k k .. . " „ g 1, u:Gsonna , 1ae ,a ·-eresztulv1telere ' 
3„ leromlott étvágy feljavíiásár a főként k +' 

tés, stt„)~z emésztés tökéletlensége esetén (elégt;J~~gf:1~é~-j~, ~~~~h~d.iát eniész-

.. ., ?· -olyan esetekb.~n, ,am,el~ek,ben .a szájon át v~]ó táplá1ko 7,.ás akadáJ,-okba 
utkoz1k. Ilyenk~r beontés utJan alkahnazzuk a tapa,nyngokat, ' 

6. csecsemok mestersé·..ges táplálásánál 
7. avitan1iuosáknál, ' 

A váz;olt fizioló.giai alapelvek alap" t ' 
k .Jan a ines eriseges tá1Jsze1,..,.ket a ko"-V·et ező cs-oportokba oszthatjuk: 'G 

L Egyoldalú készítmények. 

1 Fehé1jekészítmények, 
2„ zsírkészítmények 
3„ szénhy.dr·átkés·zít~ények 
4. tápsókészítmények, ' 
5. extraktívkészít.mények. 

IL Kevmt készítmények 
IIL Vitmminkészvtmények,, 

Az egyes csoportok,on belül ,h' J' , - , , , 
sen tekintettel kell lennünk a fohé~je "i'u1~!,ai, erték;.;es, bsz~mpontjából különö-

A „kiövetk·ezőkben rövide.n öss.ze v~ osegere, va ba :i. vitaminok·ra. 
,~n levo tápszerek, természetesen főkéntllilak J"!lralvaka Jel"!'leg forgalom
"'-"tettel vagyunk a hazai d t „ k, a n u , 18 aphatok, KiHönös te
zagpótló készitmén-y van. ere e u·e- re, amelyek közül néhány igen jó -és hé· 

1. Egyoldalú készítmény. 

1„ Fehér.ieké.szítmények .. 

EZieket általában két csopo1t1 a lehet osztanj: 
a) lebontott (I tábL) és 
b) változatla.n fehérjés (II tábl) tá 

előre feltárt fehérjéknek' célja h .. ·· 'panyagok, „ Az en-zymatikus úton 
me~ ?:!cet. Ezen e]Őnyük mellett a:i~b~ ~ii;Jezeh. ,k~_i:nyebben, emészthesse 
feherJek hasadási te-rn1ékei főként az alb z a .a a:ry.nyal,b1rnak, hű.gy a 
a zy-~i:-1iorra és •belekre, am'.ié1t 1assanként~os?k izgato ihatast gyakoro·lnak 
f~he!Jet taTtalmazó táps·zerek bár 'kisebb· j~h,tt'f'-h" ~"j;ruln_ak, A változatlan 
nalatban vannak, különösen e'g'\'lléh-ány ·-n1eJ _nko.segu~. 1 •. me,is állandó h.asz~ 

~ . ' a ~,e spec1a is 0elokat szoJgá·lnak, 
1 
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pL fehérjés tej előállítására a gyermekgyógyászatban, Ilyenek pL a Plasmon, 
Nutrose, Larosan A Protylin és Sanatogen Pho•phwvegyületeket .tartal
n1aznak, az előbbi ch.emiai kötésben és így, rollt ilyenek jöhetnek tekintetbe,, 
A Fersan fehérje-vasszárm-azék, amely főként ú„ n. nucleoproteidekből áll 

Egész;en különálló csoportba tarfozna.k a vérkészítmények (III táhL), 
amelyek fők-ént haem-0globinbó'l állanak. Vannak -olyan készítmények is, 
amelyekben a haemü.globin mellett az összes vérsók is benne foglaltatnak 
és esetleg más tápanyagokkal vallnak kombinálva, így lecithinnel, malátával, 
stb„ Egy;es vérkészítmények vitaminokban i-s dúsak, amennyiben nem kész.ül
tek túlmagas hőfokon és mélyebb chemiai hatásoknak nem v;oltak kitéve, 
Áttekint,hetőség szempontj.ából ezeket a kQmbináJt vérkészítményeket is 
ehel;yütt soroljuk föl A vérkészítményeknek általában az a hátrányuk, hogy 
kellen1etlen ízűek, A vérkés~ítn1én)'ek általában táplálók, ,de a vér haemoglo
binja az egyetlen vasvegyület, amely nem -szívódik fel és így vér szegénység 
elle11 semmi hatá·st nem fejt ki. 

A vérkészítményekkel egyidejűleg kell felemlítenünk a növényi ere
detű chlornphyl!készítményeket, amelyek a ham1JJOglohinkészítményekhez ha
sonló hatást fejtenek ki, miután W illstaetter vizsgá:1'atai szerint ·a chloro
ph)•ll és a hamnoglobLn chemia.ilag csak abban külön'bözik e,,rymástól, hogy a 
chlorophyl vas helyett magnesiun1ot tartalmaz De miként a haem.oglobin ha
tástalan, ugyanú.gy a ehlor,ophyll i·s az 

.2„ Z.sír ké.szítniények„ 

Zsí1t e.gyn1agában, mesteTsége:s táps,ze.1 gyanánt nmn igen alkwlmaz
nak. ~~ zsírok és -olaj.ok közül egyedül a csukamájolaj j-On tekintetbe... Ez vita-
1ninokban (A) rendkívül dús, ezért csakis mint vitMninkészítm-ény jön te.ki.n
f Ptbe. ami-ért is a vitaminkészitn1ények között fogjuk tárgya.1.ni. Egyéb zsír
készítn1ény.ek nen1 mint tápszerek használatosak, hanem n1int hashajtók, epe
ha.itók, stb 

3,. Szénhidrátké8zítményelí.. 

A .szénhid1átkészítn1én~ ek fÖ:ként feltárt ke1nényítő.bő1 állanak, tehát 
lén:yegileg ma•lto-se-dextrin kevei.ékek, an1elyek főként malátából .készülnek, 
ezek a malátakiv-0nat-ok. A n1alátakiv·o·natok sűrűn folyó és szárarz állapot
ban ke1·ülnek fo1galo1nba és tö'bbé-kevésbé diastase-ban dúsak„ Diastaisetar
taln1uk i.gen fontos, an1ennyiben az e1n-é:sztésre kedviező hatást gyakorQl:uak 
_>\... rnalátakiY.onatok rendesen savan~úak„ Azok a ma1átakiv10natok, amelyek
ben a savak le vannak tompítva, az ú. n. Keller-f:éle malát.a-levesk'iv-onatok, 
an1el:-;ek·ről n1á1 fentebb voJt szó. A D1. Wander rt. .sűrűn folyó és 1száraz 
n1alátakivonatot állít elő, ez utó.bbi Gloma néve·n ke·rül forgalomba. A f-0Jy-é
k-ony n1alátakivonat n1ajdne1n o'lya-n világos, mint a inéz, a sz.ára:z maláta
kiYonat (Glon1a) halványsárga Ugyancsak Dr .. Wander rt„ állít elő egy Kel
ler-malát-alcve~t folyékony és s·zi1ár.J ,áJilapotban, ez utóbbi a szük·séges 
búza~lisztct is tartahnazza„ (Hordom.alt . .) A száraz kivDnaúok kezelése siokkal 
k-ényelrnesebb és kellemesebb izűek is és kor1látlanul tartósak. A Hordon1alt 
lehető,·é teszi a kész Keiler n1alátalevesinek egyszerű előáflítását, aimi a 
folyékony ki'v-onattal uen1 könnyű. A Szent István malátakivonat kü•lönösen 
kelle1ne.s arornája últal tűnik kL 

A szénhid1át tápszerek másik csoportja a keményítő feltárá;sa útján 
késziilt készítmény-ek„ Ilyen a So.xhlet tátpcukor. A sio:xhlet tápcu!k-0r, amint 
fentebb említettük, szintén .egy m1altose-dextrin keverék, azonban a kettő 
a1ánya n1ás, n1int a n1aláta.kiv-onatokban (mindig 1: 2). Van olyan kernényítő 
is, nnielyben a feltá1rás csak az -0'1dhatóságig Jnegy, tehát lény.egében oldható 
ke1néuyítő (JJla.izena). Soxhlet tápcukor hazánkban kettő készül. Egyik a 
Ricflf('J tá11culí.or, n1ely ne1n a legjobban ·sikerült, a1nennyiben nin.cs te.ljese·n 
fe]tá1 Ya, nlik1óskóp alatt a ke.111ényítő .szemek kimutathatók, jóddal erősen 
H1cg·kékül. Yízben nen1 teljesen .oldódik, összetétel€ erősen in.gadozik A má
sodik készítn1én;.,": Hordcnzyni„ Ez jobb .a Richter-féle készítm.ény:néJ, de nen1 
.azonos az eredeti Soxhlet-fé]e tápcuko1ral. Vizhen z-avar-0san oldódik. ös,sze
téte1e ingadozó. 

l\feg'em1ítl1ető, hogy 11éha a laevulose is szoJgá'l tápsz.erül inégpedig 
diabetes esetében. U.gyancsak diabete.snél haszná•latos egy .symtheiikus cukor
faita, amely H edio sit néven kerül forgalom!>a (Me}ster Lucius & Brünnig) 

~ j' 

„u„„„„„„„„„„„„„„„.·····-···~·•~•·.~~.["··„„„„„„„„„„„„„„„„. 6 .; 
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A Hediosit a h.ét szénatomu cukü1sorozatba ta1tozik; che111iailag gJ~-k<lhep
tQnsavlakton (C, H12 0,), A Hediosit a diabetikus szervezetben is könnyen 
oxidálódik, ami által glyikosuria nem keletkezhetik. (IV tábL) 

4. Tápsók, 

A tápsók ma már meglehetősen elvesztették jelentöségüket Csak egyről 
van tudomásunk: Ossiostose „BR.AM:"„ Nem sikerült awn.ba-n meg.szerezni 
közelebbi vizsgálat céljából 

5. Extraktív anyagok 

Erek vagy l>úsból, vagy hulladéka;nyagokból és növényi anyagokból 
készülnek és főként fehérjebontási termékekből állanak: wföumosak, amino
savak, stb .. Húsból a húskivonatok készülnek Tápértékük jelentéktelen, csakis 
javítók és étvágyge1jesztők. 

A növényi anyagok felb.asználáJsával kéio;zülő ú„ n. Jevesízesítőkuek ha
sonló a céljuk„ K-özismerteknek mondhatók a Ma.g,gi és Graf-féle levesízesítő;k. 
(V tábL) 

IL Kevert készítmények 

1,, Te}készítmények„ (VI tábl.) 

Eredetüknél fogva fehé1jét, szénhidrátot és zsírt ta1'talrnaznak . ... !\_ zsÍI
trurtaJom meglehetősen ingadozik, aszerint, hogy teljes vagy lefölözött tejből 
kés2Jültek„ Főként ·Csecsemötáplálküzásra SZ1olgálnak, 

2. Liszt- és te}készítrnények, (VU tábl) 

Ide tartozik a g·yermek.Jisztek egyrésze, pl. a „Nestlé-liszt". Ezek l'en
desen feltárt búzalisztből és tejbŐ'l készülnek Igen .gyakr.an répacukor van 
bennük (~estlé),, 

3„ Lisztllészítmények„ 

Ezek diastasiku's úton feltárt vagy pedig pörköléssel dextiiniz.ált Jisz„ 
tek. Bár a pub1ikum és a gyakorló .orv-0sok kö1.ében n1eglehető~p~ e~ -;annruB: 
terjedve, jelentőségük tünőfé'~ben v~n'.. amena:.yibe.:n- a csecse1~1otáplalas, mo· 
dem elveinek nem felelnek meg, m1kent arra! mai fentebb is v.alt szo. ~z 
előbb tárgyalt liszt- és tejkészítmények ugyanilyen elbírálás ,alá esnek es 
igy csak a nagyobb gyermekek.né! van je:lentöségük (1 év körUl). 

4. Szénhídrát-fehé1 ieké.szítmények. 

Bár az előbbi il<észítmények is lényegükben ,szénhidrátból és fehérjéből 
állanak kfüön csoportba kell sorolnunk awkat a készítményeket, amelyek a 
ti1sztán ~szénhidrátos és tisztán fehérjés készítmények kombinációja útján k~
sZJiilnek. IICV"enek pl. a Tr!'pon-nak, a ~ibá-nak, S,omflfo~e-;ia~ ~aJ;átával ke
pezett kombinációja.. Malatatartalmuknal fogva b1:0lo.g1a1 ertekuk is teternes„ 
(IX., tábl.) 

5„ Tökéletes tápszer ek„ 

A fizi,ológiai a1ányokat mutató tökéletes tápszeTek -értékelésénél leg
fontosabb aizok .biológiai je'lentősége. Egész -se1eg ilyen tápszer v_an forga
lomban, anélkül, h-0gy ezek a mod!3l''~ táp1álk.ozá;si fiziológia elvein~. m~
fe.lel,n-ének. Minden-eseb:e va:n egynehany, amely I'lyen szerr1po.nto~bol is ki
váló ·szolgálatokat tesz .. Ezcl: a vitamindús készítmények tulajdon}rnpe~ a leg
értékesebbek miután egymagában iwlált vitaminokkal ·semmrnemu exed
ményt 1Sem Jrhetünk el. Ily,en készit?TI~n):ek: Biptose, _JJfaterna, O!'omaltine, 
Arnea stb. Az Ovpmwltine kellemes mu, ugy szara~, mmt, ol~ott alla;po,tbap 
élvezhető, nagy tápértékű, vitaminokban dus, TeJhol, toJasbol, kakaobol es 
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malátakivonatból késZJiil, tehát az összes v.itamiruok (A, B, C) benne v""1nak„ 
(X. tábl) 

Az Arnea a Materna"hoz hasonló gabonacsirákból készült vitamintápszer. 

111 Vitamin készítm,<nyek 

A vitaminké1 dés előtérbe nyomulása idején egymásután !kel'ültek for
galomba a vitaminkészítmények, Csakhamar kiderült, hogy a vitaminok izo
lált állapotban nem fejtik ki ugyanazt a hatást, mint amikor a táplálékkal 
együtt jutnak a szervezetbe, ugyanis a különböző faktorok ,synergetikus ha
tást gyakorolnak egymásra. Egyik a másik nélkül esak gyenge hatást fejt ki 
s csak együtt működve nyomul előtérbe a vitaminok jellegzetes hatása. En
nek következtében a tiszta vitaminkészítmények jelentősége kissé háttérbe 
swrult. Ezek közül csak azok nagyobb jelentőségűek, amelyek két vagy há
rom faktort egyesítve tartalmaznak. 

A csukamájolaj csak az A faktort tartalmazza, mégis Ilngyjelentöségű 
a 1 ha<'hitis gyógyítás.á::iál. A rhachitisről ugyanis azt hitték, h-0gy avitami
nosis. Ujabb vizsgálatok azo,nban kiderítették, hogy épen az A Vitaminnail 
dúsan táplált esecsemők kaptak rhachitist, mig pl az A faktorban .szegény 
oliva- és sesam-olajjal tápláltak nem kapták meg. Kitűnt, hogy a rhachitis 
nem avitaminosis, sőt az Á faktor elősegíti annak kifejlődését. Miért gyó
gyítja akkor a csukamáj-0laj a rhachitist~ Való.színűleg azért, mert csaki'-! a 
benne lévő oleinsav jelenlétében rakodhatik le a szükséges mészmennyü;ég. 
Erre mutat, hogy üliva- és sesam-olajjal szintén meg lehetett gyógyítani a 
fennálló rhachitist E körül a vita még folyik (Xl. tábL) 
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Somatose 
Riba 
Erep!on 

Víz 
O/o 

11 

1 

1 

I táblázat 

Víz 1 Fehérje 1 
O/o 

(Albumóz) 

O/o 

1 1 

8.84 84 38 
10·95 8740 
15 17 1 7752 

11 táblázat 
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Zsír 

1 

Szén-

1 
O/o hydra! 
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1 
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040 -
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O/o O/o 

Hamu 
O/o 
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125 
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Hamu 
o;o 

1 
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1 
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1 
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' 
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~~~~~ 

1 
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Fehérje 1 z,;, 
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Glidin 
Tropon 
Pt:r! Eiweiss 
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Aleuronat 
Larosan~ 
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\ Ca~ein-N drium 

., Cas~~in-N::itrium 

~vLnt Vflskészitinény használatos 
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m táblázat 

11 

Víz 1 Haemog-1 fehérje, L Szén-
O/o lobin Haemosl. hydrat 

o;0 nelkül •/e O/o 

Perdynamin 6576 765 127 2439 
Haematogen-} 45 58 1134 7 82 248 
Hommel1 

Sanguinal 852 970 4149 022 
Haemoglobin-} l 61 1138 18 87 5166 
Gioma2 

Chlorosan3 T ableltánként 0 03 g Chlorophyl 

1 Glycerin 2007°/o, alkohol kb 1°/o 
2 Vit1::1min ús A. B. C 
3 Tiszta chlor·:iphyl készítmény. 

IV táblázat 

1 

Zsír 
o;o 

1 

1 

-
053 

041 

10 53 

-

Szénhydrat 

1 

Hamu 

1 
Caloria J "/o 

1 
0 65 138 

1 

094 103 

39 66 240 

582 444 

- -

11 0 

1 il e oldható ~ 11 
0- .:;;. . 

~· ,..!( ~--2 ~ 

Dextr j M~~ ~e 

11 

" 0 0 

Maltyl „Gehe 1 , . _ . 

Löfflund mtilátakivonat1 . 

Dr. W l'lnder malat1:1.kiv 1 

Szent István ma!áiekiv. 1 

Gloma Dr. W t1nder1 . 

Maltnutrin 
Ma!tosucco2 .• 

Keller f maláta lev kiv 
Dr Wander2 

Maizena3 • , 

Soxhlet lápcukor4 

Richter tápcukor4 

N 

> 
202 

2066 
23 15 
2402 
2 47 

24 52 
24 20 

2310 
910 
2 85 
3 02 1 
2 74 

2 1 

~ 1 

72 
49 
45 
415 
5 82 
4 45 
4 51 
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0 52 
0 16 
0 12 
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-~ w 
N 

0 12 
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-Hordenzym4 , • 

Laevulose Schering5 .. „ 

Hediosit5 
egységes v egyület 

1 Maláta kivonat 
2 AlkalizBlt malátakivonat 
3 Oldható keménvitó 
4 Maltose-dextr. készitm 
!i Diabetikusoknak cukorpótlék 

-" . 
O/o tose -o·:;:: 

1 - O/o 02 

1 

20 37168.231 -
17 25 54·31 -
1703 15365 f -
17 011 5297 1 -
22 49 6748 -
16 85 52 68 i -
16 73 52 38 -

17 12 52 66 -
89 65 02 

641213221 -
4239 5012 3 45 
64'43 3 20 -

CaH12üs -
C1HH01 -

V táblázat 

-1:_ Szerves an \a;? 

Összesen! FehP.rje ' Zsir 0 
o;o o;o 1 O/o 

- 1 

1 

Liebig húskivonat 17 72 59 54 23 65 1 -
Valentines mfat juice 59 10 27 23 8 42 

1 
-

Maggi levesizesi!ő 1 5880 136 14 21 
1 

-
Graf levesizesitő2 

1 

5'8 7 85 22 55 -
Graf húsleves kocka3 185 1 3405 23 47 1 6'50 

1 2 3 Részben növényi anyagból készült 

5 E I" ~ • • > • :r: lf.l &l l u 

164 
1 090 1 

389 
24 093 309 
1 4~ 0 90 304 
l 76 085 299 
1 70 l 1 'l 387 
149 120 299 
2 15 0 42 297 

2 55 0 10 300 
0 37 - 362 
066 - 386 
092 -- 384 
0 55 

1 

- 387 
- - 400 
-

! - 400 

"izerve!len anyag (l--Iamu) 
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. ~o I O/o . 

1 

1 

2 74 2132 
13 67 12 85 
19 8 j 16 73 
19 87 1855 

1 6412 1 62'13 

1 
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VL táblázat. 

1 
Víz 

1 

Fehérje 

1 

Zsir Szénhydr 1 Hamu 1 Caloria •/o Ojo Ojo "/o Ojo 

Glaxo full cream 2 89 23 0 2648 41 78 560 520 
Ramogen 40 14 720 1658 345 156 305 
Biocitin1 766 3920 619 3055 6 29 360 
Allenbury s food No. 1 2 12 123 1835 6439 380 400 
Allenbury' s food No 2 3 65 11 55 16 8 64 91 3 56 465 

1 Lecithin 10'25°/o 

VlL táblázat 

1 

Szénhvdrát 
Viz Fehér- Zsir H11mu Nyers- Caló„ 
O/o je O/o O/o oldható 1 oldha!Mt O/o rost 0/o ria 

J r,o „ lan °/o 
- --- -- ... -
Theinhardt Infantina 5 31 16 02 403 

1 
53-95 

1 
17 o9 

1 
3·10 1 -

1 

400 
Ne:<tlé 5 26 l 09 465 

1 

415 35 75 l 75 01 400 
Hor lick ·s ma.lted milk 358 14 55 7 65 70 54 

1 

-
1 

3 64 -
1 

420 
Allenbury' s food No„ 3„ 4 68 11 80 094 8 57 - 1 01 1 - 390 

VIIL táblázat 

Viz Fehér-1 Zsir 
1 s,é, hydrát 

Hamu Caló-
o;o je O/o 1 '/o 1 oldható 1 oldhatat- o;o ria 

0/o lan °/o 

Kufeke 80211359 105 24 03 51'08 2 23 1 370 
Mellins food 610 762 0 34 71 64 '713 3 171 370 
lfordomalt 4 25 7 92 041 533; 3165 240 380 

lX táblázat 

1 1 
Szénhvdrát j 1 

0/o lan °/o 

Viz Fehér·· Zsir 1 !Hamu 1 Caló-· 
O/o je O/o 1 '/o 1 oldható oldhatat-1 o;0 1 ria 

·~~~~~ 

1
;30144711070) 42721 12571380 Malzfropon 

Ribamalz 13 02 1 54 35 i 0 23 i 29 50 1 1 2 89 1 370 

16' 
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X táblázat 

1 Viz 1 Fehér-! Zsir 1 

Szénhydrát 1 J 

. Hamu Nyers- Caló-

1 

O/o 
1 je O/o 1 

Ojo 

1 

oldhato 1 oldhatat- 0/0 /rost Ojo ria 0/o I lan °/o 1 

Geril 
1 

1166
1

22911 
1 

Oetkers. iJ;kre.ft . 
498 3072 2195 397 0 81 480 
789 6796 280 1912 051 1 72 - 420 

Ovomaltine) B+C . 330 1201 198 76 70 2 57 314 0·30 390 
Materna „ 932 3542 9 98 3, 41 942 514 0'31 425 
Hygiama 

1 

5 72 21 02 951' 4706 12 65 
! 328 1 

076 420 
1 ' 1 
' ' 

XL táblázat 

1 
Viz Fehérje / Zsir 1

1
Szénhyd-/Cellu-[ Harnu.1 Caló-

0/o 0/o 0/o rét 0/o lose 0/o 0/o J ria 
==~~~~,~~ 1 

5~~~ 1 n~ 1 ~f~6 i l 1n51 ~ó8~ Vitaminose B+C 
Biotose B+c , 
Rubio B . 
Orypan C 
Succarot B 

46 
26 01 

tápérték nélkül, répakivonat 
tápérték nélkül rizskivonat 

tápérték nélkül répakivonat 

IL Cukrászati készítmények 
Bonbonok Cukor szeletkék 

. A kereske~el~~ ·bonbo~o_k,. karami;:l-ek, dragiée-k, pralinées-k, rocks
drops-ok stb; ~esz1tése a gyar~ ipar körebe. ta1tozik,. A gyógyszertári és ki
~~tbif!ib~rt·!'torfmmdba1n Il!;a csupan a pasztillák, a tabletták s egyes cukorszelet
, e eszi ese o~ u t elo .. Ez utóbbiak között a legisn1ertebhek a mézcukor és 
~getett cukor , (lasd. a Tabula~ al~haeae p~llucidae és Tabulae sacchari címet 
~s), ,~elyek 1egebben M.orsuli neven gyogyszeranyauok vivőszeréül később 
izes~to~~a~okka) a ,gyógys:őertáiak részérő,] főleg Ű:iév alkalmával' kedves
kedo aJandekul altalanosan elterjedtek 

<}U;k9r[őzés. ~z .. ö~~zes cukorkák k~szítésénél a cukor megfelelő fokú ka~ 
ramelrzal!1~~t es~o~olJu~ .. ~~ ugyanis a, ·cukr~,t 170 fokon felüli hőmérsék
le,tr:e hev1t.1uk, sargas ~z1nuve les,z s e sz1n a ho fokozásával .egyre sötétebbé 
valik. 170-180 fokon valtozatlan es elbomlott cukor keverékét az ú n. égetett 
cukrot nyerjük 200 fokon felül a cukor teljesen elbomlik. ' ·· 

_Vízben oldott cukor kevergetés közben történő befőzésénél a követke
ző sűrűségi fokozatokat különböztetjük meg. 

Ha a kanállal kivett próba kiöntve úgy folyik le, hogy a Jehu!Jó csepp 
után szál húzódik, úgy a cukor szálassá van főzve. (I) Megkülönböztetnek 
kicsiny avagy nagy .szálat, aszerint, amint a lehulló csepp nyúlása vékonY 
rövid, avagy szívós hosszú szál 

óvatos főzésnél a szálassá főzött cukor kihűlés után tiszta színtelen át
látszó tömeget alkot. Ha a főzést tovább folytatjuk, a tömeg egyre sűrűbb és 
szívósabb lesz s a kanállal kivett és visszaöntött próba a tömeg felületén 
domború cseppet alkot, amely lassan folyik szét. Ha aztán egy kivett s lehűlt 
próba a hüvelyk és mutatóujjak között szétnyomva, az.ujjak ·széthúzása után 
el nem sz!1kadó szállá nyúlik, akkor a cukor .QYön.oyiJzővé i.'an főzve. (II). 

, Tovabbi főzésnél a cukor hólyagzóvá válik, Ha ugyanis ekkor habszedö 
kanallal kimerítünk a cukortömegből s a próbát kissé lefolyatva a kanál Ji
kacsaira fúvunk, a túlsó oldalon kis hólyagok mutatkoznak a likaésokon. (III). 

~a a főzést I)lég tovább ,folytatjuk, a cukor szálló hólYa.qossá válik. Ha 
uzy3;_n1s ekkor drothurkot martunk bele s azt gyorsan kivesszük s erősen 
reafunrnk, hól:\agocskák szállanak el róla (IV) 

Ha végül a főzést addlg folytatjuk, hogy „a cnkortömeg kivett próbája-
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bid·eg kő-· v·agy porcellánlapra cseppentve, azon rögtön megmerevedik, akkor 
a_ cukor véglegesen elveszti kristályos szerkezetét s így megtörésig van főz
ve. (V) .. Ez utóbbi állapotát legbiztoswbban úgy ismerhetjük föl, hogyha fa
kanál nyelét hideg vízbe, aztán az olvadt cri.korba s vé-gül gyorsan újra hideg 
vízbe mártjuk. akkor a nyélről lehúzott kéregréteg ujjaink között igen köny
nyen s recsegve töredezik szét. Ez utóbbi főzési f{}kozatot kell elérnü~ de víz 
nélkül, az égetett cukor előállít&sához ts. 

A cukorkák gyártásánál s főleg a gyári drazsiroznál~ a kisiparban dívó 
fenti jelzések helyett a cukorfőzetek megkülönböztetése a következő alapon 
történik: 

Ha cukrot kevés vízzel huzamo&wbb ideig főzünk, akkor az old!Vt a 
folytonos pároJgáis következtében egyre sűrűbb és sűrűbb les~. Az oldat sűrű
ségét hőmérővel is pontosan megítélhetjük, mivel a forrpont a töménység
gel arányosan változik. Szokás ezenkívül az oldat sűrűségét Bé. -fokokkal is 
jelölni.. Kis gyak-0rlat után minden mérőeszköz nélkül is meg tudjuk ítélni 
azt, hogy -a cukoroldat főzés közben milyen sűJ"'iíségi fokot ért el. Ezeknél a 
próbáknál 9 fokot különböztetünk meg: · 

1. Gyenge szál, melynél a két ujjunk közé vett csepp azok szétnyitásánál 
azonnal elszakad„ 

2 Erő.s szál, melynél a •szál nen1 .szakad el rö.gtön. 
3. Kis gyöngy. ennél a szál akkor sem szakad el, ha két ujjunkat egy

mástól fé]i.g eltávolítjuk, amikor is a forró folyadékba visszabullajtott csepp 
kis gyöngyöt alkot, mely azonnal eltűnik. 

4. Nagy gyöngy„ A szál ujjaink teljes szétnyitásával sem szakad el, 
a visszaejtett cseppből keletkezett gyöngy .pedig lassabban iűnik el. 

5. Hólyag .. Habmerő-kanalat mártva forró folyadékba, azután kivéve s 
I eá fújva, a túlsó oldalon kis hólya.gok keletkeznek. 

6 .. Szálló hólyaq. Belemártott drótkarikára fújva, arról hólyag száll el. 
7. Lánc. A szálló hólyagok egyn1ással össz-ef-iig.gnek 
8. Törés, Nedves fadambot mártva a eukorfőzetbe, majd azt egy pilla

natra hideg vízbe merítve, a megszilárdult cukorkéreg rágásnál a fogakhoz 
ne1n tapad. 

9. Kara.mel,. "A_ barna színűre főtt cukor kőre cseppentve, .azonnal meg
szilárdul. 

Ezek a fokok hőmérő se.gélyével is pontosan eltalálhrutók, igy pl. hH 
88 R fokra főzzük a cukrot, akkor biztosak Jehetünk afelől, hogy a .szálló 
hólyag stádiumát. vagyis a 6. fokot értük cl. Viszont a törés 115 R foknál 
következik be„ Me,g kell jegyeznünk, hogy a inodern cukrászipar cukorfő
zésre vákuumkészülékeket használ és vák·uun1ban a viszonyok kissé mások. 
!.gy, ha törésre főzünk cukrot, akkor elein'te nyomáscsökkentés nélkül főz
zük 93 fokig, azután evakuáljuk s tovább folytatva a főzést, a törés 105-107 R 
foknál következik be. A vákuumban való főzés mindenesetre biztüsabb, benne 
a cukor túlságo.s megbarnulása nem következhetik be„ 

Karamcl. Caramel. Cu.kor-couleur„ Ha a fő,zést a cukor megtörése útján 
még tovább f.olytatjuk, a cukortömeg barnulása fokozódik, mert egyre több 
karamel keletkezik benne. 

A cukorból alakuló karamel sötétbarna. szinte fekete színű, vízben köny
nyen oldódik, s édes íze n1ajdnem teljesen :hiányzik„ 

Karamel előállítására tágas üstbe kevés cukrot teszünk, erre kevés vizet 
öntve, a cukrot hevítéssel oldjuk. Ha föloldódott, megint cukrot rakunk az 
üstbe, s kevergetés közben újra meg újra annyit -0lvasztunk bele, amennyit 
földolgozni akarunk. A hevítést aztán folytonos kevergetés közben addig foly
tatjuk, míg csak a tömeg hideg porcellánra cseppentett próbája átvilágítva, 
sötét vörösbarna színt nem mutat.. Ekkor a tömeget hideg kőre öntjük s még 
melegen darabokká tördeljük és jól záró edényben tartjuk eL Mivel a karamel 
rendkívül nedvszívó, még célszerűbb azt egyharmadrésznyi vízben oldani s a 
sűrű oldatot apró, teli'töltött üvegekben sterilizálva eltartani. 

A karamelfőzésnél a cukor na,gyon könnyen túlhevül s a kar amel keser
-nyéssé válik,. Az egészen keserű karame1 h·asználhatatlan, ha pedig a kara
meles eul<ortömeg édes, úgy még tovább kell "zt hevítenünk. 

A karamelt cukorkák és folyadékok festésére használjuk. 
Árpacukor. Rúdcukor. A közönséges, ú. n. árpa.cukrot vagy 1údcukrot 

Úgy nyerjük, ho.gy a cukrot vízzel megtörési·g (V) főzzük, meleg kőre öntjük, 
-s ha tésztaszerűvé hűlt, kézzel gyúrva s fal1a e1ősített horgokra akasztva ad
.dig huzogatjuk és ütögetjük, míg átlátszósága meg nem szűnik .s ezüstös csil
-lámlást nyer Ekkor esetleg nlegfestve és ízesítve gyorsan rudakká s ezeket, 
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ha kell, csavarmenetessé S<Jdorjuk. Több különböző színű i·udat is egyuve so
dorhatunk. 

Bonbonok. A bonbonok az árpacnkoná földolgozott anyagból, úgy mint 
az égetett cukor, pasztillavagdaló-késsel, vagy formával fölvagdalva s kihű
lés után széttördelve készülnek. A szalagokká vagdalt cukor fölmelegítve is 
sajtolható. A malátacukorkák 10-20% malátakivonattal, az utifű cukorkák 
mintegy 5% extractum plantaginis-szal készülnek„ A kivonatokat, minthogy
a cukortömegben erős habzást okoznak, az üstöt a tűzről levéve, keverjü.k az 
olvadt cukorba .. Olcsóbh kereskedelmi árúk finomított cukor helyett nyer~ 9u
kor•ból s részben keményítőcukorb61 (krumplicukor) készülnek. E•gyes faJtaik 
a gyümölcscukrok és finomabb ,bonl;Jonok, citr?msavval, borkösayval, vanilla
sprittel, gyümölcséterekkel, illoolaJokkal, mmt borsmentaolaJ stb vannak 
ízesítve. . k. bb lt Cukorszeletkék. A cukorsz.eletkék, a gyó,gyszertárakban leg1n a e e1-

jedt e cukorkaféleségek készítésmódját Tabulae címen a I 282. oldalon is-
mertettük • 

Mi.onon pasztillák. A cukorszeletkékhez tartoznak nagyobbreszt a ge
laf.ina liquiritiae, p~llugida .. a.~apr;inya~á~ól vagdalt, to~ább~ .. cuJ;orp?rból ,tra
gantnyálkával kesztilt es kulonfele szmure festett, vegul kulonfelekep (n:a~na 
éther, vanilla-, tonkaba,b-, keserűmandula-, ÍlÍ.SZiITTrökér-sprit, narancs-v1rag
víz stb,, ízesített szeletkek. „ • • • 

Cukrozott (kandirozott) _qyü111i),lc.sök„ ,_!\. cu,k1.ozott gyümölcsok,~t ~tlll;tszo 
cukor réteggel: kanqiszcukorral von~ak b~ olyn~,o~on, h~gy, m~gfelelo I~makh~ 
helyezve, vagy zsinorra !lg~a~v~, sza~assa ~~) .. fozott (35 Be .suru) f.orro eukoi_
oldatban fürösztik s 24 ora1 allas utan a folosleges .cukoroldatot lefolyatva, a 
bev.onódott gyümölcsöt .szárítjuk„ Nedvdús gyün1ö]csöknél 1nég tö1nényebb cu
kor oldatot használunk. . 

Kandi..szcukrot úay ny-erünk, hogy a szálassá főzött cukoroldat faede
nyébe cérnaszálakat akfl.sztnnk vagy erősítünk függélyes irányba s az ed~nyt 
1neleg helyen 1nozdulatlanul, néhány napig állani ha.gy-juk, A lerakódott kris-
táÍ;okat kien'ielve, leöblítjük és szá1ítjuk. . . . „ • . • 

Draaees-k. Különböző anyago,k .cuko1~ak, „an1?, cn~a„ komen~:, ko~_1a_1~d~1, 
n1andula töltött cukr.ok stb. cukrozasa n1egfelelo n1odos1tasokkal ugy torten1k,. 
n1iut 1a l~bdacsok cukrozása„ (Lásd a Drazs,irozás cím alatt.) . 

A pasztillák. A pasztillák készítése megegyezik a gyÓigyszeres pasztil
lák készítésmód,jával (!. I. 286. old.). Ide tar.toznak a Pczs.?őlimO;"'ádé-bonbono_k 
vagy pasztillák is. 1000 cukorpor, 15{1 borkosav, 100 natr1um b1carbon1cu1n es 
hat -csepp citr-0m.olaj keverékéből alakítva s -esetleg- ízesítve. . , , .. 

Pralinées-k. Bonbons fondants. Konzerv-bonbono(c. „A pralm~k krvul h
n1ény, de a szájban igen könnyen szétomló, kelle1n~s 1zu, cukorka~: V:zek k~
_szítése olymódon történik, ho.gy a ·Cukoroldatot (v1zzel eppen, teh1vod?t.t es 
szél főzött cuk.or) erősen szálassá (II. b) fő~zük, ,az}ltá?-. vaslapat~~l ad~:,g ke
ve1.iük, amíg megszilárd11l és könn;ven aii:k~_thatova _val1k. Az e ton1egbol for
n1ált (esetleg gyó1gyszeres) cukorkakat vegul hevonJuk cukorral vagy csoko-
ládéval. , 

Bonbons fondant.s„ Jvfég könnyebben .szétfolyó, finom pra]inekat llJ-e-
1 ünk ha a főtt s esetleg inegfestett cukorhoz annyi .likőrt vagy tejet adunk, 
anie~nyit fölvesz, hogy a kihűléskor még n1egn1erevedjék s ekkor formába 
önt.iiik vagy gyúrjuk. A vajszerű cukorkákat cukrozzuk, csokoládéval vagy 
zselatinnal vonjuk be. 

Rocks-Drops,. Rocks-Drops néven az Angliában közkeletű 1udas, heng·e
relt, vagy sajtolt gyümölcscukor-bonbonok ismeretesek. Ezek többféle szí1~?. 
cukorszál'bó.l komplikálva, hasonló módon készülnek, inint az árpacukor, s ku-
lönféle gyümölcs- s egyéb aromával vannak ízesítve. , 

MorsU/,i,. A cukorszeletkék készítéséhez cukoipoxt hatodrésznyi súlyresz 
vízzel szálas,an nyúlóvá főzünk, vagyis addig· hevítjük, míg egyes cseppjei le
cseppentve, hosszú szálakká nem húzhatók, vagy a levegőbe .dobva, pehe]yszerü 
alakban hullanak a földre. Ezt elérjük, ha a cukortömeget addig főzzük, míg 
hőmérséklete 120 fokra emelkedik Ekkor a tűzről levéve, vaslapáttal addig 
keverjük, míg· széle felé átlátszóvá kezd lenni s ,akkor hozzákeverve az ízesítő
anyagokat, benedvesített formákba öntjük ki. 

A hevítés hőfokának megállapítása nélkül is -0élt érünk, ha az alábbi 
előiratoknál a f-0rr óv íz előírt mennyiségét ,pontosan lemérve, a rézü.stbe mért 
cukorra öntjük s azután rögtön-- erős tűzre téve, fölYt_Onos kevergetés Után ad
dig főzzük, míg egyszer fölforr.. Ekkor .gyorsan a folyadékba tesszük a többi 
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k · t t"zöu összekeverjük s azonnal jól .benedvesített for-
anyba.g~. at;,.kaz egaezszueto''babif L),0...-,-néhányszor az asz.tal lapjához ütögetjük, hogy ma a on JU , s · .... ~.,-
a cukor egyukenletelsetnk.(~~r~lJÍe'~é~~ swlgáló formák rendszerint símafelületű 

A c oTsze e · tlö.. on , 'l 2 i:: u stag desz t··1 f f ák három hosszabb 1 m hossz-u, 5 ,cm sze es, .~ cm va · 
k';,,~;alor:elyek bevésett rovátkáiba k~t fenékla~ yay bee~~~ítt'.'i,: ·'j\ölf.~: 
részek.et f,akapcsok tartják __ öss-ze, e~e.k, faek, belevereseve swr1 a o „ · 
alapfelületre 1:5 gr cuk-0~tomf'"/l: sza~rfhfÍ'to. . zúzva vagy vagdalva szitálás-

A cuko1tomegbe szant uszere e nornra h, h . , 'b kes 
sal portalanítjuk. A leforr,ázo~t mand~Iát :n:-egb amozJ:, , o~1sz1r~fnta~ diót 
k n 8 nem hossz-ú szeletkekke vagdal:iuk, r-esz en pe g epu~'··i „

1 
„ 

, e Y 't " ··1 "'k Ugya·níg~' vagdaljuk föl a cuk1-0s gyumo cso , gyom-es mogyoro me.goro JU „ , "' • , • 

bért s~~ il!óolaj.okat, gyümölcsétere~et, savakat cuAkorpor~a\ 1 ~~ aa~~~i.,~~k 
k •::1,.. A kakaópor okvetlenul z.s1rtalan legyen. man u a k 

evtel1Ju„ .... f t' , e indigokarmin-0ldat, sáJfrány vagy kur~umapinktura, al o-
ese eges es eser , ·, k · oldat hasznalhato 
ho.!os chlo,·o.phyll-oldat:.!s. amF'f'Oillk~ve~JJ:'r:J:ukarszeletkékhez: 50 fahéj, 20 

Specie~ ad morsu-1;0S„ uszer , .... f" 10 csen 
gyömbér, 20 kardarnom-mag, 10 galanga-gyöker, lu szeg uszeg, szere -

dióvirág·. d., · .' 1-0 szerecsendió, 30 szegfúszeg·, b) 10 citromhéj, 10 szerecsen iov11ag, 

100 fahéj. d" ' . 35 . d" 35 f" 3" -. cl '5 koiiánder, 10 s,ze1ecsen ,1?V1rag, szerecsen io, · szeg uszeg, <> 
ka1dall1.omn1a.g, 75 györnbel", 75 fahe:i 

Aroiuatikus cuk~rszeletlsék:„ ~~O cu- butyrinus, harminc csepp oleun1 si
korpoi't 155 fo1ró v1zzel er9s tuz~;n e.gr- napis. 
8z;er fölfori·alunk .s hozz-akeverunk 20 Hurut elleni cukor szeletkék:· 20 papa
füszerkeveréket, 50 citronade-ot;, 50 ver.is thoeados flores, 5 senegae radix 
oJ'all.g·eade-ot, 20 festetlen mandulat, 70 és 170 vízből főzetet készítünk s azután 
fe.8 tctt inandulát, 40 pistacia-t és 10 va- a 155 forró infusum-mal 1000 cukrot 
nillin-cukrot lcö·ntve. erős tűzön egyszer felforral-

b) 1200 cuko1po1, 180 1ózsav_íz, 25-0 juk 1 bo1-_J~őv~l s_ 1 tinctura ... vanillae
i'ei:;tett hán1ozott mandula, 75 c1trona- val kever:iuk es prros~a fe~uk.. . 
de, 75 oyangeade, 13{) fűsz~rk~verék. 1 Kakao c~o~'Szeletkek„ ( orsul1 ,ea;-

Aforsuli iniperator·ii. C.saBzar cyJco,r-1 cao. Csokolade bonb?n): 60 csokol~d?_, 
'2eletl1ék.: 1000 cukorpor, 160 fmro v1z, 11000 cukorpor ke;ver~ket, 125 forro;:.rz 
-{0 citl'onade, 40 orangead~, 25. cukl'?- ! és 30 na1a11csv1!~gv1zzel egyszer fol
zott kálrnusgyökér, 1()0 kek, :Q!ro.s es főzünk s kever.]uk 120 festetlen man
sá1 o·ára festett inandu]a, 30 fuszerke- dulával. 
~-~ei~k 30 cukrozott gyön1bér, két esepp b) 1000 cukorpor, 155 forró víz, 100 
to.it101{1olaj 20 gyön1béro.laj-cuko1'. festetlen mandula, 100 sár.gá1.a és v.9-

G'itroruo,~ cukorszeletkéh,: ~00,0 cukor- iösre festett mandula, 0.1 vanillin es 
po1 t 130 friss citromlében fozessel fel" 120 kakaopo1. 
oldunk .-:; hozzáadunk 30 friss citrom·· r Jtlorsu.1i cacao aromatici; 1000 cukor
héjat 75 festett nlandulát, 50 festetlen por, 160 forró víz, 150 őrölt édes I!lan-
1na11dulái é8 5 o•ranátvirág-szirrnot„ dula 20 őrölt keserű mandula, 50 c1tro-

úJ 1000 cuko~por, 155 forróvíz, 70 nad~, 25 -0rangeade, 10 fűsze1keverék, 
citronade, 30 .or.ageade, 100 festetl~n 0.1 vanillin, 20 iúzsaola.icukor (1: 50), 
1uanclula, 30 pü;lacia, 1 fü.szerkeverek, 100 kakaopor„ , 
két cscpIJ citr.01nolaj, 3 citromsav s Morsu.li cacao 'i1nperiales.. CsáJsza_.r-
elegendő sáfránytinktura. Icakaoszeletkik.: 1()00 cukorpo1·, 160 v1z-, 

Gyümölcsös cukorszeletkék: 20 e~- '15 festett mandula, 50 festetlen m~ndu
korport 155 for.~·ó vízzel leöntve, eros la, 5Q citronade, 20 orangeade, 20~ fi:szer
tűzön egyszer folforralunk s 5{} cukor- kevc1ék, 100 kakaopor, 0.1, van1II1J} ... 
porral eldörzsölt 1-3 gyümölcsétert b) 1000 cukorpo1, 16!1 v1z, 200 orolt 
adunk hozzá és megfelelően festjük édes rnaudula, 20. őr ölt keserű mandula, 

Csc1 csznJJC cukorszelet.k.ék.~ 1000 cu- 2 5 fahéj, (}.1 vanillin, két csepp rózsa
ko1po1, 155 forró víz, 0 . .1 vanillin, két olaj 60 citronade, 100 kakaopor. 
cseJJP iózsaolaj, tíz csepp narancsvi- .ZJÍ~rsuli cncao vanillati. Vanillás
rágoJaj, egy csepp keserün1andulaolaj, lcakaoszeletkék: 1000 cukorp_or, 150- for~, 
1 cseresznye-aethe1, s elegendő kar- ró víz, 0,2 vanillin, 2 fahéJpor, 1 .sze-
1ninol<lat. l'PCsendióvi1ág, 10-0 kak;iopor. 

Retek cukorka; 420 cuko1, 220 k1 un1· Kávés cukorszeletkék: 1()00 cukor-
plicukor, 140 víz, húsz csepp aethe:i: port 155 vízzel erős tűzön egyszer föl-· 
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főzünk s hozzákeverünk 50 festetlen őrölt m-0gyoró, 10 őrölt keserű mandn
manduiJ.át. 70 sárgára és vörösre fes- la, 20 őrölt édes mandula~ 15 vanillia
tett mandulát, 10 vanillin-cukrot, 25 cukor (10%). 
pörkölt kávéport, melyet 20 arrakkal Mandulás szeletkék dióval; 1000 cu-
benedvesítettünk és 1.5 citromsavat.. korpor. 155 forró víz, 120 őrölt dió, 60 

Tejföl-bonbon, köhögés és rekedtség fölvagdalt dió, 10 őrölt keserű mandu
ellen- Félliter édes tejfölt, 500 gramm la, 20 vanilliacukor (1()%), 15 rózsa
fehér cukorral együtt mély serpenyő- olajcukor (1: 5) és elegendő zöld fes
be teszünk és folytonos keverés köz- ték. 
-ben addig főzzük, míg a tömeg 1barná- Marcipán-cukorszeletkék: 1000, cn
vá és n:vúlóssá válik. -Ezután formába korport, 155 forró vízzel erős tűzön ke
kenjük és fölvagdaljuk. vergetés közben egyszer fölforralunk s 

Maláta cukorszeletkék: 100!) cukor- hozzákeverünk: 200 őrölt édes mandu
port 155 vízzel erős tűzön e.gysz.er föl- lát, 15 őrölt keserű mandulát és 5 víz
főzünk s hozzáadunk 20 ,száraz maláta-· zel meg 100 cukorporral eldörzsöilt két 
kiv-0nat-0t, 2 citromsavat s 50 cukorpor- csepp rózsaolajat. 
ral eldöizsölt 1 édesköményoiajat. Puncsos cukorszeletkék: 1000 cukor-

Mandulás cukorszeletkék: 1000 cu-. port 50 citromlével és 3 borkősavval 
korport, 165 forró vízzel erős tűzön ke- 1 melegítünk s előbb 5 citronade-t és 5 
vergetés közben egyszer fölfőzii.nk s ceyloni fahéj-t, majd 100 jamaika
hozzá,adjuk a következő keveréket: 30 rumot adunk hozzá. 
mandula, 70 festett mandula, 10 kese- Rumos cukorszeletkék: lOQO, cukor
rű mandulapor, 60 őrölt édes ,mandula, por, 155 1ózsavíz, 100 jamaikarum. 
M citronade, 00 pistacia-gyümölcs, 10 Boros cukor szeletlcék.: 1000 cukor por, 
fűszerkeverék, 15 rózsaolaj - cukor 155 víz, 50 datolya, 50 apró mazsola

(1 : 50).. szfüő, 30 citronade, 30 orangeade, 60 
Mandulás c·ukor szeletkék niogyoró- különböző színűre festett édes mandu

rnl: 1000 cukorpor, 155 for.ró víz, 200, la, 10 vanilliacukor, 30. konyak 

IIL Tejgazdasági készítmények 

A tejre és a tej-származékokra vonatkozó követelményeket az azok vizs
gálatára vonatkozó szak:vszban (L kötet 535-548. oldal) kör.öltük. A tejet föl
dolgozása előtt néha pasztörizálni, ho111ogenizálni és egyes esetekben, több
nyire vákuum igényhcvételév-el besűrűsíteni is szokás. (Lásd 347 . .oldal) . .._>\.. 
hesürítés terméke a kondenzált tej (cukorral vagy cu.kor nélkül besÜI'Ítve) 
és a t.e}por„ A tejből vagy te,i1színből kirázás, köpülés vag·;.,- cent1ifugálással 
különítjük el, részben vagy egészben a 'lJa.jat. A 1na1·adványokból készülnek 
a zsírtaFtaln1uk és érleléf'.;i fokuk •szerint legkülönfélébb ininőségben a sajtok 
Nálunk legelterjedtebb hazai sa.jifélesé,g az érett túró. melynek alapanyaga 
a. tejből sajtoltóval kicsapott fehérje (kazein, édes túró), melyet inegsózva és 
átgyúrva .s megfelelő hőfokon érlelve, kapjuk a csípÖis túrót (liptói, szepesi 
székely stb. túrót). A tejfehérje kjcsapására használt ranyagok és módszerek 
különböző állományú csapadékot eredményeznek s a tömörebb csapadék n1ég 
külön ,gajtolásnak is alávetve, a keményebb sajtokat szolgáltatja. Valameny
nyi sajtféleség .érési folyan1ata rbaktériu1noknak a sajtanyagban való ~let
működésével kapcsolatos s a baktériumokat egyes sajtf.ajoknál tiszta tenyé
szetben is szokás alkalmazni.. Ugyanily baktériumok szerepelnek a 1tej külön
leges e1 jedési termékeinél. aminők Kefir, J{uinys, Joghurt· stb, 

Kefi.1„ A kefir· tejből erjesztőgombá- v-íz lecsepegtetése után félliter lan
val előállít-ott szénsav- és ,szesztartal- gyos1neJeg tejbe tesszük és gyakori rá
mú erősítő i.tal.. Tápláló értéke nagy zás között 2! óráig szobahőmé1 séken 
s erősítő hatását elősegíti, hogy igen ú1lani hagyjuk. A tejet most leöntjük s 
könnyen emészthető„ 1 a .gombákat vízzel előbb jól leöblítve, 

A tápláló kefir előállítására R Hu-· hor.r.áadunk megint félliter tejet, me-
bert a következő eljárást ajánlja. lyet .24 óra n1ulva újból leöntünk„ Ezt 

50 gr szárított kefirgombát 1 1 30'-il5 a teJhen való áztatást még 3---4-7 
fok nieleg vízzel áztatunk. A vizet 20 napig megismételjük mindaddig, míg 
perc mulva leöntjük •S ugyanennyi 20 a gombák, melyek eddi.g az edény al
fok rr1eleg vizet töltünk föl. Ebben lli·a- já11 volt,ak, erjedésnek indulnak s kez
r<:dnak a ,gombák 24 óráig szobab.ömér- denek a felszínre e1ncikedni, egyjdejű
seken„ ~kko1 szűrövászonra va.gy fi-1 leg elvesz-Lik kellernetlen sajtszerű 
non1 sz1tá1·a öntjük a gon1bákat s a szagukat és újból sáDga színt kapnak 
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s ha az edényt 1·ázzu,k, különös zize- csö.göket l'OSSZ hővez-etőkke.l, mint 1·u-· 
gést hallunk A gombák azonban csak hadarabokkal vesszük körül, esetleg 
további öt napi, naponként megújított vízfürdő'be állítjuk bele. A tej 4--{í óra 
tejben való áztatással érik el teljes er- mulva egyenletesen koagulál. A kész 
jesztöképességüket is azt, hogy kefir- yoghurt a tejfelhez . hasonló; édes és 
készítésre alkalmasak legyenek. kellemesen savanykás ízű, pudding-

Ezen fárasztó és költséges előkészü- forma tömeg„ Az első készítéséhez 
letek csak kezdetben .szükségesek, míg szük.séges Mayafermentet a nagy dro
a gombák erjesztőképessége is ki nem guistáktól szerezhetjük be; a foÍytató
fejlődik Ha előkészített, erjesztőképes .Jagos készítésnél elegendő a tejhez 
.g'ombát szerzünk be valamely kefirin- 1-2 kanálnyit a készen levő yoghurt
tézetből, valamint kész kefirpasztillák- ból h-0zzáadni, hogy új yoghurt meny
uál, ezen h.osszadalmas előkészületek ·n:yiséget nyerjünk .. A yoghurtot lehűt-
-elesne,k. ve kell fogjrasztani. 

Az előkészített, va.g)r előkészítve be-
szerzett gombapépből, mely élénken Ojtó„esszencia: 35 spritpepsin~ 2.5 bor
szénsavat fejleszt, 25-0 cm~-t leöntünk kó, 30 k-0nyhasó~ 5 bórsav, 200 víz, 800 fe-
2-3 liter tejjel s szobahőmérséknél, hérbor oldatához hozzáadunk 30 alkoholt 
gyakori 1ázás közt 12---24 .óráig állni s néhány napi állás után filtráljuk 
hagyjuk. Tejfelszeril, kellemes, savany- (1röllncf). 
kásillatú folyadékot kapunk„ Vásznon Egy lite1 tejre 5 ,gr ojtóes.szencia 
átszürve, patentzáros üvegekbe tölt- kell. 
jük, iní.g· a szűrön levő maradékot új b) 1-00 .ajtó.gyomrot fö,laprózva leön
adag tejhez adjuk, hogy új adag kefirt iünk 500 víz és 100 sprit elegyével~ 
kapjunk„ _!\._ patentüvegeket néhányszor lllf'l:y ben an. konyhasót és 2-0 bórsavat 
felrázva, n1eleg szobában tartjuk A oldottunk E keve1éket szűknyakú, be
kész kefil uck 24 óra nlatt finom, pe- dug·aszolt üvegben, rázogatás közben, 
helyi-;zerií. kinézése legyen. iíllani hagyjuk s négy hét mulva ipapí-

Oly1nódon is készíthetjük a kefirt, 11·oson átszűrjük. 
liogy a patentüvergeket csak félig önt- rpíz liter tej n1egojtásához 5 .gr esz-
jiik az (~1jetlésben levő tejjel .s közön-, szenciát veszünk (Djat). 
séges tejjel öntjük tele. 1 Sajtfesték, sárga: 100 orleanst és 50 

l1Jz_en eljá1,ás rr1ellett a, kefi~képződés han1~1zsí1t 1(160, vízzel főzünk s a fo
JaRsnbL„ Epug:y meglass1thatJnk a fo- lya<lekat filtralva, oldunk benne 10 
lyan1ntol. ha a palackot hideg helyen 1 bórsavat. Egy teáskanálnyi 50 liter 
tartjuk Jégszekrényben az e1jedés tejre. 
ttl:iesen 111eg.szünik, de inelegítv.e ú.i- b) 100 01Jeans, 50 kurkumapor, 100 
ból niegindul kaliu1n .carhonicun1, 400 alkohol, 400 víz. 

A kefir jól lehűtve és fe]rázya hasz- Nyolc napi állás után filtráljuk. 
nálandó„ Sajf;f-üszer: 315 köménymag, 315 ánis-

_„\_ kefi1 hatását fokozhatjuk, ha inag, 135 koriander, 135 kumin-mag, 95 
gyóg~-- vagy 'tápszereket adu.nk er- szegf{íi;;zeg .• 5 sáfránypor. 
:iesztés előtt a tej11ez.. A g:yakran fel- l 7 ajfe.sték:· 1000 natrium .bicarboni-
rázott li:·efir har1nadnap élvezhető, cun1, 5 sáfrán-suTrogatum, 1 szalicil-· 

Hasonló icr111Ék kancate:iből a ku- sav. 
1ni~z (kuni) s), niel;.-pt n tatárok n1a is l>) 20 va~jsá1ga anilin, 980 szezán1·· 
készítenek olaj, 

l 7 oghu.rt„ 1-'P.-iPt tt~Iforralunk (hely·es e) 2{) ext1actuu1 orlPanae a-ethereun1, 
inódon felére hl1 sűrítjük) s 50 fok- D80 olívaolaj. 
ra Jehüt.ve, beoltjuk a bolgárok által d) 100() o.livaolaj, 250 kurkumapor, 
l\fayanak nevezett- f'01 rnenttel. Hogy 125 sz~,raz oriean. Vízfürdőn egy fél
az e-rjedés a n1aga:-;abb h6n1érs.éken óriíi.g he''ít·vp fi1t1 aljuk 40-50 csepp 1 
fo]ya1natba 1ne11 iPn. <1 1116~~· 1ne]eg kö- lq.~· yaj1 a 
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1 V. Ecetek, mártá~ok, fűszerkeverékek és mustár félék. 

A közönséges ecetféleségek kisipari előállítása ma már úgyszólván tel
jesen megszűnt A Iégi eceteserjesztés helyett ma legnagyobbrészt a ·faecetből 
előáI.lított, igen olcsó, 80%-os ecetesszenciá·ból egyszerű hígítással készül a kö
zönséges konyhaecet 3-5% s az ecets.prit 6-12% ecetsavtartalommal. 

A konyhaecetek ízese1bbé tételére különféle n1ódon készült aromatiku.s 
ecetek szolgálnak; ilyenek a citromecet, esztragonecet (tárkonyecet), iratos 
ecet, málna-ecet, mustárecet, narancsecet, rózsaecet és az ízesített ecetesz
szenciák. 

Bo1ecet. 5-0 ecet-eszencia (80%), 950' \7 ányul, cser-esznyelével, áfonyasziiup-
víz, egy-.két -csepp konyakeszencia. pal, vagy phytolacca-sz.iruppal, eset-

Az ecetet tetszés szeTint festjük sár- leg n1álnafestékkel m-egfestjük. 
gára cuko1kulör1el, vörösre karmin- b) 1 kg. szétzuzott m,álna .gyü111öl
oldat'tal, vagy phyíolacca-val. .Ez ecet csöt két napi állás után keverünk 5 li-
4% savtartalma tetszés szerint fokoz- ter 6-7%-os ecettel .s 24---36 óra mul-
ható. rn ki.sajtoljuk 

Citromos ecet .. (Acetum citri ciba1i- Mustár ecet (Acctun1 sinapi!'.;): 2(){) 
um). 5 drb citrom héjának sárgáját, fekete ya.gy fehér n1ustárport, 200 friss 
200 alkohollal huszonnégy óráig áz1tat- a~·mo1acia-gyöke1et, 2-00 friss zelle1-
juk, hozzáadunk 5H(J{l ecetet (6~& ), s az g:'l Okcret, 200 friss tárkonygyökeret, 
áztatást n1ég két napig folytatjuk s IDD YÖr öshagyrnát, 50 friss citromhéjat, 
akkor a leöntött folyadékot papiroson 10 foghagymát 111egfelelően fölapróz
átszü1jük. Ugyanig:'l készül a Na- 1 va, leöntünk 9-000 :borecettel, 2 óráig· ál
rancs-eceit. Je,1ni hagyjuk s azután hozz,áadu~k 

Esztragoniecct .. (Acetun1 <lracunculi. 1000 alkoholt (90%) 18 8 napi áztatas 
Tárkonyecet.) lüü frjss tárkonyfüvet után kisajtoljuk és 500 cukorport ol
(Arten1isia d1acunculus. :B~szt1'agon), dunk benne. 

lOD-0 borecethen, nyolc napi.g áztatva' b) 150 mustáiliöZt, 100 alkohol, 50-00 
fap1 ésben ki.sajtoljuk, közeJ 100°-ra he~ ' (~C Pi: (6'.hí ). 
vítjük s kihülés után papi1·os.on át-: l?6zsaecrt:· 500 f-1 is rózsalevél, 100 
szűrve a folyadékban oldunk 1 szali- ! a1.kohol, 5000. ecet (6%). A fa- vag~ 
ci-lsavat s kisebb üvrgekibe öntjük és~ kihnozs{n han sz.étzúzott rózsaleveleket 
sötét helyen tartjuk cl. az alkohol és ecet keverékével 4-5 

b) 50 eceteszencia l80%), 950 YÍz, 1-5 ! uapi.g· ázta1juk s sajtolással kiegés:t.f
csepp eszt1 agono]a i (oJ eu1n ch acunculi 

1

1 tett f.o l;y adékot papí1·oson átszűrjük 
aethereu1n). 1 b) 1Uü alkohol, húsz csepp valódi 1 ó-

lzesített konyhaecef„ (A-cctu1n ciha- 1 z~aola j, 5íl.UU ecet (6%)„ 
i'ium a101nati~um) 50 frj.s~ arteipisia 1 Zr!!e1etct: 35 zcllergvökér, 5 n1ustá1-
d1,acunculus, ;,, .fr1ss. bazs 1h}~on1-fu, 5 n1ag·po1·. lúü <Jl:kohol, 5000 ecet. Ráront 
friss n~rancshe.J, -~ c1tron1heJ, 2 la van- nnpi úllú1; után papí1 oson szűrjük. 
dulavirag, 4 faheJ, l feketebors, 6 · · 

~~cet.esszenciák„ 
szegfüszeg, 10{}[} .ecet.. l\1yolcnapi ázta
tás után papi1üs.on szürjiik. ":\_ közön
séges ·Ccethez izjavító„ Egy Jile11'c egy 
kávés - egy evőkanállal. Ho1crctess.?encia.„ 10 kon·yakolujat, 

b) Dracunculus, g;yömbéri kakukfü,, 2ü cce~éh·1 t, 2{) aspl~rula odÜra,ia esz
borsn1enta, inajorána, n1elissa, szere- szencia1 alkohollal kieg·észítüuk 1000-
csendióvirág, zsálya és néhány n1eté- re és e keYrrék részét 99 réHz 80.%-os 
lőhagyn1a keve1·ékét leöntjük elegendő ecetsav·vtd keYP1jiik 
ecettel s nehány nap inulva a zöldes b) 3 konyakolajat, 50 Pce-té1 tr1 t·, 50 
ecetet papi1 oson átszürjük kCirteétert és a,r1 ;)00 alkoholt kevr-

c) 10 ,szegfüsz€g, Iű feketebo1.s, 10 1·ünk„ F.: keve1ékből 21b-ot veszünk az 
gyön1bér, 10 koriander, 20 fekete 111us- eeetsavhoz 
tár, egy szeletekre v-agdalt citron1 ke- 1 Eszet1a.oon('CC'f(.~szenLia. Tárkon.Y esz
Y.erékét 1-0 1. ecettel zárt palackban 10- sze·ncia:· 20 g e-sztr agonolaj, 30 g aspe
~2 napig állani hagyjuk s azután a rula-esszencia, 950 gr alkohol, 1% a 
iolyadékot papiroson átszűrjük. Tinc-· 80%-os ecetsavra. II. 1 Jit.er ecet és 20 
tura coccionellae-val vörösre is festhet- borszeszben, 10 tárkonyfüve,t, 10. ba
jük, hérlevéllel, l szerecsendióvirággal, 1 

,Málnaccct. 1 n1álnaszirup, 2 ecet.. Ne- szegfüszegigeJ áztatunk 
h.any napi állás után papiro.son át- Iratos ecetcsr;;zcncia: I. 200 
szürjük. :Th.fivel ,színe mihamar elhal- kony, 200 fructns anethi, 

friss tái;-
25 herba 

- -- ~-~>·~--··--·---· 
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achilleae moschatae, 25 babé1levél. E 
füvekkeveréket borszesszel jól átnedve
sítjük s 24 óra mulva leöntjük 5 liter 
80%-o·s ecetsavval Ecetsavval 1negfe
lelően keverjük. 

II. 4 .g esztragon.olaj, 8 g zellerola~, 
ao asperula-esszenciát alk9hollal 1 li
terre kiegészítünk E keverek 1 gl'amm
ia 1000 g:r 80%-os ecetre .. 
Festősze-rül ecetesszenciákhoz cu-kor

couleuT ecetsavas oldata, vagy keres
kcdehni cochenillev.örös tömény ecet
savas oldata használandó 

Fűszerkeverékek„ Mártások„ 

.A.z a10111ás fűsze1 es ecetek mellett a 
fűsz.erkcverékek közvetlen használata 
szolgál az ételek ízesítésére. Ily ízesí
lők a: 

G'aycnnc boJs.: 90-0 capsici f1uctu1s és 
lűü natriu111 chloratum pora. 

Cayenbor s oldható .. Paprika kivonat: 
1 konyhasót, 1 capsici fructus 1.5 al
kohollal való kivonatával eldörzsö
lünk, s az alkoholt elpárnlogtatjuk. 

Curry powdei .. Angolok kedvelt fü
szerpora.:· 75 paprika, 75 gyö1nbér, 100 
kurkun1a, 150 fahéj, 75 kardan1om-n:;ag, 
100 piment, 125 feketebor.s, 300 konan
tle1mag pora 

b) 280 km kuma, 150 fcketebor s, 80 
fahéj, 30 szegfűszeg, 15 kömé;iymag, 
230 koriandcrn1ag, 10-ü gyön1ber, 30 
sze1 ecsen-dióvirág, 60 karda111on1um-
1nag, 125 pap1,ika„ ~ 

Cá.szár-fiiszel' hci•c1 ék„ Species i1npe
J a.tor is: ISO. ej t1 01nhéj, 40 n1ustár liszt, 
20 szcgfüboros, Sü konyhasó, 40 fekete
Lurs, 20 .g-yörnbér, 20 szerecsendió, 10 
paprika. 

e) 10 sze1 ecscndióvü ág, 10 szeree-sen
<lió 10 ,o-a]anga-.gyökér, lH karda1no
n1u'1n-n1-ag, 2() ~szegfűszeg, 40 gyömbér, 
5(1 fahéj 

(}on1ba. kivonatok: A go111bakivona-
1-.ukat rendesen úgy állítjuk elő, hogy 
a go111bákat 45% borszessz,el kivon-atol
ják Kohert azt ajánlotta, hogy a f~l
aprózott friss gom1hát cs·a; varos ~res
ben jól kisajtoljuk, a kisaJtolt lepenyt 
.szétdaraboljuk s 24 ór-ai áztatás után 
újra sajtoljuk Ez idő alatt az előbb 
sajtolt nedvet fölfőzés után jég között 
tartjuk el, inajd a n1ásodik sajtolással 
nyert folyadékkal összeöntve, filtrál
juk. A szüredéket esetleg óvatosan to
ményíthetjük .s alkoholta1 talmát csök
kenthetjük. Az így nyert készítmél};I'..; 
ben a .gomba valamennyi kellemes izu 
a~yaga 'benne van, s h-a az előállító 
hÍlő garanciát nyújt az illető gombák 
azonosságára, s az előállítási mód he 

lyesség·é.re nézve, a gombakivonatok 
kelendősége biztosítva van„ 
Levesfűszerek Maggi módra: I. 6-:;8 

drb sá1garépát, 1 drb nagy zeller~o
keret és 2----3 dr b petr_ezselymet aprora 
vagdalunk s 1 liter vízzel fölforralva, 
a levet megszűrjük. 

II. Egy marék, zelle1!eve~~t, :r;iémi 
snitlinget, 1 pórehagymat f<_?laprozv~ 
250 víz és 250 alkohol elegyeben ket 
napig áztatunk a megszűrt folyadé
kot az I-vel ke'verve, a keve1éket be
párologtatjuk 75ücre .. 

III. A nyert folyadékban feloldunk 
125 Liebig-féle húskivonatot, 20 cu)<:!ot, 
20 konyhasót s 20--1l0 gomba-soJat ,s 
vízzel kiegészítjük 1000-re. A folyade
kot néhány nap mulva filtráljuk s„ha 
.szükséges, égetett cukoI'ral megfestJuk. 

Pástétornfű.szerek.:· 75 szeg-fűbors (pi
ment), 25 gyömbér„ ,5 fahéj, ,5 babér
levél 15 .szerecsend10, 30· feher bors. 

b) 'rn fehérbors, 10 piment, 10 babér
levél. 

Puddingporok.:· 50(1. kuk?,Iicakemé
nyítő, 25 vaniiiacukor, 50 toJaskonzerv„ 

Cit1 orn-nudding; 5{)0 kukoricaki:;r:r:é
nyítő, 30 citr.omolajcukor, 30 van11J_a
cukor, 50 tojáskonzerv. 

e solwládé-puddin,q; 500 kukori?a
keményítő, 250 kakaopor, 35 vamha
cukor, 150 tojáskonze;rv. 

111 andula-pudding: 500 kukmicake
ményítő, 25H kakaopor, 35 vaniliacukor~ 
150 toiáskonzerv, 

Jlfandula-pudding;· 5ü0 kukoricake
ményítő, 5'0 tojáskonzerv, 50 in-andula
po1\ 12 vauiliacukor 

Sonkapác: 10 balzsan1fű (origanum), 
10 démutkafű, 15 fehérbors, 15 piment-
1bo1 s, ~O bor ókan1ag, 40 koriandermag, 
4~ salefrom 

b) 2,5 sze.gfű.szeg, 2.5 .szerecseudió, 10 
citro1nhéj, 20 babér levél, 20 majorána
Jcvél, 2-00 salétiom 
Sütemény-fűszerolaj: 30 citromolaj, 

7 5 sze.gfű,Szegolaj, 3.5 keserűn1andula-
0Jaj 2 anisolaj, 7„5 sá.fránytinktura, 7.5 
fahéjsavaldehyd, 7.5 m;wis-olaj, 3.5 
kardamomum·olaj, 32 iriszigyökértink
tura. 

Olcsó süteményolaj pékeknek: 12.5 
citrom-0laj, .5 niacis-olaj, 80 .sprit, 5 fa
héjsavaldehyd, 2 5 sáfránytinktura. 

b) 200 citromolaj, 5 fahéjsavaldehyd, 
5 kardamomumolaj, 5 .szegfű.szegolaj, 5 
n1acis-olaj, 10 .sáfránytinktura, 600 
sprit. 

w.orcester.shi.Je-sau-ee,:· 50 kurkuma.„ 
20 fehérbors, 10 piment, 10 mustárliszt, 
15 köménymag, 8.5 korander-mag, 2..5 
11aprika 

------------------------
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Mustár·. 75 k-onyhasó, 6 piment, 3 sze1ecsendió„ 
Sinapismus. virág, 3 fahéj, 10 bórsav finom porának 

keve1ékét perga1nen-z;acskóban iszol-
A du1 va mustárporból készült ma- gáitatjuk ki.. 

gyar mu·stár mindinkább kiszorul -a Használati utasítás.: A port 1 és egy
forgalomból; ma csak elvétve kicsiny- negyed-1 és fél lit~r borecettel kever
ben állítják elő„ Helyét a francia mó- ve néhány napig a levegőn állani hagy
don előállított mustár foglalja el, me- juk, míg megfelelő ízt kap s aztán 
lyet zsírtalanított mustármagyva:Jmak üvegköcsögbe töltjük. 
rilustármalmon, .gránitmalomkövek kö- l\1agyar mustál'„ (Sinapismus hunga
zijtt való őrlése útján állítanak elő„ ricus. Édes mustár.) 1000 mustot bepá
l1yen lisztfínom mustárpor a kere.ske- rologtatunk felényi térfogatra •S hoz
tlelemben is kapható. Az őrlést ecet záadunk 1(}00 cuko1port, 1500 fehér 
11ozzáesur.gatása m-ellett célszerű végez- mustár és 25()0 fekete-mu.stár porát 15 
ni, de póf,olhatja azt porcellánmozsár- ceyloni fahéjport, 10 citron1héj-port s 
ban, hosszabb ideig végzett eldörzsö- aztán a kev-e1ékbe nehányszor fehér-
:es is„ izzó vasrudat ináTtunk bele. 

A mustár ízesítésére különféle fű- Édesniustár:· 500 n1ustá1liszt, 240 víz, 
szerek használatosak, így az ismert vagy n1ust, 660 ecet, .55 bors, 1 szegfü
konyhafüszerek inellett paradicson1- szeg, 80 konyhasó, 120 glycerin vagy 
niagvak, 8 zardella stb. cuko1 keve1·ékét 14 napig lneleg he-

1yen állani hagyjuk. 
Az üvegkőcsögökbe rakott mustárt Nén1et n1ustár: 1.5-00 fekete mustár-

pergán1enpapír1al hurkolt dugóval n1a.g, lü0-0 fehér inustárn1ag, 10 szegfü-
zúTjuk el. szeg, 10 fahéj, 50 feketehors és 100 tár-

Francia 1nustár. (Sinapis1nus galli- kon:,·fii porúnak 5600 ízesített ecettel 
cus): 1500 fehérmustárport és 150ü fe- való kev eTékéhez hozzádörzsöljük 5 
kete mustárport keverünk 1000 forró vöröshagyn1a, 10 fo.ghagyn1a, 1500 cu
fehérborral és 2000 forró ecettel. A ke- kor, 320 kouyha·só keverékét s a pépet 
Verékhez két órai állás U'tán hozzáad- ad<lig hagyjuk a levegőn állan!, 11líg 
juk 5 szegfűszeg és 10 ceyloni fahéj iu]ságos csipős izét elveszti. 
porát és 25 konyhasót, 200 péppé zúzott ]?fi.szerek nélkül;· 2500 fehér mustár-
foghagymát és 400 .cukorport inag, 2500 fekete n1ustá!'n1ag, 5000 ecet 

b) 2 fogha.gy1na, 5 piment (an1oml (10%), 2500 cukor, 2500 víz keverékéhez 
fructus), 10 koriandrum, 5 gyömbér, 3 nyílt edényben néhány riapig történt 
szerecsendió, 700 fekete mustárliszt, kever.getés után 11ozzáa€lunk 2500 vi-
1300 fehér mustráliszt porát, 4500 forró zet (Diet.) 
fehér borral, 500 cukorral, 30 citrom- b) 8~0 kap01, 150 piment, 300 vörös
olaj cukorral (1 : 100) és 500 alkohollal hagyma, 30 szerecsendióvirág·, 20 ba
keverjük bérlevél, 2Q cukor, 600 konyha,só, 9000 

e) 12 anchovis, 15 petrezselyem, 15 sarepta-mustár-Ji.szt 
f1iss z·eller, 15 eszt1agon, 15 foghagy- e) 9200 sa1.-epta-mu.stá11iszt, 1400 fe·· 
ma, 3-0 konyhasó, lű-00 zsírtalanított kete mustárliszt. 400 konyhasó, 160 zel
mustárpor, finom keverékét ecet (6%) és lmtinktura (1:3), 240 petiezselyem
must egyenlő súlyrészeinek keveréké- tinktura (1:3), 80 szerecsendióvirág·, 40 
vel pépoé dörzsöljük é-s mustármalmon kö1nény1na.g, 600 feketebor1s, 500 ara·· 
megőröljük„ chi.solaj, 4000 édesmustár keverékéhez 

Bur.(Jundi mustár.· 3000 fekete mus- hozzáadunk 20 kapor, 10 tárkony, 4 vö
tármagot, 2000 ecettel és lODO vörös- röshagyrna, 12 ecetsav (94%) s 2\JO víz
-.borral 12 órán .át áztatunk s még 300ü ibő1 kész.ített ecetet s jól összekever
.ecetet csurgatva hozzá mustárrnalmon .iük 
.gl'~nitmal-0mkövek között finoman Sza.rdella-mustár: 400 szálka néJkül-i 
megőrölünk, azután hasonló módon ,:-;zardella, 700 fehér mustármag, 400 fe
hozzáő1öljük, lü foghagyma, 500 cukor, kete mustármag, 100 fehérbor, 1000 
250 k<myhasó. 25() kapor, 250 artemisia borecet (6%). 
dracunculus (tárkony), 10 kínai fahéj, .Mustárpo1 nétnet inustárhoz.:· 400 fe-
10 szegfűszeg, 10 szerecsendióvirág és kete mu.stármagJiszt, 400 fehér mus-
10 piment (amomi fructus) keverékét. iár1nagliszt, 200 cukor,. Használati uta-

Kise'bb mennyj,ségeknél a mustá1- sítás, mjnt a francia must,ár pornál. 
lisztet kevés ecet hozzácsur.gatásával b) 36ü cukor, 200 fehér mustármag
P.?kcellánmozsárban irS eldörzsölhet- liszt, 200 fekete mustárli,,szt, 3 .szere
JU · csendióvirág, 3 szegfiiszeg, 3 fekete-' 

Mwstá.rpo. r franleiamustár- előállítá- , bors„ Használatra 1 liter meleg bor
sára.~ 600 fekete mustárliszt, 150 cu- ecettel higítjuk és a levegőn több 
kor, 75 artemisiae dracunculi heriba, ÓTán át állani hagyjuk. 
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V.. Likőrök, pálinkák 

A szeszes italok, pálinkák, keserű snapszok, Jikőrök és puncskivonatok 
ma kivétel nélkül hideg úton, desztillálás nélkül is olcsón előállíthatók a ke
reskedelmi illóolajo,jl:. éterek és kész különleges kivonatok segítségével. 

Az élvezeti szeszes Halok előállítására szolgáló alkohol a legfinomabh 
kozmaolajmentes árú legyen. Alkalmas e célra a finomított hurgonyaszesz is, 
melyet Francia- és Spanyolországban konyak és alkoholos borok gyártására 
is nagyban alaklmaznak. A .gabona.pálinkák erős szaguk miatt csak egyes 
likőrök, mint kömény, genévre st-b. készítésére használhatók. A rum, arrak 
és konyaknál 40--60 fok, a pálinkák és keserű snapszoknál 30-40 fok, a likő
röknél 25-33 fok alkoholtartalmat szokás számítani. Finomabh minőségű likő-
1ökné-l és az ú. n. Creme-knél a sprit egy része helyett konyakot, rumot vag:y 
arrakot veszünk. .. 

A szeszes italok édesíté.sé1 e a ke1eskedel1ni folyékony invert- vagy gyu
n1ölcscuko1 is alkaln1azásban van, melynek egy literje 1 kg közönséges ·Cn~or::
nak felel meg .. E cukorféleségnél nem szükséges a fölforralás, de íze kevesbe 
intenzív édes„ , k k" · 'l 

A finomabb élvezeti szeszes italokhoz a növenyi anyag;o at izaro ag· 
f1issen szárított kiváló minőség,ben alkalmazzuk„ , 

A szeszes italokat -e<részen friss állapotban soha ne vegyük haszna.latba, 
mert illatjuk, aro111ájuk ~sak bizonyos idő mulva fejlődik ki. A kés,~ .ár~t 
palackozva hűvös s a direkt napfénytől védett helyen tartsuk.„M,egfele,lo, r.derg 
tartó elraktár-0zás folyamán a szeszes ital-ok megtisztulnak, ~ulon de!l~~~~re 
nincs szükség. A derítést legfeljebb akkor alkalmazzuk, ha .sz1n~len 11k!lroket: 
borsmenta-, kömény- .stb. likőrt frissen kell elhasználnunk A kozhasznalatban 
levő derítési n16dsze1ek a következő~: .. .. , . , 

1. 10 liter szeszes italra 15 .gr -egetett, ·vagy 20 .gr. kozonseges t1msot ve
szünk a szükséges mennyiségű forró vízben oldva, jól összerázzuk s 12-24 óra 
hosszat ülcpítve, a folyadék tisztáját Jeöntjük„ Szín-cs szeszes italoknál tim
sót nen1 alkahnazunk, n1ert ez a színany.a,igot lecsapja„ 

2 10 liter szeszes italhoz egy tojás fehérjét habbá verjük s a habot a fo
lyadékkal összer-ázva, ezt ülepítjük. 

3. Használnak még derítésre vjzahólyagoldatot, aluminium hydratum-ot 
(timsóoldatból s~ódaold11ttal pyer~ csapadék) ,és t.alc~n;-ot. .E porokat a fo
lyadékkal össze1azzuk, ul-ep1tes utan a folyadek t1sztáJat leontJük s a zava
TOS maradékot ritkaszálas szűrőpapí1·oson átszűrjük. 

A .„eszes italok festésére a következő festőanyagok használatosak. 1 
Piros-színt nyerünk karminoldattal, málna festékkel. 2„ Sárga-színt ad a kur
kuma-tinktura vagy a sáfrány-surrogatum vizes oldata. 3. Kék-színt kapunk 
indigokarmin ~izes oldatával.. 4„ !b9lya-színt a kék és vörö!' festő,szer !rev;.eré
sével. 5. Zöld-színt a szes~ben oldodo chlorophyllal s az enne! olcsobb safrany
surrogatum indigok,arminnal való keverékével. 1 kg· vízre 40 g indigokarmin és 
15 g sáfTány-surrogatum vehető,. 6. Barnára fest a karamel vizes oldatban. 

A szesztartalmú élvezeti italokhoz tartoznak a gyümölcsborok és gyü
mölcs-sörök„ A szeszes élvezeti italokon kívül nagy keletűk van a csekélymeny
nyiségű a1koholt tartalmazó és teljesen alkoholmentes erősítő italoknak is. 

Absinth-likőr (Üröm-likőr . .) 3.5 ole- nilia"spritet s 35()0 cukor és 1500 víz-
un1 absjnthii tizenkét csepp .oleum ca·- ből készült szirupot. . 
ryophyllorum., 12 csepp oleum e.inna- Angelika-créme .. 10.:5 angelikaolaJ, 1.5 
momi, 12 csepp oJeum calami, 4500 édes kömény-0laj, öt csepp koriánder
alkohol oldatához hozzáöntjük 2\JOO cu- olaj 4000 alkohol és 5500 cukor. Vízzel 
koi és 4500 vizből készült f-0rró sziru- kie.iészítjük 10 liter~e és. filtr~lj.uk. . 

t Anisette: 2 aniisolaJ~ 6 cs1llagan1solaJ, 
poAfonya-likiir 2000 úfonyfl., [) szegfű- 5 éde.s köményolaj. k~t csepp korián
szeg, 10 fa}u~.i. ·50 narancshéj keverékét dero]aj, 10 extrait violette, 4000 alko-
4(100 alkohollal (90%) 15 napig áztat- hol. 30íJO cukor s annyi víz. hogy a li
juk s a sajio1iis után filtrált fol;yadé- kői· 10 liter legyen. 
kot kcvel'jük J 100 cukornak, 2000 víz-- llollandi anisette;· 5 anisolaj, 5 csil-
zel készült forró oldatával. l:i.gánlsolaj, 15 csepp keserü1nandula-

Anan<isz. 2 drb ananászgyümölcsöt, olaj, 2 csepp koriánderolaj, 4 csepp 
2000 feliérbonal és 300 ;llkohollal egy édes köményo]aj, 4 csepp rózsaolaj, 8 
napig áztatunk s hozzáadunk 30 va- csepp an1gelikaolaj s alkohol, cukor és 
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víz fentebb jelzett mennyisége„ 
A_nis-likőr ;· 4 anis-olaj, 1 csillagánis

olaJ, 4500 alkohol, 3000 cukor 4000, vfa 
, AI.Iasch (francia): 2 carvo'I, 2 vani
I~a-t1~ctura, 20 spiritu.s aetheris nitri-· 
~~: ket csepp ?-ni.solaj, két csepp kese
ruD?-an~ulaolaJ, öt csepp petrezselyem
olaJ, har{)m csepp rózsaolaj. 45ü0 al
kohol (00%) keverékéhez hozzáöntünk 
3000 cukm és 0000 vízből készüH forró 
~zirupot. 

A_lla.sch orosz,:' .2 anisolaj, 2 rózsa
ol'CJ: 4 carvo!, 50 vani!iatinktura, 100 
sp1r1tu.s aetheris nitrici, 450-0 alkohol 
(90%), 3000 cukm, 300 víz .. Készítés 
mint előbb. 

/•lémetkörnény; 5 kön1ényolaj, tizen
ket, ~sep_p ~desköményola.i, hat csepp 
faheJolaJ, ne,gy csepp .áni.solaj 45-00 al
kohol (9~%) 100() cukor, 4500 'víz. Ké
szítés min.t ~lőbb. (Berlini előirat). 

b) 10 komenyola1, 2 konyakeszencia 
5 ibolyavirágsprit, 5000 alkohol (90%) 
1000 cukor, 4000 víz. 
. Aromatikus-li:kőr. (Liqueur aroma

t19-:rre)„ 125 cur acao-héj, 50. cassia-fa
lieJ, 12.5 kar damom-mag, 37.5 szegfű
szeg, 5ű kuheba, 30 tárnicsgyökér és 6 
kaszka!illa-héj, 60'1)0 spiritus (60%) 
szuredeke, 2000 cuko1„szirup és 2-000. víz., 
Karamellel barnára festjük. 

Arrak de Goa .. 2150 sprit, 2.50 konyak, 
0.4 acther butyr1cus, 0.8 aether aceti
cu~, 0.4 vanillin, 8. 3 arrak essenciát 25 
mezzel s 12„5 szeutjánoskenyér nek 600 
vízzel készült fo!'rázatával ·elegyítünk. 
Benedict_i!1e-likőr. 2 szegfűszeg, 2 

sz,~reosend10, 6 citromhéisárgája, 3 fa
h~J. 6 bor.sn1entalevé'l, 6 angelika-gyö
ker, ?.O k::rdamo~-mag, 8 arnika-virá.g, 
6 gyomber, 15 kalmusgyökér. 

der keverékkel áztatjuk s a szüredék„ 
hez , hozzáadunk 20 kese1ümandulavi
zet es 300 cukrot. 

b) 2000 kierjesztett birnalmalé 2000 
aqua cerasorum, 60 fahéj, 15 s~egfű
S7:,eg,, 15 ~ardamomum-mag, 200 cukor-· 
bo;I .. aztatassal és filtrálással likőrt ké
sz1tunk„ 

Borov,icska: 1.5 oleum juniper i bac
carun:, 0.75 oleum anisi, 240 alk<>hol és 
800 vr~„ 80· cukor forró oldata. 

Genevre;· 5 'horókaolaj 1 ánisolaj 4500 
alkohol (90%), 200 cuko'r 4500 víz'. 

b) 4 'borókao!aj, 0.5 kardamomolaj 
ú 5 ürömolaj, 5 konyakesszencia, 50űÓ 
al.kohol (90%) oldatához hozzáöntöget
„Jlrk 250 cukornak 5000 vízzeJ készült 
forró oldatát. 
~or-sménta-Iikőr: 3 borsm.éntaola,j 

~1tcham_. 3 vianilia tinctura, két csep1~ 
roz~aolaJ, egy csepp keserű mandula
ola,J, 4000 alkoholban (90%) való olda
l.át keverjük, 200-0 cukornak 4500, víz
zel készült forró oldatával ' 

9réme „de Menthe: 3000 friss bors
rnentalevel, 300 friss fodorméntalevél 
60 friss narancshéj keverékét leöntjük 
'!-O'J-0 alkohollal (9(;%) és 2000 vízzel s 24 
01:a mulva ledesztillálunk 6000· folya
dekot, amelybe beleöntjük 2500 cukor
nak 2500 vízzel készült· oldatát s a li-
kőrt zöldre festjük. .. 
~) 2 bo_rsméntaolaj, öt csepp fodor

~.~!1-taol~J, ö~ csep rózsaolaj, két csepp 
ul'o:nolaJ, .ket csepp keserű mandula
o laJ, 20 spiritus aetheri,s nitrosi 3500 
cukor, 4000 víz, 2500 alkohol. ' 

Char·treuse: 250 chartreuse-e.sszen
cia, 4000 alkohol, 5000 cukor oldatát víz
zel kiegészítjük tíz literre. - A char
~~~euse-t sárgásra vagy zölddesre fest
Juk. Az ap_yago~at összezuzzuk s apróra 

Vflgda]Juk, ket napig 4 liter 85 száza
leko~ ~lkohollal áztatjuk. Az áztatás 
~efeJezese után három liter vizet ad
Junk hozzá s négy litert ledesztillá
lupk.„ A desztillátumhoz 4 kiló cukor
ba! es 2 ]riló„ vízből készült szirupot 
~-~unk„ Szukseg szerint sárgára fes,t
JUk "· n1eg~zürjük. Ezen előirat a Fé
camp1 baratok eredeti Jikőrének felel 
meg ( M. de Br évan.) 
.b! 75 essentia benedictine (Santo Be

n~to Essenz Helfenberg) 1750 alkohol, 
~150 cukor, 1550 víz. A kész likőrt egy 
evre elraktározzuk (Diet). 

e) 50 üröwfű, 40 kálwusgyökér 100 
~orsmentalevél, 100 méhfülevéL' 100 
e1;~tler: n:1rancs leve, l{JiO édes nar~-ncs
he,J, kel citrom leve, 5000 alkohol, 2000 kO·· 
I}Yak. A. f'l!_rált„ szüredéket 1500 cukor 
es 5.og v!zbol keszuJt sziruppal és ele
gen<lo v1zzel kiegészítjük 10 OOO-re 

b~ 80 tanaceti herba, 10 menthae pi
per1tae folia, 10 anisi vulgaris fructus 
10 ~nisi stellati fructus, 10 angelica~ 
r~d1')'-ot, 1000 alkoholban áztatunk, 1000 
v1z es 1000 cukor oldatával k1ev-er link„ 

Chartreuse jeune.~ 20 oleum angeJi
cae, 2.5 ol. cajeputi, 1 oleum calami, 2 
oleun1 caryophylll, 2 oleum coriandri 
3 oleum hyssopi, 4 oleum macid'..s, 3 
oleum nJelissae, 3ü~Oo -spiritus, 12-00 cu
kor, 18~0 víz s elegendő tinktura croci.. 
Az o..Ja.JOkat a szeszben oldjuk. A cuk
rot es vizet forrásig hevítjük az al
kC1hollal keverjük és a keveréket méP" 
forrón filtráljuk. · 

Cha1 treuse verte előbbi mennyiségé
b~n csa,k 90~ 9u!or van s a sárgás
zoJ d 1sz1n eleresere elegendő indigó
oldat. 

.Birsalm:i-l}kőr: 1000 frissen sajtolt 
h1rs~lrn.al„e es 1000 alkohol eleg) ét 10 
cass1av1rag, 2 szegfűszeg és 1 korián-

_Chartreuse blanche,: előbbi mennyi
sege 600 cukrot tartalmaz. 
. bJ Ha.t csepp méhfűolaj, 6 csepp 
lzso~olaJ~ 3ű csepp angelikao]aj, 6 csepp 
mac1solaJ,, .6 c~epp szegfü,szegolaj, 6 
csepp faheJolaJ, 40 csepp bor'lmenta-

'.j 
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olai, 4 liter sprit, 5 kg cukor s elegen- olaj, 0 .. 5 galangaolaj, 0 .. 5 majoránaoliij, 
dő víz, hogy a lii.kőr mennyisége 10 li- 500 tinCtura ag·arici s 45UO alko.ho_l ~9'),%). 
ter legyen. (Graeger)„ lUOO ·cukor és 45'u0 vrz forró oldata. 

e) 20 ange!ikaolaj, 2Ji kajeputolaj, 2 Hollandi keseru: ;,50 centaurii .her
kálmusolaj, 2 szegfűszegolaj, 2 korián- ba, lUU j·uniperi baecae, luO aurantii 
derolaj, 3 izsópolaj, 3000 alkohol, 1200 cortex, ~tl juglandts folia, 40 cala,rni 
cukor, 1800 víz. rhizoma, 4iJ aosin·thji herba, 3 eassiae 

Chartreuse-esszencia.:· 1000 esszenciá cortex-et 5 l forró vízzel leöntjük, fél
ra veszünk: 100 melissae citriod,. her- oráig állani hagyunk s azLá'rl 7~ 1 -ai
ba-t 100 menthae piperitae folia-t, 75 koholt adunk hozzá .Nehány nap mul
ang~licae radix-ot, 10 hyssopi herba-t, va filt!'ál.iuk, s ann,yi ó-gabonapálinká-
15 thymi herba-t, 10 absinthii herba-t, val keverJük, h-0gy az egesz 10 1 le-
8 angelicae florest, 8 mae.ist. gyen . .h.ihetleg 1 kg cukrot is ad.hatunk 

China-likől': 600 chinae succirubrae hozzá. 
cortex 350 naraneshéj, 18ü gentianae Hpanyol keserű;· 100 roob juniperi, 
Tadix,' 150 édesnarancshéj (curacao), lU extTactum genti·anae, :-.0 e.)..tractul!l 
100 fahéj, 1 szegfűszeg, 1 kar.damom- cardui benedicti, Ot csepp angelikaolaJ, 
rnag· keverékét ~500 szamo1odni-bor és öt csepp ürömo'laJ, tíz csepp galanga-
40{1-0 alkohol elegyében 8 napig ázta·· ola.i. öt csepp kálniu._s-ola,1, ot ooepp bO·· 
tunk a papíroson átszűrt folyadékban rókaolaj, öt csepp ta.b.éJo]aJ, öt csepp 
oldu~ 3{100 cukrot s vízzel kiegészít- fodormentaoJa,J, ket csepp keserű man
jük 10.000-re. (Ph. Ztg ). Kellemesebb dulaolaJ, 0.5 kuru:orin, malyvavirá!!:
í:t.ű likőrt nyerünk, ha a fent& növényi s~1rom, 10 edesgyoker, ~ galang~Y<?-· 
anyagoknak csak egyharmadrészét ker, 500-0, ~lk?hol~. 500_ szirup ke':ereke
vesszük, pl. Dieterich következő elő-1 ttez ~ozz::o~.toget!-1nk ..:;OOU cukor es. 400U 
irata szerint: 200 kínahéjpor, 120 na- v_~z?ol ~-e~~ult s~1rup~t s a k.al??-arellel 
i ancshéj, 50 édes narancshéj (curacao), sotet, vor;osbarnara .fes~B~t 11kort hu-
3lJ; fahéj, 1 szegfűszeg, 2 malabar-ka~-1 szonegy or_t; i;p-ulva filtráJJuk. , . 
<lamonmm, 600U alkohol (90%) kevere- , Curacao-lrnor:. 300 „curi:cao-heJ, 300 
kéhez szélesnyakú üvegiben h.ozzáönt- i1_i,ss. i~arancs.ne.1_ .sa1ga,1a, ;::.,~ .sze.recsen
jü.k 1 iselatin 450-0 vízben való oldatát d1ov1ra»" 1{) fahe.J, 1--:-;-j;l v,a~1l1a, 3500 .::1:1-
s a két napi áztatás után kisajtolt fo- kohol, 15-0 ~un1_ szurei;J.eke~ ~-everJu~ 
lyadékban oldunk 7000 cukrot.. A .likőrt "5úü cukor es 3>1:>0 vrnbol keszult forro 
filtráliuk. Kellemes ízű, illatos és .szép szirupp~l. „. , . 
színű· készít1nény. b~ ~5 edesnar~ncsh~,Jat, 1, _nari;incshe~-

China keserű;' 5()0 tin.ctura chinae, olaJat, 1. keseru ~1ar~~?sheJolaJat, t1~ 
10-0 tinctura aurantio1um. 50 tinctura csepp e1t1~m-0laJat, ?t csepp keseru 
zingiheris, öt csepp citromoJ,aj, két csepp 111an.dulaplaJat, 1 cocc1onella-t, 50 ko
keserű mandulaolaj, 500 szirup, 4500 nyakat es f:;(JO„alkoh,olt ((!!0%)„ keve
alkohol (90%) s 3000 cukor és 4000 víz- . n;mk1 ho..zza.ontunk 3"00 ~ukor es 4000 
ből ké-szült forró szirup. (Diet..) 1 v1~bol kesz~~t forr? „s?-1rup9t, ·S ~z 

b) 5 1angelica-e radix, 5 ziugiberis rhi- · l~denyt ,befodve, k1hules u0n hozz~
z.oma, 7 cardui benedicti herba, 7 cen- a~unk t1z, c:sepp k~.rameloldatot s a 11-
taurii minoris he1·ba, 20 au·rantii cor- kor~. fi~tr!llJuk. (D~et„) .. . , 
tex, 5 chinae cortex, 3500 alkohol, 300 D10-likor: 150 er~tlen l'o.Jddrot (20 
cukor, 35{)() víz. rlJ;b) szetva\lgalunk, 1() faheJ1al, 15.szeg-

c) 60 kese1'Ű n1andu1a, 45 ánisn1-a.g, 45 fuszeggel, 11:>0 alk~holban, t:z napig á~
koriánder1nag, 45 fahéj, 4000 víz, 2500 tatunk s a f~lJ'·adeko't filtralva, hozz~
a!kohol, ,négy na.I?i á~tatássa) készü_lt adun~ 12~9 v1_z,et, 1000 ~~krot. „ 
szüredékében 2-0ű k1na.kerget negy napig _ b) L50 zoJ~g10, 10 faheJ, 5 szegf~szeg, 
áztatunk. J sz~r~csend10, 5200.. alkohol~ 7800 v;z ke~ 

Kisajtolás, ]eülepítés és szűrlézés verek_et nyolc napig nap,.fenyen ~llan1 
után a folyadékba beleadunk 10 gr coc- ~1ag::vJuk, hogy barna szint nye~·Jen s 
cionella-port, s azzal együtt gyakori a~tan oldunk benne 1750 cukrot es filt
összerázás közben félóra hosszat álla- !'al1uk. 
ni hagyjuk. Ujabb filtrálás .után hozz~- e) 150 „z~lddi?,t „elegendő vízzel egy. 
adunk öt csepp narancshe.1o]a3at, ero- '.1eg~·ed ?,ra1g fo~unk, aztan ho~~aa~u~k 
sen össze1ázzuk s beleöntjük egy 2 ~9 szegfu_sz~get es 40 ?arapcsheJ sar~~
kiló vízből és 3 kiló cukorból készült, 1at s a krhult 2600 szuredeket keveriuk 
n1ég forró siirupba. Befö?-ve ny~lc 1500 s:r;ir~~tel s o}dunk ben~e 15-00 cuk-
111apig pincében álla.ni hag)~Juk s aztan rc;>t, vegt}l ~ozzaadunk 5 t1ncturia v~
üve-gckbe töltjük s ezeket JÓI bedugva, n11Iae-t es otven csepp aether acet1-
1néo- leaalább 3 hétig tartjuk pincében. cus-t 

d} di édesnarancsolaj, 50 fahéi, 1 d) Zöld, éretlen ,diót SJ'_ellős. helyen 
kardan~omu111-n1ag, 400 kína-héj, 200 addi.g hagynn~, m1.?' a heJ~k. meg, nem 
ánisola,j, O 8 citromolaj, 0,5 koriander- feketednek, m1re osszeapr1tJuk es 10 



256 

kg összeaprított dióra 20 .szegfűszeget, 
20 fahéjt, 56 narancshéjt, 50 citromhéjt, 
50 kor1andert, 30 kálmusgyökeret, 5 
ánismagvat, 2 vaniliát, 0,.5 1 valódi ko
nyakot, 0,5 1 valódi rumot, 30 hársfa
virágot, 10 ,székfűvirágot, 20 karda
mommagvakat, 50 l szeszt és 50 1 vizet 
veszünk. A diópáJinkát 24 nap mnlva 
más hordóba húzhatjuk le vagy pedig 
teiljes elha.sználásáig hagyhatjuk a ré
gi -edényb-en, 

e) 300 zöld diót, 10 fahéjt, 40 narancs
é~ 10 citromhéj .sárgáját, 8 gyömbért, 
5 .szegfű.szeget, 3 .szerecsendióvirágot, 2 
kálmusgyökeret, 2 szerecsendióport, 
0.15 vanillinnel 3500 alkoholban 6 napig 
áztatunk s aztán 2500 vízzel .szétmál
lasztott 3000 cukorral egy.szer fölfor
raljuk. 

f) 1000 friss zöld dióhéjat, 25 citrom
héjat, 4500 alkohol (90%) és 4000 víz ele
gyével két napig áztatunk, 6000 részt 
ledesztillálva hozzáöntjük 200 friss zöld 
n1ogyoróhéj, 10 édesgyökér, 20 spir"itus 
aetheris nitrici, 150 k.onyak, hú-sz csepp 
szegfűszegolaj, tíz csepp fahéjolaj, öt 
csepp keserű mandulaolaj keverékét 
és 3500 cukornak 2500 vízben való for
ró oldatával elegyítve, 24 óra mulva 
filtrál.iuk s barnára festjük. 

g) 1 szerecsendióvirág, 3 szegfű.szeg, 
20 citromhéj, 35 narancshéj, 50 rész 
vízzel péppé dörzsölt 50 keserű man
dula, 500 éretlen zöld dió keverékét 2000 
alkohollal három napig áztatjuk, s a 
kisajtolt szüredékhez hozzáadunk 500 
cukor és 1500 vízből készü1't forró szi
rupot s a likőrt vízzel kiegészítjük 
4000-re, kihűlés után hozzáadunk tizen
öt csepp ecetétert és flltráljuk 
Gyömbér-likőr: 1000 sprit, 1 gyömhér

olaj, 1000 víz, 1500 cukor .. 
b) 5 tinctma aurantii, 35 tinctura 

zin.giberis, 75 tinctura aromatica, 50 
arr ak, 0.3 aether aceticus, 2 tinctura 
croci, 260 alkohol, 400 víz, 350 cukor
szirup. 

e) 50 spiritus aethe1 js nitrici, 20 tinc
tura zin.giberis, 20 tinctura n1acidis. 
tíz csepp gyömhérolaj, öt e-sep keserű 
mandulaolaj, 500 méz, 4500 alkohol 
(90%), 3000 cukor, 3750 forró víz s vé
gül 50 gyön1bépor. 
Kakao-likőr: 200 kakaoport (zsüta

lan), 20 fahéjt, 2 szerecsendióvirágot, 
5 vaniliát 6000 spi1 itus-szal (36?i;) n~;olc 
napig áztatunk, a foly~H]ékot filtráljuk 
s a szüredékben 2500 cukrot oldva, an:r
nyi vizet adunk hozzá, hogy az egész 
10 liter legyen. 

b) 250 kakaopor, 2 coccionella-por, 
200 nnilia tinkturn., 2000 anak, 4000 
alkohol, 4500 cukor, 3500 víz, 

Raffi,ata cacao. Csolcoládé-li!;ői „ [{a
kao-likő1' .: 200 kakaopor, 2 coccionel1a, 

40 tinctura vanill1ae, 200 arrak, 280 
alkohol, 4000 cukor, 3000 víz. 

b) 150 pasta ca0ao vanillata, 350 
alkohol, 500 víz .. 

e) 400 kakao, 2000 forró víz, .5 vani
lia, 7.5 szegfű.szeg, 15 fahéj, -200 arrak, 
4500 alkohol, s nyolc napi állás és fil
trálás után 4000 cukor„ 

d) 250 pörkölt kakaobabot porrátör-· 
ve 4000 'alkohollal (90%), három csepp 
keserű mandulaolajjal, 2 coccionella·
porI al, 50 vaniliatinktu:rával és 100 ar
rakkal keverünk, nyoJc napig 30--40 
fokon áztatunk, aztán hozzáöntünk 4500 
cukor és 3500 vízből készült forró szi
rupot s több napi állás után a folya
dékot filtráljuk. 

Színtelen kakao-likőr,: 200 kakaopor 
(zsírtalan), 3 vanília, 2 fahéj, 1000 
sprit, lüü{J víz, keverékéről huszonnégy 
órai áLlás után ledesztillálun.k 1500 
részt, s a lepárló üstbe 750 vizet önt
ve, ebből külön edénybe lepárolunk 
500 részt s abban 750 cukrot oldva, még 
forrón a szeszes párlathoz elegyítjük s 
a kész likőrt filtráljuk. 

Ká!mus-likfü: 2.5 kálnrnsolaj (oL 
cala1ni), tizenkét csepp koriánderolaj, 
tizenkét csepp angelikagyökérolaj, ti
zenkét csepp köménymagolaj, 4000 al
koholban való oldatát 2500 cukor és 
4000 vízből készült forró sziruppal ke
\rer.iük. 

b) 2.5 kálmusolaj, öt· csepp kömény
olaj, két csepp angclikagyökérolaj, két 
csepp keserű n1andulaolaj, 50 spiritus 
aetheris nitrici, 1 coccionella, 450 alko
hol s 3000 cukor és 4000 vízből készült 
fonó szirup, A kihült likőrt filtráljuk 
s karamellel sárgáisbarnára festjük„ 

Kálmus-pálinlca: 5 kálmusolaj, 1 
citron1ol1aj, 0.5 angelikaolaj, 15 spir'i
tus aetheris nitrici, 4500 alkohol (90%) 
oldatához 400 cukor és 56ü0 vízből ké
szült f.orró oldatot elegyítünk. 

b) 5 kálmusolaj, 1 anisolaj, 05 csil
lagánisolaj, 2500 alkohol (90%), 2300 
víz, 300 cukor„ Készítés, mint előbb,. 

Kar·melita„pálinka: 2 narancshéj
olaj, 2 citron10Juj. 1 kubebaolaj, 1 
é<lcskön1én~·o]aj, O.f> szcrecsendióvirág
olaj, 0.5 n1éhfűolaj, 0.5 borsn1entaolaj, 
45ü0 alkohol (909&) olllaiához 1000 cu~ 
kor és 4000 1:íz fo11 ó oldatút öntöget
.iük hozzá. 

Kúvé-Iikör: 5(10 fino1n pö1 költ k[ivét, 
360ü alkohol, 3űűü vlz c1cg:,.é-Ycl nyolc 
napig áztatuJJk: s n fiJh úJt folyadékhoz 
ho:,.;zúrrdunk 2011 konJ·r;_kban oldott 0.3 
uanHHnt. 1najcl .:25L;·L V1Z és ;;noo eukor
hól készült szirupot, ''agy 90 : 1200 erős 
(kétszer fo1T:í;;;oti) ~eketekúYélioz hoz
zúadunk 6:25 alkoholt. 10 vaniliatinkiu
l'Út (0.06 vanillint), 2i) a!'rakot s 200 Cu
kor és vízből készü]t szirupot 
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b) 600 pörköJtkávé, 3 spiritus aethe- 1 tum croci, 12 aet!ier oenathicus, (WcQ!!"c 
ris nitrici, 5 fahéj, 5000 alkohol, 5000 víz nac-olaJ) 1000 sprit, 1000 cognac ( e1-
kever-ékéről egy napi állws ut·án ledesz- nedel)„ 
tillálunk 5000 részt s ezt keverjük 4000 
aarane-shéj, 90 tárnics-gyökér, 15 szeg- Kömény.Jikőz: o .. 75 köményolaj, 360-
fűszeg keverékét 4000 alkohol (90% ), alkohol, 90 víz, 450 cukorszirup. 
1500 fehérbor elegyében nyolc llJapig tr 1 · k "t 
áztatjuk s a filtrált folyadékot kever· , b) öt, csepp_ ci ·9mo aJ, ' <; .cs<1pp 
jü k 3000 cukor és 2500 vízből készült edeskömenyolaJ, ket csepp an1ool!l~, 
fori·ó -sziruppal. három csepp rózsaolaj, 5 iköményol~b-

5 vaniliatin.ktura, 4000 alkohol, 2500 
Gyoni.orerösítő·likőr: 1 köményolaj, cukor, 4000 víz. , . 

1 csillagánisolaj, 100 tinctura aromati- e) 7 köményűlaj, hat csepp faheJ~ 
ca, 100 tinctura caJami, 100 tinctura olaj, négy csepp áni;solaj, öt cse~p· 
gentianae, 100 tinctura cinnamorni, 100 édeskömén-y-0laj, 4500 .alkohol oldatát 
tinctura aurantii, 1000 alkohol, 400 cu- hozzáöntjük 2500 cukor és 4500 vízből 
korszirup, 2000 víz. Festhetjük 4 coc- készült forró szituphoz. 
cionella és 4 kalikar bonáttaL JJfagdeburgi köménylikőr' 6 kö-
Angolkeserű .. Gyomor keserű:· 4 sze- ménym·agolaj, 0.5 ánisoiaj, két csepp. 

r ecse-n-dió, 4 szegfűszeg, 1:5 tárnics gyö- édeskömény olaj, két csepp cit!'-0molajp 
ké1 100 friss citromhéj, 50 narancshéj, 5500 cukor, 1500 víz, 
l:í kálnrnsgyökér, 15 galangagyökél', 15 Krampampli-likőr: 60 fahéj, 4li szeg
angelikfügyökér, 4 quassiafa, 4000 alko- fűszeg, űO f.eketebors, 15 szerecsendió, 15 
h!?l, 2000- víz 1szü~·edékéhe~ ~?zzá]re::e- kardamomum-mag keverékét 3000 al
ru.nk 1000 cukor es 2000 v1zbol keszult kohollal (90 % ) nyolc napig áztatjuk s 
8Z1rupot ' 1 a folyadékot papíwson átszűrve, 2000 

Bonn.ecq.1np of ma.pbitte1_.: 0.3 _bors-1 cukor és 3000 vízből készült forró szi-
111entao]aJ, 0.8 a~g~f1ka9la~, ü.8 !3s11lag- ruphoz öntjük. . 
cukor es 2000 v1zbol keszult sziruppal K rampampu.li: 1 kardamomumolaJ,. 1 
s végitl hozzáadunk 15 tinctuTa vanil- cit1on1olaj, 0,5 szegfű,szeg-0Iaj, 0.5 sze
lae-t és két csepp keserürnandulaola- r.ocsendióvirág,olaj, 1 rra1ancshéjolaj, 
.iat 0:5 c.sillagánisolaj, 2 boram-entao.laj, 2'!J 

e) 800 pö1költ őrölt Ji:ávé,,I vanilia- konyakes.szencia, 4500 alkohol (90%), 
tinkturn, 2000 cukor, 5500 VlZ, 4500 a]- ln00 CUkOI' 4500 VÍZ. 
kohol (90%) keverékét 3 napig áztatjuk ' 
és filtráljuk, M.álna-likőr: 200 narancsvtl.rágvíz. 25 

Konyak: 50 essentia cognac Fine keserűmandulavíz, 'á citromsav, e.gy 
Chan1pagne, '5ü essentia cognac 1a1oma, csepp :rózsaolaj, 4000 alkohol (90%), 
4100 alkohol, 75 barna kandiszcukor, 75 10.000 málnaszirup, 
vízzel sziruppá főzve, 5100 víz, 1 5-2 b) 4000 alkohol, 5000 má.lnaszirqj), 
1 uinbarna tinctura. 10 citrom,siav, 250 narancsvirágvíz, 1000 

Javítható 111ég e kev·crék eg;;,- negyed- víz. 
lii:e'r fehér aszubor vagy n1ala:ga hozzá- l\1arasehino-Iikőr: 1 keserűmandula-
ndás~va] oJaj, 0.5 ne-Toliolaj, 2 vanilia-.sprit, 1 

A kész konyakot hosszabb ideig, ci·tr.01110,laj, 0,'5 1nálnaesszencia, 4(1()0 
3--4 hónapig· állani hagyjuk i::lkohol, 4000 cukQI és 2000 vfaből ke

szült ,sziruppal keverjük. 
Coanac fine.: 12-0 konyakeszencia, b) 360 a.qua rubi idaei, 48 aqua, Io-

2000 · konyak, 1000 sprit, 7000 víz, 30 sae, 12() aqua naphae, 150 aqua amyg
kouy akaro1na, 2000 ma1agabor. dalae am.ar-ae .. dilut., 3 tinctura va· 

Cogna.c fine Champagne.: 50 konyak- nillaie, 0~25 aether aceticus, 1 oleu~ 
a101na, 100 coguacessentia, 20,000 cog- citri, 400 alkohol, 400 sirupus .aimplex 
nac, lODU sprit, 1000 víz, 3000 magya1 (Casop cesk. lekarn.) ' 
bor.. e) Két csepp oleum amygdalae ama-

Az utóbbi két kon:yakfélesé.g.hez aro- r.ae, két -csepp oleum caryophy·Lloru~. 
inát és eszenciát a következőleg készít- :két csepp oleum cinnamomi, egy csepP" 
hetünk: oleum rosae, 500-0 alkoh-01, 10-0 sirupu_s 

Cognac aronia.:· Tinctu1a theae con1- I rubi idaei, 100 sirupus c.er&"Borum, 30-
posita: 30 tea Pecco, 1 vaniJia, 5 cu- · aqua naphae, 2500' -cukor, 2500 vfz. 
kor, 200 víz, 150 konyak. A vaniliát a 1 d) o.s szegfűszeg, 0.8 sáfrány, 2 aui,, 
cukorr.al eldörz.söljük s a tinkturát ' 2 csiJlagánis, 2 izsóp, 2 angelikagyö
]egf eljebb három napig mér.sékelt me- kér, 2 méhtü, 2 borsménta,!evél, 0.4 fa
leg helyen állani ha,gyjuk és filtráljuk„ héj, 20 koriánder, 10 petrezselye1n.gyö· 

Konyakeszencia.: 10 essentia aspe- kér k,everékét, 4000 .a]1koho1lal (60%} 
1·ulae, 20 aether aceticus, hat csepp ke- 12 óráig áztatjuk, másrészt 2000 cu
serümandulaolaj, három csepp tinct- ko1·szirup, 1400 víz és 500 tolubalz,sam-

17 
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szi1up keYe1ékét 8ú0·"ra melegítjük s a iepel. Édesítőül a kereskedeln1i á1uk
két filtrát folyadékot összeöntjük. nál általában a folyékony gyümölcs-
Meggy„Ji'kőr: 1000 szétzúz.ott a.pró- cúkor, illetve k1umplicukor haszn·ála-

1neggy-et) 75-0 alkohollal (90% ), háron1 tos, mely az italoknak biz.on:yos sima„ 
napig áztatunk s aztán 1 fahéj·t, 1 szeg- ság-ot is kölcsönöz„ A puncskiv-0natok 
fűsze.get és 1 kiardamonum-n1agot, ad- csak egy pár hónapi állás után nyeT
va hozzá, hat na.pi á1lás után filtráljuk nek finon1, si1na ízt. A puncsok elő
.s ,500 cukor és OOU víz, forró oldatát ad- iratával kapcsolatban egypár erősítő 
juk hozz,á„ ital előiratát is közöljük. 

b) .2500 szétzúzott aprómeggyet, 40 Ananászpuncs; Két liter jó fehé1-
fahéjt, 10 s•egfíiszeget, 1500 alkohollal bort fölforralunk egy bor ospohárn> i 
(90%) nyolc napig áztatunk s a kisaj- arrakkal, 250 cukorral, két citr9m ]e
tolt folyadékban oldunk nyolc csepp véve! és 250 erős pecco-tea forrazattal 
k.e.se1·ümandulaolaj.at, három csepp na- keverjük. A keveréket 'tálba öntjük, a 
rancsvirágolajat s hozzáadunk 500 vö- me1yhe.n a,szuhorral leöntött nehány 
rösborból és 600 cukorból készült szi- szelet ananász van. 
rupot s végül néhány nap mulva fil- Ananászpuncs-kivonat.: egy dal'ab 
tráljuk. befőzött ananászgyümöJesöt fölvag-
Cseresznye-likőr .: 30 kese1ü mandu- dalva 1-2 napig· kiYonu11k 3 J. r?UL 2 

lavíz, két csepp TÓzsaolaj, 4ú00 alkohol, L hol' keveréké,:eJ s a fiZÜredekben 
4000 cse1e:szny.eszi1 up, 4000 cuk,or. Ké- fölDldva 5 kg cuki ot, vízzel kiegészít-
szítés, n1int előbb. jük 10 literre. 

b) 05 kese1ün1andu1ao1a.i, 40()0 a1- A1rak puncs-kivonatot n)erünk, ha 
kohol, 5000 sirupus cera8orurn, 1000 víz. az ananász-puneski vonatnál 2 I. bor 

e) 4000 alkohol (90%) öt csepp szeg-- lwlydt 2 1. arrakot veszünk. 
fúszego]1aj, Ot csepp citromolaj, öt b) 500 VÖJ"Ösbor, 250 f.ehérbo1, 10-00 
csepp fahé.i-0laj, öt csepp keserü n1an- a1 rak, 600 cukor. 20 cltro1ntinktura 
dulaolaj, 1001) cscresznyelé, 1000 cuko1, 1 (1:3) 5 citromsav. A keveiéket '15-80 
4000 víz. fokra m1elegítjük, két napra fél1·e1.P~z-
_Méz-likőr: 1000 <rnéz; 5()0 narancshéj- szük é~ fil:tráljuk .. _ _, , ~ 

tinktura, 50 tinctura aronlatica 4000 e) N~gJ-~, dara_b c1t10}111ol l?anisu_k l~ 
allt:oho], 200 víz.. ' a leg-~u)so, -ola;iba,n dus ~J?1dern:1~t s 

b) 65-0 méz, 400 ki umplicukor sz.jr up, 9i~era)Juk ~ a lehantott heJa,t, neh~.n~r 
7C tinctura aurantii 12 tinctura vanil- oran_at. O.n :kgrm a11·a~kal ,es ,ug~an
lae, 3 aeth~r !lceticu's, 50? sp1 it' OOO víz. an~1~~.1 f1n~~1:" borsz~·sisze].;, Masr e~~t k1f-

Na·rancsl1kor: 3500 t1nctura aur.an- y~1Junk osszc 2~00- ~11-i;. alkoh~ 
tii pro .sirupo-hoz 3(}00 cuk.or és 3500 :>~010 ~r!,11 a11akoÉ _ ~~ 1000 g1111 __ n1!11a~
vízből készü,Jt szirupot elegyítünik. k1~-ol1k0Tt :-; sz:i~~unk a , .kevc1e~h~z 

b) 4 oleum aurantii dulci, 2 ol-eum ~neg csakne1n .~-011;,on 1-0, k&'!l~l cu~,o~·~.ol 
aurantii amairi, öt csepp oleuim amyga- es 3.5 :k~r~~ ,,1~bol .· keszult , szo~pot~ 
dalae amarae 4000 alkohol 300 cu- Ezen kff\e1ekhez adJunk h?zza o.IJ o] 
koi, 4000 víz ' ' ~atot, 111elyet ~20 „gra~119- c1t?:'omsavb~l 
Perziko-Jikőr: 5 keserűmandulaolaj, e~ ~.60 g1Jn . :_r1zbol ke-sz1tettu.nk, _n1.a,1d 

nég~ csepp kárdanlom-olaj, négy csepp v~~ul :k.~ye.1Juk rhe .a bo1·szeszes-~umos 
citroniolaj, két csepp narancsvirág- c1tr 01n~~J1k1v_onatot. „ A 111c~~11s.~tul_t 
olaj, 4()00 a,lkohol (90%)-ban való olda- es.szenmat kisebb uvegekbe toltoget
tát hozzáöntjük. 2200 cukor, 4750 víz- Juk. , . - , - - 1 zel ·készült forró oldatához. ~) 6. faheJt, ~o teat, 30-0 fo11;0 VJZZ<' 
Puncs-likőr: 3 citronlsav, 20 citronl- leon1;unk,, h-ozzaa-dunk 350 feheT~o;·t, s 

szesz, 30 nar·anc-ss.zesz, 1000 ja.maik.a- a. s-zuredekbe~ old,u1~.k 1500 ~uk1-0t ·e.s..., 10 
rum és 3000 alkohol (9-0%) oldatát, c1tr.on1savat es vegul h-ozz.aadunk 1t50 
2500 cuk-or és 40-00 vízből készült szi- arrakot 
ruppal elegyítjük. Bavaroise au cogna-e: 1 Bte1 jó te.i-

b) 10 pecco-t.ea, 1-00 f-01ró vízzel ké- be 8 tojássá1gáját ütjük b-ele s tűz f~
-szült, filtrált forrázatát :keverjük 2() lött k-eve-rgetve fölforra]jTuk -és vég·hl 
citro1nsav, 10 i·umesszencia, 1500 ja„ gy.01··san 150 cukrot és 125 fi1101n ko
maikarum, 3500 alkohol (90%) oldatát nyakot keverünk bele 
s végül hozzáadunk 2300 cukoI és 3700 Bai1aroise au cafe.:· 7:í lite1 e1 ős fe-
vízből készült forró .s.zirnpot ketekávéba 1 L tejet, 150 cuhot, 8 to-

Puncsok és erősítő italok. A pun- jássárgáj.át -adunk, fö]f.01 ral.iuk s az
csok és puncskiv-onatok e16s szesz- tán 75 jamaika run1ot öntünk bele„ 
tart~lm~ likőrök, mel~reket 1~2 rész Eper-puncs.:· F1iss, épszemü epret 
f.or~o v1zzel keverve melegen szokás ugyanannyi súlyú cukorral Ó\·ato-sun 
._tnn1. A szesz a finom-a,bh punc.soknál keverve üv-e{}'ed-énybe leöntünk ru1n
ikizá1ólag arra:k, konyak vagy run1. A ma], ho.gy ~-z az epr-et elboTítsa .. Az 
k-özönségesebb fajtáknál a:1k-ohol is sz-e- e-dényt lezárva 1-2 napig a napfény-
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J.e te8szük, majd ptnc-ében tax-tjuk el. 
'90 rész e per esszencia a gyümölccsel 
.egYütt, két rész forró vízzel pompás 
pul1csot -szolgáltat még Sylvester éjje
lén i8„ 

Hideg pun.cs.: 2 liter fehér aisztali 
bor, 1 liter n-ehéz vörösbor, 1 liter tea
for1·ázat (20 gr teából) 15(} rum, 400 cu
ko1 kever-ék-ét néhány napig keverge
tés kö~ben állani hagyjuk 

Kabi.net puncsesszencia.~ L5 liter a.1-
rak-ot -és 0.7 L spir:ritu'8t 3 drb narancs 
lehán;i-ozott héjáv-al néhány napig áz
tatunk, .. :\. gyümö.Jcsöt a magva!k eltá
volítás.a után kiiBajtoljuk s n·e-dvét 
9 9 1 rnmmal keverjük. A keveréket 2 
napig állani ha.gyjuk s leöntjük az üle
dékről. 1-1.5 vízben 4 kg cukrot fő
zünk szét, a szirupot .az összeöntött fo
lyadékokhoz töltjük s égett cukorral 
megfestjük 

Ru1nos puncsesszencia kivonat.:· 
1!000 1 um, 20()~ a.szubor, 250 narancsvi-
1ágíz, 0.5 citromolaj, 5000 cuk-or 10 li
terre. Igen csekély .mennyiségű ex
trait jasminl, violett .stb-vel illato
sítható, 

b) 15 i u1nes·s.z.encia, 20 citron1sav, 1 
-ci1rornolaj, 2000-· run1, 30ü0 sprit, 5000 
cukor· tiz literre. 

JJuncsszcsz.: 0„01 vanillin, 5-0 narancs
lé, 100 citro1nlé, 400 rum és -egJr k.g for-
1 ó cukorszirup (2 cukor és 1 vízből)„ 

('hristopholet:· 5 fahéjt, 5 szegfűsze
get, 3 cardan1onun1~.ot, 5 kubebát, dur„ 
Yán porítunk és n1ásfél liter vörös 
bonal leöntve fölforraljuk Ekkor vá
:-;zo1n·uhán átszűrjük és % 1kigr cukrot, 
11e1ukillönben az· utóbbi föloldódása 
utúu 1 l jó konyakot adunk hozzá 

!?0110! puncsesszencia.:· Há.Iom kilo
g1111nn1 C'nkrot annyi vízzel főzünk, 
liog·> 2.3 ]. szi1 upot nyerjünk. Ezt 
0 1 1. n1eg10 lé 01 L málnalé, 1.3 L al
kohol. O.J l v-örö8'hor, 0.6 l. arrak és 
0.8. 1. 1 t!H1 .-ke\'e1ékébe öntjük, melyben 
e·lel!b 13 c1troni.savat, 6 csepp citrom„ 
oltl 1at, 1 Cf;CPP iózsaola.ja.t -és -0„5 va.nil
liae;,szenciát oldottunk fel. Az esszen
ci{lf kr-\'éf; áfonyalével Yagy karan1el
lel i11egtest jük 

,S réd JJU 11cs ;· 2 l.. a11 ak, 0.5 1. k-0nyak, 
1 ;-1 J. "zau1arudni bo1, 5 kg cukor, 20 
ci110111saY, öt c-sepp ci1.10111olaj forró 
Yízzr J kiegészít,·e 10 Hte11-e 

'1.'cujJ/{}/('~' 5 teát, 0.5 ,·auiliát e0 ·y 
titioiubéiút :200 a1I-akkal néhá11).- n'"'a
pig llll l( g l1l:'l,\ en úllani hagyjuk„ A ke
' i'J 1 k( 1 fil11·úljuk s hozzúadunk 2000 
l'llllHJt 2t:(JO cukorszirupot, 300 ese-
1C."iZ1l:'> t ~zi1 upot ~-:-: lJ (:it1oll1savat 

T/11i1·;11(1iai Jilllll~·.: 10 fahéjat :?~)Ü \-íz
zel lPlol'rúznnk s a Jo11·úzai-úi hozz(t
öntjiik kl•t Ü\"P-g fehé1Lor, két Ü\pg· \'Ö
rö:0;hor. egy félüvc'g arrak, eg·~ cft101ll 
le\ r• és 500 -szirup keYerékéhez .. :\. ke'i-e· 

réket hhtelen fölforraljuk ·s forrón 
isszuk. 

Tojásbor: 4 egész t-Ojást és 4 t-Ojás· 
sárgáját 250 fin-om cukorpor1al ha
bossá verünk ·S aztán 2 liter fehérbort 
adva hozzá hűvös helyen addig ha· 
baTjuk, míg az edényből kezd kiemel-
kedni. . 

Tojáskonyak: 10 tojás&árgáját 150-
~00 cuk-0rporral .s kevés vaniliatmktu
rával haJbbáverüntk s 1 liter konyakot 
öntünk hozzá. 

b) 40 tojás, 2000 cukorpor, 2500 kv
nyak, 200- alkohol, 2.5 tinctru a vanil
la.e, 30 tinctura curcumae, 1 tinctu1 a 
coc01onellae, 10 citromsav (Diet), 

Vasas konyak., 83 konyak, 2 ~sel a
tinoldat (1:100) keverékét 24 órai ál
lás után filtr.áJjuk s hozzáadunk 1 
ferrum · saccharatum S"olubil:e-t (10% 
Fe) 10 cukorszirupot és 4 vizet. Nehány 
napi hüvös helyen való állás után fil
ráljuk. (Diet). 

Vörösbor purwsesszencia~· 1500 kQ
nyak, 1500 1um, 3 üv-eg .arrak, 7:í ÜYeg 
SheTIY, 2250 cukor 2500 vízben hideg·en 
oldva, 5000 vörösbor, 150 málnaszörp, 
1500 cseresznye szirup, 2 tinctura aro-
111atica, 5 ess·zencia aisperulae, 15 tinc
tur-a aurantii pro syrupo, ·50 teából 
kfazült 500 forr&mt, tiz csepp citrom
ola:i, hu8'z csepp vaniliatinktura. 

b) 375 vörösbor, 5001 arrak, 200· cse
l esznyeszirup, 400 cuk.or·szirup, 3 coc
cionella, 2 vör ösmályvalevél. Az utób
bi kett-őt a rummal vonjuk ki. (Diet). 

Whist: 15 suchong-teát 500 forró víz
zel öt percig ,áJlani hagyunk .s v&swn
ruhán át 500 cukorra szűrjük, majd 6 
cjtro1nlevét és 2 üveg Medoc-bort önt
ve hozzá fölforraljuk. 

1-l.osztopcsin: 5 rosztopcs1nolajna.k, 
4()00 alkohol-ban való oldatához, 500 
cukor és 5500. vízből készült forró szi
rupot öntögetünk 

1-l.ózsalikőr: 200 narancsvirág-íz, tíz; 
csepp róz.saoJ.aj, hár-om csepp ikeserü-
111andulaolaj, 10 vani.lia tinktura, 4000 
alkohol (9-0%) oldatát, 5000 cukor és 
4000 vízből készült fon'Ó szirnppal önt
jiik össze. 

b) 1 rózsaolaj, 250 na1ancsv1rag1z, 
4(100 alkohol, 5000 cukor, 2000 víz. 

Run1: 6 ium-esszencia (Kingston), 
Hl vanilia esszencia, 6000 alkohol, 3~00 
víz, 13-2 run1barna. tinktura s eset
le~',' n1ég 10.-20 run1-a1.on1a. 

l\_ i·un1e8'sz.encia és rJ11na1·01na ke1e~
ke<lelmi, gyári árucikkek.. 

Ja-nu1:ikar u.1n;· 18~/3 1.. alkDh-01, 6 r un1, 
1ti aethe1 aceticus, 25 zöld tea, 8 va
nl lia. 250 kandiszcukor, 250 szentjánol:l
lu 11 ~ér, 25 111azso]a.szőllő, 5 I. víz. Ez 
tt1úLbiból készíthető: 

Jan1aikaru1n °'uverior; 78{3 l alkohol, 
20 l in1naika1u1u, 30 rurr1esszencia, 3 
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,„anilift~sszencia, 25 sz.entján-0s'kenyé1·, 
25 ma'µSp]asző1!ő, 2'/• !l. víz. 

b) ·1!0 rumaroma, 125 rumesszencia. 
15 J„ TUID, 9000 a1kohol, 150 kandi_,_ 
cuk-0r1 0000 mal~abor, 8000 víz. Leg·. 
alább~h.ár<lm. hóúapLg érleljü.k 

e) 100 jamaikarum-esszencia, 5 tinc
tur~ ··cin:nam-0mi, 5 tinctura car"-Obae, 5 
ti nctura -e.a techu, 50 tinctur a vanillae, 
4200 ;ilkúhol, .800 víz, 60 karamel. 

Runiesszencia: 200 1·umét-er, 40 ecet
éler, 10 tinctura catechu, lü tinctm a 
cinnari:tomi, 1 tinctura kate-chu, 75 
a.ethe~ formicicus, 10 tinctura vanillae, 
10 tinctura angelicae, 15 tinctura chi
nae, 15 aqua aurantii triplex, 39 esszen
tia asperuiae, 20 aether butyri<m·s, 650 
alkohol, 1000 rum (Weinedel.) 

Rumaroma.:· 250 tinctura croci, 500 
tJnctu·r·a van:il1laie, 2-0 o1eum cinnam>0mi, 
200 alkohúl, 1000 rum, (W einedeL) 
Tea-likőr. 125 pecco-teát, 1!000 alkohol 

(90%) és 1500 víz elegyében nyolc napig 
áztatunk és filtrált folyadékhoz 5 va
niliatinkturát, 1500 jamaika-rumot és 
3000 cukor, 2000 vízzel készült oldatát 
öntve, a likőrt világosbarnára festjük„ 

b) 100 zöld tea, 100 fekete tea, 0,5 va
nilia, két csepp keserűmandulaolaj, 2 
coccionella, 20 spiritu,s aetheris nitriei, 
50 arcrak, 4000 alkohol, 4500 cukor, 4000 
víz. ·Félóra mulva filt1áljuk 

Tojásliki>rök. (Tojáskrémek): 10 drb 
to,iá&Sárgáját és 100 szirupot sodrófá
val összekeverünk s hozzáöntögetünk 
60{) konyakot és 300 <benediktiner-likőrt 
s a keveréket jól ös1szerázzuik. 

Borkrémes likőr: 12 drb tojás,sá1gá 
ja,; 250 cuk,orpor kev.erékét vízfürdőn 
lágy péppé melegítve, ehhez hozzáke
verünk 300· arrakot és 450 Ó··b-Ol't. 

Tojá-s-kakaókrém.:· Tíz tojássá1gája, 
300 szirup, 500 kakao-esszencia, 

Kakao-esszen.cia, kakao-tojáskr ém-
hez: 0„1 gyömbér, 0.25 szerecsendió
vjrág, 0 .. 5 ~zegfű,szeg, 2 fahéj, 25 vanília, 
100 zsírtalan kakaopor, 400 alkohol 
(95%), 300 arnak, 300 szamorodni bor 
keverékét nyolc napig áztatjuk s a 
filtrált folyadékot hozzáöntjük 600 cu
kor és 700 víz fonó oldat·ához„ (Wein
edeL) 

b) Tizenöt drb ,tojiissárgáját 250 cu
korporral vízfür dön lágy péppé mele
gítünk s húzzáadogatunik 600 '.konya
kot. 

To,jásrum.:· Tíz drb tojássárgája, 
1000 szirup, 200 naranc-sszi1 up, 1200 ko
nyak, 700 jamaikarum, 20 muskolály
e,sszencia. 

Mu.skotályesszencia.: 20 fahéj, 2{) na-

iallcshéj, 30 vanilia, 700 muskotáJ-ybor„. 
100 alkohol (95%). Hét napi á1lás után 
fi!tr álju,k 

Tojá.skonyalc.: Tíz d1b tojás1sá1gájai 
300 szirup, 650 k.onyak, 30 vaniliaesz
sr,,encia. 

Vaniliaesszencia tojáskrémhez:· 0.2 
gyömbé1·, 0.3 szerecsendióvirág, 0.5 
1Szt•gfií.szeg, 1.5 fahéj, 2 kardau101nu1n·-
111ag, 40 vanilia, 500 .tokaji bor, 350 al
kohol (95%), 50 jamaikarum keverékét 
nyolc napig áztatjuk s a papíroson át
szűrt f.oli·adékhoz hozzáadunk 25 ke
serűmandulavizet, 25 narancsYi1ág
vizet és 50 na1 an0sszirupot 
Vadász-likői: 10 köménymagolaj, 12 

csillagánis-olaj, í ürömolaj, 2.5 gyön1-
bér-0laj, 2.5 1r-01iánder-ola.i, 0.2 bors
méntaolaj, 1200 alkohollal (90%) ké
sziilt oldatát hozzáöntjük 500 cukor, 
1000 vízben való forró oldatához. 

b) 0.5 üiömola,i, 0.,5 kálmnsola,i, öt 
cs.epp k.eserűn1andula-0laj, két csepp 
a11.gelikagyöké10Jaj, 5 fahéj-olaj, 10 
ürö111tinktura, 50 pap1ika.ti11ktura, 50 
l'un1, 50 spiritus aetheris nit1ici, 4500 
alkohol (90% ), 25 pulpa ;iuniperi, 3000 
cuko1, 4000 fo1ró víz, 50 gyömbér, 50 
galangag~yöké1, 20 na1an0shé,j, 20 fa
héj, 50 pörkö1t ká,·é Huszonnégy óra_ 
rnulva fiJtráliuk s klorofillal zöldre 
festjük 
Vanília-likőr·: 50 vanilia-ti11ktú1a, l 

na1·ancsvirágolaj, 4000 alkohol, 5000 
cuko.r, 1000 víz„ Pirosra festjük 

b) 10 vauilia yagy 1~2.5 vanillin, öt 
csepp IÓzsa.oJaj. 4000 a]koho], 3500 víz1 

4300 cukor. 
e) 0.5-1 'anillin, 9UO alkohol, 100 

iinct ura aro111a tieu, 1100 cukor,szirup. 
Cren1e de tanllle.: 25 kese1ű1nandula~ 

víz, 50 vanilia,sp1it, 75 citron1esszencia~ 
150 rózsavíz, 150 narancsvirágvíz, 4000 
split, 4500 cukoi, 1000 víz. 

b) 2000 sprit, 2000 víz, 2700 cukor, 100 
tinctur a vanillae (1:10), 2 ananas
aether, két csepp rózsaolaj„ 

e) 50 vaniliatirnktuia, 50 a11ak, 2G 
spiritus aetheris nitrici, két csepp ke
serű1nandulaolaj, két csepp rózsaolaj, 
0.2 coccionella, 4000 alkohol (90% ), 4000 
culrn1, 4000 víz (Diet) 
Zeller-likőr: 400 zellergyökeiet víz

zel puhára főzve fölvagdalunJ< s 4000 
alkohollal 11;1 olc napig áztatva, a fo
lyadékot filbáljuk s hozzáaduwk 10 
vauilia.spritet, nyolc csepp fahéjolajat, 
két csepp tinctura cioci-t és egy 0se1~P 
augelika-olajat, végül 4000 cukor es 
4000 vízből készült fonó szirnpot 
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VI. Gyümölcsborok. 

A gyümölosb01 ok készítése többnyiie a szőllőből szüretelt must földol
:gozásáh-0z ha'Son.lóan történik„ Az erős arori1ájrtí vagy savanyú gyümölcsJeve
ket azonban vízzel hígítjuk s a csekélyebb cukortartalmúalmál a hiányzó cuk
rot gyümölcscuko1 ra.l vagy répacukorral pótoljuk, h.ogy a lé mustédessé.gű 
legyen. 1 

Az erjesztett gyümölcslé tisztu,lása hosszabb időt, hónapokat szokott 
lgénybevenni .s eg·éswn érett, finom ízű bort csak .egy évi elraktároMs után 
kapunk. 

ZaYa1.os gyü111ölcsborok ti'sztításá1.a célszerűen vizahólyag használható.; 
2~3 g·1 egy hekt-0lit:erre. A vizahólyagot hideg vízzel huszonnégy óráig áz
tat' a, a vizet leön!Jük, gyümölcs bort öntünk föl s az úja:bb és újabb bor-
1nenn:yiség fölönttésével oldva, az oldatot a derítendö .borhoz keverjfuk. A za·· 
varos iészek a bor hosszabb nyu.godt állása után Ja,ssanként lieüleped:iLek. 

Gyümölcs pezsgőborok. K.e1len1es ízű üdítő pe~sgőbort állíthaturuk. elő 
kevés fáJadsiággal és költséggel a gyün1ölcsn1uoStból. Az édes körte- vagy .abna
niust.ot, n1indjárt a kisajtolás után, erősfalú hordókba öntjük, amelyeket meg-· 
előzőJe,g jól kikéneztünk és vízzel tisztára n1ostu11Jr„ A betöltésnél, vagy pedig 
2~3 nappal később tiszta bo1 szeszt elegyítünk a musthoz, minden hektoliterre 
<J,2--0,3 lHei t számítva A hordókat nem töltjük egészen tele, hanem nagysá
g·ukhoz n1érten 25------40 liter üres helyet ha,gyunk bennük és miután a szeszt 
lieletöltöttük, erőeen beduga.szoljuk A must igen sokáig megtartja édes ízét, 
1!1ivel a korai elduga,sz.olás az erjedést n1egakadályozza. ThiihelYt a bor feltisz
[uJ, palackük1a húzzuk és inin-d.en üvegbe kevés cukrot is teszünk. Az üveg 
du.gója és a folyadék felszíne között 2-3 cm szabad térnek kell maradni, a 
tlugót pedig .sodronnJ al keJl ineg-erősíteni és a palackokat úgy kell fektetni, 
hogy a dugó be11ső ·v·ége n1j11d.ig nedve.s inaradjon. Hogy ebből a mu•stiból -l:ehe
!őleg gyor,san pezsgőbort n:yerjünk, töltsünk n1e.g egy pezsgős palackot tiszta 
körteborra1l, tegyünk bele 5 gr szódabikarbonát és 4,0 gr kristályos citron1-
savat, lehetőleg jól ö.s1szeke,·erve, dugjuk be az üv"eg száját gyorsan és erősít
~iik n1eg a dugót ,sod1onnyal Hat óra n1nlva a pezsgő készen van. 

Gyümölcsborgyá1 tással foglalkozó szakinűVek: 1. .:\ntonio da1 Piaz: Die 
flushwinbereitung (Hartleben-féle Chem. Techn, Biblioth.. 211. füzet), képek
kel 2. Bmth .. D.: Ohstweinhereitung, 3. Boetner: Obstwe.inbereilung 4. Greye1 
n.: Obstweinbereitung. 5. IJg.en D.: R.ation. Ohstweinbereitullg. 6„ Lucas D.: 
Cider oder Obst\veinb. 7„ Peers: Ohst\veinhereitung. 8, Queénsell Anlei:tung, 

.ifon.11a- és 1ibizlibot. Az áfonyát 1 Pez·sgő almabor. Az almabox 100 
\' a~.c„,- ribizlit szétzú1.JOgatva kisajtol- kcm-ében 4---5 ~'amn1 al1koholt tarta~
jnk. _.\ l·é 1 liternyj n1ennyiségéhez hoz-/ n1az s a pezs.gőbor .gyártásához ,szük
z~iad:iuk 1 kg cu,kor 2 liter vízben való ség·es 1szeszta•rtalon1 elérése céljábói 
oldatát s e keverék.kel üveget, ballont raffinade-cukr.ot adnak hozzá. A bort 
\' ngy hordót s-zínültig töltve,_ n1eleg he- azután szénsavval i1npregn.álják .s ál
ly0n e1jesztjük. A végleges kierjedés lítólag az ily ita.l kellemes és üdítő. 
fehruá1-1nár.ciusban fejeződik be. Ek-· Németor•szágban 80 gyár foglalk-0zik 
kor a hort er6sfa1ú üvegekbe töltöget- ily pezsgő készítésével és az évente 
,iiik s ez utóhhiakat jól bedugl>swlva, előállitott mennyiség 8-1() millió pa-
t~g:y éYig pincében el1aktá1ozzuk. lack, 

Hhe., áfonya.bor' 4 kg mézet és 12 b) 40 liter a.lmanmstba 2'/, kg fehér-
litrl' f'1„iss.en sajtolt áfonyalevet erjesz- cu1krot, 125 gr b.orkövet, % .liter bor-
1 ünk A._ r.ohanlos erjedés 14 nap alatt szeszt, 1/s liter élesztőt és 30 gr ecet
feiezőclik be. A tiszta folyadékot egy aethert öntünk és az eijedés teljes be
é\ n1ulva üveg;ekbe húzzuk le. A bor- fej.eződé.se előtt vizahfrJyaggal~ tejjel 
hoz n1egfelelő fűszereket is keverhe- vagy tojás fehérjével, felderítve, a 
tiink. bort palackokra fejtjük. 

,4!1na.bor, vörös„ Vö1ös aln1abor elő- Gyönibér-sör„ (.Ginger Ber. Ginge±' 
állítására az almabor minden hekto- Pop.) 900 cukor, 900 mel depurntum, 6 
liter n1ennyi-ségére 12 liter ma.gvastól citrom, 120 .gyö1nbérpoT, 60 tartarus 
~zétzúzott érett, a dértől még m.eg nen1 depuratus, 3 tojássárgája, 30 élesZJtő. A 
csípett kökényt (Prunus spinosa) ve- cukrot keverjük a mézzel s hozzáadjuk 
szilnk, am·elyet előzőleg ikét napig a hámozott citr-0mot, a gyömbéit és 
állani ha.gylunk. A kökény az alma- 1 borkövet, fa.spatulával 22.5 fonó vizet 
l)ornak élénk színt és kellen1es aromát 1 keverürnk h-0zzá, azután a tojásfehérjét 
kölcsönöz. Kökény helyett 3 liter áfo- s végül a kihűlés után az élesztőt. Az 
11~ a- vag~y szeder levet is vehetünk. e.gészet 2-3 napig n1érsékelt meleg he-
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Jyeu állani hagJ-juk s üvegekbe húz- ságú 1101 dóxa v.an szükségünk. 20-0 lite1-
zlik le„ nél nagyobbat használni azért ne1n cél-

J.lf ézbor. Kellen1es ízű mézhoit nyer- szerű, mert a készítésnél az eljárást 
hetiink, ha "Bgy hektoliteres hordóra 25 nehezíti. A hordónak a csapos végén 
kg mézet elegendő vízben oldunk, ke- ajtaja legyen, inelY,.en ikeresztül a szől
vés ikrét_át adva hozW., főzéssel és le- lőt rS egyéb belevalót herakhassuk. A 
habzá,ssál derítjük. A üszta folyadé- hordónak belül teljesen tisztának és 
kot .hordóba öntve, 1 J. si:>rélesztőt száraznak kell lenni. 
adunk hozzá rS mérsékelt meleg pinOO·· Rác-ürniösnek rendszerint ép, egész·· 
ben lllint:e.gy három hónapig erjeszt- ,séges, -egy kissé túlérett, töp-edt fekete 
jük .. A 'teljes inegtisztulást palackozás- kadarkát szoktak ,szedni, n1elyet egy
sal s majd 6-12 hónapig tartó állás- két napig deszkán va,gy szalmán a na
sal érjük el pon szikkasztunk s a hi'bá-s 1sz.en1eket a 

Izjavítóul a fenti mennyiségre vá- fürtökből o.Iló segítségével kicsipked
:.;zonzacskóban 100 gyömbé1t 1s kevés jük 
~zer-ecsendiót áztatunk az erjedő fo- A .szőllőt hidege·ll, ko1án 1eggel 1ak-
Jyadékban. juk a hordóba éB pedig a következő-

1l1ézsör úgy ikészül, mint a mézbo1, képen: A hordót félfenékre állítjuk s 
de a méz derítés-e után, főzés előtt :Y:í az ajtaján kcrersztül a feneké1e s~ől
kg ko1nlót adunk s esetleg kevesebb, pl. lőből n1integy 25 centilnéter vastag re-
16-20 k.g mézet ves·zünk -egy hekto- teget rakunk, s erre k.e-yés ürn1öt. fa
liter-re„ Erjesztési idő hár-01n hónap. héjt to1n1af-0rg:ácsot, inustárt és sz.eg·
Raktározás a sö1 lehúzása után egy fűszeget hintünk igen véko1i-~·a11. Er
pár hónap mulva. 1r i·s1nét egy réteg .szőllőt Takunk, a111e-
Pezsgőbor. (J,fagyar pezsgő,.) 4ú0 jó- lyet isn1ét az en1.Iített fűszerekkel hln

n1inőségű fehérb-01, 100 cuko0;i:·, 15 1un1, tünk he s í.g-y ezt n1indaddig fo],-tat
egy csepp konyakolaj, tíz csepp ecet- juk, JnÍg a h-01 dó n1eg ne1n telik. ·Leg
éte1 oldatát is 5 natrium-hikarhonátot felül a i·éteg;ezést fűszerekkel zá1 iuk 
és 4 citromsavat erősfalú üv-egbe tölt- be. Azután az ajtót Jég·111ente·sen be
,. e, aj.ól záró -dugót tö1bbszörös spanY;ol zárjuk s a hordót rendes állásába \-1.sz
hú1 okkal lekötjü-k és -áz üveg-et s:záJá- szahely.ezzük, vigyázva, hogy a szőllő 
val lefelé tartjuk -el. Alljon legalább hlnne össze ne törjön, inert ez esetben 
f.:'gy évjg, h·o.gy a hor.olaj -01sszeérése is ·erjedésnek indul és igen könny,cn 
teljes legyen. Ha in.áisodrang·ú készít- ecetesedésbe m.ehet át. Azután jó ó-
1néunyel, ami 1nég mindi,g elég kelle- vö1ösborral te.letöltjük 
1nes, 1negelégiszünk, akk,or· a borolaja.t Két hónap rnulva n1e.gesapol,iuk a 
hagyjuk el Ez esetben a 1készítn1ény bort faesappal. A fogJ-~a,sztásnál csak 
a szilárd részek feloldása után azonnal arra kell vig·y·ázni, h-ogy .a1nenn~ i ür
használható. Pezsgő-.bort ha.sonló nió- 111öst .elha,szTuálás végett a ci;;apon le
tlou gyümölcsborból is '.készíthetü·nk. e1esziünk, u.gyanannyi jó vörösL01 raf 

1-'l szmétebvr„ Na.g:y-obb -sz-en1ű, tiszta kell felülről a hiáúyt pótolnunk. Az 
gyümölcs, pl. 20 k,g· 111ennyisé.gét szét- ii1ö1nnek e.gy -évesnél örog-ehbnek lf>ll
zúzva, 2H ,Jit-er vízzel keverjük ,s hu- ni nen1 szabad; sőt legjobb, ha n7AH1 

szounégy óra n1ulva ki·sajtoljuk és a évi iern1és, a111.elyben az ürn1öst készít-
111aradványt 5 Jjte1 vízzel újra kiáz- iiik. 
toljuk. Az ös,szeöntött lében ,oldunk 15 Egy hektoliteres hmdóia kell 1 kgr 
kg cukrot s a kádat lefödve; a must,ot üröm, -eg·y vastagsz-á.l tor1na, egy.„ centi
pincében 1-2 napi,g inintegy 15 fokon litei mustár, 2() gr fahéj és 10 g·T SZC'-fl
e1 iesztjük, s hordókba töltjük és eze- fii r;zeg„ Sokan vesznek 1nég' hozzá 2511 
ket színültig utántöltö.getve, az erje- gr carduus benedictust is„ Az ilyen ii1-
clést tava.gzig f-0lytatjuk. A keverési 1nös csak egy évig használható, időn 
arány: 10 lite1 lé 18 lite1 víz 8 k.g cu-1 túl úgy a ,szőllő cukorta1·taln1.a-, n1int a 
kor i·s Jeh.et ' ' füszer ereje és illata csökken 

l?ibizlibor. Egy-e.gy liter iibizlilé1e 2 1 A közön•séges ü:rmÖ·S vi.szont úgy- ké
Jiter vizet s 1-2 kg cukrot veszünk s 1 szül, hogy a fehéT vagy vörös n1ustba 
1iszta hordóban kie1jesztjük. Az erje- 1 akasztanak zacskóba egy eson1ó iir
tlés 1nárciusban fejeződik be teljesen. 1n-öt (1 hektoliterr·e 1 kgr-anlll1ül-) s ez-

.'.\ i·ihizliléhez 75% bort és 2% cukrot zel hagyják a nlu.stot kierjedni, Az í'J'
is vehetünk. A roha.mos ·e1jedés befe- jedés 'befejeztével az ürn1öt a h-ordó
jf'ződése után a pincé-he viti hordót la- ból kihúzzák is készen van a .közönsé
zán elduga·szoljuk s a dugót 1ninden ges keserű iil'mös, melyet g~To111ore1·ő-
113·· olcadik nap ikiYesszük. A kierjedt sítésre használnak .. 
hort március végén vagy április ele- Ern1ellék.en a közönséges Ü·rn1ösf úg'y 
jén pa.lackokba húzzuk.. készítik, hogy " hordót félfenék,·e ál-

ürmösbor .. 1(Rá:C'ürmö.s.) Az ü1mös-- lítj.ák, a felső feneket kiveszik 1s úgy 
készítéshez célunknak n1egfelelő na,gy- 1 ak.iák tele szőllővel anélkül, hog~· a 
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szőllőt válo.g-atnák; tesznek bele aztán négy csepp te1 penment.es éde:.:;nar anC8· 
hektoliteren:ként 1 Jr,g ürmöt, egy vas- : olajat adunk hozzá 18 üve.gloml:,ikból 1 
tagiszál tormát felforgácsolva, ha tele, kg-ot ledesztillálu.nk. A pár.Iathoz 5 va-: 
Yan, a feneket légmentes.en behúzzák, 1 ni1iatinktur-a (1:10), 1 sáfránytinktura 

.
n. ltm dót tele öntik musttal s így hagy- 1:10) elegyét keverjük s megfestjük né„ 
júk kierjedni. Erjedés után csap1a ütik hány csepp karan1ellal 
a hordót, rendes állásba helyezik s 1 Málnaesszencia: 3 kg friss n1álnát 
úgy haiszná1ják, ho.gy .amint az ür- szétzúzva, 48 óra ho.s.szat mér.sékelt me· 
lJJÖs fogy, utána inindenféle hibás bort leg hely.en erjesztünk, azután -hozzá
öntenek, an1elyet íg3 mintegy ineg·· ·adunk 2() iri.gzgyökértinkturát (1:10), 10 
:-;zü1·ve, ti,sztán folJ-· j,k le a csapon s él- yaniliati11kturát (1 :10), üveg.lombikból 
Y e-zhető lesz. 700 grammnyit, 300 -alkoholból desztil·-

Y-égiil a főtt ü1 n1ö,s .előállítása ú.gy lálunk A párlatot festjük ü.25 safra
tötténik, hog;y a legédesebb 111ustot nin T extra-v-al, tíz cs.epp karamella! 
fó:zés közbe11, a hahot leszedeg.etve, fe- s eg·y cs.epp sáfnáytinkturával (1:10). 
l-é_1 e 'agr . (rossza,bb években) harn1a- Ribizlies8zencia.: 4 kg ét:ibizlit szétzúz-
da1~a b~foz1k , _, _ vu és kis-ajtolva, a lev-et 48 ó-rán át 20 
„ (--!. 1 rnqsbor hoz_., vg1o kc·vci e/t,,; , . !4f fokon erjedni hagyjuk, aztán üveg·-
111, ~111 f~, lú, ez·e.1 JOÍ1!: !ű ~~r ancsP,,-eJsar- Lonibikhól 700 .gran11not 300 a1koholba 
µ:aJa, ~ü kahn1:1sgyoke1, tO k9~·1ande~- filtrálunk. A párlatot 0 . .1 safr.anin ri_i 
11iug •. 3<> an1on11-sem-e~1, 20 fahe], 20 l"O·· extra és 3 c~epp sáf1 :ínytinkturával 
z:~asz110111, 560 n1ustar111ag (1 :10) fes.tjük. 
Gyü1nölcs~esszenciák inesterséges gyü„ Az itt festés1e ~zolgáló karan1el-tink-
1nölcslevekhez és pezsgőlimonádékhoz„ tu1a 100 ka-Ian10l, 4-00 alkohol és 500 

vízhő.l készül 
.4nanászcsszc'ncia.:· 80ü sze1etek1e va.g'- J(vasz. Boza. A kvasz nem tartozik 

dalt auanászt 250 mag~ ar Lo11al .eg)-·e11- szorosau véve az alkoholmentes ita~ 
l<'1esen ]Jéppé dö1z1sö1ünk, ezt 0.75-1 lokhoz, inkább .sörféleségnek tekinthe
Ji1.el' YÍzzel 1ágas Üyeglon1bikba öblít- tő.. l(észítése liszt, inaláta, kenyér. 
.iii k s 2-·-·3 órájg állani hagyjuk Az- esetleg cukor ta1 taln1ú gyü1nölcsök er-
111ú11 1 lite.i alkoholt adunk h.ozzá s 1-e- jesztése útján, kon1ló nélkül történik, 
dt sztillúlunk l kg-.o.t. közel áll tehát a eibe1eleveshez Elő-

Citr91ncr.;szrncia: 200 f1iss citro1nhéj- állítására tiszta erj-esztő ninc.s keres
:-..<-11 g.a,Jút fölva.gda1va, 500 alk·oh-01 és kcclehni forgalo1nban, ezér1, a legna
J!Jll'.J. ,--íz p]eg~ éve1 eg~ 1u1pjg ázt-atunk. gyobh tisztaságot szcn1 előtt tartva. 
k~t csepp terpe111nentes citron10J.a;iat s régi kvnszból kell kUndulni, vagy eset
lH'Q.Y esr-pp 1l'Tl)f'lllll·f.:'.llte-s édesnarancs- töl-csetrc -elölről kezdeni a készítési el
cdaja1 aduuk hozzú és Ü\'t'glo111bikból jú1ást 
IPdesztillúluu1k 1 kg-ot .A ]Já1·Jnthoz 3 Alrna-kva<.Jz. Cserépfazekat szá1íiO'tt 
\ a11iliu1inktu1·a (1:10), tizenöt cs-epp alrnáva] negyedrészeig megtöltünk s 
kurkun1aiinktu1a (1:30) hú1sz csepp aztún teletöltve folrÓ vízzel, ineleg he
k;i1 auH __ 'loldnt keve1·ékét nd.iuk. Ha a lycu 24 ó1áig állani hagyjuk Ekko1 
frilyndék zava1 os. tíz napi állá'$ szitán átszűrjük, cukorral n1egédeRít-
11tún tnlenn11J1nl filt1áJjuk. jiik, fölkevorjük s a cukol' oldódása 

b) 1) eit1·01nola-j, 8:1 alkohol s H fenil uián palackokba töltjük. A beduga-
l ( std kL'\ t i·l;k szolt palacl(okat jég1·c tesszük. Az ital 

<Jldható citro1n<'.~"~·zenci,a: 22;) cjt1on1- n1ásnap iható. E ne1n valódi kvasz ie
l1t:..isú1gá.ia. 55 glice1·in, 112 cit1·al, 450 hát alkoholm.('nfrs. 
ci!kohoL 'l'izcn11-ég> na11i áztatás után Fc/1é1-kvasz· 28 kg fölap1ózoit fe-
1alcu1n1nal filtráljuk kcte kenyérre 22 l f-01ró vizet öntünk 

Cit1ornlirnonádé-·1J01'.:· 28 cit1on1sa,·at s a kcve1éket faedényben 24 óráig ál
\ agy borkősavat, 104 cuk1üt, 3.5 ter- Jani hag>'juk ,'.\zután szitán átszü1ve, 
pen1nentes citron1-0lajat keverve, 20 4{){) cukrot és 400 búzalisztből készült 
gl'anin1os adagokra osztjuk. I!~gy adag hí.g tésztát és C'g:v teáskanálnyi élesz
(•;J:':'.· fél.litern~-i vízre elegendő. tőt adunk hozzá. ~fihelyt a keveréken 

J;;pr.resszencia.: 1 k1g ,:ilza1nóOOt 300 hab kezd lnutatkoz11i, palackokba t.ölt
n1ag> a1 bor és 10{) alkohol ele,gsével jük, nn1Plyekhe f'g·~ -eg:i.r ~Zt'n1 n1az·so]a
Pt;ppé g~ ú1 unk, ezt 3ü0 aI~kohol éS 750 szőlőt tett-üuk„ 
\ í;. Pleg:i. ével J-01nhikba öblítjük, 2 va- [{('nyér-f.1,asz. Kc111rncébeu pi1ított 
niliat adunk hüzzá és 48 Ól'a 111u]ya J 4~48 kg fekete ken~·c1e,t kádba téve. 
kg-ot lt de~ziillálunk A pá1-latot 0 ;i be-hütíü11k 16 g1 Lor:-;111enta1evéllel, ]e
:-;,i~1 a11in 1' 1•xl1a-'\ nl festjiJk öntiiik 40 for1ó vízzel s a kádat tjszta: 

l:.dc~1l(//(l1/( ~ r ~~zencia: 2:J{) f1 it-i:~ ruhúva] letaka1va, a keveréket déltől 
t:df'sn<~J unesl1t'-isin gajat 5üű alkohol ~~ 111úsnap re·gg·elig állani hagyjuk. Reg-
2COO \ 11. i:lt g)-{'\ t l <gY navig áztaiuuk. j gel, ha a folyadék n1ég· elég n1eleg 2űű 
k~~t csf'JJJJ ie1 JJPlllneiitt•" C'ih on1oln jal , gT búzalisztből -és 12 élesztőből ko,;ászt 
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készítünk .s ezt kétszer megkelesztjük„ 45 palack1a. 
Eközben a kv-aszt szitán átszűrjük, a Kórházi kvasz. JJialáta-kvasz; 6.8 kg 
kádat kiöblítjük, beleszórunk 2.5---3 kg árpa:rnaJátát, 6.4 kg gaibonamalátát, 2.4 
cukorport, 8 gr cremor tartarit s bele- kg gahonalisztet kádba hintünk s fo1-
öntjük az átszűrt kvaszt. Ha a kovász ró vízzel leöntve, vasfazék-ban 9 órára 
másodszor is megkelt, ezt i.s a kádba kemencébe tesszük Ekkor tiszta kád
tesszük s ez utóbbit betakarva-, a fo- ban 80 liter forró vizet öntünk reá. 
lyadékot addig hagyjuk savanyodni, Ny-0lc óra mulva n1ásik kádba s ebből 
míg rajta hab kezd mutatkozni .. Ekkor hordóba ö11tjük :Másrészt 200 •borsmen
palackokba töltögetjük, melyekbe 2-2 talevelet lefonázva, kihűlés után 80 
szem mazsolaszőlőt tettünk. A kvaszt, búzaliszttel és 30 élesztővel finoman el
a bedu.gaszolt üvegekben lehűtve, jég-1 keverünk s az egészet a hordóba önt
re te.sszük. J\Tyárára való _készítmény 1 jük 2---3 nap n1ulva a kvasz kész 

VII. Alkoholmentes üditő italok.. 
Az alkoholn1entes üdítőitalokhoz t.a1toznak a ,szénsavva.l telített vizek, 

a .gJ ün1ölcss1.Jrup0ikkal készült Iin1onádék, az ú. n. alkoholmcnies sörö.k és 
borok Az a1koh-olment>es elnevezés i1e111 jelent n1indenkor teljes alkoho'ln1entes" 
séget. A ,gyü1nölcsnedve'kiből készült italokra nézve az alkoholtartaion1 maxi
mun1.a 0.5%-ban van megállapítva, alkoh-olrnentes sör.öknél 0.78-2% ailkohol
tartalorn-n1al is találkozunk s hasonló az .alkoholmentes borok 1sze.szta1 tahna i ".>. 

A legegy,gzerű•bb al'koholn1entes ital a -szén·savval telített tiszta ivóvíz: 
a szódavíz. Ennek előállítási módja folyék-ony szénsavval n1a n1ár a JegszéJe
sebb körben isrne1 et-es .s r-ész,letei['e és hasznot hajtó voltára nézve bárrnel:---
szódavízgy-ár berendező vállalat ny·orntatványai bő utasítást és felvilágosítást 
nyújtanak. 

· Alkohol1nentes borok„ Az alkoh-0ln1entes bo1ok többny.i1e f1j.ss g:yün1ölc:.;
levekből, .esetleg aszalt gyün1ölcsből, ritkábban mustból :készülnek 

Alkohol1nentes ita1okhoz a friss .QJJÜmölcsök közül az alma, kö1 t.e, pösz~ 
n1éte, ribizli, eper, 1ná]na., cseresznye és szőllő használatosak. Az igen savan~ u 
gyün1ölesleve.ket vízzel higítjuk és cuk1·,ozzuk. 

A ki·sajtolt levet az-onnal ,sfe1iJizáljuk olyn1ódon, hogJ ás,,·.á,n.\·-vir.eR pa
lackokba töltve, \:ízfürdőn ·egy féló1án át 60---65 fokon nielegít..iük, 40-45 fokra 
1ehií.tjük, szükség esetén filt,1-áljuk ·s aztán újra pasztŐ1'izáljuk. 

A szénsavval való telíté.st a 111ásodik ·sterilizálás előtt Yég<•zzük. 
Alkoholnientes italok aszalt (JV-iitnölcsből olcsóbban állíthatók elő, inint 

a f1jss gyü1nölcsleYek. A for,galoi1-lban .levű i1alok lülu:v-0111óa.11 as;1,alt gyü-
111ölcsből készülnek .:\ __ z; aszalt gyii1nölcs-nél figyelen1:be kell Yennü11k az u:-.zalá:-; 
kövctkeztéhen bekövetkező vízve-szt0séget. l;,'")-- pl. 1 1 ész aszalt ah11a 5.7 fTiss 
ahnána;k felel ineg. J-Iogy tehát a friss aln1ából 75% \e,~-et kap,innk, úgy 100 rész 
aln1aléhez 16.5 aszalt aln1át kell vennünk. A„z aszalt g~viiniölcsöt anuy_i \' í:r,zpl 
öntjü;k le, ho,gy ez hebo1·íis-a s földuzz.adása ntú11 kézin1nlon1ban apl'Ó1a zuz
zuk, kisá.jtoljjuk, ú.ira áz1r.f-juk, vízzel kiPgészítjiik l00-1·a, aztán n1in1 a. f1isl'l 
g;y-ün1ölcsleveleknél J-eí1tuk, fjltrúljuk. Has-onlúkép<·n rlol-gozzuk föl a 1núsfaj1a 
aszaJtgyün1öicsöket is. 

Alkoholrnente~ sö1ök. _._!\z alkohohneni<'s .:-;i)l'ö-keJ 1_égebben a sö1 .szeszta1-
tahn,ána:k kiforJaJása. vagy forró 'íz.gőzökkel való kiűzése útján 1készítetf,ék. 
Eg··y mási,k :készítésn1ód az el ne-111 C'r;ieclt.' ize.s n1alátakivonat ko1nlóva.l való 
főzése, ú fokon -sWnsavval való telítésf:' es .'i(e1ilizálcisa, an1e]y Cg'Jébként, a 
fehé1jré.k ki ne1n kerülhető kiválása n1intt·, szé1porlasztás·sal, cenJ-rifug·úJás·sal 
stb. járó komplikáltabb mfü·elet. 

Ujahba.n külön]eg·es prjesztő 111i.kr-001ganizn1usüQcJ;:al készítik az nlkohol
n1entes sö1·öket, ig·y Pita~ Re'in1sban .a Yir,<)·~'POl'hól nye1 t Le11;C-Onostoc fUssi
Jiens-t m,ások a Rachsia -snav-eo]erLs gon1bat szahadahuaztatta1c alkuh-ohnen
tes sö;e1jeszt-és1"e és a n1á1· csekély szénsavf.nTtaln!IÍ l;•vct ,szénsavval telítik. 

GyÓgysz.ertári lahoratóriun1-bnn eg·yik n1óc1szt'l" Sf'lll alkaln1azhntó H)'C-

1 eségesen. „ . , , .. .. , · 1 
Pezsqőlinio1iádék. A pe,zsgohn1onadckat -- g·asens-e-oket - a ,szodav1z, i -

Jetve .szén.savval telített -ásvánvviz,ek k,észítésré1p sz.olg·áló készülékekkel ál.lít
juk elő, ~ég pedig úg-y ,ho.g.Y vag·y lnérőedén~r~kkel n~inden eg·:ve,~ iivegIJc 
külön n1érjü:k bele a Hn10111ádélevet vag·y ~·S-szenc1ai ·s azi.an 1negfelelo 11.\- on1as 
inellett a '.szén1sav~ al tcHtetf. \''ize:t, vagy pedig úg;,--, hogy a kész kc\'eré-ket 
szénsavval telítjük s nyo1nás mellett let-öltöget;jü-k 

A .lege.gy.szerűbb és legjobb gyü1nölcslin1011-ád~kat te11nészete:-; g-yü111ölc:?
sr...i1 upo,kkal (lásd 133-lJS oldal) ny.e1.iii,k, de, Sa}nos, a legtöbb pilos g')-'ll-
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mölcslé szénsa'' as vízben inegválf.oztatja színét ·S a f?gyasztók _kedv~lik a sa
vanykásabb ízt;, Ezért a lin1ontÍ;d~Y többnyire mesterseges-en festik s e1tromsa';'
val vagy· borJro-savval .savan:r1tJák„ , .. ..

1 1 
t 

Ig·en sok limonádé eg·yálta~~n ~1en1 __ t~t.al~az„te1n1esz,ete~ g;Y}lfilO cs eve , 
hane1n 1nesterség·es u u. es·sz.e-nc1aktol llJ er1 gyumolesszag.at es iret. 

_\ Jin1-ln1ádészi1upok alapj•áu1 fehércukorsziiup, ·s~ol0gál,, m.els:et 30 ·~g 
sü\·eo·cukor ?O ko· víz 5 k(l' k1 un1p]icuko1·ból (ez utabb1 a kiikr1'8tályosodas 
meggátlásá~; s~IgáI) főzŰnk. Főz.és közben szü~őpapiros _,vag,~alék-0~.at hi~
tiink a fol~yadékba 8 főzés után a szirupot po-~~t?dara.bo.n ~tS;ZUr':"~· !1-zzel. ki
egészí1.iü.k 50 k,g-1'a. E ·szil up a fenti esszenc1akkal li-mon,ade-gyumolcssziru
pokat szolgáltat 

Li1nonádé-szirupok, Edcsna-ra-ncs-szi.1 up.: 940 fehé1.szi1up, 
: 9 citromsav 1 b-0rikősav, 50 édesna-

.:\ H111Dnúdésziinpok ala1Jjá11l fehét- ! 1 ancs-esszen~ia, 0.2 ani1insárga, 0,01 
cuk-01·szi1up ;-;zoJg·áI, inelyet 3-0 .kg ·SÜ··: 111álnavö1Ö·S 
\rgc1,1.kor. 20 k§f vjz, f) .kg. k1:un1plici;i- jJfálna-sziiup:· 975 fehé1~zi1up, 3 b~I
korho~ ,<e~ ut_ohb1 ,a k~~1 !.stal") os~.d~s kősav, 2 hangyasav, 25 malnaesszenc1a, 
11'..e,7,g-atla~!ll,~l sz;olgal) foz~nk. Fo~es 1 rnálnavÖi'ÖS. 
kozuen szu1·opap11'H;vagda.lek-okat h1n- R'b. z· . - p· 96' fel1e'1szi1up 5 bor-t .. k , 1· J , l 'kl, J"' ' 1· -- i iz i-sziru , " · _ , , . 
nn a o ) ~lr e la " ,ozery, 1

J .an a, sz1 , k" . 30 ribizli-e8szenc1.a, 0.5 epe1"'" 
1 upot poszioda1·ahon .atszu1 -ve, vrzz.el; .?.~~"':' 
ki.eg'észítiiik 50 kg--1'a. E szirup a fenti: \·OIO·S.. _ .. _ . r.: .• :·anilia-
csszcuci {i kkn_J l i n1onúdé-o y-ii-rnölcs r;zir u- ! • TT a n1,l1a gu ~cu :~es.:co~ ~: •. ~;:, ga: ~u 'ele en-
JJOli af- :-;zolg·alt"ut tu1tknl'a, ~ ~1t~1 fehe1.sz11up es _ g 

1na11á'i~--„~;„ /'fi ~)80 fl Ji-é1 '-'Zii up, í.) dő n1Pnny1segu karan10loldat„ Hiss azt 
· ..._ "" "' · · ' · o ~ ·' 1 · 1 og· · ·1 vaniliaszörpbe mo:suszt eilrou1·~11Y. J,i n11anaszr-.sszenc1a, .:J aJan ~a, l -':i: ~ · , · , •• . kk 1 

l1nng-' at~tc1. 0-2 nnilinsár.ga, (Echt- is adJunk, n1~r:!· 9zaJta.l !1- ,szorp .so a
1 g·( Jb..) . kf'<11e1nese~h. IZ:U es 1~la!u lesz„ ~z esne; 

·· ('it101i1-~·ziruv.: 9!!) frlié1szllup. 1~ ben a van1hat1~~kturahol csak fehne ~; 
ci tJ n 111 :-;a Y. ~O ci t-1 (Jlll cs~zPIJ ri a, ] a ni Ji n nyiséget vesz~ll k ·s h~.J-yette 3-:-4 cbn1 
8<-1rg·a tinctn1a n1üsch1t ke\ eTnnk .a sz11up a. 
f~1ui-~zi1up !160 ff_•hé1szi1up, ~ cit- 1:VIég k~tünőbh,.a .sz_ilnl_J, ha 10-15 cs~pp 

10111..;u\ ;Jü epe1r·s;.;zr-ntin, 2 <-'llPI\"Örö:;. 'friss c-1tron1heJoln1at lS ndunk h-0zza. 

VIII Tápszerek konzerválása 

Í\0112(1 rrílá~ .. \ konzr•ryúJcts: Pg)··cs an~agok és ké,szíünén~ck, főleg 
~]{ l11Jl..;z1 i: k (lt .i \ a.i _g·:--·iin1öJes stb.) 10111lásáuak n1eggútlása. A l'onllást 
1nik1 oorµ;:111izn111:-;ok Oinklé1 in111ok) enzin1ek közren1ü.köcJé,séveJ. 1uegindu]ó 2]
\-itli·Jzcis (ho111lús. Plinú.lús C'l':ifdéK oxidúlóch'is. rothadás) okozza s a konz-01·
' ú lns lt;ll\ ( g·n n honi lást- <'lőirlézö ndkroo1 g-a1Íi%n1nso'k f('ilőclé-sének n1Pgnka
du l \ ozH ..;11 

'.:-\ szPl\t's Hll\agok ho111tii.sá11ak Jt1eg·g·útlái:;úra lPgúlt-alánosabban a liütést. 
iJ1l1 \"t' faq.11as-ztd~t és a hcYÍ16sí (60-112, 1 itkábban 140 fok) nlkahnazzák, 
t i11ellutl 11 l'Ízrlr·o11ó (J~~·záritdst (aszal1g' ii1nölcs) és füstölést s \'égül a cu.kro
zú.~f-. lJf ~ÓZáf\t .és a -sóhoz hason]c) hatású' Y"Cgyü]etek ihf'l\Zoesa\"<11:-;, :-;zaliciJ:-;avas 
sák. hr'n~n\T, 1o\":ihhú alkohol (2J-25%J hozzáadús<-it. 

.. -\ iloniliist okozó 1nik1·001 o·a11iz111u1sok főbb csopo1 tjai ;1 PPJJészg·on1búk. 
az { 1 je:-:í':h'.ígo11d1úk 0-:~ nz ú. 11. í'1a.saclógon1búk A ... veniiszgonihúk főtáv1ala.ial 
a ken) é1, az f'll)'\, :-;n it. liő1 stb. s -e .go1nb.ák sokke,d ellená)lóllhak, l~?int a~ 
e1 iesztőg·o1nbák: bonilás1'-'I Inl>ki.ik i e1Hlkíviil kellf'nH'1]pn -,..;za:g-l1, ,az ell,fnuk \~lo 
\écl0kezés t>llcnhl'n iµ;rn f'.g·yszPrií. ~~z el'jesztőg·on1húk fc,Jlodese fo!.<'g szen
hidr{dokhoz, cnkorfl;](ségt•khi_;z (Ja0Ynlosc, dPxii·os('., ina)tose) van ;kotvc, rne-
1:-.·tkhiil oxigént \Ollllnk el.. 1niúl1al az P1.irclós_ is1111'rt f_ol;\a1na~p _1ndul, l}}·Pg. 
Az !'l jp;.;z1őg·o1nhúk. az Pcet..;;a-..·p1-j·esztő kiYétr]e, Pl. c~ak1_.s l.~V<'g'O :i_elenieteoeii 
t< ll) p,-... znek. J·~z:zel cllP-ntéilien a hasadógon1húk ll'\"f.g'o .lH')knl t~pYe,szne.k s ~:z 
rllt•niik ,-nlii \édekrz-és sokszol' csak Yegyi nuyL!gok igen)--h~vetelev,el ~szk9-
zölli( Ui. J-Insadóg-01nbú.k okozzák a iej.sa\ as„ a í aJs.ava.s C'l'Jed~s~.' tC?VJl-hha ,sza
mosi" fp1·tőző betr,g·ség·eL n1f'lyek ellen az ~hj szer'i"·ez.e~eket v~do OJ_taso~ !1-lt~ l 
Jf>hPt~:.:é 0·es 1np0 ·védrni· ih 111ikroorg·a11izn1usok okozzak a fak ko1hadasat l'-> 
s kiilih7höző f~.iJ-úik ;~}fl~iil6 fokl'n tiJ1 t-éni) h1•\ ítéssel_ pusztíthatók el.: . „ 

_../_ konzr1 tálás e~·zltii.z('i é.s n1óds.:zcr( i közül ]pgfonto,s3;_bba.If a kov.e.tkezo_~: 
.1lkoholban clfrtrfá'I>. -\z: alkohollnl Yaló konzcT\'a]a:-; foleg friss g~n-
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möl.csök elta.1 tásár a 11:\ e1 alkalmazffist. A-z aLkohol vízelvonó 8 en1ellett enz-i1u
méTeg és csak 20-25%-os tön1énységben ha·sználható, n1ert tön1ényebbe-u YÍZ
elvonás folytán keményíti a .gyün1ölc.söt s oz1n0'tiku,s folyan1at.ok útján ízét 
is elváltoztatja 

As.zalá.s„ Az aszalást, mely lérnJ,„.egéhen a n1ik1001ganizn1u1sok inegélhe
t-éséhez szükséges, víz elvonása: zöldségfélék, gyümölcsök konzer,rá.1ásál.'a al
kalmazzák. Az aszalást: nap.on, 'szabad levegőn való szárítást kicsinyben, fó
leg zöldségféléknek konzerválá,sára haszn.álják. A 1száríti:ist aszaló kasokon. 
gyümölcsöknél aszaló kein1encékben végzik. A nagyiparban e ho,ssz.adabnas és 
vesződsége.s i11ód1sze1 helyett a vákuun1-üstökben tört-énő be.szárítást alkal~ 
1nazzák, főleg gyün1ölesök, zöld hüve-lye.sek és leveis'be való zöldségek (Julienue) 
:konzerválásá1a .. A„ g;yün1ölcsféléket~ hogy ép foT1nájuk in·eg·mara-d,ion, szitrítás 
előtt vízgőzzel fe11ágJ'ítják. ~-\z aro1nás .auJ agok egy része az íz ro"\-ására. a 
vákuu1n-os n1ódszer a1kaln1az.ása inellett is veszendőbe n1egy. 

Be.szárítá~sa.l szokás konz.e1 válni a cukortartahnú gyü1nölesökö11 kí viil 
az enyv- -és fehérjeta1 taln1ú anyagokat, J1alakat, húsncruűekei, tejet, vajat stb. 
Na.gy-obb nehéz.sége.kbe üt1köi-ik a bu.r_qon.JJa beszárítása, n1ert ennek ken1.é11J ííö
ta1·talina e1 ősebb he-víté-snél elcsirizes-edik és ízletessége inegszÜnjk, Ezé1 t a 
bu1gonyát előbb vékony le1nez-ekké ,szele-telik s 2% séisav1artaln1ú Yízben félig-
1negfőzik, iniáltal a ke111ényítő könnyen beszá1·ítható dextrinné alakul át. Szii.
rítjuk ú.gy is , hog·y n1-egfőz.ött és há1nozott burgonJ át szitán á1.p1éi':iel"\ e. a 
pépet forró fo1gó acélhengerckcn porrá szárítjuk; a por "\-Ízzel föllág.\ íi\ a, 
elég ízletes. Beszárítá.ssal toJásokat is ,gzoká:s konze1 ·válni; a Yákuu111-üstö.khca 
nye1t ter111ék: sárga po1, n1elyet ,.endéglők toj:ástésztákhoz ~ nuÍ.s ételeklH ~ 
használnak. Halak -beszárításánál azoknak 70-80%-nJ'i \'Ízta1-taln1a kh. l6?·ó-1a 
csökken. A vajn·ál annak 111e.golvasztá1sa után a \izet kifőzéssel távolítják ( 1 

Bcsózás„ Sóspá.c.o(ás .. „~\. sót főleg hús -és főz-elékek konze1 Yálá:s.úra ha:;z
nálják. Húsnál a sós pácolást házlla.g ho1sszabb áztaf:á,ssal (sonká!1ál kh _30 
nap), a nag;i·jparban a p.ác befecskendezésével, rövidebib idei1g v-égz1k .. J_..egcel-
1·avezetőbb az eYakuált edényekben való bepácolás „A„ só 11e1nesak ,.1_zet von 
el a húsból, dc az oltható részeket is kivonja abból •S a páclé kb. 1% 1ehé1 jét, 
3-4% cxt1akt anJ."a.got é-s l\:b. 4% kálisót és 0.5"-1

1• foszfo1savat ta1taln1az a)1ús 
tápertékének iovásál'a; csökkenti a vitan1inta1tahnat is, n1inek kö,·etkeztebtu 
a pácolt hú.s állandó fog~asztása sko1butot stb. szokott okozni. A„ pácolt hús 
dobozokba p1éselvt'· s légi-ue11tosen clzá1va hat{u talanul iartós, clp tartól'i.súgüt 
húzil11g füstöléssel szokás I1ÖYt'lni, anli í~Jctrs1ség(~t i.s fo.kozza .. :\.. sóspú.colúst 
a főzl lékek közül f'őle;.r zöldbabllál, káposztánúJ, ub-orkúnúl aJkahnazzúk. tiibh-
11:,-il t' SH"\'anyú Cl jc.;z1l~s:.;eJ koinhiná]\·a. 

Fag.l}as.ztás„ „:\ lnikrool'ga11iz111nsok trn;)·él".lztése és sznvo1odúsa bizon~ ns 
hő1uérséklrtl1ez ,·an kötYe s ala0so11~ hőfokon fe1n1akacl. _:\. konzer"\'Hb'i:., Jtg
eg-ysze1 ühh n1ódja 1t>hüt a fag;,.--nszló:~. 111elye1 főltg hús11e1nÜ('-knél Yt'SZ!Jt·k 
igénj·bö. _:\_ hütés JJH.!.?..\ lHn1 2-3:i fokl'a, jJgg:-. ú1 tóg·épe_k j,g·én:vhP\ ételé\ ( l tör
ténik. 'T-ojásokuál a hütésnl~k a +2--H fokot llPJll :-;zabad n1eg:halad11i. u1e1 t 
ellenben fölrepeclnek }Jor11ú/ nz t'CPisn"\a!-i Pl'jl·dés 111ú1 10-12 fokon \·nln ( l
ta1·tással is teljesen kizú.1 hato. 

Füstölés„ „·\. flisfben le"\Ő e,t;'é:~i 1Pllll0krk köziil H :k11ozot fa('Cl'te:-; HOJ'-
1naldehid igen ;jó konze1 \'álószt>1_ck. _.,'\_ .kén1·é11.\-ht>11 valo füstölés lllt'l.Jett u !:t·-n
t-esiparbau -sze.kréu.\·es füstölö-J.;:a]~·húkuL hasznúlnak Fiistölésnél a hüs fL1 lii
lete be is .szárad, anli az ( hnl'tha1ú~ú-g·ot toko:t:za„ _\ húsfl ldolgozó 11;1g·~·· 
ipa1ban faccetteJ ,-aló bedö1zsölé:-:sP] -:.;í',ol:ós ;i fiistiilés idejét uHgTÖYidít( i1i 

Kolbászá1úknál a ható-sági tilahnak ellt-'11é-1t közhnsznúlaíú :1 "\t-g-~i konzi 1·

váló anyagok: ko11z-c1 váló sók ha:-;ználata is„ 
1}felegítés„ A n1c>legítéssel 'aló konzer"\ úlús ht-lo11 asz1o11 ko11zt 1-\ t knt ! 

135 fokra ·ya]ó huza111osabb n1p]cgítés:->e] 1ört.énik; bo111á/ nr- u n 1n1szr,_í1·izú
lással: huZ'a1nosahb jdejg 50 fokra he\Ít1__>:-:!-iel é.s .g:yo1·:~ lLhíité:~sPl: '<.Ú/'11(>/ aí': 
ú. JL tinda:lizálással i.sniételten Zrü--;55 fokrél ,-cdö fl linp]pg;ítéss1'l; u f('_i11él 
50-6(} vagy 70 fokon való ]Hlszt(írir~álással \-é-grz.hi>tó (;yii111ü!c·\ijf,11él {J('J{)tfck 
kész(fésénél hevítés 111-ellett vízelYonást is .szoká:s ig·én:-, be\ l lllli. nini l'nko1 hoz
záaclásáYal é1hető el; az jg-énybevett fölfo1·1alás azonban H g.\ ün1ö!(~sök ízét 
i-s lénye,g-esen inegválioztafja s eg)„es e·setekbe-n elpusztítja 11;.:; az<rkhan lé\·ő 
vita1ninokat is (ugyanez az -esel forog fenn .a liúskonze1 \'ekné-l j,s). 

SaDan11ítás„ .\ levegőből leülepedő teJsavbakté1 iun1ük n1egfelclő tiip
an~aghoz jutva, tejsa"\'as erjedést okoznak 18 ezzel kapcsolatban elölik n 1nás
fajt-a bakté1iu111okat, a11lil1-rz a ke-1eikrző sav i,S Jioiz-áj.ú1nl. ,:\_ fol1antat !.!'~vor
sabb 1-efol;i."ását káposztánál a hordónak koYás-sz-al való bekenésé\pJ.. nh,01 kú-
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nál ken·yé1da1-abok h-ozzáadásával ,sz<0ká,s előse.gíteni. - Swkás a hú.st i1s leg
inkább Né111etür.szágban rövidebb időre tej15.a·vas !közegbe: savanyú tejibe he
lyezve, konzerválni .. - Eeettel való konzerválás1t kenH~ny húsoknál, fűszerezett 
szemes főzelékekmél (nlix.ed pickles) szo'ká:s igényhevenni.. A jó eredményt a~. 
edényzet légn1e:Jites elzárása biztosítja 

Vegyi konzerválószerel.„ \T eg--yi konze1 Yálóanyagok, konze1 váló sók 
igénybevételénél Jeglényegesebh követehnény azok álla·ndó hatása és ártaf„ 
niatlansága„ E köYctehnén~ e.knek cisak igen keYés anyag felel meg és az ár
tahnatlanság· te,kintetében fenf,orgó szi.g;orú követelmények a régebben h&sz
uált konzerválóanJ'ag·ok legnagyobb r-észéne_k betiltását e1.ed111ényeztkk; így 
a rSzalicilsavét i-s, n1ely egyike a legkitünőbb konzerválóanya,.goknak IS na
g·;y-obh lllennyiségben, állandóan fo.gyas~tYa, sen1 ártaln1&s az élő ,szervezetre,_ 
A hórsa,,- bélzavarokat okoz, vnla1nint a for1nalin, kénessav és az ehhez 'közel
álló konze1válószcrek i.s„ Le1gá1rtalm.atlanabb a benzoesav és fahéj.sav s telje
sen á1 tahnatla,nok az utóbbiak ·SÓ-i is, pl. a közha-sználatiú ná-tríu1nbenzoát. 

.A feuforgó tilalmak1a. t'aló utalással az eg-J,es anyagok konz.erválásá1a 
fo1g«Jlo1nba került konzreválószereket é-s -eljárá,~oka1 betüsorrend·hen a követ
kezőkben is1nertetjük: 

Bor„ „:\. palackokban való konze1yá]ás, pas·ztő1-izálás út_ján cisak a vö1ö~ 
ho1 oknál alkaJmazható .s .az 50------00 fokra való föhn-elegítést 12 f.okra való 
gJ·n11".l lehűtés11ek kell követnie. Fehér hor,oknál a föl111elegíté.s 111{'gzav'a1odá~t 
és utólagos üledékle1akódást okoz is ezelknél a pasztőrizálást különleges gé
µezpttel .sz-oká.s végezni, 1nelyne.k igénybevételével inegti·sztult pasztörizált bo1 
fol~· ik a teljesen ti-s-zta és 60 fokra föhnele.gített üvegeJrbe, amelyeket azut,án 
Úg'J kezelne-k, 1nint a vö1ös biQrokat. !igen jó konzerválószere a borokna'k 
;}%-os alkoholos sz.aliciL-savoldat. 1-2 kcn1-,ie egJ-·- 'litrer b-orra. 

Ecet. Ecet konzerválása ugJ'anoly n1ó<lnn végezhető, n1int a bo1.é: szali 
cilsavból .eleg-&n<lő 0.15--0,.2 g 1 literil.·e, aYagy 0.{)3 ,g élesztő. 

Gyümölcs. Gyü1nölcsö.k konze1 válását azok kivál-01gatásnak kell lneg
előznie s csaiki.s a 't,cljesen -ép, zúzódásn1entes, ;SÍrI:nafelületű .gyü1nölcsök tart
hatók cl ho,sszabb ideig. A legegys·zerűbb és legbiztosabb eltartási 111ód ,j.ég
pince inclletti vag:y n1ester·s-é~esen hűtött hels iség'ben ,kb. 5 fokon· való eltar
tá8 C-élravezet a ,gondo,s kiválogatás után sz·aHcnsavtartahnú .selyernpapir-ba 
való cson1a.golás s .száraz po1lyv.a va.g·y ha:s-onló anyag közé való elraká·s. A 
20~-2;)%-o.s pálinkába f'lrak.ás konzervál, de a g:-,· ü111ölcs ízét lnegváltoztatja. 
](p,éshé \illtor.b,1tja az ízt 1 litc.r víz, 3 g szalicilsav, JOO g cuk-01 .fölforralt 
~s ±0 fok1a lehütött oldata, ine1;\be ikö1tét, al111át, cseresznyét, e.p1et szofoá,, 
111 akni, ';aJanlint Jnegerjesztcti u\Jo1:kát is„ Sz6llő eltartá,sára e foJ:yadékban 
inég 2Di1;i eukrot kell föloldani. 

1-!ús. I-Iú,-; konzerválásá1a íagyasztús n1ellelt 136-J4{) foki a h-0,ssz.abb 
ideig' he,:ítést, füsJ_ölé.st és konzerválósóval Yaló hedö.rzsölést alkahnaznak 
llycn hú,:-ikon7.RI y{dósók pl.. a következők: 

~111.~(1aliau 'ia.ll· 6 kollJ·hasó, 94 kris
tal,os bó1ax. 

Jiarrnenit.: 60 kon".) hasó, 50 bó1sav. 
J1crlinit: 5{) kon;i·hasó, 20 bórax, 30 

kúliu1nnit1 át 
13oroq/vcrrin .:· 6 hói.sava.s, 10 1 ész gli

c: (~l'i n ne] 'porcelláncsészében \' ízfür dön 
130 fok.ou 10 rész1 e bepá1olog·tatunk s 
1ne]e.gített üveglen1ezre öntünk. Az 
anv-ag 2 iész alkoholban 12 rész víz
helt oldódik. Auató111iai készítmények 
é~ g·yü111ölcs künze1·válására 11s hasz
náljúk. 

e hron1.o sot .: 60 11át1 iun1bi.szulfi t, 40 
n<-i.t1iun1szulfát keveréke vörösre festve. 

]{onz('J válósók: 35 kon} haisó, 35 ká·· 
liu1nni.trát, 30 bór.sav (Janísch). Ha
sonló összetéi.elü a Ga,use-, Liesenthal~ 
félék €s az ú. n„ W agen-er. 

b) 80 konyhasó, 10 salét10111, 10 sza
licilsav I-Iús bedörzsölésére, háztartási 
céJokl'a Fölhasználás.k-or a h{1st hideg 

vízzel leöblítjük. e) 10 bó1sav, 15 ká-
1iun1nitrát, 75 konyha.só (Heydrich)„ 
d) 10 bórsav, 10 kon,·'lrnsó, 10 kálium
nitrát. e) 4-0 ·bórax, 60 bórsav. 

11--fa:gdebu.rgí ko-nzervsó.: 4ú bór-sa\··, 
4ü bórax, 20 k-0nyha1só. 

J.l1ayol, budapestí húskonze-r válószer. 
Alkohol, bórsav és 1szal1niák,só keveré
ke (Than). 

A1eat preserve· 25 konyhasó, 100 
nátriun11szulf á1„ 200 niá triun1 bi szulfit 
E kevei ék 625 \ízben oldva, rnint fo
lJ·adék js forgalonrban van. 

1l1in,,erva lwnzcr-válószer.: 25 k-onyha
só, 4-0 nát1iurnszulfát, 10 nátriun1'szul
fit, 20 bórnav 

„Praeser11"-só: 5 konyha,só, 10 nát
r iumlrnrbonát, 85 bórax. b) 30 bórax, 
60 káliumnitrát, 10 konyhasó. e) 30 bór·
sav, 30. konyhasó, 40. káiiurnnitrát. 

Sozolíth: a Chro111-osot-hoz hasonló· 
konzerválósó 

• 
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Keményítőpép keményítőcsiriz konze1válás.á1a: 1000 g csi1i~hez 1%-os 
cinkkloridoldat 50 g-ja .a ragasztóképes·séget is fokDzza. 

Kolbász. Kolbásztöltel<\k konzerváláJsára: 1 kg koföásztöltelékre 1%-os 
foimaldehidoldat 5 g-ját használtáik, melynek alkalmazása iifos. Legelterjed
tebb konzerválási mód a vízelvonáist is eredményező huz:an1osahb füstölés. 
1 kg kolbásztöltelékre Dieterich a következő konzerválóp&szta 30 gim-ját (egi
evőkanálnyi) ajánlj-a: 30 salétron1, 25 bórsav, 45 glicerin. 

Must. Must konzerválása literenként 0„2 g szalicilsav alkalim.as, mely az 
erj_e_dé.st egy évre i1s megaíkadály-0zza; néhány hétre va.Ió k-0nzerváláshoz ele
gelldő literBnként -0 . .l .g .szalicilsav„ Az igy konz.erviált •n1ust erjedésnek indul, 
ha erjesztett must üledékét, v.agy erjedő újbort adunk hozzá .s kb. 20 fok me
legen' tiartjuk, ~1:egakadályozza az erjedést mu,stár]iszt hozzáadás-a -oly meuy
ny1ségben, hogJ~ az .a must ízést észrevehetően meg ne változtassa. 

Tej. Tej konzervállására literenként 0.2---0.5 g szalicilsavat szokás 
igény bevenni főleg az édes sajtok előállítiáisár a szolgáló tejnél, n1elyből. nent 
avasodó va.i 'is készül A s:ajt éTése közben a hozzáadott szalicilsav tel:1esen 
€1bmulik. 

Tojások. A tojáskonze1 váJ.ási eljá1ások legegJ.sze1 űbb módja. az, iuely 
a háztartásban haszn.álatos: a tojásoknak papir-oSba, leginkább szűrő- vag~ 
selyempapiro.sba '1aló cson1agolása, V1agy az, am-ely a ,kere:skedelep:1ben leg
inká•bb használa'Lns: a rövidre vágott -szrulma-szec-skúba v.aló 'helyews. Szalnta 
helyett h1asz11álnak n1ég hon1okot., ha1nut, korpát, fas·zénport Ez eljárá.sok 
inellett a. toj.ás·ok csaik rövid ideig tarthatók el. Éppen így nen1 yezet céh.a az 
ola.ijaI„ gun11nioldattal való bevonás 

Legcélszerűbb a tojásokat e1lfrbb kénsavaR vízbe rnártani, vag~ 111agne.
siu1n-calciun1,s·zulfát.orlda.t.ban áztatni s azután 10% vízilvc.g.oldatban (30 liq_uor 
natrii ;salicj·ci, 70. víz) eltartani 

Szokás ·a tojá.sokat. inészvízben is elta1 tani (n1eszeze1.t tojások). 
Mielőtt a t.oj&sokat a inészvízbe beletesszük, 11~,raffinulajja.J von~u.~.;: .be 

awkat, a1ni célszerűen akkép történik, ho.gy pl a to1asokat a k.onzerval0 fo-
Jy1adékon úszó pa.raffino]aj-riéteg·en ejtjük át. , . . . 

Megjavították ez eljáirást azáltal, hügy a i~1eszteJh_e,z annJ-',1 konJ.-_J;aso_t 
.adnak, hogy a folyadék faj.süly~ -o!yan l~gy~n, 1111~t .': t'D)_as fol"ye1:r--ony ieszeL 
Ez.ált'al ineggiátolódik a fo'l:•!'"adek atszivarg-asa a LOJasheJ porusa111. 

Használata.s még egyénlő 1nenny,i•ségü glicerin és víz ikeve1·éke, 10 ~zá
za]Jékos vízüv-0goldat hozzáerlegyítésével Sőt jó eljárásna:k biz-onyuJt a kahnm 
hypermanganicun1 híg, v.izes o]datávail történő kezelés. „ , 

Dersch a t.ojásoknak a következő oldatb·an való eltartásat ajánlja: 5 
glice1in, 25 alkohol, 75 víz, 9 szalicilsav 

'J.1oj1á1sok konz.e1 v.álá.sa Sozolith néven nát1iu1111biszulfitet is hoz.tak fo1-
g alomba. " . , 

1 A tojások n1egvizsgá;Já,sáJa a következő _.elJa1as·ok haszna atosak: , 
:B~1iss t.oj,ások 5-10. százalékos ikonyha.so,s oldatban azonnal a ,fe.ne.kJP. 

szállnak, n1íg az ö1e,gebbek, kornk szerint, a felszinen v:agy a folyade.k b1zo
nyo,s 1na.gass1ágban ú1sznak. . 

Megiállapítható inég a taj.ás-ok. ~lJa1~üt.a a~k,9nt is.~ h~ i:zokat fe]hasznt:~
lá..suk eJőtt rázogatjuk. A f1iss toJas razogatasara 110,tyoges ne1n erezhcto, 
n1íg- ör.egebb tojáisokn:ál a löt:vö~és a tojás k.orá.na.k .a1:.á1;iyá1b~,n er~,sebben 
vagy ,gyeng1éhben érezhető. A toJasok Jomlottaknak rn1nos1tendok n11ndazon 
esHtekben, midőn: _ , 

a) azok áteső fényben foltokat mulatnak, vagy pedig elhomalyosoclottak; 
b) a léo-kan1ra a toj·ás nagy 1é.szét e1fo.g~].a]Ja; . 
e) a fehérje z;ava1os,, a .sárgájával keveredett és a kocsonJ· ás fe'hé1Je he-

h enként a héjhoz tapad; .. 
d) a tojás 5 száza.lé.kos •sóoldatban úszik s ne1n me1·ul el. 
Vaj„ AZ í1ósvaj avasodása tejsav- és vaj.S'av~iépződéssel ka:pc.~ol~t~os; ~z 

avasodási ter1nékek kimosására 0.01-ű.03%-os szahc1lsavval valo ohl1te8t_, 1 l
letve ös.szeg·yúrá.st szokás igénJ-~bevenni; konzerváló sze1 ül 1 kg vajha a szük-
séges mennyLségű sóval összcdör,zölt 1, .g szalici!l,sayat, toyább~ ?% ·S~alic_il
savat és l g .glicerint tarta,lmazo forro oldatba inartott es sza11t.ott Jtatos
papirba vagy vászonba történő cson1a.golást. . 

Zsír„ A z.sír avasodá,sa glicerinné és szabad zsírsavvá való bon1lás, enz,1-
mek közreműködésével. .A.z avas·odás meggátlá,s.á1·a a vízn1entessé Yaló főzes 
vagy kg-ként fri.gg f<lrró oli,naO'lajjal eldörz.sölt 2 g szalicil1sav hoz7Jáadása 
használatos .. U,gyanily mennyiségű szalicil.sav az olívaolajat is 1kitünően kon
zerválja abban legnagyobbrészt feloldódva 
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Függelék. 

Drazsirozás„ A d1azsi1ozás szó eleinte kizárólag cukorral való bevonást 
jelentett. .Később a cukrászipar és a gyógysz.erüzemi technika áltaJánosaibb
jelentést ad.ott neki, a1k.aln1az'\ffin minden -olyan esetben. midőn valamely belső 
inaghól az úgynevezett corpu,sból és egy kfil,ső burkolatból ·álló készítmény 
úgy keletkezik, hogy a buTko1at forgás közben ikerül IJ.'·á a corpu-sra. 

· A drazsék j,gen el vannak terjedve a for,galomhan. Elié.g, ha a közismert 
sokszínű cukor.gyöngyökre és cukortoiásokra, meg a menth-0ldrazsékra· és a 
kis :nonpa1ei1Iek're. gondolunk, vagy a fénylő es·ok-01.ádékéreggel bevont man
dulákrn 

lt .n1ode111 <l1az.sjszta leglé1ryegesebb szerszáma a d1-azséüst, egy f~rde 
tengely fölfelé néző végén mflgerősít€tt, nyitott, forgó dob. (L 108-109 .. abr) 

108 ábra Drazséüst göz[üléssel 

Az üstöknek a nagysága és a.ny.aga a munka te1mészete sze1jnt változó. Lágy 
cukordiazsékhoz a legnagyobb üstöket használjuk, melyeknek külső átmérője 
131 m sőt ennél nagyohb is lehet. Ken1ény drazsékhoz, valamint gyó.gyszeré
,szeti muILkálatokhoz 95 cm-nél nagyobb átmérőjű üstöket nem használunk. 
Ugy ez-ekhez, valamint a osokoládédrazsékhoz vörö,sréz üstöket használunk 
mí.g fény-bevonatokhoz (ezüsttel, .aluminiu1nn1al, ,stb.) való bevonások·nál üveg
ből kéiszített üstöket szerzünk be. A vörös1 éz Ü·stöknek a fordulatszáma 18 és 
26 között variál a 1nunka te11né.szcte sze1int. Az üvegü,st rendszerint negJrvenet 
fordul percenként. 

Modern gvá1akban a d1azséüze111 Ievegőfuvó be1endezéssel van ellátva 
1'1.inJ.en üsthöz ·két cső vezet, az egyik hideg, a n1ásik n1eleg levegőt szállít 
A csöveket különböző munkáknál, különböző nyílásokikal, toldalékokkal lát
hatjuk el, 111e]y-ek 1nás és n1ás 1nód.on fújják rá a levegőt az üstbe1n gura1ó 
corpusokra. A légfuvó be1endezés 11enic.sak a rnunkát gyorsítja meg, hanem 
azt p1·ecizcbbé js teszi, a d1·azsiszta .iohbau a 1rl~zébeu tartja az egész művele
tet, sőt inegvan a lehetőség nélia hizon.\ os hibák Jro1·1igálásá1a is. Szük,séges 
n1ég a 1uu1ikához, néhány e111ailozott edé11y az oldatok elkészítésére és szűrők 
az.okna-k n1egszűrésé1e, azonkivül néhún~ kisebb eszköz, ndnt kanalak, lapá
tok. sziták stb 
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A draz.sirozó n1unkák általában a következő esopo1 tokba oszthat&k: 

1 Iá.gy cukordrazsék, 
2. kemény cukordr az.sék, 
3. lágy 0sokoilldédrazook, 
4. félkemény csokoládédrazsék, 
.5, kemény cookol-ádédrazsék 
6 speciális drazsék Oikőrdr azsék ), 
7. fémbev-0natok, · 
8. piluláJk készít.éi;;e dr azsiéüstben. ~ 
Cukorfőzés„ A legtöbb drazsé készítésénél többé-kevésbé sű1 ű cukor

<>~,d~tr.~ van ·szük,ség. Ez-t az oldatot az egész.en fehér drazséknál, a legjobb mi· 
nosegu kocka- v-agy süvegcukorból készíti&, míg a többi0knél megelégedhe
tünk közönséges kristálycukorral is. A cuk-0roldatok főzésére a m-0dern .gyári 
üzemekben többnyire vakuum-készüléket használnak (1. lfü. ábra). Az oldat 
.sűrűségének a meghatároz.ásán·ál, a d1·azsiszták ·Si a régi Reaumur-fokoknt 
haszn·álják. A cukoroldatra vonatkozó általáno:s tudnivalókat l a Cukorfózéi:> 
-0ímií_ fejezetben 

109 ábra Drazséüsi (Lehmann D1esden) 

Lá,gy cultoldrazsé/(, A cuk1á,szatban haiszllált cuko1 di aZsé,knak es:ll.;1H'1ll 
tp-inde~yi.ke ebbe a kategóriába tartozik„ A lág:• drazsékhoz vnló c~nko1oldat 
ugy ke-szri1, hogy k1istáJycukorból 32 fok Bé erősségű szirupot főziink é-; e11-
nek 

3
/:. részéhez 2

/:; rész burgonyaszirupot ke) erünk. _A_ corpusokat ezzel az ol
da~t~l n-edve~dtjiik és egyenl<etcs bevonódás után fi11onn a szitált cuko1 po1·1al 
szorJ~k„ A~ .~~egendő ,na.gyra növeke,dett drazsét azután ugyanabban az üst
ben fenj e.s1t,Jnk o]y1nodo11, hogy 1keves butyrun1 cacaoval kP'\ cl't \ iaszdar abo
kat ,dobunk IJe)e a~ üstbe és az egészet tovább hagyjuk fnt11i a kifénycsedésig. 
jl Iag~ .drazs~k ~~nyosítése igen könnyen n1egy, de épIJ1_'11 ol.\ an kön11Je11 el 
is v-e,sz1t1k a fenyuket. 

J(ernény drazs~k„ f\, kc1nény cukor ch azsék tiszta enko!"ból készült oldat
t~l 9uko1p9r,~al yal~ s,:-~rass,al, ''agy anélkül készülnek. Az előáJlításukia szol
g~Io <ll'azse-ust a;Ln1ero;1e azert. 11e1H lépheti túl a fentebb en1lített 95 cn1-es htf
tart, n1ert ezen tulp1cnve, az.~ niunkániíl ~%oká:->os pe1 cenkénti 22 forduiatsz{un 
m-ellett a n1a.ga.sbol Iezuhano d1az::.;ék pg~ 111ást i_is~zetörik. Ha 5 kg cukorból 
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és 3 kg vízből n1egfelelő óvatosságg·al ·Szirupot készítünk (ha&onlóan a gyógy
szerkönyvben előírt syr. simplexhez)~ akk,?r. a:; átlagos pi~nkákhoz te;ljese,n 
meg·felelő oldatot kapunk. Ha nincs levegofuvo berendewsunk, akkor altala·· 
ban véve minden n1unkához egy-két R. fokkal -sűrűbb ol~atot kell főzni.. rr~r-
1nészef.esen n1inél sÜTÜbbr-e főzünk valamely oldatot, annal f·ok-0zottabb me1·
tékben kell ügyelnünk .ar1·a, hogy főzés :közben a. cuko~ :ffiBg ne barnulj„on. A 
SZÓT.ás céliaira -szo1g.áló cukorpo1 t v.a~· tisztán hasznal111k, vagy felereszben 
a.n1ylun1 il'iticivel keve1jük. :Thiiindkét esetben 1-egalább i·s 1{10-as szitát h~z
uáJva a por-0k átszitálására .. , A kemén~~ drazsék leh.etnek tiszta cuk<0rdraz,sék, 
ilyen pl. a n1e-ntholdrazsé, ilyenek a kis nonpa1,eillek, vagy lehetnek gyogy
sie1 es cl1azsék, n1ely utóbbi e-setben a 00TPU·S egy pi1u1a, va,gy tabletta 

\ inenthold.razs-é .co1pusokat régen úgy készítették. hogy az előí1 t alkat-
1 észekhől kemény tésztama·sszát gyúrtak, azt 7-8 111111 átni.érőjű .szála:kká pré
selték s e sz,álakftt a Paul Frankc-gépen toj.ásalakú darabokká vagdaltáik szét 
A corpuso.k ilymód9n való készítése, költs-ég0s lévén, azo,k~t újab~ban tablietta
O'épf'n készítik. l\. kesz 111enth-0ldrazse corpusoka t a dr a~se-ustbe t•eve, 22-es for
du!n t szán1 n1ellett 85----86 fokra főzött cukoroldattal nedve.sít,jük 111eg és annyi 
cukorpoTral Rzórju~, .~n1ennyit a co.rpusok épp-e~, fel tudnak ve1~ni. H.a van le
Yeg'őf úy-ó berende~suruk~ akkü1 telJesen ,el:egendo. a 84 f~~9s ~zn;u~: Ehb_en az 
eset Len a légv-ezetekr-0 e.gy 'eITT-„enes, egeszen nyitott ,szaJU fuvocsov~t illes,~
tiink .és kellő n1'ennyiségű sziruppal 111e,gn-edvesítv-e a corp~sok::i-t, azo1;n,al eros 
1P'\'Pg·őára1not vezetünk be .. A. tel,j.esen nyitott cső a levegot minden iranyban 

110 ábra Vákuum-készülék cukorfőzésre (Volkmar HB.nig & Comp Dresden) 

~zéi-fú-j-ja, Íg) 11e111csak a co1pusok .sz.áradnak .gyo1 san,, h?--nen1, az üst fala ~s 
iövid idő alatt heYOJJÓclik cukorké1eggel. Ha ezt az e1Jarast iketszer vagy ha-
10111szo1 is1nételjiik és az üst falán egyenl.ete·s és ,elég vasta.g cuküTkiéreg ,-au, 
akkor az; előbbi fúvócső helyére egy alul ke·skeny rés.s.é szűkülő csöv-et teszüI1Jk, 
a1ne1:y en kel"esztül meleg' leveg·őt á1 an101tatunk be. Ugy.anekkoT megkez.d~et.~ 
jük a szórás8al Yaló bevo11úst i8 . ..:\ corpusokat valan1ivel nag·yobbmennJ;iseg:~ 
szi1uppol ncdvcsítjük, annyi cuko1 port szór~nk i·á, h.ogy a_ co1:pusok. par k.o
rülfo1 o·ás után 111éu kissé nedvesek .n1aradJanak. A drazs1roza.st in1ndadd1g 
folytat'ink j}yen iuÓdon, n1íg a tlTaz.sé~ J\ellő nagysú,gúra nem ·nőnek;, ·4- i,;ége
fel-é tiszta cul;;:o1 szil uppal adunk rá n.ehany,szor burkolatot. A levegofuv.o he-
1·endezés hián' áhan a n1unka ·elej.én az üstöt feltét-lenül inelegíteni kell, mert 
enélkÜl nEnt kt-1Ptke~ik .eg,ye1Jletes 1k~1·eg az ,üs! ~alún. Az üs~ p:ielegítésével 
eg:y idcjü]eg' külön 0,g:i.T erós Bun.sen.lang .seg1tse,gevel fe]n1eleg1~Juk az~ a ~e
]yet, ahol az üst a tr-ng·el.l:yel ös·sze van ~apcs.olv~: ~a .a cuk9rk~reg mai n1.1n
dcnft'lé ro·y-e11let('se11 va,stag, a'kko1 Jeolt,Juk a gazlang-okat es u.gy foI~ tatJuk 
to\ áhiJ a Mdrazsirozást.. lviidőn a szórást abbahagyjuk és tiszta cu~orsz11·uppal 
ch az~i1 nzunk tovább, akko1· újból szüks·é.ges a:z ü,st enyhe n1elegít0se. 

Ha a cukr-ot túle1 ősi e főzzük, ·akili:o1 az üst falán k_-épződött_ kéreg idő~1-
kin1 ]('törrclr-zik s a ]('tört Jészekből apró co1pusok keletke~n-e]l:, 1~1e]yek so~
szor 1 ú i.s taparlnak .~ d1azsékra Ilyenkor az üstöt 111e.g e11 a1I1tan1, a drazset 
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fil,gzedni, az üst belsejét kirno-Sni vag·y legal:á,bb e1ősen ledö1z.sölni, a cukor
oldatot megfelelően hi.gíta.ni. Ezek után a drazsiroz.ás -tov-ább folytatható. 

A nonpareüleknél a c-01pus aprószemü krirStálycuk-0r (az úgynevezett. ho
mokcuko1). Ezeket ti.szta cuk-01sziruppal vezetjük f.el mindaddig, míg a kí
vánt n 1agy•ságot el nem éri. Munka közben állandóan vál-0ga:tjuk őket külön-
böző nyílású ro.sták segély.éve}, hogy egyenlő nagy-s-ágú golyócskákat kapj11nk. 
Pilu1áíknál és tablettáknál az első bevonást n1ucilago gun1mi_ arabici és híg· 
cuko.rsziru.p keverékével végezzük, ut1ána a 1nagyobbmennyiségü hófehér tal~u.:. 
mot szórunk fel. Ezt az eljárást n1indaddig folJ" tatjuk, rní a a talkumos be
vonat teljesen egyenletes lesz, ekkor cu,kor1szi1uppal és cukorpo1 ráiszórásával 
folytatjuk a drazsirozást, melyet végül tiszta cuk01szirnppal fejezünk be .. 
Meg kell jegyeznünk, hagy a tabletták bevonása akkor sikerül a legkönnyeb
ben, ha a izbletták nem teljesen laposak, hanem cliscos alakúak.. A kész dra
zsék fényesítése úgy történik, hogy az.ok,at viasszal kikent üstbe tesszük és 
mindaddig for,gatjuk, míg lki nem fényesednek„ Szokás úgy is eljá1ni, hogy az 
épen B1készült, még az üstben forgó dI azsékra, iniután azokat előzetesen test
hőmérséklet.re melegítettük, kg-ként 2 .grn1 butyrun1 cacaot adunk és mind
addig hagyjuk futni az üstben, míg kifényesedne:k. Ekkor cukor szi1uphoz 
12„5%--nyi burgonyaiszirupot adunk s e keveréket a co1pusokra öntjük, egyide
jűleg nagyon kevés a1nJ:·lu1n oryzae-t szórunk föl.. .A. ineg.száradás után kelet
kező fiény .ige.n tartós. 

A kif.fu1ye-sített d1azsékat sz-oká:-; n1ég a fény e1uelésc célj.ából poli.Iozni.. 
Erre ·a célra egy vlto1lav.ászo11ból kész·ült dobot ha.sználnak, n1elyben a dra
zsék gyor1s forg-ás közben a lehető legfénye.s.e,bbre csiszolódnak (L. a. 111 ábrát) 

111 ábra Drazséfényesitő dob. (Paul Franke) 

Festett .d1·azs.ék készítésénél a cuko1.szi1 upot pontosan 82 R„ fokra kell 
főzni és a festékeket nagyon J1íg -0Jdatokban keve1ni a sziruphoz„ 

Ugy a tablettáknál, mint H p.iluláknál a kész drazsé ,súlva 1endszerint 
a duplája szokott lenni a co1·pus súlyának A bevonandó ta.b"lettáknál igen 

. ·-·--·. -4~ 
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fontos az alak megválaszt&sa Az egészen lapos ta,blettaforma sokkal nehe
zebben drazsirozható, mint az alul-felül domború, ú. 11. disoosfoQrma és az elJ
ből készített tlr~sé s-okkal ,sz.ebb is l.esz, nii.ntha ]ap-os ool'pust vontunk 
volna .be. 

Pilulák és t.a.bletták bevonásánál csa'k kivétel€•S€Il szrubad melegíteni az 
üstöt. A munka legnagyobb rész.e hi_degen megy végbe. Minden egyes bevonás 
alkalmával ,szorgalm·asan k-ell kev-ergetni a mozgó tömeget kézzel, v.agy fa
lapátta"l mindaddig, n1íg az összeállás ves·zBlye megszűni'k. A kavargatást 
mindenk•or a tömeg m.ozg.ásiával ellenkező irányba végezzük, CEz ·a kavaró 
111'ozg.ás arFI.a is jó, hogy a ·CO.rpus kiálló ré.sreiről lesodorja ;a rnég keletk.éző
félben levő puha burkot és oda vigye, ahol bemélyedések vannak. A cü"rpus 
egyen·etlen.ség1ei ezáltal lassan elenyésznek„ 

Lágy csolwládédrazsék. A lágy burok úgy készül, hogy a oorpusokat 
mártómassz;ával drazsir()zzuk. A má1tómas.sza 80.% táblás oookoládé és 20~b 
kakaovajb6l készül A mártómaissz.át e.gy,szerüen .rákenjük a corpusokra és az 
üstöt mindaddi.g hagyjuk futni, iníg a kéreg m-eg nem merevedik„ Ha ismétel
ten igy eljárva, m1ár elég vastag kérget kaptunk, akkor a -drazsékat mucilagó
val nedvesítjük m·eg, közvetlen a megszáradás előtf -kevés batyrUi:n Cilcaot 
kenünk f.el és az üst ;tartalmát tk.ifényes-edési.g futni hagyjuk. Ez a mucila.go
val való fény,e.sítés nagy gyakűrlatot igényel. 

Félkemény csokoládédrazsék. A félkemény csokoládéburkolattal főleg· 
mantlulrát, mogyorót,. vagy hasonló alakra fondant-masszából készített corpu
sokat s,zokás bevonni .. A bevonó folya.dék előállítására 2 kg eukrot megfelelő 
1ne11nyi.ségü vízzel 84 R. fokra főzünk és 1.67 kg ·burg;o,nyaszirupot kev·erün:k 
b~l{\. Ug1anekkor 430 .gr amylnm oryzaet elegendő mennyiségű vízzel péppé 
fozunk es ezt ·670. @!' finomra ,szitált kakaópo;rral együtt az előbbi sziruphoz 
hozzák.everjük. Az e folyadékkal megnedvesített corpusokat 4 kg ika:kaópor é~ 
9X :kg cukorpor finomra szitált keverékével szórjuk. Ha a drazsék elegendő 
1;,~gyr.a nőttek, akkor 1 k..g lkTistály·cukrot Yz kg .LuT,g-0nya.sziruppal 55 fok Bé-re 
fozve, vele a eorpusokat .gye·n.gén megnedvesítjük ~gy porlaisztó segélyével é:-; 
forgás közben igen kis mennyiségű rizspoit hintünk az üstbe, mire a drazsék 
I övid i.dőn belül ki fényesednek 

Kemény cs.okoládédra~sék, K-cn1-én~ esokoládébevonatoknál a co1pusokat 
sziruppal nedvesítjük, melybe ·esetleg ige-n kevés mucila.go .gu1nmi arabicit 
adtunk és a követ,kező kever-ékkel szÓijuk: 2 kg kakaópor, 2 g cukor, 10 gr 
,„accharinnatriun1. Bevonás utá1n a fényesítést a l{emény cukiord1az.sék,nál Ieí1t 
rnótlon végezz.ü:k .. 

Spec'iális drazsék. A cukrászatban a felsoroltakon kívül még isme1 nek 
töhb ;Rpeciális draz;séf.éle-sé,get.. Ezekkel n1-egelehetős nagy .számuk miatt i·ész
J.etesen nen1 foglalkozhatu:nik, n1i.ndazon·által kiemelün!k közülük e,gyet, nlelJ' 
nagyon gyakran fordul e.lő és típikus példáj·a a különleges módon való dra
z.sirozásnak. Ez ipedig az ú„ n. likőrdraz.sék ké.szítésie. A likőrö·s oorpus-0k Úg\ 
k-észüh1'ek, h0ig)r az alapanyagul szolgáló főtt cukormasszát a 1negfelelő il;
gredienciák ,belekeverése után puderbe öntik és rövid idő mulva fönt is be
ta}karják a 1szabadon maradt felületet keményítőporraJ. Csakhamar vékoIJ> 
k.ereg keletkezik az egyes da1abokon, a belsejük aznnban folyékony marad. 
Egész.en termé.sz.etes, hogy az ilymód-011 készült·-co1pu.sákat n-en1 lehet a szoká 
SOS módon drazsirozni, mert az üst Ill1egindí.tá•sa után 1azonnal Ö·S.Szetörnek es 
a tartaln1uik: :szétfolyik, .Ezé1 t ·az első burkok ráadása alkalmával az üstöt 
egész lasisan, kéZizel kell forgatni.. A draz:sirozás il'.endsze1int mártó m.atSszával 
történik, amint azt a lágy cs·okoládédrazséknál leírtuk. A rnártómasszából a 
kellő n1·enny.i.séget a tenyerünkre vesszük és az Ü·stöt ikézzel la·ssan for.gatva, 
a corpusokat ,szó sz.oros értelmében teny.é11el m1egk.enjük. H·a ezt lkét va.gy há·· 
To1n ízben i.sn1ételve es.ak n1'egközelítőle.g is egyenlő burkot kiptunk., ,akkor 
azonnal n~gyn1enp.yiségű_.fh~'?ill cukorport adunk a~ üst:be és most már géppel 
for9athatJuk to,,a,bb az .ustot a ren.des fordulatszammal. A corpus-0k között 
l\VO cukorpo1, n1e.gakadalyozza azoknak összetörését„ Ha a helyiség hőmér 
-~oklete 1ne1n tuln1a~,a.s, akkor a bevonat i.geu iövid idő alat.t megk.en1ényedik. 
ugy hogy a drazs•et nyugodtan ki,szedhet.ifick és a cukorpor leszitálása után 
js1nét yisszatehet.iük az üstbe -és azután a drazsirozást normális módon fo1y
tathatJuk. 

Fétnbevona.tok .. A fén1es hevonásokat le,g.inkább gyógy.sz,el'ikészítn1ény ek
nél használják„ de an1!nt a közi.sn1ert cachouk példája n1utatja előfordulnak 
a cukrásziparhan i1s„ Üze1ni n1unk&knál cs,ak az ezü.st.ös és aJi:{miniumos be
Yonás jö.n :tekintethe. A ·bevonófén1et legtöbbszöI rendkívül \;ékony lapok alak
jában (cbabin) használják. A bevonófolyadék pe.dig mindkét esetben ecetsavas. 
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zse-latinold31t. 4- lJevonó. el~árás~ némely ~Y~ -szigorú tit~kiként kezeli, jól le· 
het azt mar regota ny1l,rano.ssiagra hozták es a HageT-fele ,.Handbuch"• III. 
kötet 545. lapján a d1azsir-0zó folyadék készítésére vonat:kozólag az alábbi 
részletes és pontos leírás található: "Tíz :~~sz zselatint ví.ziben 'fellágyítunk és 
45 rész k-oncentrált ecetsavban melegen felvl-dunk, majd bepár-ologt«tjuk anv
nyira, hogy faj.súlya 1.15 legyen, 1-2% alkoholt tes·zü·nk hozzá és azután ki
hűlni ,hagyjuk." E folyadékkal nedvesítjük a corpusokat és mindaddig moz
gatjuk, míg tapadni kezdenek, azután 4-6 .gr ezüst foliót adva m.inden ·kg cor
pu-sra~ az egészet az üveg-üstben hagyjuk futni teljes kifényesedési.g. 

Püulák készítése drazséüstben. Vannak bizonyos pilulama.ssz;ák, főleg 
ext1 aktartalmúak, an1elyeket pilulagépen feldo.lgozni ,nem lehet.. Amennyiben 
azok szá1adás közben contractiot szenvednek ás így a ik:ész pilullák def-ormá
lódnak„ Azonkívül az ilyen pilulama:ssz.áik gJ."Úrása és főleg ,a .belőlük ké'3ZÍ
tett pilulák készíté-se rend.kívül fáradságos és időrabló. Epezért célszerűbb 
ezeket drazsiro~ás útján előállítani.. Ez olym·ódon történik, hogy a pilula 
mas:szaanyagát jól ki.szárítjuk és finoman porítjuk„ Corpusok gyanánt Yálaszt
ha.turik pl. máksze.meket, vag;y, ha ez bár1nilyen okból kifogásolható volna, 
e.gy keveset a n1assza anyagából meg,gr anulálunk és a portól .szitálással n1-eg
szrubadított ti,szta ,granuláka-t has-ználjuk corpusok gyanánt. A corpusokat híg 
cukor.szirup és híg inucilago 'keverékével nedvesítjük és a massza a.nyag.ából 
készített por kB"ve1ékével szórjuk inindaddig, n1fg a kívánt .nagy-ságot el nem 
érik„ Ha van több extrakttartalmú pilulánk, 1n·e]yeknek eg;yik alkatrészük 
meg-egyezik, a,kkor azt a közös alatrészt ha,sználhat,iuk fel cé]1szerű-en corpusok 
előállítására. Igy az aloe sokféle hashajtópilulának alkotórésze és ezért cél· 
szerű kis alne-co1pusi0kat készíteni, m-elyeket inegfel,elő alkatrésze.kkel toYábh 
draz;siroz·va, különféle haishajtópilulák készíthetők. :E~n.uek fig;yelen1bevétel6·· 
vel a phar.m.a:kopiai Piluae laxantest a következőképen készíthetjük. A leg
kisebb drazséüstbe kb. 1 kg rnennyi,s.égű rnákot~ vagy ugyunanny.i ap1 ósze111 tí 
aloe granu1iát teszünk s e corpusokat híg cukorszirup és ·keYés n1uci1a,go keve
rékével ll·edvesitve, tiszta aloeporral -szórjuk és e műveletet n1indadcli,g i~n1e
teljülk:, mig teljesen kif·ogástalan gü.lyóalakiokat ne1n kapunk. Ha 111ák-szen1P
ket vagy egészen apró aloe-corpu.sokat vettünk alapul, akkor már 1 ctgr súlJ.·
nál egész biztosan elérjük a kifogástalan g-olyóala1kot. J\f.a.gától értetődik, 
hogy időn.kint n1egf.elelő 1sürűségű szitákkal a nagyobb és kisebb szem-ek-et el 
kell v,álasztani egymástól. A nagyobbakat ilyenkor félr,ete'Szük, .a 1ki.sebbeket 
pedig külön n1inad-dig drazsirozzuk, míg a na.gyohbaknak a súlyát el nen1 
érik, aztán a két részt összeöntve, együtt drazsir-ozzuk toy,áhb~ A :kész 1 ctrg 
súlyú aloegolyócskákat azután félretesszük s eZiekhől a golyókból könnyen 
k-észíth-etünk minden olyan pilulafajtát, amelyn-ek hatóanya,gai közt az al-0e 
i·s előfordul. A Pilulale laxantes készítésénél 2 kg aloe-golyót veszünk -~s r. 
fent említett n1ucilagos sziruppal nedvesítve, a következő keverékkel szÓIJnk: 

10 .kg Pulv. a10'es, 15 kg Pulv, Jalapae, 5 kg Pulv. 1saponis, 50 gr OJ. anisi 
vulgari.s. . 

A 10 ct.g1 -os gön1böcskékké n1egnövekedett 2ú kg-ny,i -d1 azsét n1egfel-ez
zük. 10 kg-üt -spiritus di1utus hozzáöntésé:\'"el a d1azséüstbcn kisin1ítun:k és 
mint Pilulae laxante.s minores-t félretesszük, a másik 10 kg-ot tovább drazsi
rozzuk, míg az egyes .gö1nböcské.k 20 cg1-osak lesznek, n1c]y utóbbjakat ki
simítva, Pi1u1ae Jaxantes mn}ores-t n:ve1·ünk 

Álla•gyógyszerek. 

Az állatok gJÓg~k-czelése ma niár ugyanazon e],·pk alapján s ineg
felelően n1ódosított adago]á,ssa], legnagyobbrészt u.g~ anazon gyóg;ysze1 ekkr-1 
tö1 ténik, inint az C'D1ber·e.ké. legutóbb főként a liiilönle.Qe8 ál1atgyóg~ ásza ti 
szérumük, \ akcinák, ,-·édőoj1 ó<inyagok használata nyert széleskö1 ű s ('lég 
er.edményes alkaln1azást (sertés-orbánc, sertéspC'stis, ba101nfikolera sib eJlen). 
Az ál1atgyÓITT- sz-erekkel külön fcj.0zete.kbe11 való fog·lalkozást sziikségessé tr~z; 
az a körüln1én:r, hogy - bár a "Inodern f(ilfogás iná1 egé,sz.en n1ás - szán10,s 
6s1égi gyó.gvszerké.szítn1ény n1a is általánosan használt nepies szer s e sz;erf'.K 
eiőiratainak~ ismertetése nem n1e1lözhe1ő. Ez elöiratokat n1egelőzölcig· a bal
eseteknél követendő eljá1ás-0kat is is1n-crtet_iü,k. 

Első segélu állati baleseteknél. 1 Zöld takarn1ány okozta 111e.g-beft>g0dé
sck.nél a has t.ú"itön1ődése, fölfúYódúsa és erő.s. erőltetett lélr-kzts 1iinetc- 111u-
tatküzik. l\z állat t-estén hjdeg verejték ül' -kl _:\. brtegs-ég folyn111ún fnlladúsí 
és hányási tünetek is e1őfo1 dl11nak 
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Kezelése. Először egy 0.6 gr morfinminjekció (1: 25), .a végbélből a bélsár, 
amennyire lehet, eltáv;o]ítandó, az-onkívül ,szappanos c.sőrék. 

l,gen sok zöld takarmány által az állat hasa erő,sen felfúvódott és ko
pogta.táskor feszült 

Kezelésére 30 ,gr 1iquoc ammoniae fél veder hideg vwben, va,gy lOO gr 
natr. 1suhs.ulfurosum fél v-eder hideg vízben. Legbiztosabb hatású az qperáláis„ 
Lásd a részletes részben a Bélfúvódás címet i·s. 

2. Romlott takarmány okozta rnegbetegedéfek. ,Lovakn~l kólika, szarvas-
marhánál először felfúvódá!s, később ,gyomor- es belhurut all be,, . 

Kezelése. Először is hashaj,tó: 4Q .gr extr. aloes 3---400 gr sal. glaubenveL 
Súlyos megbetegedés~ ok-0z,,.mérgezési; t~n;ete!rkel an,Y'Cf!'-O~st~rtaj,lmú, ü.s.z

küs 'l'agy penészes taka.Trnany„ Tune.tek: ,szedules, ingodzo Jaras, erzestelenseg 
és bénulá,s. Ily esetekben azonnal ,hashajtót: fél kg sal.. gla)Iber}-~ vagy 
saL ama.rus-t magá,ban, va.gy extr„ alDes-szeI k~ll alkalmaznL Benulias1 tune-
teknél meg aethert, alkoholt vagy kámfort adJunk, 'ba , , „ 

3. Külső sérülések, Csonttörés„ Ily esetben az allat levagaW;sa ~Janlato:s„ 
Nagyértékű tenyészállatuál, rnely!fek életh~tar,tása fontos, .. a )ábsza~t a to
rés helyén felül és alul egy-egy srnnel lekotozzuk, hagy a Üir'eS helyen lehe-
tőle.g újból összef-oxrjon. „ , , 

4.' Ficwmodások alkalmával az illető végtagokon eros feldagad:ás es 
forróság n1utatk-0zik. Jég vagy hideg vízbor-Ogatások gyakran alkalmazva, 
esetleg liquor Burowi a Jegj-obb„hapású~. „ , .. . . . , ; 

5. Alkoholn-iér gezés •sws-zfozdek, sorfo:zidekhen. Tunete1: izgatottsag, ke-
sőbb bénulási .állapot. Kezelés: kávé, ae·&her, k-áanfor. ; , .. 

6. Karbol.savmérgezés„ Tünetek: hányinge~, ha~me~es, barnasS-zol~, ~a·· 
''ar os -karbolszagú vizelet, bénulás, ny:ugtalan,sag, .goresok, rendetlen legzes~. 
J{ezel~se: fehérje és sok kénsay ig~n higitoti, á~lapotban, . v,agy sal. gia.uber1 
, agy saL amarus oldatban. Bénulas ellen kave vagy bor.. , 

~ 7. Marh,{J,SÓ- és salétrom-mérge7-és„ Tynetek: ;étvágytalan1s;;g, s:zom~usag, 
a száj és torük ver~sség~ é~ ,szá.~·azs:~,~a. ~?ltJu;, kesoh-b hw~enes, so~ ~-izel~t, 
ingadozó jár,ás, a hatulso resz benulwsa, tobb .or;a rnulva halai. ~e.zielies. nyal
kás ,szerek (sen1en lini, althea) nagy menny1,segben, ava1gy maik- vagy len-
magolaj, , „ lf d 1 f , ul 

8. HiganY'f!~,érgezés .. K_ezelese íb~~soleg;: ;su ur epura um, errum s -
furicum egyi_deJuleg sok teJ vagy toJasfeherJ,e 

9„' Nö"vényi m,érgek. Cyan.sav. Szilva-, barU;c.k- yagJ' c~erei~zn"J'.:e!lla.g, 
Yag,-- levelek elfogyasztása által. Tüm.etek: -sebes lelekz.es, azi:tan 1eg~s1 z~
,. arÓk, görcsö.k, l'áng.atózás-ok, Gy·oris 1segít-sé;g. hiány.ában hal1al.. K-ezeles: Hi-
deg Jeöntések 1aet<her, káunf1or, coffein, natr. ·~al1~yl~, , , , , , . 

10 .. Colchicin. Tünetek: hányinger, nyalkep~odes, ~elfuvodais,. veres has
rn,enés, bénulás, ingadozó járás, reis.ziketés. Kez~les: _Ac1du~ tann1cum old~t
ban }oya,kn.ak 15 gra1nn1i,g, tehen-eknek 25 :~·-1g, kisebb '3:1Iatoknal;r ~ gr-1g, 
decoctuin Iini, vagy althaea-e-val és egy,id-eJt~leg ,aether, k.am_for, k;ave. , " 

11. Csillagfürt. Kábultság, gyengeseg, be~l1;lfös. A ,szem erosen 1S1aift'a sz1nu, 
kezdetben obstipatio. későhb hasmenés„ Az. ürulék ,~yakra'°; ~eli;ete, veres., Ke-
ze]é:s: lege]ős.zör n.agyob'b adag rici~u:solaJ. ~or, k•an:f-0r, káv,e, s;--:esz.~ ; , 

12. Herba equiseti, \Tizenyős reteken. Tunetek: iz.g.~t0itt,s,ag, l,Jede~s, t~
inolygás, később teljes bénulás. K~z.elés: gyoD~ takarrnanyvaltoza-s. Benulas 
esetén kán1for, .an1n1oniun1 carb.c::in1cun1, ~eth~r, a1Jr1?hol 

13. Coniu.rn n-i.acu.latu·rn. Tunetek_:_ hanyas, ikol1ka, ,görcsök, tám-olygás, 
szédülés, bénulás Kezelés: ti;nctura, op1L, „ , , , 'd' 'd'·l!. 

:!.4 .. Euphorbiu·m. Tünetek: nya1;1rak-epV?des, dugula~; f0Jf,uvo as, sze ~ es, 
ha 8menés. Kezelés: nyálkás ,szerek es tann1noldat vag'J· decoctum que1c1. 

Anaemia elleni szerek. 

Lo"\ ak v-é1-szegény1sége el'len. 

20 ferr:uni pu.lve1 atum, 
250 natriu.m chloratum, 

5 ani„si fructu.s. 
b) 300 ferru1n saccha!at~m. 50 man

o·anun1 saccharatun1, 2a c1nna.1non1u_!n, 
~5 car~ ophylli, 250 calan1i rhi7:on1a, 350 ! 

natii11111 c'hloraiu1n, lüOO natr1u1n ;;;ul-, 
fnricnn1. - F.vőkanalanként. 

e) 50 aloe. 50 rheum,.100 cremor tar
taI i 100 calami 1 hizoma, 100 nat1 ium 
su1f~rjcun1, Naponta. háromszor egy 
evőkanállaL Szarvasn1arhákrnak. 

d) N ap-onta 1 eYőka:nál ·s-olutio ar,se
nicalis Fo\v]eri. 

Balneu1n a.rsenicale. 
J OOO acidun-1. ar senlcosun-i, 
5-000 zincun-1 sulfuricurn crudurn, 

5 asa foetida, 
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10{l000 aqua ccmimunis. 
Az arzén.savat 40 liter forró viz;ben 

másrés•t a cinkszuJ;fátot 10 liter víz
ben föloldjuk. Az asa foetida-.t 100 g 
forró vízzel eldörzsölve, hozzáadjuk az 
össreöntöt.t oldatoklhoz.. .(Pth. GaU) 

Baromfi-por· szárnyasoknak„ 

10 pi,per .nig-rum, 
Hl carpsic. fructus, 
!5 ferrum sulfuricum, 
40 foenugr aeci fari na, 
00 csontliszt, 

l()a zabliszt. 
Húsz tyúknak naponta 1 evőkanál

nyi. 
b) 30 natrium chloratum, 30 lllatrium 

hicarb-onicum, 30 quercus cortex. Na-. 
pcmta háromszor egy 'késhegynyi! főtt 
burgonyával, kacsák, libák, tyúkok 
ha:smenése ellen. 

Tojásszaporító-por .:· 50 ferTum oxy
datum, 200 craeta laevigata, 100 zingi
beris rhizoma, 100 calcium phosphori
cum porát keverjük„ 

Bélféregűző szér"k. 

A) Juhoknak. 
5 aloe-t, 
1 extract. filicis maris-t, 

0.1 naphtalin-t 
elegendő 1spiritus saponatu.s .... szrul egy 
drb labdacscsá alakítunk. 4-8 ihórnapos 
báránynak '1'eggel éhgyomor;ra. Nyolc 
nap mulva a kúrát megiisrnételjük. 

b) 25 asa foetida, 50 fenum sulfuri
cum, 100 anisi fructus, 600 natrium 
chlor·.atum a juh itatóvi:zéhez s e 
mellett minden juhnak 4-6 gr koso 
flores vagy 5 kamala porát kell beadni.. 

B) Lovaknak. 
rn petróleum, 
lű oleum animale foetidum, 
50 cinae flores, 
25 valerianae radix pulv.„ 
50 farina tritici-t 

vízzel péppé ,gyúrunk s tyúktojás nagy-
8ágú bolusokká alakítjuk - Naponta 
4-5 d!'b„ 

b) 15 tarta1 us emeticus, 90 absinthii 
herba, 20i farina tritici.. \Tízzel 3 pilulá
vá alakítjuk, amelyek,et négyóránként 
kell beadni. 

e) 2 arecae nucirS pulvi,s. Egysze.rJ:e„. 
d) 400 cinae flores, 100 sulfur, 80 fili

cib 1hizoma„ 50. rapontici radix, 25 cup
rum oxydatun1 nigrum. Naponta há
romszor e.gy tefuskanálnyi és megfelelő 
hashajtó. 

e) 4 santonin, 2 tartarus .emeticu1s, 12 
aloe.. 

f) 0.5-1 gr acidum arsenicosurn, 

C) Féreghajtó szerek kutyáknak. 
0.5 cuprum oxydat.um-ot, 
2.5 calcium carbonicum--0t ·és 
2.5 bolus-t 

vízzel tíz labdacscsá alakítunk - Ki
sebb kutyáknak 1, nagyobbaknak 2 drb. 

b) 0.5 santonin, 0 .. 5 calomel, 2 filicis 
rhizoma porát tizenöt labdacscsá ala:... 
kítjuk. Három órámként 1 d1'b, nagyobb 

. kutyáknak 2 drb .. 
Pilulae canum vermifugae .. Féreg el

leni labdacsok kutyákruik: 10 ci11lae flo
res, .5 valerianae radix, 5 jalapae tuber, 
5 kalium sulfuricum, 2.5 calomeL Tíz. 
drb labdacsra .. - Naponta 2-3 drb. 

b) 2 ex.tractum fili-0is ma1is, 3 aloe, 2 
sapo medLcinalis, két labdaesra. - Egy 
óra alatt mind a két darabot <beadjuk 

Giliszta-kapszulák kutyáknak. ( J. 
K u1izda, Korneuburg): 1 extracturn 
aiecae, 0.5 ma.sa pilularis Ruffi, 0.E 
extractum rh,ei, tl„2 sapo medicinalis 
0,5,gilycerin. Nyolc adagra, zselatin to
kokba. 

D) Féreghajtó szarvasmarháknak. 
30 aloe, 
60 filicis ma1· is r hizoma, 
90· gentianae lfadix. 

Vízzel péppé keverve, 6-8 ó1a alatt 
kell elfogyascztatnL 

b) 30 ahsinthfom, 30 filicis rhizoma, 
30 aloe, 15 ol. -anin1ale foet., 50 oleun1 
lini.. öt órai időközben két.szerre. 

e) 6() '°leum animale f.oetidum, 'i'i) 
natriun1 1Sulfuriicurn, 45 filicis 111a1is 
rhizoma. 

Fére.aha.jtópor serité.seknek;·. 30 cinae 
flores, 2 naphtalin, 50 natrium ·Sulfuri
cu1n porát vízzel péppé keverjük. 

Bélg·ör·cs, kólika elleni szerek, 

30 áloe vagy e.xtractum aloes-t 
sapo kalinus 

elegendő mennyiségével egy labdacs
csá alakítuTuk. HatáJsa 18-36 óra nrnl
va. - Lova:kna,k dugulási kólikánál. 

b) 3 kalium stibio-taitaricum, 10() 
uatrium sulfuricum, 25 fructus carvi.. 
Félóránként 1 port, míg a hatás beáll. 

e) 500 1na.gne,sium sulfuricum,. Két
szer'!e. Hatása 1-2 nap mulva. 

Kólika-por lovaknak: 400 ammüníurr1 
chlo.ratun1, 100 natrium bicarbonicu1n„ 
600 natrium chloratum, 400 natrium 
su lfuricu111, 300 magnesium 1sulfuricu1n, 
250 tormentillae radix, 200 carlinae ::.·a
dix 150 anj:si fructus, 800 foenit~uii 
fru~tuS'·, 900 .gentianae f1uctus, 100 cin
nam-omi cor tex. 

B) Kólikapor szarvasmai háknak: 250 
carvi fructus, 160 111-enthae piperita.e fo
li~ 60 calarnj rhizon1a, 70 natriun1 sul
furicun1, 70 n1agnesiu1n su1furicum, 100-
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_gentianae iadix, 8 oleun1 vale.rianae, 5 b) 80 cera, 15 axungia, 20 coloph_o
oleuru menthae piperitae, 6 opiun1. - nium, 27 terpentin, 3-0 euphorbii pulv1s„ 
óránként egy teáskanállal. == Szürke blister 

C) Kólikapor sertéseknek.: 50 nahium Blister liquide: 2Q eupOI'bii puJvis, 80 
sulfuricum, 10 valerianae rhiw·ma, 10 oleum jee-0ri1s, 0.2 alkannae radix„ Nyolc 
111enthae piperitae f-o1ia . napig áztatjuk és filtrál,iuk. 

Kólika-labdacsok. ( J, Kwizda, Kor- Oleum cantharidatum composit.um: 
ncuburg)· 35-0 nat1iun1 sulfuricum di-120 cantha.rides pu1v., 1() euphorb1u.Ql, 
]a.psum, "25 natrium carhonicum, 25 i 25{) -ole,um lini, .~ ,ole-um terebinthinae, 
charno1ni·ll-ae- flores pulv., 25 a1thaea • Hasznalatk.nr folrazz_uk., . 
radix, 3 oleu1n car\·i, 3 oleum juniperi Szürke blister. (J. Kw1zda, ~-0rneu
baccaium, 100 víz, 20 gl:rcerin, 70 alko·· bu1g): 40 emp}aistrun1 canthanda_tum.! 
hol (95%), tizenöt bolusia, meheket be- (Ph„ .Aush. vqI.) 7.5. oleum laur.i. 7.a 
Yonunk zselatinnal. tereb1nth1na, ·Í„l> lanolin. Egy Jrocsog 

Bélfúvódás elleni szerek. 
22 5 ammonia. 
22.5 spiritu ~. 
500 víz. 

cca 100 gr. 
Vörös bli.ster.: 5 hy-dra1gy.rum biichl<=!-

1 ratum corrosivuri:J.-ot 10 jodu-111 1esub!1-
n1atum-mal üvegm-0zsá1ban, szesz nel 
kül, finorna:n összedörzsölün•k s -a vörös 
terméket elk.everjük 4ü axungia pcrci-
vaL . Eg:yszerre beadjuk. 

b) 500 aqua calcis. 
b) 20 an1mQnium ca1 bonicum, 

lebori rhizo.1na porát keverjük. 
20 hel- b) 20 hydrargyrum hijodatum rub-

t"um, 80 axungia 
d) 40 an1monia, 15 liquor ammoniae 

anisatu1s, 15 t.inctura aloes, 50 spiritus. 
.A. fenti sz·ere:k zöild takarm'ánytól ere

dö puffadtságnál alkalmazhatók. 
Száraz takarmánytól eredő fölfúvó~ 

dásnál: 15 acidum hyd1Qchloricun1, 35 
spiritus (90%), 750 víz Idült eseteknél 
ha8hajtók p] 6 óránként !O tinctura 
aloe\'l stb. 

:1íindkét -e.setb~n takar 1nán3· Yáltozás, 

Bé-kavar, pók elleni szerek„ 
20: kalium }odatun1, 
15 'L''ÍZ, 
25 sapo met cur ialis„ 
A da.ganatot naponta ké!sze1 beken

jük. 
b) Idültebb bajnál 10 h.1drn1gyrnm 

jodatum, 1() kaliurn jodatum, 80 sapo 
mercuriali.s, mindaddig, míg· nedvkivá
lás után var keletke•ik, melyet Un
guentun1 acre-vel kezelünk. 

e) lú%-os chrómsav-oldat több napi 
ecsetelésr.e is azután 3 kl'eolin és 97 la
nolinhól készült kenőcs. 

d) 5 acidum car:bolicum, lCO solutio 
Villati. 

Liquor ar senicalis causticu,s. Bábol-· 
nai ráktinktúra: 0.5 a0idurn arsenico
sum-ot, 5 Jr.alium causticuill-ot, 5 víz· 
zel oldódásig főzünk, hozzáadjnk 50 
spiritus és 50 víz elegyében oldott 7.5 
aloe-t. 

Pulvis cawsticus arsenicalis; 10 aci
dum ars-enicosum, 60 cinna;baris, 1 san
guis· dr a0onis porát keverjük 

Blister .. 
t::nguentum acre„Unguentum vesieans, 

a) Unguentum cantlwridatum, (Ph H. 
III) 

Bo!l purgaíiv i. 

BoH aloeticae„ -
25 aloes, 
2 colocynthidis pulvis 

q, s„ sapo kiiiinus venalis. 
1 g bo1usra,. LoYaknak, 

Vl 
(Ph. 

Fluid„ Liquor restaur·ans„ 

GalL 

Linim;entun1 restaurans. Restitutio
fluid. űdítőnedv J.ovaknak 
I II 

50 150 tinctura capsici, 
200 spiritus {00% ), 

225 100 •Piritus camphoratus, 
125 100 spiritus aetheri.s, 

25 10> oleum terebinthinae, 
225 2-0 liquor am.moniae, 
225 50 animonium chloratum, 
25 2(). natrium chloratum, 

400 350< víz. 
A IL az Ergzb. és D. A V. előirata. 
e) 60 spiritus aetheris, 240 •Spiritus 

sapo;natus, 150 liquor arnmoniae, 30 
tinctura arrnicae, 95 camp'hora, 15 am
monium chloratum. 

d) 50 tinctura capsici, ;100 spiritus 
camphoratus 100 liquor amm-0ni.ae, 100 
alkohol (90%), 100 <spiritus aether,is, 50 
nat:rium -ch1loratum, 400 víz. 

Fluid a kígyóval. ( J. K wizda, Kor -
neuburg).: 50 spiritu-s f-orn1icarum 
(90%), 20 ,spiritus aromaticus (95%), 5 
oleum lavainduiae, 4 oleum ro.smarini. 
2 oleum lauri pr.essurn, 2 arnmonia, 7.5 
aether depur:atu.s, 12 camphora, 15 tinc
tura malvae (95%). 

b) 50. spiritus sinapi1s, 50. ol. tel'e
bin-thinae, 100 spir„ saponis :kalini. 

Kefe-ír: 40 ung„ hydr argyri, 40 sapo 
kalinus, ~00 ol ternbinthinae. 
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Fülféreg-olaj„ 

10 bal.samum peruvianum-ot, 
10 pix liquida-val 

keverünk. 
b) 1 acidum salicy licum, 50 oleum 

hyos·cyamL 
e) 10 oieum camphoratum, 10 oleum 

hyoscyami. 
d) 5 camphora-t olajjal eldörnsölünk 

s hozzáadjuk 20 resina ptni és 15 tere
binthinaból készült, félig kihült, ke
nőcshöz„ 

Göres elleni szerek. 
Epilepszia-daibdacsok. 

1 zincum o.xydatum, 
4 sulfur, 
4 jala'J)<1e r hizoma, 
1 veratri virúlis rhizoma 

és elegendő .extrac.tum chamomillae 
hatvan labdacsra. Naponta 1-2 drb 
epilepszia ellen„ 

Pilulae antispa.sticae canum maja-· 
runi „Görcslabdac.sok kutyáknak;· 5 zin
cum oxydatum. 5 aloe, 3 nux v-0mica, 
5 vaileriainae rhizoma~ 100 fel tauri in
spissatun1-ot száz 1abdacsesá1alakítunk. 

Hágató Szel'ek„ 

2 stincus marinu.s, 
3 cantharides, 

10 b.oletus cervinus 
por.át :keverjük. NaPonta háJ:·-0n1 teás
kanitllal. 

b) 10 holetus cer vinus, 10 galangae 
I udiJ4 20 zingiberis rhizoma, 50 cinna
n1 omi cortex, 5 piper longum, 3 carbo 
ligni és 1 cantharides porából 15 gr
nyit 750 tejjel kell bewdni.. 

e) 1 y.ahjmhinum IJ:iydroch1loricu111-ot, 
250 forró vízben oldunk ,g a kihült ol
dathoz hozzáadunk öt csepp chl.arofor
rnot .. Naponta öt•ször egy evőkaná1lal. 

d) Tinctura cantharidum~ Regg<el és 
este 10 esepp, naponta 2 cseppel fokoz
va 16 cseppig„ 

Hajnövesztő lovaknak. 
1 tinctur a capsici, 

10, tinctura chinae, 
90 glycerin. 

Hashajtó szerek. 

A) Lovaknak. 

1 

ele.gend'ő vízzel egy d1 b lab-dacsra. 
Gall) 

1 

B) Szarvasmaiháknak. 
a) 40 aloes, 

5 tartaru-s emeticus, 
500 natrium sulfuricum, 
40 gentianae radi.x, 
40 foeniculi fructus 

(Ph .. 

öt részre osztjuk. Vízzel keve1ve egy
nap alatt keU beadni. 

b) 750 natrium sulfuricum, 30 a.toe, 
70 farina lini, 30 sapo oleaceu.s, 1 liter 
forró vizre. Kihűlés után egyszerr~ 
beadjuk 

Hasmenés elleni szerek. 

20- alumen, 
50, calami r hizoina, 
50 angelicae radi.x, 
50 absinthi herba.. 

Liszttel -és YÍzzeI lepénykévé g:yú1 v-a~ 
lovaiknak egyszerre. 

b) 25 f.erru111 sulfu1icun1, 25 alunten„ 
50 .que1 cus cortex, 50 ca1lami r hizo1na. 
Használat inint előbb. 

e) 30. tannin, 50. althaeae 1adix. Há1orn 
bo-Iusra. Abrakillak 3 napra. 

d) lú opium, 25 menthae pip. pul\-is, 
25 lini placenta. Szarvasmarhák:nak 
kéts.zerre. 

e) 15 creta praep., 15 alumen, 20 liszt 
s elegendő toj.ás·s·árgája 5 hol-us-ra. Szo
pós 1boriaknak 5 óránként 1 dr b„ 

Hurut.. 

Lovak gégefő hur utia ellen. 
150 ammoniuni chlor atum, 
125 stibium sulfuratum nigrum, 
125 foeniculi fructus, 
600. althaeae radi.x„ 

Minden abrakhoz 1-2 evő.karuillal. 
b) 200 natrium sulfm'icum, 200 na

fo.iumchloratu111 
lnfluenzapor.: 5 k.ámforpor, 20 ká

liumnitrát, 30 aloe, 30. lenmag b) 30 
a111moniumk.lorid, 30 kálium.nitrát, lOO
nátriun1szulfát, 65 1liqui.ritae raclix. 

e) 30 aloe, 3 calomel, 3 calami rhizo· 
ma, 4 althaea.e radix-ot vízze-1 egy i)o
lus-szá alakítunk. 

Borjaknál 40-50 oleum ricini tejjel 
összerázva. - b) 50 kalium natrio-tar
taricum, 10 aloe, 10 Jillli farina Egy
szerre. 

a) 40 aloe-t és C) s t' k k 
30• extractum aloes-t er ese ne • 

sap:o kalinus-iszal egy 1la1bdaes0sá a:laik:í- 5 kaliu1n nitricum, 
tunk. 50 natrium sulfuricum, 

b) 25 aloe, 3,3 calomel, 3.3 a!thaeae ra- 10 qentianae radix, 
dix pulv, 10 ;glycerfoi, egy _drb pilulára .. I 20 lini farina. 

Boli purgativi vel digestiVi aloeti- j Félórai időközben kétsze11e 7!í iiter
cae,; 25 aloe, 2 colocy,nthides, 10 .sapo Jangyns vízzel. 
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b) 5 antiln-0niurn, 10 cremoi: tartari, 
10 absinthii herba, 40 natrium sulfuri
cu1n dilapsum, 35 lini fari,na - Három 
ÓTánként egyharmadrész.ét kamilla
teá Yal. 

D) Juhoknak. 
5 sapo, 

10 foeniculi fructus, 
10 lini farimc, 
10 cha,m.omillae flores, 
80 natriuni sulfur-icum„ 

Négy részre„ 

E) Kutyáknak. 
40 aloes, 
20 }alapac rhizo1na, 
20 kaliurn .sulfuricuni, 
10 sapo és 
10 va1eria·nae radix porát 

10 extractum tar.axaci-val és Yízzel 10 
lab<laccsá alakítjuk. Naponta három
szor 2-4 db„ 

Kutyalabdacsok. (J. Kwizda, Eor
neuburg)„· 15 1na8sa pilularis Ruffi, 3 
rhei r,hizon1a. 3 extractun1 valerianae, 3 
extl'acturn gra1ninis, ötven db. laibdacs
t' n. 111 eJ:y eket Le\· o:nunk zselatjnnal. 

J>ilulac pu1 uativae.: 10 a1oe.s, 1.5 co
loc)-ll(hide' 2 labclacsia (Ph Gall) 

Herélö por 

PulYis cas1-1at.01ius 
~) l1..1;dra1 gy1 u1n bichloralurn, 
,) l!ydra1gy1u.1n oxydaturn flavu111, 

10 cup1u1n sulfuricuni és 
20 alurnf'n cruduni 

porát ke-vel'.iiik 

Kehepor. 

Puh is tcquo1 unL Gt'l~ '"apo1 
i101! .1;tibiun1 sulfzuatunz ni(}fl/Ul, 

;)(){) .1;ulfur sublilnaf1nn, 
:iHflcal(nni rflizorna, 
300 rJr'nfiancrc 1 adix, 

:2000 11atriuni 8tdfu1icu111. 
b) :2;) sulfur, 25 sUbiu111 sulfu1atum 

11ig1 Ulll, :250 nntl'i11111 sulfuricu111, 100 
liquiJ'itiae iadix. 100 tocnugTnci f1uc
t ll s 

e) 509 11at1iu111 clilo1atunJ. l<JO sti
hiu1n sulfurntu111 ni,grun1, 50 foenug-
1·apci frucius, 5'Ü liquiii1iae iadix -
J~vőkanaJanként. 

d) 100 .i:ralang-a.e J.adix. 100 foeniculi 
f1uctus 100 sulfu1, 100 'stibiun1 sulfu-
111tnn1 ni.gTum, 200 .iuniperi fructus. 

Pul11i8 cquoru1n Kwizda„ Korneu· 
bu1 (Ji rnarhapor; 250 natl'iurn sulfuri
c-u111 di lapsu1n, 10 111a.~n1esium ~ulfu1 i
cntll., 35 kaliuni nitricn111, 30 sulfu1, 20 
anisi fructus, 15 gentianae 1adix. 

Pult. equorurn 1ubf'1. T'ö1ö~ kf'llr'}JOt 

200 foenugreci fructus, 200 juniperi 
f1uctu1s, 100 bolus ruhra, 30 natrium 
chloratum, 30 foeniculi fiuctus, 30 
sulfui' suiblimatum, 7 5 asa foetida, 10 
spiritu·s camphorat-us. 

Pulvis equorum contra tussim.:· 20 
stibium sulfuratum aurantiacum, 150 
sulfur, 500 althaeae radix, 500 enulae 
radix„ 2-3 evőkanalanként 

Pulvi.s equorwm viridis„ Zöld kehe
por .: 20 sennae folia, 20 dulcamarae sti
pites, 20 juniperi fructus, 50 .sabinae 
sun1itates, 30 fo,eniculi fructus, 30 anisi 
fructus, 30 natriun1 chloratum, 5 asa 
foe!ida. 

Kosz és rüh elleni szerek„ 

L Juhoknak 
a) lOD pix liquida. 

200 sapo kalinus, 
50 kalium sulfuratu1n, 
50 creolin-t 

hozzáclegyítiink 10 kg kapadohán~ ból 
készült 100 Mer főzethez. - Száz drb 
juhra 

b) 2% Jrn1bololdat. - Fürösztésre .. 
e) 100 acidum carbolicun1, 50 sapo, 50 

aloe, 50 horax, 5000 víz, 500 spiritu.s 
(90%), 50 oleum terebinthinae, 25 alko
hol an1ylicus. 

d) 250 acidum oleinicun1, 50 natron-· 
lúg, 295 víz, 100 petróleum. 

e) 60 axungia, 50 petroleun1, 5 acidum 
carbolicum. 

f) 500 sapo kalinus, 3DO pix liquida~ 
200 kalium sulfuratun1 vulY., 400 oleum 
terebinthinae, 200 acidun1 carbolicum 
crudumkeverékét 1 kg kapadohányból 
20 liter YÍzzel készült fórrázatban old
juk. I-Iúsz drb juhra. 

II„ K utyáknak„ 

5 balsainurn pe·rur'ianuni-ot., 
'.ZO tinC'tura benzoes-t és 
1t) aeiduin carbolicuiu„ot ke\e1üuk 

5 borax-na.k, 
50 .oi'.yce1·in, 

2)0 víz -és 
20 ben_zin-ben ,- aló oldatával 

:~aponta eg~ szer bedö1zsölésre. 
b) 5 baJ,san1u111 peru \: ianun1, 5 sp111 ·· 

tus (90%), 90 acetu1n pyrclignosun1 
e) 1 h~- dr argyru1n ~ozo.io<lolicu1n, 10(} 

vaseJin 

III. L-o-,,;aknak és s-za1 ta.1onarháknak,. 

50 ungucntutn li1Jd1a1.ayri, 
100 axun.(Jia, 

20 stibiu1n sulfulafun1 ni.ururn, 
2 tcrebintllina larfcina, 

1{) e reolin. 
b) 10 acidu1n ca1 bo]icu1n, lD tinctura 

aloes. 2ü0 oleun1 1·1-1parun1, 100 benzinum_ 
petl'-olei. 
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e) 10 acidum salicYlicum, 5U pix iqui
<ia, 50. sapo kalinus, 200 spiritus (90~'6)„ 
~ aponta egyszer fölken.ni. 

Pulvi.s contra scabiem equorurn.~ 100 
euprum aceticum, 500 zincum su1furi
cum, 50-0 sulfur. 

U ngenturri contr a scabiem; 25 pix 
liquida, 25 sapo viridis, 25 sulfu!·, 25 
>0reLa, 160 vaselin, 5(} petroleum„ 

Lásd: Balneum arsenicale. 

Kólika elleni szerek 
10 kd1nfor, 
2ú a;ue, 
Jú catti f1uctus, 
se junipf-1'ii baccae, 

2ű swpo domest-icus, 
230 natr·ium .sulfuricum. 

I.ovak g;)· rsös bélkólikájánál hárum
.szorra. 

b) 20 aloe, W asa foet„ 50 amydalae 
an1arae, 5'0 chamomillae flores, 300 
1na,gnes,iun1 sulfuricun1 -· egyszerre. 

Köszvény elleni szerek. 

250 spi1 itu8 cani,phoratu.s, 
35 tinctura capsici, 
20 oleum terebinthinae. 

Naponta háro1nszor bedörzsöljük a 
.csúzos láb fölött a combot., 

b) 2.5() linimentum volatilae, 30. oleum 
terebinthinae. 

e) Unguentum .acre yagy Fluid. 
.A„ bedörz.söléssel e,gyidejűleg hashaj

tókat i,s kell alkalmamL 
Bali ant.irheumatici„ Kö.szvénylabda-· 

csak lovaknak,: I} 5 colchicin, 10 tarta
rus eme'ticu.s, 200 calami r hizoma, 20-0 
liquiritiae radix, 50 kalium nitricum 
por.át vízzel hú·sz drb 1bolus-s:zá alakít
juk - Naponta két darabot 

Marha por, 
Er őtáplálék 

5 100 200 natrium sulfuricum, 
10 100 100 sulfur sublimatum, 
5 200 50 stibium sulfuratum nigrum 

20 400. 50 calami rhizomo, 
20 4-00 50 gentianae radi,x, 
20 400 50 juniperi fructu.s, 
3 300 - natrium chl-oratum, 

300 - natrium hydrocarbonicum„ 
b) 0.5 ar\senicun1 metall-icum, 30 fer-

1 um car bonicum, 5űű althaeae ratlix, 
300 -carlinae radix, 200. liquiritae radix, 
100 chin.ae cortex por.át Jr:everjük. - Na-· 
ponta kétsz.er egy evőkanállal. - Lo
vaknak, 

e) 0.6 arsenicum album, () 6 canthari
<les pulv., 8 ferrun1 sulfuricum Egy 
napra .. 

d) 4()0 nahium sulfuricum, 300 nat-
1 ium chI.oratum, 100 nat-rium bicarbo
njcurn, 100 gentiana.e radix. 

e) 00 gentianae radix, 300 magnesium 
sulfuricum„ 

B) Disznópor. Hízlalópor. 
20 antimoniuni crudum, 
20 sulfur sublimotum, 
4-0 kalium nitricum, 
4Q kalium sulfuricum. 
b) 50 antimonium -crudum, 50 calami 

i·hizoma, 40 foenu.grae-ci fructus, 40 
sulfur, ~O .anisi fructus., 20 f.oeniculi 
fructus. 

e) 20 quassiae lignum, 20 gentianae 
radix, 30 natrium cJhloratum, 100 nat-
1ium bicarhonicum, 30 .antimonium. 

, d) 5()_ nat:r:ium sulfuricum, 50 calami 
1 hizoma, lG{) antimonium. 

e) 200 natrium 1sulfuricum, 100 nat-
1ium chloratum, 50 sulfur, 00 ,gentianae 
r adix, 100 bolu-s rubra, 6-0 antimonium, 
30 anisi fructus, 70 foenu.graeci fructus, 
60 acidum tartariicum. - Evőkanalan
ként 

f) 50 natriU!m chlmatum, 75 calami 
rhizoma, 75 gentianae r.adix, 15{) csont
liszt.. 

g) 1400 foenugraeci fructus, 325 teIIa 
silicea, 150 'Sulfur, 181) natrium sulfu
ricum, 200 foeniculi fructu·s, 30 aloes„ 

Pulvis por corum„ Szentkereszti ser
téspor,:· 50 cinnabaris praeparata, 50 
aloes, 100 juniper.i fructu.s, 150. angeli
cae radix, 1:5!0 enulae radix. 150 gentia
nae radix, 150 levi,stici radix, 1000 ca
put mortuum. 

Pulvis porcoruni emeticus; 250 sti
bium sulfu1·atum nig1un1, 250 hellebori 
radix, 500 lauri frructus. 

S ertés-po1' ( J. K wizda, Kor neuburg ),: 
10 stibium sulfuratum ni.grum, 20 ka
liu1n nitricum purum, 50 calami rhizo
ma, 100 farina lini, 200 natrium sulfu
rirum dilapsum Egy doboz 380 gr 

0) Juhok táplálópora,, 
Pulvis pro ovibus: lűO natrium chlo·· 

ratum, 100 gentianae radix, 100 antimo-· 
nium, 100 •Snlfur, 500 jun.iperi fl uctus„ 

D) Tehenek evőp-OTa, 

20001 foenugraeci fructus, 
140 foeniculi fructus, 
140 anisi fructus, 

90 rapontici fructus, 
60 zingiberi r hizoma, 

370 natrium sulfuricum és 
80 acidum tartaricum 

porát keverjük Etetőpor. 
Borjaknak való por .„ 400 far ina ave

nae, 400 farina lin:i, 150 pul vis lini, 15 
calcium phosphoricum, 7.5 natrium 
chloraturn, 5 'llatrium bicarbonicum, 5 
foeniculi fr uctus. 
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Hízlalópor :' lQO lini semen, 100 phel
landrii fru-ctu,s, 100 raparum fructus, 
lüO foenugrae0i fructu·s, 100 siliquarum 
fmctus, 100 korpa„ 

Hollandi tej és erőpor,: 1100 carvi 
fructus, 500 foenugrae-ci fructus, 700 
csontliszt, 300 .g.entianae radix, 200 ju
niperi fructus·, 400 'sulfur, 30() sulfur 
griseus, 160 antirnonium Cl udum, 400 
natrium ·sulfuricum, 40{) f.oenicul!i fruc
tus, ~Oü anisi fructus és 25 cardamo1ni 
fructus porát k€verjiik. 

b) 2.5 kalium nitricum, 2.5 alu1nen, 
2.,5 sulfur, 2,,5 creta, 5 bolus alba, 30 
anisi fructu•s, 15 foeniculi fructus, 15 
trifo~ii fibrini herba, 25 natir.iun1 chlo
r.atum porát keverjük. - Tartós so
ványság és étv;ágytalanságnál. kék, vi
lágos vagy vére-s tejelésnél naponta a 
Te,ggeli etetésnél 1-2 maréknyi. 

J->ulvis gaJ,actopeus. Pulvis vacca
r um-.· 60 phellan.drii f1 uctus, 60 juniperi 
fructus, 6(} kalium nitri-cum, 120 ka
liurn .sulfur;icu1n~ 120 sulfur su·bli1na
t11n1, 250 stibiurn 1sulfuratum nigrum, 
5000 foenugrae·ci fructu,s, 500 gentianae 
l'adix, 500 acori rhizoma po1·át keve1-
jük. Tejszaporító. 

b) 100 carvi fructus, 100. cala1ni 1hi
·zoma, 25 sulfu1·, 25 nat1iu1n chl.oratun1 
Te,ijavító. 
_ e) 250 calan1i rhizon1a, 250 absinthii 
herba, 300 natriun1 chloratun1, 150· nat
rium sulfuricu~ 50 zingiber. 

d) 100 stibiun1 sulfuratum nig1'l1111, 
100 sulfur, 50 f.oeniculi fructus, 50 carvi 
fTuctus, 50 juniperi fructn.s, 50 nat1inn1 
chloratum. 

e) 120 carvi f1uctus, 12.0 cala1ni 1hi~ 
_zoma, 50 natriun1 chloratun1, 30 nat1iun1 
bicarbonicum. 

Va,jsza.porító." a) 1000 foenug1 aeci 
f1·uctus, 150 anisi fruct-uis, 150 foeuiculi 
f1uctus, 140 natl'iun1 chloralun1, 300 
natrium hicarbonicun1 porát ke\'€1 iük 
(Dán.) ' 

b) 2000 foenugrneci h uctus, 100 cal· 
-cium phosphoricum, 300 foeniculi fruc
tus, 340 gentian.ae radix, 5G-O 1natriu1n bi
·carbonicum, 200 antimon"ium c1udu1n, 
250 natrium sulfuricum., (Holland,,) 

összeolvasztunk. (Ph„ vet Gall) 
b) 50 unguentu·m basilicu1n, 25 cera 

flava, 25 sebum, 25 baJ,samum copaivae. 
e) 50 unguentum basilicum, 5 unguen

tum citrinun1, 1-0 oleun1 raparum, 10 
styrax liquidu-s„ 

d) 40 oleum lauri, 40 axungia, 2ú 
oleum jecoris, 2 acidun1 carbolicum, 1 
camphora„ 

e) 50. se-bun1 ovile, 10 cera flava, 40 
\"·aselin vet, 10 oleun1 iaparum, 8 suc
cus cepae. 

f) 3.75 zincu111 oxydatum, (}„6 acidum 
carbolicum, 30 axun.gia. 

_q) 50 lanolin crudun1, 25 sebun1 
ovile, 25 oleun1 jeco1 is, tíz csepp olpun1 
n1irbanL 

g) 40 lanolin crudu111, 25 sebu111 ovile, 
2g oleum .iecoris, 5 sapo kalin-us, 10 víz, 
tlz csepp oleu-n1 inirbani, öt csepp 
oleu1n cit1onellae. 
Pata~szappa-n,: 65 -sebu1n ovile. 10 

oleun1 raparun1, 15 sapo kalinus, 10 víz. 
Pata-ragasztó. Lutuni afl un,,r1ulan1 .: 

20 guttapercha-t, 10 gu1nn1i arnmonia
ci-t és 5 terpentint összeolvasztunk és 
rudaikká sodorjuk. - Használatkor· a 
patát terpentinolajjal é:-> pet-róleumn1al 
gondosan letisztítju.k -s a ragasztót 
gs enge lángon 1neg-puhítva, 1nele.g vas
sal a repedésekbe nyo.n1kod.iuk, lesi111ít
.iuk és koron1rnal bedörzsöljük. 

b) 30 gun1nli anun·oniaci, 10 terpen
tin. 00 .guttapercha. 

e) gun1rni a1nmoniaci, i'O ee1 esin, 8 
terehinthina veneta„ 

Sebkezelő szerek 

I 5 aciduni C'arbolicinn, 
50 tinctura m.yrrhae, 
50 tinctura. aloe>s„ 

Ecsete1é8re. 
IL 10 jodoforrn, 

5. balsamun1 pcruvianu1n, 
35 vaselin„ 

l{enőcs. 
III 10 jodoform, 

5 tarinin, 
30 carbo ligni,, 

Hintőpor, 
Ldquor adstringens :i.iulnerarius.: 10 

ferrum sesquichlorab11u soluhun, :-i 
aluminiun1 suJful'icurn, 15 acidun1 ben
z-oicum, 150 víz. 

e) 100 f.oneugraeci fructus, 30 carvi 
f.1 uctus, 30 anisi fructus, 50 juniueri 
fructu,s, 40 .gentian-ae radix, 15 a~"a foe
tida, 15 bolus rubra. (Alpesi vajszapo
tító.) - Naponta háTon1szor egy evő
kanállal. Ke-cs.kék1nek teáskanaJankéut. 

Patakenöcs., 

Pata-ír. 
10 cer a flava, 

MiríuY- és geny-kenőcs. Reszorbeáló
kenőcs„ (J. Kwizda. Korneubur.q): 10 
kalium ,Jodatun1, 20 unguentun1 h~ d
rargyri, 50 lanolin, 1() 0Jeun1 Iau1L Egy 
köcsög 90 gr. 

10 axun.oia. 
10 terebinthina laricina. 
10 oleum olívae és 

10 pix liquida-t 

J1lyerea-szappa11.: 40 en1plast1 un1 fus
cun1, 40 unguentu111 zinci ox;rdati, 10 
víz, 2 acidum salic:ylicun1. - \Tászonra 
kenve a .kirn0:sott s,ebre llel:reZZük. A 
seb ki1nosásához Solutio \Tiliatit 'iZO
kás használni 
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b J 40 emplastmm plumbi, 25 sebum 
ovile, 00 axungia, 2 acidum salicylicum„ 

e) 10 zincum oxydatum, 10 víz, 2 aci
dum salicylicum, 25 sebum ovile, 50 
axnngia porci.. 

Sertésol'bánc elleni szerek. 

1.5 chininum sulfu1icum, 
5 acidum hydrochloric. dil., 

35 spiritus dilutus. 
Egyszerre beadni s utállj- 1-2 gr ca

Iomel, hideg vízzel való öntözés és el-· 
különítés. 

b) 15 antifebrin, 15 natrium salicyli
cum, 20 caput mortuum, 50 antimonium 
crudum, 75 natrium nitricum, 75 nat
rium chloratum~ 

e) 15 oonchininum tannicum, 20 ka
lium nitricum, 10 !kalium sulfuricum, 
2 magnesium carbonicum, 50 cukor. Tíz 
részre osztva, naponta 4 poi.. 

Szemvíz állatoknak. 

I 100 in.fusum arnicae (1:10) és 
100 infusum chamomillae (1 :10)-n 

2 zincum sulfuricuin-ot 
oldun:k. Lova,knak. 

II. 300 infusum lini seminum, 
1 zincum sulfuricum .• 
2 s1Ji,ritus camphoratus, 
1 tinotura opii, 

Sza-r vas·marhák -szemgyulla dá-sán·ál„ 
b) 50 collyrium a,d,stringens luteum. 

50 anua destillata, 10 mucilago gomrni 
ar abici. 

e) 600 aqua p]umbica, 400 víz 
Szem-kenőc.s: 20 ungUéntum hyd.rar

gyri rubrum. ~ un_guentum zinci oxy
dati. Lenesényi m·ennyiség a sze1nbe 
dörz.sölendő, 

Szem-por~:· 5 kalomel, 5 ,saccha.rum 
lactis .. 

Tetüzsfr állatoknak. 

a) 40 naftalin, 
?O petroleum, 
30 cereSin, 
RO sebum ovile, 
30 oleum cocois, 
40 'IJa.r;;elin .. 
10 sabridillae fru.ctus. 
1 cinchonin sulfuricum, 

JO vaselin. 
b) Ungoentnm hydrargyri m!le cum 

vaselino paratum„ 
e) 200 ungentum hydr•rgyri. 300 

olP.um a:nimale foetidum, 350 sapo v1·· 
ridis 

Mosószerek: élősdiek ellen. a.) 7-1(}%
°' kreolin-oldat. h) 8/1() kap•d-0hány és 
8000 vÍ-zből kés?:ült főr.P.t. 5-00 -spirifus 
sauonatus. 300 denaturált sze-sz. 

b) 10 naphtalin, 20 oleum raparun1, 

2 L víz, 50 sapo ka!inu&. 
e) 1000 kapoooP,ány, 4500 víz:oel való 

kihült forrázat:ához hozzáadurrk 20 
naphtalin-t, 50 oleum terebinthini>e-t 
és 50 -0leum mir·-baJili-t„ 

dJ 1000 -0Ieum Iauri, 200 aether aceti-· 
cus, 200 naphtalin, 20 oleum philosopho
rum, 20 oleum cary-0phyllorum. 

Bögölyök elleni olaj: 100 oleum ani
male foetidum, 200 spiritus, 5000 aoo
tum.. b) 10 oleum lauri, 20 naphtol, 10 
aether aceticus, 80 tinctura pyrethri. 
e) Oleum petrae nigrum .. 

V ér·has elleni szerek.. 

I.. Juhoknak. 
5 tannin, 

10 quercus cortex, 
10 menthae folia 

porát keverjük .. 
b) 50 alt!haeae raclix, liO tomnentillae 

r-adix, 50 valerianae radix, 100 .natrium 
bicarbonicum, 2 oleum carvL 

II. Lovaknak. 
10 nux vomica, 

100 tormentillae r aái.x, 
100 _qentianae radix, 
50 arnicae flores, 
50 calami rhizoma és 
25 ma_qnesium carbonicum 

porát ví.~el péppé keverjük. 
b) 50 tannin, 90 juniperi fructu•, 180 

carvi fmctus. 60 caryophylli, 120 foenu
gr.aeci fruetu·s. -120 gentianae radix és 
200 natrium chloratum. 

e) 50 calcium ·Carb-0nicu-n1, 50 juniperi 
fructus, 50 ealami rhizo1na, 50 g-entia
na-e radix, 5() ahsinthi herba és 3 opium .. 

III .. Szarvasmarháknak. 
a) 60 tannin, 

270 .Qentianae 1· ad ix. 
80 tormentillae radix, 

100 natrium chloratum, 
200 foenunraeci fructus 

por·át keverjük, - Orániként egy evő
kanállal 

b) 500 infusum chan1-0millae ( vel 
menthae piperitae), 2 plumbum aceti
cum. - Naponta 2-3 adag-0t. 
B<>rjaknak,~ a) 1 acidun1 .salicylicu1n 

és 2 hont.hin keveréke két adagban egy 
napra. 

b) 00 tannin, 190 nahium chloratum, 
170 natrium bicarbonieu·m~ 230 n1a,gne
sium car1bonicum, 140 carvi fructus. -
Mi·nden két órában egy teáskanállal s 
gyakrabban egy fölvert tojás, k-0rpás 
nioslékban. 

e) 25 natrium bicarbonicum, 12.5 
quercus. cortex. 0„4 opium, 5 n1a.g-ne
sium carbo·nicum, 1 rheum porát ke-
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vedük Kezdetben Y, később 1-2 órán- 1 b) 3 acidum tannicum, 2 hismutum 
ként 1 evő.kanállal, 'Infusum 1nenthae j subnitricum, 3 liquirit.ae radix, 3 .gum
piperitae-ben. mi arabicum s elegendő szirup tíz Iab-

dJ 12 exh. cascarilli>e, 10 tinct. -0pii, dacsra. - Naponta hár-0mswr 1 dara-
20 spir. aetheris, 20 tinet. aion1atica, 20 bot 
tinct. chinae, 200 aqua menthae plperi
ta-e. Evőkanalanként kan1illateáva]. 

Thüringiai labdacsok: 0.133 pe!Jetie
rin, 10 n1yr.obalani fructus, 2 extr. ros., 
2 extr„ granati, 1 gumn1i arabicum, 1 
cukor. Huszonnégy la'bdacsra. 

IV .. Sertéseknek .. 
5 acidum tannicum, 

10 quercus cortex és 
10 ment.hae piperitaC folia 

porát vízzel péppé keve1·,jük, E.gy nap·
ra. 

b) 20-0 infusun1 n1enthae piperitae, 1 
tinctur a opii. 

V. Kutyáktwk 
1 opium, 
1 althaeae r adix, 
3 liquiritiae radi.x 

elegendő mucilago gu111mi 
öt drb Iabdacsra. 

arabicivel, 

V é-res vizelés elleni szerek. 

3 pluriibum carbonicum., 
10 natrium aceticum, 
12 camphora, 

120 cal-cium carbonicum 
hat porra. - Reggel és este egy port 
1 liter pépes m-0slékban. 

b) 25 ferrum sulfuricum, 75 alumen 
öt po:rr a„ - Naponta •két port. 

e) 50 uvae urni folia, 50 tormentillae 
rhizoma po·ra 1 liter decoctum lini-veL 

Véres tej. 

.A. véres tej fejését legtöbbnyire en1-
lőgyulladás okozza, melyet gond-0s le
mosás, lenmagfőzetben való áztatás 
után kámforos olajjal kevert unguen
tu111 hydrargyri-vel stb kezelünk 

Állatgyógyászati különlegességek. 

Aktop1 ot-in-Chi-noin: vegytiszta, ca-1 folia digitali-s tit1 ata. ,azaz 150 béka
sein steril 6%-os oldata parenterális egység„ 1 tabletta: O.ú5 g. folia -digita
proteintiherapiai célokra. Intramus- lis titra..ta, azaz 75 békae,gy.ség. Sz-ív
cu]asis, subcutan és intravei:tálisan al- ,gyöngeség, szívhibák (hypertrophia~ 
kalmazhat.ó„ Száj és körömifájás eLleni dilatatio insufficientia) st1b,.-nél a-I
védekezéshez, mirigykó1, szopo,rnyica, kalmazzák. 
baromfidiftéria, metIMi.s, mas.titis, en- Distol-Chinoin. A filix ma,s ballaszt-· 
teritis, arthritis .ellen ajánlva. mentes, izolált tiszta h.atóanyagai li-
Aricy,l-Bayer.~ ,az acetarisinsav dinát- po1d oldáiszer:ben„ A mételykór rSpeci-

1iun1sója„ 1 és 5%--0.s -oldat steril am- frku.s gyá,gy.szere_ Az A jelzésű esoma
pullákban. Ar icyl L kis állat-Ok részé- g<>lás Y, gr.ammos gel.atin-tokocskák
re 1 kcm.-es 1%-os .ampuJJ.ákhan; Ari- han, a B-k jelzésű ·csomagol.ás 8-4!4 
cyJ II nagy állatok részére 1 kcm.--es gramm-os tok()cskákb.an Alikalmazásá-
5 %-<os ampuliá.kban: anaemia, cachexia, ,nak :részletezését a h·asz.nál,ati utasÍ-· 
ihaehiti.s, swpornyiea stb. ell-ein„ tás tartalmazza. 

Cadogel-Chinoin: K-01Joidális kátrány- Fluorrwüium-Chinoin.: Ti.szta nát-
készítmény 33%-os kenőcs alakjában: riumflum·id (NaF) sző1tetvek. tolltef
csüdekzema_ nyereg.ny·om-áis, viszke-tö vek stb„ ellen, szára·z !kezelésre. 
sebek, fe1páJlá.s -stb. ellen.. Futor-Chinoin.; 1Széns.avas takar-

Cnnorit-Bayer: Veg·ytisz.ta ca1cium- mánymés21. Calciumika.Tbonáto-t, kony
hypchlorit 0.2%-os oldatba111, mint ha.sót és aromatikus anyagokat tar

sebmosó fo,lyadék, avagy /ken6csben ta1rnaz. Alk.almazása: növ:en-dékálla-
sebkeze,]éshez tok fejlődésének elő.segítése. 

Ca.r-ho1-.•ent-Chinoin.:· Finon1 el:nsz.lá- Gastin-Chiru)in.:· Benzolb-an oldott 
sú aktiv rá.11.aki s?Jé-n Car bovent r>or isothjocyanallyl, ·geliatin tok()c.stkák-„ 
bélhurut, iJ.asn1ené.s, g.a,stroenteritis, ban. Csikók, lov.aik rozs.férgei ellen, 
takarrnánymérg-ezés eliein; Carbovent- 8 grammos tok()khan. 
pálca„ ID'ag-zafibur-o-k visszamru:.aidás, Hizan-C-hinoin.: CsQntkészítmén~.r „ 
já,J'sányos e1vetélés, -szülőutak gyula- ameJy főként ooJcium-foszfátot, kony
dáRa. eRetén. ihasót és ar.omatiku.s H.TIV.agokat ta-r-

Diqiclqrin-Chinoin:· .A„ digitalis le- talm·az .. Táp,sóul használják .a tápainya
':elek összes hatóanyagaitf. tartalmaz- gok foszfáthiánya esetén .. 
za baliasz-tmentesen„ 1 kcm-e: 010 g„ J 1 stiz't-n-Bo.yer .: Dioxyanthra-Olhinon .. 
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Enyhe hatású hashajtó 3 g, 15 g. 6;, t{1n~yo.k,, tenrr~lszpályák, vasuti pálya.-· 
1001 g-mos csomagolásban. t.estek e-~ ma.~ h~Ireken burj.~nzó gyo-

Karodor-Chinoin: Sebhintő-po1, n1el:r rnok te1Jes k11ItasaTa„ Egy negyzetmé
finom eli0.szlásil.Í swn~hez aidszorbeált fer- ter területre átlag 1-:d liter o.l<lat 
tötlenítősz.ereket tartalmaz. Fertőzött szükséges, A .lelocsoiást tava.sztól~· 
.sebek, felpálás, 1kellemetlen sz&gú, ned- őszig elegendő kétszer megiisin.éteilni. 
v.edző gennyedések· száraz kezelésére ·Gázfejlesztő 1föltény, Chinoin.~ Ege-· 
a,i-ánlják. I ek, Ür:gék, patkányok írtására„ A kb. 

Kebál·Chinoin,: R.icinusolajban oldott 1Í4 kg-nyi anyagot tartalmazó 1akéta~ 
tetra.hydro-benzol szár m.azék sertés-ek szerű töltényeket n1eggyú,jtva, egy 
és :kutyák bélférg·einek elhajtására. füstvezető csőben elhelyezve, a fejlődő 

Koptin-Chinoin.: A bükkfakátr:ány -gázokat be leihet vezetni -akár inez-őrr; 
ballasztmentes, tiszta hatóanyag.ai jól ak,ár istállókban, vagy n1ás 'helyen, a?. 
emulgeálható .ál:lapotban: iühösség írtandó kártevők járataiba, ahol azok 
kullancsok, tetvek, 1legyek stb. ellen, ' 1ögt•ön elpusztulnak. 

Odylen-Bayer: Szénhyd.rngéne:rett és Kuskutan (Ohinoin rL) ar.ankaíitó-
kénezett , a~th1achinonszármazé_kokat szer vízzel higítJha,tó készít1nény, n1ely
tarFalmazo .ruhellenes szer. _l\..z ember- nek 20-%-os oldatából .a lucernások és 
gyogyászatba.n isn1ert Mitigal-n.ak felel l lóherések arankafo.ltjait kell megper
meg. , . , 1

1 rnete~ni. Permet.ezé.s helyett ·öntöző-
Prota-r gol-palcikák-Bayer .:· ~4- pro- kannat is lehet haszn_,álni Az aranka 

tar.go! ~év.e~ is1ne1t ~aye-1-féle. a_igen- úg:i\ 1ni!!t az; ;;nyan-Ové1J-Y. néhány na„ 
tum prot~n1~u1?1of· u.?f1 _ n:enny1segbe}1 I pon belu1l e}szarad, a lohere vagy lu·· 
t.~.rtalmazo pailc1kak.: Ja1v.anyo~ elvete- j·c~r1;ia gyö~~rzete épségben n1arad, és 
les, ma,gzatburok vi.ssz.arnaradasa stb 1'0v1desen U.JI a kihajt úgy hogy Ls1nét 
kezelésére. kaszálni lehet. ' 

Pulbit-Bayer Mintegy 3.7-4.5% bis- Rafanol (Chinoin 1t.) pornzószer 
niutsót tartalmazó holuskészítn1ény ál- vadrepce és 1egy.éh .gyomok írtá.sához; a 
Jatok has.menése ellen. tava.szi v.etése.kben. A gyo1nos vetést 

Secoin-Chinoin.:· V.egyileg és bioló- kol'a tavasszal, lehetőleg hajnalban 
giaiJag tit1·ált áillandó összetételű és a1nik-or a növényzet inég har1natos' 
hatású haernostatikun1 és uterinun1. A vagy eső után a porJ:·al be :kell ,szórni' 
S·ecale eornutum összes hatóanyagait \'a,gy porozó,g.éppel, mely takarék,osab~ 
tartalmazza. b.ain n1űködik, be.porozni.. A po~-ozószer 

Strychnotonin-Chlnoin; Dinatrium- a kalászos vetést n·en1 bántja míoo a 
n1ethylarzenát (Arsotonin) es sosa.va.s gyo111növényeket elpusztítja. ' "" 
st1ychnin kon1bináció 10. kcn1-e: 0.5 g, Tutokil (Chi.noin rt.) un.J.verzáli.s 
arsotonint és O.Ol g„ stry0hninu1n pe11net-ezőszer, m-ely egyidejűleg· réz
hy~r-oc~loricun1ot; 1 kcm.-e 0.02 .arso- kén és a.rzén hatóa.nYa,gtar"talmánál 
t?nmt es 0.001 g .. strychni~ hydrochlo- fogva a legtöbb gomba és rovarkár-
11cumüt tiartaln1.az. R,oboráló szer e.s tevő ellen permete-zés1e ha,sználha.tó„ 
PrO'phyla:kti.kun1 sz·ái- és kö.1ömfájás Sz.áz liter vízben 1.5-2 kg„ oldandó 
ellen.. úgy szőlő, mint gyü.mölcsfák per.mete-

'f/olzd-Bayer .: Para-toluolsulfamid- zésérn. Tuto;k]l permetJé használatával 
klmnair1umot tartahnazó sebhimtőpor ·különféle permetezőlevek alkalmazá
gennyes, bűzös sebek száraz kezeJé- .sa e-gyesítv·e van és igy lényeges mun-
sére. ka1negtakarítást jelent. 

.Verm_itan-Chfnoin;, IsobornyJacetát, Pulvarzol (Chinoin it-.) univerzális 
p1nenkamfür e-s borokaki:kv-0nat tar- J.?OlOZÓi"zer, mely egyidejűleg réz, kén 
talmú szénte.traklo.ri.dos o1dat: csikók, es arzen hatóanya·g tartaJmáJnáJ fogva 
lov~ bélgilrisztái (as.oar-i,s) és ·bélférgei, a legtöb-b gomba és rova:r;kártevő elle
kutva,k 1nindenn-emű bélparazitái e11en. ni porozásra h.asznál!ható. Olyan vidé-

Yohimbin - Chinoin: Y·oih1imhinun1 ken, ahol ,a víz ·beszerzése nehézségek
hyd1ochiloricum. lmpotentia, tejelés z-a- be ütközik~ Pulvarzol előnyösen has7r· 
va.rai stb. ellen ajánlva. náLható„ Általában a porozás munkája 

E készítméinyeikhez .sor.akoznak az ál- olcsóbb, mint a pern1ete?Jés. A gyü-
1.a,tg-yógy.ászatb,an szé.Jtiben aika,Jmazott n1-01Jcsf1áknáJ is célszerűbb n1egh0isszab
védő oltó és gyógyí,tó szérumok„ bítócsővel ellát.ott po1·ozó-géppel dol·· 

E készítmémyekkel kapcsolatban a 
Növényvédő és kártevőket irtó szerek 
függelékeül .föLsoroljuJ< a következ.ő 
különleges •készítmény.eket: 

Herbamort-Chinoin:· Víz.he·n ikönv
nyen oldódó, méregmentes készítnién)r. 
melynek 1-'-"2%-os oldata alkalmas sé 

goZJni, pe1·met-iezés hely-ett. Leg'Célsze 
rűbb a m.egvéden<lő növényeket fel
váltva Tutokillal permetezni és Pul
va1 zo,l1lal po.rozni. hogy mind a két el
járás előnyeit :kihasználhassuk. _!\ per
n1et.lé :iobb.an tapa-d. a por pedioo be
férkőzik a növényzet, különösen a~ für-· 
tök belsejében 
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Dezinficiálás. 

A dezinfi-ciálás eél.ia ugyanaz, ami a ste1ilizálásé: a betegség okozú-
111ikroo1ganizmu-sok elpusztítása„ A.míg a.zonban a st-erdlizállás csupán H 

gyógy,szerekre és a gy6gy:keze,lésnél h-aszu·ált segédeszk:ö:llökre terjeszkedik ki,_ 
addig .dezinficiálás.sal a beteg egész könnyezetéből igye.k.szün•k a kórt okozó
csiJ"ákat -eltávolítani. _A cél elérésére fizikai -és kémiai móds-ze.rek swl1gáJna,k,_ 
még pedág a követkewk: 

Fizikai módszerek;· egJ.-„ mecli-Rilli:kai eltá·vo.Iítás, törlőruhával vagy ke-
1~yé1 béllel stb. való JedöJ:·zsölés és a tiörlő elégetése. 

2 Vízzel való lkifőOOs, a tárgyak nagyság.a szerint 5-10 percig .tartó 
Ío11alás: .eszközök, .asztali edények, ruhaneműek stb„-néJ A főző víziliez \kony
hasót vagy m.osószódát is adhatunk. 

3 .. Aramló 100 Joko·s vfagőzzel vagy túlhevített 110-120 fokos gőw,el 
"aló keverék ruha.nen1űek, ágyneműek é.s hútor-0kniáL 

4. Elégetés: él téktelenehb tár.gyaknál, mint szalmazsákok, rongyoik stb. 
Vegyi dezinficiáló szerek„ A gyakorlatban a dezinficiáliLsra ajánlott 

sze1 ek közül alig néhány anyag jő a!lkalina-zásba„ Ilyenek a régebben hasz
nált bró1ni0s víz, kar bolsav és sz,uhli1nát, újabban főleg a formalin, a hidro
g~énperoxid, klórmész stb. Gyöng.éb1b hat,ású éf.!. éppen ezért ritkán haszná.ít 
dezinficiáló anyag-ok az a1nn1onia, hórax, káli.szappan, szalicilsav és thymol. 
Ezek spóratartallmú Jépfeneba:eillu,sokat hónapok alatt sem pusztítanak el 
teljesen~ VaJa1nivel erő.sebb hat.á.súa:k az éter (1(} nap), 1%-os iarzénsavo1dat 
(10 na.p), 1%-os ké-ns.av (10 :nap), 2%-o.s chinin (1 na.p), 5°/o-o-s ,ferrikloridoldat 
(6 nap). A dezinfi·ciáló szereket inindig vizes oldatban -alkalmazzuk. 

Szublin1át)oldatokat ne alkalmazzuk fehérje-, pepton- va.gy n1uieinta1-
tain1ú f.ol:radék-oknál. mert ezeknél víz.b-en oldhatatlan ,s a dezinfi.ciál-ásra éI
t.éktelen higanyvegyületek -esapódn,ak le. Tuberkulotikus ,köpetet, bé11sarat ~ 
szublín1,át csak igen nehezen dezinficiál .. 0 5% borkősav, .sósav vagy konylhaso 
hozzáadása ez esetben a hatást va]arniv-el fokozza. Hathatósak a krezolok is 
első.sorban ;sza.ppan-okban való ü.ldat:;Li:k O:rsol és pótszerei), <nth-ooxysulfo-
savval (.solveo1), natronnal (.so.Jutol) stb. .. 

Drzinfi,ciáló szerek alkalmazása .. Rag.áilyos heteg.sé-g e.s.etén dezi:nficiál~í.s 
alá kell vetnünk az e,g·y-e.s tá.rgy.akat és az egész helyiségét i·s. A-L egyes tár
.gyak .dez.infici1ál.ásár a sz.o],gá,1ha tna:k: 

a) .2„.5% nyers;kresol-oldat (1 liquo.1 kres-0li .saponatus 19 víz keveréke). 
,- a.g~„ 3-5·%-Ds karbolsav-oldat (1 aci1du1n earbo1icun1 liq_uidun1 30 víz). 

b) 50 rés.z vízzel elkevert hypochlorosum. 
e) 1nészte.1 (1 :lit.er föl.aprózott ég.e.tett 111é.sz .és 4 litru víz keveJ_·éke, vag~ 

n1é.sz.forrázat (1 111észtej, 9 víz). 
d) 3%-os kali szappanol<lat :(pl Y:; kg. sapo :kalinus vi.1idi.i:;, 17 lite,r fo1-

1 ó víz). A dezinficiáló 1sZel'eket a :következőleg a.:l:kailmazzuk: 
1„ A betegek -ö-sszes váladékát (,seb- és dagan.atváJadék, köpet és tak-011)-', 

\ é1 és viz.el·et~ hán;,-:·adék1 ürülék) 3%-os kresolol,datta.l e.gye111lő arányban ke
,·e1 ve <leziilficiálhat.juk~ s 2 ó.rad állás után öntjűk ki az01kat Ugyan-e-z oldat, 
a.vagy 3%-os ka1··bolsav0Idat szo.1.g.ál a ruh:an.eműek 2 ÓJ'áig .tartó 18 ,a bútorok. 
falak, .padló stb len1-0s.ásár·a .s végü.1 a d.ezinficiál.ást végiző egyén kezeinek 
és -egyéb te.str.ész.einek lem.osá.sára, an1it az egész test szappannal v.ail~ l-err10-
sása és fürdés k-övcssen. 

A vizelet .és egyéb szenyviz-ek klórmésszel vagy mésztejjel dezim.ficiúl
ható:k. A 2%..,o.s ca.lcium ihyj:,o:chlorosun1b6l annyit kell vennünk, hogy a fo 
Jyadék klórszagú Jegyen, a mészví-zJbő,1 annyit, hogy a k.everék ,a vörös la.k-
11111szpapi1„ost -erő,sen és állru1dóan lnegk-ékíts<e, A keveréket 2 ó1á]g állant 
hagyjuk. 

Nem lehet .ot\Jtalan e helyütt fölemlitenünk, .hogy Koch vizsgálatai 
szerint. a :leghathatós.ahh ·dezinficiáló (.st.eri.lizáló) szerek a következők: 

A\ A :lépfene spórákat 24 óm aMitt clölil< a: szublimáJt, .iód, klór, b1óm., 
jódtriklorid és a lcresol kénsavval keverve. 

B) Hosszabb ·idő alatt fejtik ki ugyane :hatást: 1. a karbolsav és a vele 
rokon krezol 5%-o-s oldatban, 2. nyers faecct 2 nap ailatt, 3. 5%-os ldór,mész 5 
nap alatt, 4. terventinolaj 5 nap alatt, 5„ kénamm.onium 5 na.p ailatt, 6. hangya
sav 5 nap .alatt, 7. 5%-os vasklorid 6 nap .alatt, 8. 2%-o.s sósav 10 nap alatt. 

C J Az AJ és B) alatt fölsorolt szernkkd szemben a 1lépfenebadllusnk 
hónapokig is fej1lődésk-épe.s·ek n1a,radnak a •következő .sz.erekben: alcohol ab·· 
solutu'i, kloroforrn., .o.Zicerin, benzoesav, amm-onia, tömény konyhasóoldat,.. 

tfmsó, bórax, klórsava.s kálium„ 
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, , W. J(.urzwelly vizsgálatiai, .s~r}illt a rnd-kioorganizmusok előzetes 1k.isZiá
J.'1tása ex.siyc~.tor:b_an azok t:llenallo~e~sségét mBJgasa·b•b hőméTsékJettel szem
ben rendk;1v~l f,okoz~ s igy ki:szar1tott .spórák, pl. vízmentes alkoholban 
_h?S:S:Z~bb ideig ~letk.epese;k maradnak, mint S1iáraz l>evegőn eltartva. A \Ti~ 
ki7ia!,·as~. az a~t1sze-p~ikus szerek, 'hatásosságát }s a n1iJnimu.mra esökkenti 
Ebbé\! kovetkezik az _is, J:to~y a .. vizmentes alk9lwlt, étert, .swnkéneget, JolOI"o
íormot. stb . .nem telnnthetJük onmagukban veve .sterilnek Éppen ezért kell 
a-z antJJszept1kumo:knak m1nd1g v11z.es oldatait alkalmaznua:rk. 

!felyi~égek dezinficiálása. /'>- heh iségek dezinficiálására a leghath.ató
sab_b .~ legált~Lánosabban h_asznaJt dezioficiens a formaldehyd, mely az utóh
~1 rduhen a kenessavvai klorral, brommal va:ló deziinficiálást úrgy1szólváill tel
J.e~~n, k:Lszoiította a .?a1SZill·á1atbóJ. Flügge srerint a f,orma1:iru.na'1 való dez&n
fie>a],.,st alkahnazh.atJll'k: difteriánál, vörhenynél, bárányhimlőnél, tuberkulo
zis'nf±l. El~~n~-en kolerán,<jl. tffU§Znál és v_~rhas_nál (dy,sen~er·ia) ~z áJgyne111üt, 
fehernemut es ·IU'hap.·emut vr~ozwl. tesszük csrramentesse s az agyaJkat. kal'
b~0rlszappano1datta! »+3,:100 _isrur;?lt;at~uk le . . GYf5rniekágyi láznál és más .-zep
tilms meghetegedeselrn-el, himlonel es pestrsnel a fmmaldeJ:tiddel való dezin
fic~álá;s mfillett -a matracok és ág·yalrnak gőzkészü.l.ékben v.aló dezinficiá:lá-;a :i-; 
s~i.;kseges„ A forpialdehi4,nek .az .. a~ eJő~y~, h9·gy a ~éPben jól ,~zétt-e1jed, 
aranylag nem merges, ero.s csrraolo hatásu, eleg olcso s nem rontJa az edé-
nyeket és bútorokat, mint a halogén·ek · 

Legegysz~rű?ben dezi~ficiálhatunk f.oin~a:linnal, ÚgJ.„ hog;y a 35-40%-os 
o_ldatot .egyenlo terf.o.gat vrzzel elpárologtatJuk. 2()() köbn1éte.r helyi.ségre 2.,5 
liter formalint és 2 5 liter vizet 1szán1ítihatunk. Alkra.ln1azihatók a forn1aliu 
elo.~zla!á-sára e célra szm·kesztett porrlasztó :készülékek. Forgal·om.ba.n vannak 
fovabbá parafoimaldehyd-pa.sztillák, karboformaJ-tömhök st'b..; az előhbiek 
alkalmas lá,mpáv~l elpárologtatva, az utóbbiak fémalapon meggyüjtya for-
1naldehyd-gazt feJiesztenek„ Min.dkét eiset-ben el-e.gendő vízgőz elp-ár-ologtatá
sár ól is kell -gou.doshodnunk. 

. , ;-4.utánelJá;á,s. A fo_rmalde_hid-dezinficiálás, újabb módja az ú. n. auián
el;aras .. Ez ·8Jlar1as alapJ-a a viznek polimerizalt fo:rrnaldehid {parafor1na.l
dehyd, trioxymethylen) és alkalikus fémperoxidok keverékére való hatása„ 
A formaldehid.gáz hatásán,ak mér,sé;klésére a kev-eré.khez eg~r se-n1leg-es szert 
pl. szódát t,eszünk. A 1legjobh eredményt érhetjük e-1 2% rész bariu1n sup~l'~ 
oxydatum es 1 par.aforma1l·dehyd v.agy trioxymethylennel. Ha e keverék 25 
rész.ét 15-20 k·cm. vízbe tesszük, hő!fejlődés és heve-s forrás közben for1naJ
dehyd-gáz és VÍ'.ligőz feiJődik A fejle-szté.sre szolg·á]ó fén1edén:rt vizet tartal
mazó katl:an'ba tesszül 

Végezl1etjűk a fo1n1al1d-chiddezinficiálást n1é.sszeil ,is. 300 kölnn-éte1 té11·e 
3 .liter forn1adehidoldatot (35%) vagy n1c-gfel-elő 1nennyisé.gű parafo11ua.i
dehidet 3 1\:g., f1issen égetett meszet és 9 liter forró vizet veszünk. A helviség 
kivezető nyílásait betömjük. A kevexéket 111int,egy 80 Jiter ta.rtalmú hÁdog
-edényhe előbb a n1.e.szet, azután a vizet s végül a fo1n1aldehidet tesszük. Né
b.ány perc mulva a mész heves fo11.ás közben n1egoltódik s a f-orm-a,ldehi<l eg\' 
Tésrevel vegyül, a többi fo1·n1.aldehid a vízgőzökkel együtt eiszáll s a h·elvf
sé.get '.k_,ödsz.erűen •betölti. A hatás ta.1 tan1a 6 óra. Kaliumpermangan°áJ, 
n.a.triumszuperoxid és has-onló o:xrigéndús ·testek hozzáadása -a ·hatást sietteti. 

Utasítások a fertőtlenítés eszkó"zlésére. A pe.stis elleni védekezésről szóló 
1907. évi XVII tc .. III. fejezete a következő utasításo.kat ta1falmazza: 

„1. ócska ho:lmik és ócska rongyo.k, fertőzött :kötőszer, papír és más ~1-
téktelen tárgyak elégetendők. 

2. A fe1.tőzött vagy g:y.anús f.eh.é1nen1űek, ágyneműek, ruhák, de1ék
aljak, szőnyegek stb. k-öz-Ön-séges vagv lX-2 lég~köri n:v·omás-ú áramló v&P'Y 
egyszerű gőzzel működő készülékel1:b-e~1 fertőtlenítendők.' ' ·~~ 

Ezek a kés·zü.Jékek hathatós fertőtlenítő eszközöknek csak úg,-- tekint
h-etők, ha jelzőhőmérővel történt kipróháltatásuk alkalmával a hő111érséklet 
egy derékalj belsejében legalább is 100 fokra emelke.dett. 

Hogy ezen clj·árás hatál;yosságáról bizon~·-sftgot lehessen szerezni, a hő 
1nérséklet 10--15 percig tény.l-ög fentart.andó 

3 .. Fertőtlenítő oldatok: 
a) Szuhlin1át -oldat: (1:1000) 10 g1a1nn1 kon>haisó hozzá.adásával 
Ezen oldatot anil~n-kékk-erl vag3r indigó-kékkel kell 111egfe.steni és fém

ből készült tartó;kban nem szabail taTtani.. 
b) 5%-os tiszta krl 1stáJyos karbolsav-üldat \agy nJ--ers tisztátlan 11:e-

1eskedeln1i karbolsav, meleg fekete szappano.ldatban 5%~o.s arányban feloldva; 
e) Frissen készíte-tt ni-észtei. (Hogy a n1észtej hathatós legyen, jó1ninő-
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ségű n~esz-e-t kell veuru es féla1111.) i súlyú 'ízzel lassankint addig öntözni, 
111íg sz.etn1rálik„ Ha a .s_zétn1álás bP.állott, a port e~ gondosan lez.áirt tartóban 
szá1az helyre kell tenni. lVlinthog:y egy kiilog,ramn1 n1ész a szétmáláisnál 500 
gl'a-mm vizet vesz n1agába és ekként 2 liter és 200 ,centiliter térfogatúvá lesz: 
elégiséges a térf.o.ga ta két-szer esének, azaz 4 kilogramm 400 grammnak meg
f e.lelő vízzel folyóvá tenni, h-og~y 2()% erős mésztej áhlj-0n elő„) 

4. Külö:nös uta.sítások, n1el1ek a f.e1tőtlenítő oldatok 1hasz.nálatánál fi
g:r-elembeveendők: 

... t\_ betegek ürülékeiYel ben1ocskolt fehé1neműeke-t~ ruhákat és tárgya
kat s.zublin1átoldatba kell lnártani. 

.A. tiszta kar.b-0.ls-avoldat és a szappanÜ'S k.arho-lsavoldat ugyanazon hasz-
11álat1·a teljesen alkahnas li tárg--yak Jegariább 6 órán 4t 'hag;y-an,dók az ol
datban. 

Az oly tár.gyak, n1elyeket a fe1 tőtlenítőkészülék hő-mé1.sék1etének (100°) 
kár nélkül ki nen1 Jehet tenni, úgymint bőrből készüJ.t ~tárgyak, enyves fa, 
l1en1ez, bársony, s.elye-111 ·stb. szuhli111átol<latt.al, pénzdarabok pedig .szappanos 
karbolsa voJ,da tt.al f-e1-iőtlen í 1 hetők 

... \ bet.ege;k ápolá.sá>-al n1egbíz.ott sze111élJck ar·errkat .és kezüket .szubli-
111átoldattal ,-agy Ya-lan1e]y k.a1·hols.avoldattal ta1 toznak n1egn10sni.. 

... A.. ka1 bolsa\ oldatok főleg o.]y tárgyak fertőtlenít:ésé1·e- ,gzo1lgálnak, me-
1~ ek s-en1 100° hőn1é-rsékleteit, sern szubJin1áttal való érintkezést nem állanak 
ki, n1inő:k a fén1.ek, n1űszerek stb 

.A. n1észte.i használata különösen az ü1·ülék és a kihán.:yt anyag f.ertőt
lenítésé1e ajárlllatos„ A köpetet és gennyes .anyagokat tűz á1t.a.l kell -elpusztítani. 

5. Pe~tirshe esett betegek által ha,sznált hajók fertő1t.lenítésére. 
_A. ha.1ónak betegek vagy gyanúsnak n1utat·kozó személyek áilt.a1 l1asz

nált összes fülkéit és egJ.;éb .rászei,t .ki kell üríteni és az összes tárgyak a 
.fentebbi szabály-ok szer.int k,ezel-en<lők ' 

A falakat - 10% alkoholt ta1talmazó - szublirnátolda.tt.al kell fer
tőtlcnítenL 

~A.. f.ec.skendezé.st. (pul\'e1-sation) a fal f.első-- ié,szén kell kezdeni és YÍz
..;zjnte-s i1ányb.an haladni, i 1lyn1ódo11 kell azután lefelé folytatni addig, míg 
csak a fal e.gé-sz fe.Jülete f1non1 csöppe.cskék réte·gével nincs be\ronva. 

A padlókat ug·;\·anezzeil az o.Jdattal föl kell mosni. 
I(ét óráYal .azután a fala:k és a padlók súro.landók és vízzel teljesen 

f t~·hn-osandók 
6 .. :\ fertőzött hajó fenékürjéne.k fertőtlenítése: 
A fenékürbe. hog:y- fertőtlenítve legyen, -e1ősz-ö1 is a kénbid1ogén sen1-

]pge~ítése \égett e!eg-eudő 111en.nyi-ségű kénsav.as va,sat kell önteni„ .azután a 
frnékü1 be,n levő vizet kell eiltávolítani, a fenékü:rt tengervízzel kimosni és 
.,,·égi-e bizonyos 1nenn~ iségi_í_ szuhlin11átoldatot :ke-11 bele-önteni.." 

A k·olera eJ,!eni védekez.ésről ,szóló 1892. évi 78.771. B .. ~i„ rendelethez 
esatalt ·szabá·lyzatnak a f.e.rtőtlenítő .sz.erek1·e vonatkozó Iésze a következő: 

„A .legajánlatosabb kéntiai dezrinficiá.Ió szerek .a köv·e-tk-e-ző:k: 
a) Corrosiv (.sublin1.rit, nlaróhig.any). Egy liter vízben 1 gin co;i·rosiv 

igen rne.gbízható ·dezinfici 1á.ló szer, kivéve 0itt, a,ho1 rohadó és fehérje tartalmú 
;_111yagO'kat kf'll fer tőtele.níte11i. ~i\.zonban n1érg·e-s lévén, tov,ábhá több okból 
(fehérje. lüg;ok árlt.a.J) könn~en elbo111olván és hatást.ala,nná vá1hatv;án, csakis 
"~nliértő 01 ·cos kezében é.s frissen -készítve alkalrnas a de.ziinficiá,lás-ra. 

L-eginkábh ha.szn1álha,tó: vízben 1%o n1,ennyirségben( esetleg 2-----5% 0 só
;-;a'\ ,-ag:\ borkősav hozzáadásávaJ) n1osható tár;gyak kifőzé.sére, áztatásáta, 
n1osására; tov-ábbá vízben 1%o inennyiségben fri.ss-elll o.ldva mos'ható tár
g'\ a11:nak (bútoruak és effélének) hidegen vagy fo.rrón lemosásra, úgy,sziu
té.n lang3-.-osan kézn1.osás1 a ( 76 %0), azután víz•ben 1-2%0 mennyi1ségben -oldva 
-;zoha f.alai1·a, padlójá1a~ bútoTJa~ nen1 111-0.sható i·uhár.a, ágyne-n1űre s egyéb 
tá1gyakra J)eJ 111-eJezőveJ vaig'y kézi szóróv.al rászóráisáTa„ A -swb-át, melyet 
corr-osivval clrzinflcjálta:k, tö-bh napon át .szellőztetn,i 'kell. A corr0isiv-oldatot 
..111érpg" jelzéssf'l kell -ellátni és célszerű kissé színesíteni (pl. egy pár csepp 
tlntú\.al yagy kékítő' el), ne.hogy Yalaki véletlenül rn·egigya. 

b) ]{ékgálic, kékkő, 1éz-:szu,Jfát, Cup1um su-lfu1icu111„ Igen hathatós fe1-
tliztelenítő sze1 . }'őképen .szennyes f.o]y.a:dé:knak. ü1 ülékneki hányadéknak, 
'alan1int 1othadó anyagoknak d-ezinficláJ.ására alkalma.s .. 

Biízös fo];-,„adékokat 1?-~ n1en.n)-"iségben szagtaia-nit és dezinficiáJ; ü1ülék. 
hnH). a dék, Tothadó anyagok dezinficiálására .Je,g.a1lább 4-5% ha-sználtassék, 
YagJ is a 109-'~-os oldatból le-galáLb feleannyi, an1enn:y-i az ü.1ülék. 

":\_ dtzinfieüílt ii1 üléket legalább eg3- Ól'án át áilni ke]l hagyni (cseber be 
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ijntv~/·, h,ogy a ,dezinficiáló szer 'hatása biztos legyen s csak azután önJsék 
arn~~~zeakkbe. Closettekhe azonban azvnnal 'be lehet önteni, lha cs.a.tornába 

SW-Lb-=ll , 

, hAl .ktétkg.áli<=: oldata e1 ős, hány-á_;st okoz„ De nen1 valószínű, hogy Yalaki 
v1z e ye · megigya, n1ert kekes sz1Jne van 

, e) F,ch1r .Qálic (Cinkszulfát, Zincum ~ulfurlcum), Megközelítőleg olya'l 
tu1aJdOJ1S~-g;i., mint a l'éz-gálic. Szennye.s tfolyókák, á1nyék,szék-edények, stb. 
sza:gt~lhan1t.a~ra -a~kah:i~a~ ~,1€,g~Jább 1%o 111-ennyiségbe.n), 'Úgyszintén :be.ázta
~ott. J:TI anemu dez1nfic1aJ.a.sa.ra is (1-2%--os oldat) mert színtelen lévén neni 
fogJa meg a 1uih<át, míg a réz n1egJogj.a„ ' ' 

Oldatát m-eg kell festeni ,fcintával vagy kékítőv.e-1 
Ara meg:közelítőJeg ü]:van, miint a rézgálicé. 
d) ~ zöld.qá.licnak ~v.&s-;s,zu)fá!, Fe~Tu1n sulfu1}·cu1n) csekély. ,szagta.la

nító s n1~g !1re'~t;sebb dez1nflc1-alo kepesse-ge van, azert használata (ámbár oJ
csó) k-evesbe aJ;anlatos, iuint az -előhbi-ek.é. 

• Sem a -oorrosiv.ot, se111 a réz-, zi11k- vagy vas-szulfátot nem -cél.sze1ű f\> .. 
in':.s 1:,árgyak dezi:i:i-P,ciálásár~ , 11;asználni, me1 t a fém.et (pL closetteket, va~
~-soveket) megn1-aTJak, rozsda.s1t.1ák. 

. f!,) Mé§Z.· Oltott n1ész. por~, ú,g:rszintén oltott més•szel készült sűrű mész-
te,J erosen es g:yo.rsan dez1nficiaJnak. 

Eg:\: k~~ó -olt:itlan, égetett ni.eszet fél kiló vízze-1 .altva, fiuo111 port ka
punk, .a1111t Jül 1elz,arva tart-sunk„ E·z alkahnas u-ccai udvari h,ázi szen1étnek 
söpr~dék!l·ek ·~ezinIT1:ciáláJsár~. A szeméthez _körülbeJÜJ egyöf:Öd-egytiz.ed rés~ 
~nn~ l fr1~ss m.eszl?o~t k.e\:eru1nk s J?-le.~locsolJuk, hogy ne porozzé;k s ú.gy rak
;iuk „szek~r,r~ ta;hgara, hogy -elszall1ttassuk. Alk.aln1as ürülék és hányadék 
fertotlen1tesere rJS. 

Egy kiló o1t-~~l;;>;n i~1ésLJl~ez ap1ódonkint n:égy ,kiló ''iz·e,t adva s így a 
ineszet rnegoltva, su~u .1}1eszteJet kapunk. Ezzel Urüleket. hányadékot rothadó 
anyagokat •g)·ür1s~n e~ JO:l .lehet dezinficiáh1i űrülékhez, h.ányadékihoz' félann' i 
YaITTr ugya~anny1 n1esz1:eJet adunk, a1nen11yi az ürülék, hányadék .. Fél óÍ·a 
vagy e;IfY ora alatt inegbízh.a.tó ,a -dezinfi,ciá1á-.:;.-„ Mésztejj.el (tejsűrűségűvel) 
ineszelJuk a ·SZ?'.?a falát is két.Rz.er vagy háron1sz.or, melyet dezinfieiálni ,aka
rr;nk'. b~n1e:szebuk a padlót is (az ~1őbb leí1 t. .sűrű mésszel), ,amelyre ürülék 
hanyade-k Jut.ott, úgyszintén egyéb f.a- és fén1nen1ű tái·..,.yakat faJa,t, földet' 
n1elyek1et dezinfirciálni a:karu.nk. "' ' · - ' 
~ _A,z oltott n1éis~ pora a)kahn.as holtteten1ek dezi.nficjálására is, molyet a 

kopo1soba1;- vagy s1rhan 111eszpo.1.ral •bő.séges·en kö1 ü],öntünk 
~, mesz na,gyo11 olcsó dezinficiáló .szer s .azért főképen f'-alusi községek· 

nek aJanlat.os. 
tJ f;ú.Q és -pedig k1i,á1t az erő.s fahan1ulüg· (% :kiló ]1an1u 1 ki1ló víz1c) 

s kev.esbe a lú:gess:z-en-ciá\: al k.é.szült erős .Iú.g (5 lúges.szencia lO(J vízre a ha-
1nuzsí1 (5%) értékes dezinficiáló ;:111;\ag .. A_ beJ.eázt.a.tott szenny-e.s fehér;nerniit 
a vele Iem<Jsott tárg~',akat elég· jól dezinficiá1lja, de csak :hosszabb több órá1{ 
át ,t.artó 1beihatás ut.án. A fo.11·ó lúg azonba,n rögtön és biztosan cÍezinfi.ciál. 

. i\ for1ó 1lúg ürüléknek és hányadéknak ·fcrtőztc1enítésére igen alkal
n1ai~; 2---;-3-sz.01 annyit ikell ,Yennj, n1inf an1:en,nyi a deziinfi·ci,álan1dó anyaig ,\ 
hata.s par perc aila.tt ineig.b1zhato„ .l\_ Jug, k1valt faluhelyen na.gyon olc.só„ A 
lúgcssze.ncia i.s jó és olcsó„ . ' 
, .._\ lú·gh-oz, lúges.sze11ciához nagyon haso1nló hat,ása ·yan a hamuz.sírnah 
es szappan'Yfa!~„ Legi;i1ká.~ 19 Jl pul}'a ken.őszappanokat (ká:liszappa~, zöld szap
pan) haszn.álJak dez1nfi.c1alasr a es ped1g va,gy .szappanos hekenesekr·e ]e1no
sásokl'a v-eszilk, va;gy vízben oldva beJeáz,tatják, benne főzik a fertŐtlenítő 
tár.gya.kat. Aztatás~ra és főzésre 2--5 rész szappant (ii!Jetve han1uzsírt) cél
szerű venni 100 Tész VÍZI e. 

A káli·szappan o.lcsó, hátránya, h-og·y bűzös. 
_q) A karból (karbolsav, phenol), Csak olyan kmbolsavat fogadjunk el, 

a1nely a Bwba n1elegében v.aigy J-egalább a pincében állva k1'istá]yos, A fülyé
kony ikarholt csak sza.k-értő jsn1el'i in-eg, 11en1 hamisí,ti0tt-e 

A kristályos k.arbolbó:l oldatot készítünk és pedig 1-5%-osat. A kar bolt 
.m.ele.g vízbe .állítjuk, .a.n1ikor n1.egolvad, folyékony le.sz. 'leszünk most beJőle 
mintegy félJiternyii is 10 li,ter 111-eleg vízbe keve1j,ük. Ez 2%-os karhololdat; 
belőle higítássaJ készít.hetünk 1. 2, 3, 4%-osat 

A kar·hols.av jó dezinficiáló anyag, csa.khog:r vannak •hát1ányai is. 
Legna.gyo-bb 11átr&nya dr.á.gas&g.a„ továbbá so.k €1nber -e-lőtt én1elyítő 

szaga. 
Megbízható dezinficiáló hatású az 5%-os kaibo1üldat, kiv,ált n1elegen, 
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forrón. :11linden n1osható tárgyat igen jól lehet ily kilJ.bOillal <l-ezinficiálni: a 
fén1tárgyakat .8en1 marja meg; padlót, bútorfát is, n1ég 'Íényez.ettet is, lehet 
vele rnvsni. 

Kéznek, testnek n1'osásá1a s fürdőre 1-2%-os karho1 al.kaln1as, ámbá1 
ne1n olyan si-kerc.s, n1int az 1%-os friss ·cor1osivoldat 

Ürüléket, hánJadékot 5% kalbollal lehet dezinficiálni, de legalább any
nyit kell belőle ,--enni. an1ennJ i n1a.ga az ürülék, hányadék, tehát ·dr.ág.a. _Ar:
nyékszéket, pöceg·ödröt is lehet v·e1le dezinficiálni, de erre nagyon is drága, 
mert sok kell. 

__,_!'\_ ka1 b-olsav ,lassan hat -tehát az ü1 üléket ne.111 szabad 1-2 ó1a előtt 
á1n~; ék~zékgödörhe önteni. 

J\. ka.1 balnak tov.ábbi hát1,ánya~ .hogy nag'yün 'Tnér ge.s; azért o.Jdatát 
meg kell festeni, (pl. 1~2 csepp tintával, vagy kékítővel, 1uelh-ogy víznek tart
sák és n1egig·yá:k, val.a1nint reá kell Íini üvegjére, ho.gy méreg . 

A nyers karbol (fekete km bal) híg, k.átrán:; s.zagú folyadék. Igen hat
hatós dezinficiáló, de egyik hát1·ánya, h-ogy vízben, foly-a.d-ékban úszik, mint 
az olaj; n1•ásik hátránya, hog:y .a ke1 e-S'kedésbt n g)·,akran h,amisítva van 8 

nehéz a jóságát kontiollálnL Szappan hoz.záadásávaJ vízben is ol·dhaitjuk." 
(L. Krnsol) Leginkább ámyékszékek, pöce,gödrök, szennyes folyókák sragta
lanítátsá1a v.aló. ű1·ülé:ket és hányadékot i.s lehet vele fertő.felení1teni, vala
n1int beszen.nyezett földet, udvart és effélét. Bö.ségesen kell alkalm-a·zni, ürü
lékhez, hányadékhoz félannyit, .sőt többet is oélsze.rű adni, mint amennyi az 
ürülék, hánJadék, akk-o.r, ha jó:l ·Összekeverjük, n1egbíziható és gyoxs hatású. 

A .karbolntész oltott n1ész, mely'hez J, 2, 5% :karbolsav van keve-r,re„ :11eg
bízhrtatlan -és hatástalan szer, in·e1t a ke1 eskedésben nagy n1értékben_ han1i
sítják s nehéz a ihanü.sítás fölisn1e1ése„Ne használjuk, hac:-;ak a hatóság fris
sen nem készítteti, ava.gy teljesen nH:l.gbízható g:vár szállítja. lígy használ
iuk, n1int a rnészpo.rt vag' k.rcs~1 ln1észport (Lásd aJáhb.) 
' h) A k:resol (;k.1-e.sYlSav _), Kát1ányból á:llí.tjá,k elő éppen úgy, mi;nt a 
ka1 bolsavat. Dezinficiáló hatása j.elentékeny.en ·nagyobb (2--4-szer és több
szö1 te, in.int karbolé).. e n1ellett távo11úl se1n o1yain n1érg-es, mint a kar.b-01. 

A k1ezo.J ·SŰl iL sá;rgá.s folya1dék„ \Tízben ne.hezebben o.Jdódik, mint a 
karbolsav t .. i. 1 8Ú1Jrész 4-0-.50 rész vízben. Legierőse1bb vizes O'ldata tehát 
körülbelüi 2%-os, de .ez az -0ld.at dezinficiáló hatásra nézve eJé1·i az 5%·-08 
karbolt iS éppen úgy hasznáilha.tó, inint emez. 

.l\ . . kereskedésben ál'ult „acidum carbolicurri flavurn, vagy luteum", 
vao·yis folyékony, sárg,a karbolsav k1esol s:uokott Jenni, ,ámbár kristályos 
ka~bolhoz kevés vizet adva (1-10%-ot.), ez is foly.ék-0ny lesz. A két szernek 
eá<kor a legfőbb megkülönböztető j.e]e: a karbolnak könnyebb oldható.sága s 
180 C fok körül fül'I·ása (és dr,ág,aSÚ1ga), ll1Íg a kres-o} 190--205 Ü :fok k-Orül 
forr s 111.e!hez,e·n oldódik, ·vízben. . , , . , , „ , 

A kresolt .oldhatová ·lehet tenni: igy kal1szappannal (1·g·y keszul az u„ n . 
Ly@l). nátr-onlúggal (Solutol) oltott mésszel (kresylmész), .. 

A szappa1ios kr esol ú.gy :készürl, hogy káliszappant (pub~, kenos·z,appant) 
két súlyrészt o'1dml.k 100 rész vízben, ·S ebbe adunk 3.5 súlyresz hesolt Ez a 
3.5%-.as· Ju·eso}odat. Lel1et több sz·appaint és több kres-olt j,g ve11n1, s ekkor 
erősehb lesz dezin·ficiáló hatása„ A kereske·c}.é.sben ár1_L1t 1s~ppano.s ik.resol 
(LysoI) állitóla.Q 10% kiesolt lm talmaz ,H\gitva ·has~nafü!'tJwk. A 2--'?%-os 
szappanos kresO'l (6-10%-os Lysolodat) epugy hasznaThato, de lmthatosabb, 
mint az 5%-os karbolsavoidat. , , , .. . , h 

Lúgos kresol. Nátrp,nlú.oot \)úgesszeneiát) 1.5 ~uirr-eszt es tobbet VJZ ~~ 
k.everv·e, ehben is igen iol o;J.dod1:k ~ kre;-s>01l lgy k;-esz11t11-etunif m-eg111;t ~:5 ~-:; 
több százalékos kresolt A ke.rnskedesbeh Solutol 1s illat.rolll'lug.!Jal keszul es 
sok (állítólag 601%) kresült tartalma:h, tehát higífüató.. , , 

Éppen úgy használhatjuk mint a k.arbolsav oldatát, melynel awnban 
hathat6sabh„ A k1ereskedésheli 1l;Trsol és solut-~l háitr,ány.a, , ho~ (\1arpisftják, 
s .ekkor n.en1 tudjuk, inennyi benne a ihathatos kresol, tehat inhly merték•ben 
higíth,atjuk; továbbá drága. , . . , 

Hi.Q kresylmész-olda.t, lg;eill jól oldó9ik, a kresol v1;oboo, ha ;1'eves o~tott 
nieszct adunk hozzá, pl. 10-0 resz o;Jdatr.a <> resz kresolt es 2------3 .grammnyi ol-
tott mesr,eL , t 4 ' ', Az erős kresylrné.sz úgy készrül, hogy 1 Tesz oJ_~atJan ~.esze. I.es.z v1~'f..-
z-el J.ia.ssankinit megoltunk s apródonkint belekeverunk 5 _ _r~sz k:i.·e~olt. Ez. 
5()%-os kre.sylmészoldat lesz, amely amellett, hogy szel"'folott olcso, sokkal 
jobban dezinfieál, n1int az 50%-os ka1 hol.sav. 
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Kresyl1nészpor. Egy <Srűls1észn1ei_zet 1neg.o.ltunk.1nLko~ a 1nés~.P:?J"1á hull 
szé.t. E ;porh0z :kevei ünk e.gy sú]J-Tés:nhez egyhusza,g-e,g~ t1zed-eg·:i,-otod- c;:·~
súlyrész kresolt. l~z is por lesz„ -tn1eJy 5-l,0-20-u0% _k1~so1t tarialn1az„ ~r 
válóarn a1ka1Jn,as ucca-, udvar-, szoba-s,ze111-ettel, keYe1,' e e;.; i_11eg:)ocsol'_a, i ~·1· 
tőzteleníteni. .AJkaln1a.s iszapnak, ü1ülek1~ek, ha1~:','ade.kn~~k fe1 toztPle~nt-est~rE. 
irs. Az 5%-os kresylmész-porból kg1·ülb~lül auny1t :"'egypnk <lllH'l111:'> i .n de 
zinficiála,ndó ainya.g, a több sz.ázalekosbo~ kev_?s!:b:? J.s eleg. , . . . 

i) Kén- és chlo-rfiistölések, jód-broni-gozosok. Be,tegszoba~ ·d0:-n1fi1r1<1 
lásá1a használj.ák. A jó~1- é~ brón1dezi~_fici_~·l,ás. - d1·ága~ág,a 1~11a.t,t ~s - .tt: 
kint.et.bc sero jöhet. A kt1:t'zcs es ?hlo,rfustoles i:s bon~· 9lodott 'oltan.~l .Jog' .. '; 
csa:k kivételesen .s hozzáértő eg:yen a1tal aJ:~aln1a.zhato„. ~gy·:e·g~; kor~dbt>)n: 
100 1lröhm.éte1es .szoba de.zinfi.ciálásá1-a. le.K2-;labb .1-2 k11o kennek eleg:t>tesf 
szükség-es. Chló1 r,a.1 dezinfi.ciálás1a 4-5 kilo chlórn1eszet kell 2-B-szor auy 
nyi sósavval (an1elyet vízzel li.igítunk) a szobában be.hinteni. . 

k) A chlórmész i•gen hatill.:atós dezinfi,ciáló, .azonban a :ke1eske-de~be:a 
gyak!'s.n n1egromHk s ekkor t.eljes\n értéktel.E;n;, tpY~bb~ igen ~epen1_~tlen 
f-0itósza:gú. Csak orv,os rulkaln1azhatJa, aki a Josagat n1kabb n1eg1te.lhetJ .• 

· Chló1mész po1a al;kaln1a-s iiriilék, hány.adék fertőtlenítésére (2-3Jfi-nt 
.az üriilékh-ez '.keYeTve); továbbá f?tlak n1eszelésé1e {5--10% inész,te,j,11ez). fé 
nye'Zetlen fabúto1 ·1esú1 olá1s.ára (5%-os oldata). 

' l) Kénsa'V, sósav olcsó és hat1hatós fe1 tőtlenítők, de e1öSen Jna1 ó és n1t;1. 
gező tuLajdonságuknál fogva közharsználat1a nen1 hor.sáthatók" 

Szernélyek fertőtlenítésérr> leg.alkahna.sabh -és legcélszei ühb a;i; egész it~...; 
tet n1eleg víZz·el és szappa.nn.al jól le1nosni; ia hő1, főleg· a haj és szö11el he1JiHt 
Dészék kef.ével történő •Suro:lga,tását 1-egaláhh eg~· fél percig foJ:-· t<Jt' .a, ;1 föd('t 
len 1é.s·z;ek (}.,1%-o.s szuhlin11átoldattal i,s l-en1üsandók. Hasonlúkép ,·ég(zhPtÖ ;~ 
kéz fertőtlenítés.e, 1sz.apprano.s \Tízzel l1e,g.aJ.ábh 5 p·e1cig tartó kpf~!geté:-;sel: kiilii
nö.sen ügJ'·-elni kell a körömvégek alapos tisz.t~tására .. :\zntán, 3?,!,-os ka.rbolb:._1. 
lyi.solba, y,a.gy 0.1%-o,s ,szub.lin1átba k·erii-l a kez; s ebben legalabb 2 11erc1g t<i_1 r 
son a ike.félgetés. , 

Fürdővíz fe1tőtlenítésé1e Y•a1gy n1észtej YagJ-„ köln11éte1enkent ;) g kló::_·. 
mész a:Lkalm:a.s. r l 

F'ertőző beto.qek höpetét 111.agiáhan .a h.a-sznált köpőcsészébt-•n 5 ?1~-o.s }.;:a1 b::h· 
oldattal lehet fert.őtJ,eníteni.. d.e csak 2 Óll'ai állás uián szaba-cl k:ai·bolos keYeré 
iket a csatorn,ába üa.·íteni. Hányadék. v-izelet, iia.·ülék, főleg tífu.sz;nál, vérh.asnál 
·kol,e.ránál sz~ntén a felf.ogó -edénybe11 .egyenlő ié1 fogat Tész 1nés~tejjel. Jdú~"·· 
mésszel vagy ikre,zoLmés.s,zel fertőt:Ieníthe.tő. \Tégezhetjük :a feT,tőt]enítést ~a· 
vakkal~ lúg.okkal, ph,enolkészít1nényekke.l való, :k·~ver.é.s,se·l i.s, de, n1i;r:ide~. e.se~ben 
leg-a1ábh 2 óráig hagyjuk a de.zfo1fieiens !batasat s e.Rak az.utan ont.1nk k1 a1. 
ürüléket a pöceg-ödör,be, , 

Fertőzött fehérnemű és mosha.tó 1uJ1a.'nemü ü.1%-os s~ulJ~iln~atüldatl~~11 

3-5%-ns k.1J.1bolo.s víz-ben, es.etleg ly.sol-Ya.gy krezolo1datban 2 ora1g· .azü-itva 01) 
líté.ssel é,s mnsáss.aJ fertőt,leníthető„ 

Felsőruhák. deréka,Zjak, szőnyegek, füg.Qönyök, vár11ázot;t bútoro?r. ,iol" 
maiin·0is vízgőzzel úgy fer.tőtleníthetö.k, inin.t a helyiségek„ .(J_,a,sd fie.Iy·i.s~~g·ek 
fiertőth~nítése.) Ha,sonlóképe.ú a bő:rből kész-Ult ·enyvezett Y•ngy bor1tntt bnt~r 
da.1.abok, 111,e-]y,ek közül a.z ázt.atható kf!rbol, J3:sol va•g>- ;"znblin11R,tp.lrd~~tt.a1 ;10~ 
lekefélgeté.s után 1-ehetőleg napon szarítando Nen1 ken;\·e:-:; 1szorn1ek k.end1-
oxiddal fer•tőtleníthetők. , .. 

Papirnemfiek, könyvek, l<'velrk 1szá1az nleleggel: 80-100: fokon .24 01 a1g 
melegítve fer tőHeníthetők 

Az üve_q-, porc('llánedények .5%-os 111.o.sószóda-01clat,t.a). 1 ~1 úig' főz\·e va~r'.'l' 
h·a a fő,zést nem tűTik, 1%-us fo:rn1aJde:hldolclatba11 1 ora1g: aztatva, 1-i llH?:.l(-'g 
vízzel öblítve fertőtleníthertők. . _. . , , 

1 ülőde.szkák, árnyékszékek a;it.aj:a, :kilincse, pa(HoJa fo11 o ~u~·.g.al. kl rzoi 
vízz.eI ~aigy szubli1n1át suroláss.a:l fertőtleníte.ndők; köYez·eL fol> okak. c.sa·[orn<i·· 
szájak istb. 111.és.ztejjel ·vagy k·Jórn1ész0Jda;ttal. 

Értéktelenebb tárgyak, ha:sznált köJ.sze1ek. ~z.e1nét por ,stb„ kiil>·11.áh:l).l 
-elégetendők. . . . 

Gödörrendszerii á1nyékszékek (pöcegod1ok) sz.agta1an1last11a , 111a1 o 
m.eszet, vasgáli.c ya.gs rézgá.Hcolda.tot, esetleg- t111 fapor1 8 l 'ng~ hdsonlo all> a· 
O"Okkal, pi, fűrészpor, fahan1u rSÍb. h.aszná]IJi:atók. , . 
,.., Szállítókocsik. Allatszál_lít_ó-kocsi le f e1·tőt l-Pnítése ~ '.7(,-o.;;. f 011 o n1oso~zoda 
old.att.a] ,,·.agy· ,szappan,os kr-ezoJoldattal Ya1ó surolá,s ntúu k16r111ésszel ,·ag:y 
karbolo.ldattca l bepe;i-·n1etezé-séve1 törté-,nhetik Zá „ f .~zcn1él 1; ~záll-ító-koc.'lik kC·-
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nessavgázZial vag~- foJ.maldehidde-1 úgy fel'.tő.tleníthetők, n1int a helyi..ségek„ 
Helyiségek fertőtlenítése, Beteg,swbák dezirrflciálására n\!l'ebhen kén- és 

klórfitstöléseket (néha jód- és brómgőzöket) ihasználrtak Egy 100 m '--es szoha 
dezirrflciáLására le!l'aJábh 1-2 k,g. kén elégetése ,szükséges. (Célszerű poralakú 
ként felényi 1salét.r-0mmal ikeverv-e elégetni) KlólI·mészbő.1 ugyanily na,gy helyi
ség fertőtlenítésére 4~5 kg-nyit 2--:-3-sz.or ailllilyi rSÓ.savval és ví.zzel kell el-bon
tani Ujahban hely1ségek dezi11ificiálá.sára ,]eginkitbh a forma,Ldeihydet s:ookás 
h.asználni • .főleg ·dif,térjámál, v-örhenynél, rbáránylhimlőnél, tuberk!ulozi,snál és 
influenzánál, A l.e;gegy1s.zerűhben dezinfi-ci.álJ1atunk f<0rm1alirun;ai úgyhogy .az 
árubeli 35-4()1%-os formaldehidet egyenlő térfogat vízzel elpárologtatjuk. 200 
m 3 helyiségre 2.5 formalint és 2.á liter vizet számíthatnnk Forma1i-áwk e!
oszlatásár a alkalma.zha.tók e .célra .szerkesztett .por lasztóké.szülék:ek, :aminők a 
Flügge. Czaplew,sky. Ling;ner; Praunitz készüléke, Aronson - Sohering Ae.sku
lap -Iá111pájia, T.rilla-ttAutoclav-formog-enje, Bu-k~ovszrky Hy,drof-0rm.aI-iké"szü
léke stb. Forgalomban varrnak továbbá paraformaldehid-pa.sztillák, ik1trhofor
mal töm bök stb. Az előbbiek alkalmas lámpával elpárologtatva, az utóbbiak 
fémlap011 meggyúj.tva formaldehidgázt fe,i!esztenck. mindkét esetben azonban 
elegendő ví~őz -elpárol.o.gtatás.áról is kell iondDskodnunk, miert épúgy, mint a 
többi dezinfl:cien . .5ekn1ek a formaldehldgázakna:k sincsen szár.a-z-on víz nélkül 
fertőtlenítő h,atása. 

Autan eljárás. A hclytségek form-alinnal való dezinfici.álás·ár.a legism.e-
1 etesebb _E:j.chengrün Autan eljárása és Evans-R.ussel permanganát-0s forruaii
nozó nJi)d~zere (L.J.sd_ a 285-ik oldat 

Acetum car1bolisatum, 

·Í acidu·m car bolicum, 
96 acidum aceticum bisdilutum. 
3ű0 acidum -suifuricum an,glicanum-ot 

Acidum sulfocar1bolicum crudum. 
·6().0 acidum car,bolitcum -ern·dumot 
(30%) cserépedénybe .öntü.nk, eZit \hi.deg 
vízbe állítjuk s kevergetés közben, vé
kony sugárban h·ozzácsurgatunk. 

300 acidum sulfuricum anglisamun-ot 
' folytonos hűtés közben higítjuk 

UOO vízzel. 
Árnyékszé:kek, pöcegödrök, ooatoxnák 
flezinficiálására. 

Aqua acidi carbolici.. 

50 acidum carbolicum liquefactuni, 
1000 meleg víz.. 

A padló súrn1lásához .alkalmazandó 
vízbe. 

b) 20 acidum carbolicum liqu„ 
1000 víz. 

R.~hanem;ü de~inficiálására. A ruh,arne-
1.nut n1osas elott 1-2 Ó\rái.g ·áztatj.uk. 

Condys F'luid. 

2 kaliu1n per manganicuni 
98 víz„ ' 

b) 53 kalíum peJ"manganf.cu1n 
3.13 alurniniu.rn sulfuricum. ' 
777 víz„ ' 

A folyadékot kihűlés után leöntjük a 
kivált káiliun1sóró1 IIi,gít,~a alkalmaz
zuk 

Antipustol. Dezinficiáló szer köpőlá
dákba, stb.: 100 turfapor, Ili telített 
rézsznlfáto.ldat. 2% formaldehid és 
illóolaj. 

Decilan. Lásd Liquor förmaldehydi 
sapo.natn·s„ 

Eucalyptus forrnaUn: 25 formal
deihy,d (40,%), 25 tinctma euca,!ypti s 
e·Iewendő ,spirltus (80,%) 200 oMatra. 
Bef.ecskendezésekhez 2 evők,análnyi 1 
1liter vízre. Dezinfiei•áláshoz l evőtkanál 
1 1iter vízre s ,ez oldatot a beteg swbá
jában elpárologtatjuk. 

Glycoformal,: 75 formaldehyd (40%), 
1'5 víz, 10 glweriJL {Lingmer & Kraft) 
Antiszept:iilrnm és dezinficiens. 

Liquor formaldehydi saponatus. Ly
soform helyett. A 86-iik oMalon közölt 
elő1ratok ikiegészítéséüil szoJgáfüatnwk 
a következők: 

Lysol-Lysoforrn: 1000 i>lein redestil
lfrtum-ot 5-00 sp.iritus (0.83()) és 1300 
liquor kalii caustic.i-v;al erősen össze
rázva elszappau·osítunk .s a ,szappan·ol
dat.hoz hozzáaduuk ,2200 form&ldehydet 
és 2 oleum Iavandrulae-t (Wrulfert.) 

Lysoform-pótszer: a) 30 ol.eum co
cois-t. 8 ikalium hydroxydatum purum
n·ak 20 vízben v.fü!ó oldatával 10 .spid
tus hozzáadása m·ellett egyenl,etes, át
tetsz.ő péppé szappanosí,tunk s a még 
meleg szappanoldatot formaldehyd-del 
(35%) kiegészítjük 100 rész1e. Aez. olda
tot kiszolgáltatás előtl illepítjük, 

b) I. 26 liquor kalii causticit (30%) 
keverünk 44 formaJdehyddel s a keve
réket apránként hozzáelegyítjük: , II. 
20 .acidun1 oieinicum és 10 .s.piritu,s ke-

Forn1alded:rdes dezinficiálók. Yerékéhez; végül a készítményt 0.1 
o.leu111 la.v.andu-lae-val i1latosítjuk. 

Aniodo/.: 10..7 fonnalin (4-0%), 14 gli- lJfclioform: 25 f01maldehyd (4(),%), L5 
"ee1in, 0.05 olen1n sinapis, 1000 víz. , li<ruor alurninii aceti-ci, 2„5 horax, ~O 
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glvcerin, 100 oldatra. (Zemik) ! 250 f?rrnm sulf. crudum, 
Sapoform, Sepoo1forma. A liquor 50-100 acrd11;m cnrbol!cum, "!~':'"'· 

form8'ldehy-di saponat11sh-0z hasonló Mint -az a)-t keverJiik e:s sze~hmt.1ük. 
készítmények Az utóbbi naftoltartal- e) 300 ferr!'"' sulfurw. düapsum, 

• 300 caünum hydroxydatum, 
mu. .. "~ t' f Formalde<hydtar talrnú dezinfieiálo "'" ur apor . __ 

ek . k.a-Tho:Lsavval vagJ· kaJ_bolsav nelkul:.. 
8iJactof~rm~· pa.rafoirn és szappan, istá;l,lók;, ~s~tornák, pöoogödrök stb .. 
Belloform (kreozo.Jokkal), Car boformal dezmfi~mlas·":"a·. . _ . 
('karbolsavval), Festoform: formai- Pulvis _desinficiens Borntraege1.. I.. 
dehydfenol Lysan és Pittylen formai- 1000 u'.'tuurn rnl-rQsum, _1000 .calcm~ 
dehydkátrány. sulfummm II.. 2000 natn~ b1sUJ!fur,

cu~ 10.00 calc1un1 .sulfur1eum. A _ket 
keve1é;ket külö11-külön megolvais7iJuk, 
az oJvadé:kot pmitjuk, a porQkat ke
ve1jük és száraz.D.n eltrutjuk. H.a a 
port vízzel J1ozzuk ö.ssze, saJétromossa v 
keletkezik, :an1ely erő.s sza:gta-1.anító h-a
tású. 

Liquor picis: Pixol. 

1000 sa.po kalinus, 
3000 liquor kalii caustici, 
3000 pix lithanthracis. . 
Cfoset-olaj. (Latrinen öl): 250 co

lophonium-ot és 700 pix lithantracis-.t 
gőzfürdőn keve1.getv-e üsszeolv·a.s~tunk. 
Ál'llyékszékekbe öntjük, miáltal azok 
taTtalmát a Ievegőtől elzárjuk •S hűzlé
süket megszüntetjük. Egy pöcegödörbe 
elég 1-2 kg. A fölöm.tés a •gödör min
den kiürítése után megújítandó 

Massa desinfectoria Parisiensis„ 

500 zincum .sulfur.Wum crudum, 
10 a.cidum sulfuricum crudum • 
1 nitrobenzol, 

0.25 indigókék„ 
ürü.lék dezintfi·ciálásá.ra 5 gJ:.ammot az 
éjjeli edénybe 

b) 10 calcium oxydatum, 
2 magnesium chloratum, 
2 pix Z.ith,(l.rt.tracis 

keverékét használatkor .eleg.en·dő ,. ízzel , 
el .gyítjük 1 

Suever'fJ-félc edzinficiáló;· 100 rSZál'aZ 
oltott mész, 15 magnesium Bhiloratum, 
elegendő lnel.eg vízzel készült keveré
ikéhez hozzáadunk 15 pix lithantr-a>cis-t 

Phenosalyl. 

90 m::idum ca.r bolicum cr.yst., 
1-0 acidum salicylicum, 
20 acidum lact.icum .és 
1 menthol-t 

víz.für,dőn összeolva,sztunJk (Chr istma)„ 
E keverék könnYell oldódik gJieerinben 
e.s 25 vízhen. ~Erősebb dezinfiicien.s, 
mint a karho:lsav. 

Pulvis desinfect.orius. 

30-50 acidum ca.r bolicuni, 
1000 calcium sulfuri.cum .. 

A fenolt kevés vízzel vag:y alkohollal 
elegyítj.ük s aztán keverjük a .gipsz
szel. Gipsz helyett homokot, finom fű
·l'észport, iúrf.a-, vagy szénpoTt is ve
•hetünok. 

b) 1()00 calciuni oxydat1rni, 

Pulvis desinfccto-rius zin-ci chl01ati 
carbolatus: 3500 calx v"va, 500 caJ:bo 
pulverisatus, 300 aci<lun1 car.b-0li0um 
crudum, 500 zincun1 chloratum 500· 
agy.agpoT. 

Sapo desinfeetorius 

Dezirníiciáló szappan. Ka1-bo1swppan. 

75 .sapo stearinicus vulv.-t, 
25 acidu1n carbolicum .cryst--m.al 

rnel1eg n1-ozsárhan .el;kever ünk .s pi per e-· 
szappru1·-formákba préseljük. Habzó s 
lassan oldódó sza.ppa.n, ikézdezinfiiciá
lásra. Tapa1sztaLat szerint ia fenti kar
hol.savn1enny-i:ség nem tnílma.g.as Fén1-
dobozhan kell eltartani. 

Solutione.s desinfootoriae 

Dezinficiáló oldatok 
a) Acetuni és .... 4qua carbolisata„ 
b) 100 acidum carbolicum, 

1000 mésztej. 
.~ faJak 1ne.szelé-sé1 e. 

e) 100 calciuni chloratum, 
10000 víz. 

d) 5000 f(';rrun1 sulfuricum, 
20000 'VÍ.Z. 

Arny.é,kszékek, csa.torná:k, trág)··a.don1-
bok <lezinficiáláisá,ra„ 

e) 1000 hudrogeniuni pero.xydatun1, 
15000 víz .. 

Erjesztőkádak len1o·sásá1a, ·a pince·· 
fa·lak beecsetelésér.e, ru1ha.nen1ű dezin·· 
ficiálására„ sebészeti célokra stb. 

f) 1 hydrar,qyrutn bicliloratum-ot, 
1000 vízben e>ldunk. 

Az oldatot megofolelőe.n higoíthatjuk is .. 
Agyak, ruhanen1űe:k, padló stb„ dezin
ficiá]ására. 

g) 10 kaliu1n per·1nan.ganicum-ot, 
· 900 vízben oldunk 
lt) 500 gapo kalim"· 

1500 kálilú.g, 
1500 nyers kai bolsav 

á1 n):ékszékek dezinficlálásá1a„ 

;::.93 

j) 25(1 calclun1. hypoelilorosu-ni-ot, , 
:::OOO vízzel e.lkeYerünk s hozza

adunk 
125 acidun1, sulfuricu1n-ot 

\ ag~·: 100 caleiu111 hypochlorosum, 400 
fcr1 unt ~nlfu1'icu1n c1 l1du111, lOD;O víz. 

dal) Ennek 1 iésze 9 i·füz \ízben oldv·,a 
adja az Aqua cresolutát, n1ely hathato
.sa:bb fertőtlenítő. 111int az 5%-os k.ar
bolvíz.. 

Klór11iész. A 
a leghatásosabb 
·2--·!% is elegendő 

kló1·m.ész egyike 
dezificiensekine;k s 

az ürülék dezin~ 

y~ együletek dezinficiálásra ficiálásá1 a. 
Lúgok„ Mosósz.ó,da.. ,A húztar~ás~.an 

Cinh..s.zulfát (Fehé1g.álic, Ziincu1n sul- nagy-on jól ha1sznalhat9 a mososzoda 
furicu111}. ~legköz.elítőleg ugyanoly ha- (nvei·s 11.átiiunikarbnnat) oldata, mely 
tású niint a réz.gálic. Ha1sznál:ható be- azŰnba.n lehetőleg forrón a'1kalmazan
áz1aio1t 1·nhanen1ü dezinficiál.ásá1.a is dó. 2%-os 62 fok meleg mnsószóda Es-· 
l-2 szaz.nlékos oldatban, n1ert színtelen 111 ai·ch és Jaeger szerint dif;té.ria és 
Jé,·én. 11\'lll fogja rneg a ruhát., n1int a sie,rptükokku.sz bacil1usát 1 pere alatt, 
iézsó. . .\.. \'·a.ssz.ulfát (zöldgálic, fer1·u1n, a. güniőkóJ.' b.a.cLllu.sát 5 pere,. a staphJ-
:".lnlfnTic111n) csekélJ.'' inértékben szagta- lococcus Uaeillu·st 15 perc á1.att elpu,sz
ln u H ,.; 11:ég kevesebb a dezi,11ficiáló ha- títja ... Az ::i%-os olda.t forró.an betegek 
tc.i~n. J! assa. desinf ('Ctoria. Parislsien- fehér.nemüjéne-k rnosására, evőeszkö-· 
~·is lll;Yen 300 cinkszulfát, 10 nye1s kén- zök, poharak, mű.szeiek fertőtlenítésére 
...;a\. 1 11it1 obenzol keYeréke isn1e1ete.s, haszn,ál'ható, fény.ez.ett, festett tárgyak 
1 nitrobPnzollal szag-osítv·a és o~,25 indi-· lenios:ására azonb:ain nem h.as.znállha.tó. 
o·úkékk(•] 111egfestve. Ennek 5 gLI·.amja :Hasonlóan 0.5 kg fahamu, 1 kg víz.re 
~leg;~ndő az ü1··üléknek az éjjeli edény- vagy 5-10-%-os lú~kőoldat i uha.nen1űek, 
be: ,-aló dez-inficiálá·sa. (Lá,sd 292. old), ürülék·ek és hányadékok fertőtJenítésé-

Fo1 Jn(l/in. 1\. forn1aldehydet (40 szá- re i~en al·kalni.as, hi<legen csak több 
zalékos Yizes oldat) 1end.szerint 1 száza- óra n1u1va 11at, forró.n azonban fell.'tőt-· 
lékns Jijgításhan az 5 százalékos kar- ]Pnítő hatása azonnal bekövetkezik .. 
hol' íz hrlyett hfüsználiá:k. Ha.tásosság.át Haso,i1ló h.atásúak a lúgos szappan-Ok, 
~zapp.annal is szokás fokozni; ilyc.n főleg a pu11a kenő.szappanok (kálisza-p
.-.znppnnos és ,szag'o.sított eleg~ye .a Luso- pan .. zöld szappan) 2-5%--o-s oldatban 
forn1 is. Gőz á1Japotiba.n a forn1a1lin ,-íz- tlezinficiálandó tá1gy.ak ázta.tására, fő
·g·özzr l IH'lyiségek dezinficiálá1s·ár.a al- zésére, 
frallnas azonban éppen úg:r inint a ké- 1Wésztc}. _A. nlésztej jó111inőségű ége.-
1u:s-.a\, gázok csak fPlületi dezinficiáló t·ett n1észn(';k féla.nn-;;ri ,5liJlyú víz:pel las
hatúst feit 1\:i. „.:1nti.pustol néven 100 sú öntözgetés közben Sr.iétn1áláisig tör
lurfapol. JO réz.szulfát. 2 f.or111.aldehid ténő n1ügÜHásávaJ é8 vízzel .történő el-· 
ui.!Tuhc~nzo1lnl szago-sított kevf'A·éke ke- · keve1·ésév{>l tö1 ténik. A ·szétmálott ol
l"iil to1 galo1nha. Kúpőcsészékbe való tett.meszet gondosan lezárt edényben 
f1:.r1öt1enítő szer. száraz hely.en kell eltar.tani. A fertőt-

.h..arbolsa·v. Dezinficiúlás1a a k.arhol- lenít.éshezazoltott rnészport .an.nyi víz
:-;ay 5 százalékos oldata ha,szn.álha.tó; ez z.el keverjük el, hogy 20%-os mésztejet 
oldat ke,··éshé hatásos. inint a 0.1 szá- kapjunk, n1elyet 5%-os karbolsavval 
z.alékos sr~ublin1átoldat s annyit kell v.agy krezollal (Karbolmész, Krezyl
helő.le föl1has21náh1j, ntint an1ennyi a niész) ürülék, hiánya.dék, rothadó an~ra
fertőtlenít.endő ürülék é.s legalább 1-2 gok fertőtlenítésér,e h1aiszniálha.tunk. Az 
ó1 áig kell várnunk hatásának ki,fej·té- oltott mész por.a aiCkailmas ho1t itetemek 
sérP. - Hathatósabb a nyers s:zulfokar- dezinflciál·ására, mely,eketecélbólmész-· 
holsa\· (.acidu111 sulfocarholieum cru- po1ral bő-sége,sen 'kö;rülöntünk 
duo1), 111e]y Ú·gJT :készül, hogy pl. ~00 Rézszulfát„ l1gen hatható.s ·dezinficiáló 
nye1·s 1.:aihoJsav;at (25%-os) hideg víz-· a ré7.lszulfát (kékgá]ic). Főkép szeny-· 
be állított eserépedén3: ben 150 nyers ny·e1s folyadékok, ürülék, hányadék. va
kénsanal (fs. 1836-1846) ikavarga.tun.k J.amint 1·othadó .any.agok dezinficiálásá
össze .s azután hűtés közben 550 vízzel l'a. Bűz.ös .fo]ya1dékok.at 1%-o,s oldatban 
11i,gítu11k. _A.z oldat 5%-ns higításha11 szag.taJ.anít é.c.; dezi1nficiál: ürülék, há.
p.öcegödrök, .csatornák ,stb dezinficiá- ny.a.dék, rotbadék dczi.nfi·ciálására ]eg-
lására e1edmén3 csen használhatjuk. A alább 4--5%-ns oldatot kell hasznáh.iJ., 
gyakorlntb:an n;i.rers ka.rbol J1elyett vag·yis 10.%-os o1dathóJ Je.galáhh fele
töb'bnyire. kreozolt ha.sználnaik, 111.elyne..k annyit. n1int .ai1nennyi az ürülék. } .... de-
3%-o.s olda.tával a betegek összes v<ála- zinficiált ürüléket legalább 1 ó1án át 
dékai (seb- és dag.anat,··ál.adék, ürülék, kelJ InC'.gfelelő .edényben állani .hagyni, 
vizelet, hányadék) <lf'zinficiálhatók, de hogy a dezinficiá]ás hatás.ci bizto:S lc
alk.aln1as LI'ulhanen1Ü·ek dezinficiáJására gyen s csak azután önt,jük Úl'll) ék~ 
két ÓPái,g tartó beáztatássa:l ·S padlók, 1s:zékbe. 
fal,a,k lf'n1osá,s-á1a is. l(.észít1né:nYf' a Szapnanoli. _A.. szappanok lúgos hatá-

Liquo·1 kresoli saponafu!oi. (l I k. lii„ ol. s11k f'ol;i1tán szintén többé-keYé.sbé dc-
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zinficiáló erejűek . .:iOfokon a káli~znp-
1
n1ohás1a, ,--égül 2:1úü0 a1.an;yba11 .sz-obák_ 

panoldat a. kole1a 'ibrióját illéháuy falainak, padlójának, bútoroknak„ nem 
perc alatt e-lüli 1S a diftéria és Ofusz n1osható i··uhane1nű-e-knek· és egyéb tár
bacillusait ,szintén hamarosan elpusz- gyaknak heper1netezés útján tö1téuő 
títja„ .A._ f-01TÓ :káliszappanoldat geny- dezinficiálásiáira rendeli.. .A._ :szobát ame
nyes, vé1foltos fehérnen1ű <lezificiálá·· lyet ,szublirnáttal <lezinficiáltak · több 
sára alkalma.s„ napon át szellőztetni kell. 

Szubli.mát„ (K-011 ozi\·us.. :űfa1 ó hi-
ga.nyklo1i<l .. Hyd1a1·gy1un1 bichlo1at-1~n1 Dj.abban .sz:á1nos _ha.sonló ha,toa11~ nµ;ú 
co1·rosivun1„ .A szublin1át 1része10 re:'.z 1 , , k , 
kDill:vhasóv.al lűOO vízben oldva h&s.zná- különlegei'i _gyári ,1::eszítn1euJ- -p1iiJt 
lato.s ágy.ak ruhaneniüek, pa:dlók stb. forgaJon1ba 111int IJl. a Jlf_agnol. 1'riol 
dezinficiálá1~ál'a., Ilyen oldat készíffisé„ stb 
re vörösre vagy kékre festett p.asztil- Vízdeziuficiáló szer·ek. 
lák (Cylind1i h~,cJrargyu.i htchlor cor- Vizet 'f:'gJ i úton a következó szel'ek·"-
1·osivi) .vann~:k f.o~·,galonihan , : . kel deziuficiálhatunk: 

Nem h'Osznallrnto .ez oddat. 1.eI)lÍm- ) L. l ld t· a,· ·
0
a 1 kalium jo-

gyak, n1uszcrek .s.tb. fc1totlen1tese1·e s a .;ll{f~ o __ ,a ·· .Ll _ J • . . _, -
nen1 lehet fé1nedényben változatlanul, datu111, l;l 'iz„ 10 csepp l~ter 'i~,1e /' 
eltartani _,_.\z 1892 évi 78771 B. M. ren- lú perc 1nu l' a 1 csepp natr,1u111 tl11osuJ
dele,t a. .szublin1átoldatot nJoosható tár- furicun1 
gyak kiföz.é-sél'e, áztatására, Inosásár.a„ b) 0.15 calciun1 h~·pochlo1üsunt.. 1000-
továbbá bútorok s e.gyéb n1osható tár- \ÍZ, 0.3 acidun1 h\droehlo,ricu111 (25?6) 
g~--aknak hidegen va.gy forrón való Ie- oldatához 30 p:_•1·c- 111u]yn 0.3 11atriun1 
n1osására, úgy.szintén lang~ osa.n kéz~ thiosnlf111·icu111-ot ndnnk 

Régi súlyok és mértékek.. 

Súlymértékek: 

G~-óg:y szerészi n1é1éseknél 18'i4 előtt 
az ú .. 11„ osZtrák or vasi .súJ.yokat hasz
nálták. lnelye:kne.k alapegy'ség-f' a libra 
Yolt a következő lészekkel: 

1 1ib1 a:::::: 420.014 g· = 12 uncia; 
1 uncia::::::: 35.0Dl g =::::- 8 Jach1na; 
1 drach1na = 4.375 g::::::: 3 8Crupulu:-;; 
.1 .scrupu1us = 1„45{1 g = 2íl grán; 
.1 .g-rán:::::ü0729 g„ 
KikerP.kített szán10,kban: 
2!4 .Jibra = 980.028, kikerPkít' f' = l kg; 
1 Jib1a = 420 g; 
1 unica = 35 g; 
1 drachn1a = 4„5 g; 
1 scrupulus = 1.5 g; 
1 grán = 0.07 g; 

librn fi= 2Hl g; 
uncia /3::::;: l 7 5 .g; 
drach1na jJ = 2„2 g; 
scrupulus fJ = .() i g; 
grán /3 = 0„04 g 

űr mértékek: 
1 régi akó = 66 itce 
l osztrák ilce (Maas) 
l , meszely (Sei!el) 
1 magyar itce (=2 meszely) 
1 osztrák pint 

56 liter 
- l "41478 
·= 0 35369 
-·· 0 95486 

1 556 

HtJsszmér tékek: 
1 öl 6 láb •.7 1 896 méter 

' 1 láb = 12 hüvely (Zoli)• · 31 6 centiméter 
l hüvelyk = 12 vonal ·::-:. 2 6 centiméter 
1 vonal = 12 pont. 119 miliméter 

Angol és a1nerikai ·SÚiyok és 1nértékek:: 

1. Angol Ül" rnér fékek.: 

minim, min . . = 0 000059 l 
fluiddrachmafl„drm.=60min.= 000354 ·~ 
fluid ocnce. fi. oz. = 8 fi drm = 0 0 83 
pint. = 20 fL oz. .. = 0 567 
gallon = 8 pints . = 4 543 

l 1 grain gr 

2 Angol sú/vok: 

ounce oz = 437 5 grain 
pound lb :_____: 16 ounc 7000grain=-= 

0 648 gr 
28 35 

153 59 

3 A1nerikai ür111értékek és súlyok: 

1 minim • 0'06 l. 
60 minims = 1 fi. drm 370 
8 fluid drachma = 1 fi az 29 57 

16 fl ounce = 1 Pint = 473 11 
20 fi. ounces . = 59150 • 

1 grain 0 0648 gr 
l ounce = 31 103 

16 ounces , = 497 656 
(1 min. ang. = 0'91 grains - 1 pint ang„. 
= fi. oz min„ amerik = 0 95 grains. - 1 
pint amer = 16 fi. oz ) 

295 

B._"özéleíbcn rnéf} !1a.s.zn<ilt neni or·IJO"ii 
ntértékck.: 

1 ang font (pound) = 372 96 gr (orv) '= 
453 grán (polg) 

1 gallon (8. pint angol) = 3 790 liter. . 
1 kanne (Eszak-Németors3á.g) = 1 OOO hter 
1 schoppen = 0 5 liter. 
1 yard (Amerika) = 3 láb~ 91"4 centiméter 
1 geografiai mértföld = 7·5359 kilométer 
1 magyar mértföld ~-- 8 536 kilométer 

:\legközelitii mértékek: 
kávéskanál:.::.. 1 teáskanál 
folyadék 3 0-50 g 

kávéskanál - 1 teáskanál 
magnesia = . . . „ 

kávéskanál - 1 teáskanál 
s5,cukor.kén s hasonló 
porok = 

kávéskanál - 1 teáskanál 
kevert por = 

gyermekkanál = 2 teás
kanál, 1 .12 evőkanál k. por 

tele késhegy= 1/2 teáskanál 
evőkanál folyadék 
evőkanál növényi porke
verék v. fü-elegy =---

borospohár tele = 
csepp = 

06 

20-50 

25 

570 

120-150 

70-80 
1250-1500 
0"033-0"05 
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Népies és régi latin és magyar dróg és gyógyszer elnevezések. 

Abéeé fű - Spilanfü. oler. hba 
Abri semen - J equirity semen 

Abrutür-öm - Artemisi-ae abrotani hba 
Acacia germanica - Prunus spinosa 
A·c.etais arnm. sol„ - Ammou. aootic. ;sol 
Acetas lixivae - Kali acetic. solut. 
Ace-tas plumbi - Plumbum aceticum. 
Acetais potassae - Kalium aceticum. 
Aceta.s sodae - N atrium -aceticum„ 
AcetpheTuetidL'll - Phenacetin 
Acetum cardiac„ - A,cet aromatic. 
Acetum glaciale - Acid. acetic. conc 
Acetum lytharg. - Plumb. ac. bas. sol.. 
.. A„cetu-m radicale - Acid.. acetic. conc„ 
Acetmn Saturni - Plumb .. aceHc. sol. 
Acélfű - V erbenae herba 
Acidum azotic. Acidum nitricum 
Acid. boru.ssic. - Acid. 1hydrocyanic„ 
Acid„ mu1~iatic„ - „!\.cid. hydrochloric. 
Acid. phenylic. - Acid. car-bolicum. 

A.cid. pyr·olygnos - Acet. pyroly.gn, 
Acrd. pyrogallicum - Pyxogallol 
Acid. s.alis fumans - Acid .. 

Acid .. sulf. crud - Acid. sulf .. anglic 
Aether sulfur. - AetheI depuratus. 
Aether vegetabi]is ·- A.ether aceti·cus 
Aet1her vitrioli - Aether· depuratus. 
Aethiops !?ere„ - Hydr„ .sulf. nigr. 
AgancsolaJ - ·ÜL cornu cenri 
A,garic. querci praep. - Ag-aric chi1„ 
Agárfűgyök·ér - Salep •tubera 
Aggófű - SenecionLs folia 
Agyagp01 fehér - Bolus alba 
.Agyagpo1, V:ÖIÖS - Bolus ar111ena 
Agyvelő tisztít'Ó - Aqua carn1inat 
Ajakir - Ceratum ad Jabia 
Albun1inszén -- Ca.1 bo sanguinis 
Aldehydum hichl. - Chloral. hydrat 
AJkali mínerale - Nat1·. carb„ cryst 
Alk. ve.get. mi te dep - .Kali ca1 b. dep .. 
AJ,kali volatile sic - Amm. carb. dil . 
Al'körn1ös - Sirup„ rphytolaccae 
Alabástron1por - Conchae praepaJat. 
A1mas-avas vaskiv„ - Extr .. n1alat. fer., 
A],stoniae cortex - Ditae cortex 
Altató zaft - Sirnpus diacodii 
Allylii rhodanid .. - 01. .sinapis aeth. 
Allyln sulfocyanid - OL sinapis aeth. 
Aluminii et kalii sulf.as - Alu1nen 
Alumin .. calcinatum - Alu1nen ust11m 
Arnbrafü - 1\!Iari veri herba · 
An1b1 ózifű - Chenopodii herba 
... .\Jmmoniac. caust. sol. - Amn1onia 
„A.mnron. m urica t.. - Ammon. chlora t 
A1non1j se1nen - Pin1entae fructus 
Angol balzsan1 - rrin-ct. hal,samica 
. A.ngol ke.serü - Tinct amara 

Angol só -· ~iagnesium sul:fu1icum 
Angol tapasz - Empl. anglicanum 
Angol vörös -- Caput mortuum 
.i\ngyalgyöké-1 - Angeliae radix 
Szt. Antal balzsam ~ Sp1rit. balsamic. 
Anthos folia - Rosmarini folia 
Antimonium - Stibium 
Antimon. crudum - Stib„ su.Lf.. nigr„ 
-~nton-balz..san1 - Tinct. univers·alis 
Anto.sfű - Rosma1ini folia 
Anyac-sepp -- ,Spiritu.s aromaticus 
_'.\_nyaflastrom - Empl, minii adust.. 
An:y-alevél - Folliculi sennae 
Anya1néhfű - 1\latricairiae 11.ba 
Anyan1éhesepp (szesz) - S.pirit. arom. 
An:ran1éhcsepp v-ö1·ös - Tinct. cinnam 
Anyaméhviz -- -~qua a1on1atic spirit 
_!\_p1ó bojtorján - A.g1in1011iae herba 
-~PIÓ inazsola(.szőlő) - P-a,ssulae min. 
.\pró paradieso1111nag - Cardin se111en 
Apró sás gyökere - Caric. aren. rad 
A,qua calca1·iae - _:\_qua ca]ci.s 
_A_qua fo1 tis - .i_\cid. nit1ie concentr. 
Aqua laxat. \Tienne.n - Inf. lax .. Vien. 
A„qua naphae - _:\_qua aurantii f.lorum 
_:\.qua oxyn1u1iatica - Aqua chlol'i 
.:\qua satul'nina - .:\qua pun1bi0a 
Aquila alba - Hydrarg. chlor. mite 
.:\rany.fü --- Chelidonii he1ba 
.:\1an:•t"füst -- .:\.n11u11 foliatu111 
Ar an~ Yíz - Hytl1 01·gen„ pe1 ox~rd. Yen. 
.A..1aroba tlepurata - (~hrysa1-obin 
.:\..rcanurn tluplica t. - Kali sulfuric„ 
Arcfesték YÍZ - _:\_qua co.s111etica 
.:\.1·cpor - PulY'i~ eosmeticus 
A1gylla alba - Bolus alba 
A1g. 111itigat fu:,. - A.g. nitI. Kal. nitr 
_:\.1.senic alburn - .:\.cid. ausenico.sum 
Asa dulcis - Benzoe resina 
. A,s1szubor - \rinun1 tlulce n1e1"idianum 
. A.tracél - Cy-11oglos~un1 
~~tracél kerti - Boraginis he1ba 
.ij..hel,·é1· - Si1up ~kermesinus 
_4.f'iun1 -- Üpiun1 rhebaicu111 
Afonyabogyó - J\i~·Ttilli fructu.s 
Afonyabogyó - }I~--1 tilli fructus 
Aibis - Althea (Ziliz) 
Aldottfü - Car dni bened„ her ha 
4lkör.nrös - Sir upu:- ker111esinu·~ 
~lkörn1ös bogyó - Phytolaccae fruct. 
Allati szén - Ca1bo anin1alis 
Alon1n1éz - 8iTupus liquiritiae 
AnhskapoI - Foeniculu1n 
.A.1·nyékir - Tinctur.a .ar.nicae 

i ~4.1'onfű - CaTdui benedict. he1-ba 
1
1
Á1ongyökér - .:\..1.i inaculati radix 

, A.Tpamaláta - :J.Ialtnn1 hord)i 
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Arpakása - H:0rde.um n1undatum 1 Bojtorján, apró - ~~grimonia 
Ártic..sóka gyökér - Aristolochiae rad„ Bojtorjángyökér - Ba1danae radix 
A:rvacsalán - Lamiun1 album Bojtorjánolaj - 01.. ;M,acassar 
ArvalánJ"fű - Capilli Vener1s herba Bokálfű - Alchemillae herba 
Árv.alányhri,j - Asplenii he1-ba Boldog.assZiony pa:lástja - Al·chemilla 
Árvácska - \Tiola tricolor Bol•hagyökér - Rad. asparagi.i 
Átán - Tama1ix germanica Bolha.mag· - Psylli semen 
Babér bogyó - Lau:ci fructus Bolha.por - Pulv. insectorum. 
Babérbogyóir - Ungu. a1omaticum Boras sodae - N·atr. boracicum 
Bab.liszt - :Farina fabrnrum Borbolyabogyó - Berberidis baccae 
Babonafű - Sideritidts herba Bordásfű - Plantwgin\s herba 
_Bajnócafű - Spireae uln1ariae he1 ba Bor kőolaj - iKalL carbo-nic. sol. 
Bakfű - Betonicae herba Borostyán, földi - Hedera terestris 
Bakvé1 - Aqua carmin. iegia Borostyánlevél - Lauri fol1ia 
BakYér gyern1ek-eknek - Sirup„ ker- Borostyánkő - S-uccinun1 

n1esinu8 Bo10.szlánké1eg - J\1ezerei cortex 
Balota lanata - Leonu1 us lana.tu.s Bo1ovicska - Spiritus _ juniperi 
BaLsarnurn nucistae - 01 nucis mos-ch„ Borsfű - Saturejae herba 
BalZisanrc.sepp - Balsan1. copaivae Borvirág - ·Spirea ulmaria (Borago) 
BaJz5an1csepp g) e1'111ekeknek - Aqua Boszo1kán~yfű - Hyperici herba 

aro1nat. ,spil. Börv,ingfű - Vin'Ca pervinca 
Balzsa1nflastrorn - En1p1. nrinii adust. Bösövény n1ag - Phellandrii se111en 
Balzsan1ir - lTngu .. ba.silicun1 Bőrtisztító - .Sol. calcii oxys-Ulfur. 
Balzsarnolaj - Bal-s„ peruvianun1 Bron1urretun1 potas,sae -- Ka'liun1 biom. 
Balz~a1nolaj .scbl'e - rrinct. balsa1nica Bu1ecs -- Boraginis herba 
Ba1:itflastron1 - En1pl ininii aduist But:i,-Tun1 - Vaj 
Da1átfiistölő - Candelae fn111ale.s Buzacsii.küllő - Cyani flo1es 
Ba1baragyö-ké1 -- l~hei Jhizon1a Buzér - ~i\lkanna 
B·arnakő - l\1angau„ peJox;,·datum Buzé1 - 1Rubia tinctorun1 
Ba:yru1n olaj -· ÜL pin1entlle acri.s Buty1 un1 antilnonii -- Sti-biu1n chlor„ 
Bazsarózsa - Paeoniae floTe.s Büdös cseresznye - Frangula 
Bazsáln1ag - Paeoniae sen1en Biidöskő - Sulfur c1udum 
_Bábafü -- Pi1npinella Bütlö:::;n1ész - Calc„ hypoehlo1osu1n 
I1ábakalácsgyökér - Ca1linae iadix Bükkfakát1ány - Pix liquida 
Báránynyelvfü - Boraginis herba Bü,rök, büdös - ,Co·nii he1ba 
Bá1án;\]Jilosító - ... t\lkanna vel Srrülax Bütykösfű - .Sc1üphularia·e herba 
Bá1án:vürön1 - -~\h,-;inthi Pontici herba (;aput 1nortuun1 - Angol vörös 
Bárso.u~'vir.ág -- ·,G-nap!halii flores Caffcinurr1 ·- Coffcinun1 
Bá1sonyvirág - Helichrisu1u Calcaria ·- Calciunr 
BeLéndekfű_ - IIyo.scy·a1ni fo]1ia Calca1ia caustica - Calc. oxydatun1 
Bellidis h.erba - Consolid.ae inin. herba C.alca1. oxynruriaiic. - C.alc„ by_pochl. 
13eneclekfű - Ca1dni benedicti herb~ Calontel -- Hy<lrarg. chlorat {mite) 
Bengc --- Rhan11111s f1angu]a Calx viva - Calciun1 oxyda.tum 
Beng'elckvár - R-oob -s pi na e ccrvinae Ca1 bo ,. egctabili.s - Carbo ]igni 
Beregi csepp - 01. earpathicu1n Car bo öpong·iae - Spongia usta 
Be1·ke11ye, ve1es - Sorbi aucupariae [r. (_;a1 ho lixiYae - l{a.]iun1 carbonicun1 
Berlini kék -- Fe1run1 ferrocyanatu111 Ca1bo11as potassae ~-- ,J(.ali carbonicum 
Bertalangyökér - Pyrethri radix , Ca1·bonas sodae - NatL .carbonicum 
Be1·zengőfű -- Saniculae he1 ba Car hona.s - sodae acidulus - Natr„ 
Berz.sen:rf'a - Can1_pechia11ae lignun1 hyclroca1 b 
Be1·z.sen~'\'Öl ös - Ferua1nbnci lign. Caroha - Ce1atoniae fruct. 
Bécsi ital - I11fus. laxat. \T1iennense Caustieu111 a11ti111onicale - Stib. chlo:::·. 
Bécsi n1ész - CalciunL hJ-pochlorosn1n Cayenne bo1s - ·Capsici fructus 
Bécsi rongy - 'l'oTna solis Chaerophylli 1herba --- Ce1·efolii herba 
Bécsi :.--;ó - -~cid. tartaricun1 Chloras ]ixiYaP - Kalium ch]nricum 
Bécsi tea - .Senna cu111 111anna Chlol'a.s pota.ssae -·K_aliun1 chloricum 
Bécsi ,-íz·-- Inf. laxat 'riPnn (_;h101Ptnn1 h~·d1a1g~-Ti Hydl'ag chL 
'B.ékalá\Jfü - Equiset'i herba nlite 
Béka.só - Kali. bioxallcu111 ChlorydJ as 11101 phinie - Morph 
Bételdió - _'.\recae 1Se1nen hyd1ichlo1ic. 
Bica1bonas - Jry.d1ocarbonicun1 f1hlo1·ina liouida - ,i\qua chlori 
Birsaln1a111ag· -· CYdoniae se1nen Cc>l'll"_sa ·- Plun1bnn1 carhonicu111 
Bi1~al11u1szi1:up -~ 'sYI' au1·a11tii ('ékh1g·~·ökér - r_,apathi ra<lix 
-Bis1nut alhu111 - TH.s111 :-'.nbnitr C'ickafark -- :\-Iillefolii 1~en1. 
Bi.sa1n - I\1oschus f'ifferg:,--öké1 - Zecloariae rad . 
Dodzalek,-ár - Rooh ~a111bnci t~inri f1nr0::; - Ca1'thanli flo1es 



Cinfü - Equíse-ti he1 ba 
Citro1nfű - '1-Ielis,sae herba 
Cit1un1szesz - -Spír. aron1aticu~ 
Citvárgyökér - Zedoariac i·adix 
Citvármag - Cinae se111en 
Cochenille - Coccionella 
Colon1bo - Calun1ha 
Colu1nba.1ja he1ba - \.""e1benae he1ba 
Consolidun1 major - S~{n1phitu111 
Cons0Bdun1 ndnus - Bellis perennis 
Co1·tex peruvjanus - Chinae co1tex 
Cren101 ta1 tari - Kal. hydrotartarie. 
Creta p1-aeparata - C·alc. carb. nativ. 
Cr~ystalli ta1ta1i - I{al. hyd1ota1ta1ic 
Cu1acao - Citrus higa1dia 
Csaba i1e - Pin1pinel1a 
Csattanófü - Stran1onii he1ba 
Császárfil..:tülő - Pulv. fun1alis nobil. 
Császá1gyökér - In1peratoriae radix 
Császártea - Thea chin. vi1idis 
C.sengőfű - Hyperici herba 
C.seugőolaj - ül hyoscya1ni coct 
CsereHznyeszá1· - Stipites ce1asorn1u 
Csigahéjpo1 - Conchae praep. 
C,sikorkafií - G1·atiolae 11e1 ba 
C·sillagánis - .\11isu1n ,..,te1latun1 
CsiQclabalzsan1 - Tin-ct.. halsa1nica 
Cson1bo1fú ·- Pulegíi herba 
C.soda6Ó -- Sal, Glauheri 
C1'.io1nbo1szesz - Sprit. a10111aticn.; 
Cson1orikafií - Conii he1 ha 
Csontszén - Ca1 ho ossiun1 
Cs,ontveJő - l\-ic-dulla ossin111 
C.sontvíz - .:\n1.n1oniac liquo1 
C,sórn1án;"1„ -- P1unns padu . ..; 
Csó1111i111yg;\'öké1 - rro111H'11tillae 1tlll. 
Csőkasszia -- (~assia fistula 
Csőreg·f'üz ké1g:e - ·Salici-; f1 ag·„ c·.011ex 
Csudabalz .. .,,an1 -- 'Pinct. halsanlica 
Csuda.só ·- Nat1íun1 snlfn1 icnn1 
Csuka1ná.iolaj ·- ül.. ieco1is 
CsnukH.sbo1·s - Cubebae 
Csüküllő -· Ca1dui bendicti he1 ha 
c,,,iiküllővil<Íg' -- C:--a11i f'lül'E'S 
Csiilleng. ~árg·a -- Isator·is tíucto1ía 
D11tolvc1 ··- l)aetYli 
DeftkfJc:v.;ti 0111 - E1nvl. díaeh:.--1. conq), 
D1_1 kec -·· 01 i n.„ci 
Dén1ul'kafü -- Ser

1

P:'l'-]'li hf'1ha 
Dercefií - Saponaria alha hnng. 
DereJ:yg'yökér - In1pe1atoriae radix 
Deutochloricl. hydrarg„ - H;\·-rL1 Lichl 
Deutojoduret hydra1g„ - lfydr„ hiiocl 
Diagrydiurn - Sca1noniu1n 
D 1inatrii hyd1ophosphas. -Nat1 pho,..;p 
Disznóparéj - l\:fercuriali:-1 he1·ba 
Di~znórépa - Cvclan1en 
Disznót-övis - Rhan111u.s cal'ha1 ticn 
Disznótiivi.s 2·, ökere - C.;,1rlinae l Hdix 
D1!iµ·afil - \T<>1onie-ae herba 
Dohányszal!nsító - rascarillae ('01 Íí:'X: 
Drága füstölő - PulY. fu111alis noh .. 
DI"aco 1nitigatns - I-I;;-llrarg:„ chJorat. 
D1aco yolan..; - F[ydr: hichlo1„ COJ'J', 
nu11la-so - Sal Glauhf'1 i 
Ebnyelvű fű - C~·-nog·Jn-.;s11n1 off 
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1 Eb:;zőlő szá1a - Dnlcan1a1_ae .stipite3 
1 EbteJfÜ - Eupho1 bía e~; paris~ia.s 

1 
J~bur. n::-;t 11111 - Carbo o.ssiun1 
Egérlarkfü - Mil!efolii herba 

1

1 Egé1kő -- .:\1.:;e11icun1 albu111 
}~gl'Í víz -· Spiritus aromaticus 
:f:tefánttetü - ~:\naca1'dii se1nen 

l
.b~lec1na1in111 ape1'ie11:; - Ele,ct. ]t:;nitiv. 
Electnariu111 -sennae - Elect. le-niti' u~n 

1 

Eh'ctua1iun1 sto1nachicu1n - E1ect. 
aron1a ticn111 

1Eleve11 ezüst - Hyd1a1·gy1u111 ,.i, Ulll 

l l~1nplastL albu111 - E111pL ceru.~sae 
E1nplastr. cicut-ae - En1pl.. conii inae 
E1nplash en1Yho1 bii -- E1npl. canthar. 
En1pla:~t1 fu.scun1 - E1npl. n1inii a~l. 
E1nplastL glutino~uu1 - 1'.J1npl.. ang1ic„ 
1~1nplnst1. lytharg~ 1 i - Empl.. <liachyl. 
E111pl.. 1nercuriale - E1npL hyürarg-. 
IG111pla~tl'. noríc11n1 -··· E1npl. 111inii 
}~ntpla..;t1 plun1bi - En1pl. diach~·lon 
1::111plast1. \P~icato1„ - En1pL cauthal'. 
En1ulsio connnnni;-; -· En1ulsio oleo,,;a 
Epe "-- Fel 
Epefü - F11n1a1iac he1ba 
I~peg:.-öké1' - Jalapae iadix 
E:pepil ula -- Pilulac laxantcs 
r=pepol - Pn!Yis pn1gans 
}~1 dőn1f's1-e1'fÜ - .\,-:;pc1 nlae he1 ba 
I~1 gotina - li~xt1 sccalis cornuti 
:B--::1 ő . .; só -- I(alíu111 joclatun1 
}~1ő.s YÍz --· .\cidun1 nitric. dilutnu1 
1·~1 ucaf' ~.P111c11 -- Si11apis albae .~en1t>:i. 
I~rz:-:éhetg;ol~ ó --- Globnli cau1phorati 
l=1z-;ébetpirnla - Pilnlae laxaut.. ~acch 
1'~1 zs-t;ht•í kh {! 1:.-'llé yjze ·- Spir„ l U!-lllUll', 
_E>•c•rili -- Physosíigntin111n 
1·>•szl ncia --- Tinctnra unive1sali . ..; 
r:xt1act cicntae - Ext conii 1nacuJa1i 
l~x11 :1c1 ft>li-.; ta111 i - ~"'el tauri ii1spi1'. 
I~xt1avt 1'1•r1i po111ati --- Ext.. JJ1alatis 

f ei ri 
J:xtract ph1111hicnn1 --· Plnnib„ acrtie. 

:•0111111111 
J..:x11act "U1lll'lli I>J11111h. acetic„ t->ol. 

l
]~xt1~1~~1,:;h·~··ch11i - ~:xt1. oncis YOlll 
T1-.zer JO fn - Ceutan1'1i he1 ha 
l~ze1 ió g:"1.-öké1 - Dictannll l'aclix 
EztJ' jó il· - rTng:n, -CE'l uss.ae can1ph 
~ziistz.-.;ír -·- l~-ng·u„ plun1bi. acetici 
~h.1T:-;ztő YÍz -- .\1nn1oni<-lc Hquor 
EdPs g';\·öké1 - IAqnil'itiap iadix 
~de .... kö111ény --- 1'„oenicnli f1 uct11:-: 
~dPs páfl'ún~·· - Polypodinn1 
Eg-el'fa - A. lnns gl11tilio.sa 
:t-::gé..; t>llf'n 01<:1 l - ÜL \iui lotun1 
F)gés ellen zsi1 - l"'."11g·u lllnn1h. 
Elet-l»":--zencia - Tinetu1a uni' t'r~ali.s 
É1 nyújtó ir -- l~ug·u. n1·0111aticn1n 
F.terc~epp - SpiI itns aethc>1is 
lttolaj - ül enni ciba1 in1n 
Faecet - _-\cP1. pyrol:vg-110.s111n 
1'"'ng;\·a]fa lcYél - ligu:-1t1i folia 
Fa_g';\ öugy- - \li:-;cun1 que1cinn1n 
Fahéj - Ciinl<11110111i co1 tex 
Faola j -- ül. oliYac - (sesan1j) 
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Fal1outófü - Pa1ieta1iae hc1ba :Flo1es zinci - Zincun1 oxyclat. 
_Fa1·ina sinapis ·- PuJ,·i.s :"innpi.s d~oL Fodorkafü - Chamedrios herba 
Fa1kasah11a - _-\1istolochin F1odo1n1e11ta - rJ\ientha crispa 
:F a1 kasfű - Enpho1 bia cypa1is-sias :B'oga:n6tt :tú - Galeop:Sidis herba 
_B~a1kasc-se1r~znYc - Bellaclonna Foghag:y-1na - Allii bulbus 
_F'átyolYirágfü_ _::____ Saponaria alba hu!lg., "B„olia a.nthos - Rosmarini folia 
1'„ecskefü - Chelidonii herba Fo1Tasztó balzsan1 - Tinct~ balsan1ic.a 
.:f~ehél' ag~ ag - Bolus alba Fo11asztó fűgyö:kér - Symphyti tradix 
Fehé1 balzsa111 -- ~IJil'. a10111aticus, Forrasztó kö - Bo1ax veneta 
Fehé1 fahéj - Canelae alb. cort. Forrasztó .-5Ó - ~~mn1on„ chloratum 
f"ehé1 flast101u -- Ceratun1 cetacei I!~or1ásfü - Nasturtii he1ha 
B\,hé1 fü - :llm ubíí albí herba Földi bodzabogyó - Ebuli !ruci. 
_f_.'ehé1 gú]jc - Zincun1 .sulfuricun1 1'"'öldi borostyán - Hedera terrestris 
}~ehé1 gö1·ög -- (:-ngu„ cerussae ii~öldi epefű - Centaurei her?a . 
_r~ehé1" gyöké1· - .:\lthaeae l'aclix -Földi eper gyökere - Fraga.;r1ae. 1ad1x 
Fehé:l' ir -- Ungn .cerussae ~~öldi kön1ény gyö.ke1e - P1mp1nellae 
Frhé1hátu fü „- Fa1·farne he1 ha iadix -
Ft'hé1 inál;o-Ya -- .\lthea Froncle::-; sabinlie - Sabinae sumitates 
Fehél' n1át1ac-;t'}JP ---- Spil it. a1on1atic„ Füge - 1''icus ca1ica 
f\:hé1 plajbász - Ce1·ussa Fülfű (házi zöld) - Sen1pe1 vivun1 
ff'hé1 répa flast10111 - En1pl. ininii ad„ l-i'ügegyöké1 - I1eos radix 
F't hé1 sebY-íz -- ~-\qua Goula1di Fülgyökér - Hellebori 1·adix 
F ehé1 sennni --- Zincun1 oxydatun1 Fűolaj - ül. hyo.scyan1i 
Ft·hé1 szurok - Resina pini Fűrészfű - Serratula tin·cior:ia 
Fehér ürön1 - .:\bsinthii herba :Fü1-jolaj (háj) - Oleum jecoris 
Frhér vitriol - Zincun1 sulfuric.. P'iistikefű - Fu1nariae herba 
Fehé1' íz borogatásra - .Aq. Goulardi 1 :F'ü,stolaj - ·K1eosotun1 inixt. 
:Fekete balz.san1ir - Ungu. basilicum }!"'üstölő papír - Charta fu1nalis 
:B,ekete eukor - Succus liquiritae l_i~üstölő por -- ,Species fumali11:'.! nobili& 
:B1 e-kete .éger - lt"'rangula l?üstölő .szesz - Tinctura fumal1is 
Fekete gyopá1· -- Ürigani he1ba IFü-stölő virág - Species fumalis 
:B1e.kete kö1nény1nag- - Nigellae sen1en 1,-..úzfa kéreg - Sa.lici's fl'agilts -co1 tex 
-Fekete kőolaj --- üleu1n pet1ae nigr. Ga 1bonapá,Jinka - Spiritus frumenti 
Fekete kukacolaj - 01. co1·nu cervi Gabonavirág - lásd Ro·Zisvirág 
Fekete lókön1ény1nag· - Phell. sen1en Galagony.a gyö·kér --:- Galangae iad. 
Fekete n1ák - Njgellae sen1e11 Galambköles - l\:fillesolis sernen 
:fekete n1á]y\a - .-\lthea Galan1bóc fű - Verbenae herba (co-
l\>kf'te inenta - ~asturtii he1ha lun1ba1·ia) 
}'ekete pecsét - E1npL cantharid„ pe1p. Galóca fehé1 - -~garicus albus 
F'ekete tön1jén - I ... adanun1 (gu1nn1i) Gan1bi1 -- Catechn 
F„ekete ü1·.ön1fü - _\1 te1ni,!'.>iae vu lg hba Gáluafű - Pu-hn.ona1·iae he·1·ha 
:F'enyőhogyó - .J uni1per.i baccae Gebulapo1 - ,S.abadillae pulvis 
~1enyőgomba - .\garicus albus Gei radix - Caryophyllatae radix 
Fenyőg:ranta - Resina pini Ge1atina - Zselatin 
11„enyőn1ag Jnniperi baccae Gelétir - Ungu. cerussae 
1',enyőolaj - 01. juniperi Gelyvapor - Pulvis strumalis 
1'"'enyőrügy - rruriones pini Gerlice tövis - ünonis spinosa 
"B"'enyőszurok - Resina pini Gesztenye, nen1es - C-astanea vesca 
111erencpálinka - Spir vini gall. e„ sale Gilisztacsepp - Spiritus lumhricorun1 
F'e1ru1n n1ul'iat .. oxyd - Ferr. sesquichl ,Gilisztakakas - Trochisci santonini 
Fe1. OXJ-" d. nafj"(~. 1 ub1·; - Haematit ·_Gil1szt.amag· - Cinae flores 
}'e11u1n protoxalat .- Fe11. oxalic„ ox. íl-ili.sztan1agfű - Tanaceti he1ba 
}'e.stő buzé1 - .AJkannae rad. Gilisztamoha - Helminthochorton 
F' estő gyökér (vörös) - _\}kanna vel Glandulae rott1erae ____: Kamala depur .. 

rubja 1inct. Gluten anim·ale - Gelatina alba 
"B"estő g·yöké1· (sá1ga) - Cu1·cu1nae 1ad Goapo,r - Oh1ysa1obin 
Festő kön1ény - Spina cervina Golyvair - Ungu. jodatun1 
:B'estő rekettye - Geni.sta tinct. Golyvapür - Spongia usta 
Festő iongy - fJ'orna so'lis Gon1bernyő fű - 18.aniculae herba 
F'estő ~áf1án)" - Carthan1i flores Gódircfű - Chelidonii herba 
Fe·stő szőlő - P.hytolaccae fruct. Göny€.gyökér - Bry·oniae J_·.adix 
F~estő virág, sárga - Carthan1i flor. Gőr.ösz.én&ma;g - F-oeinugra.e.ci fruct. 
Flores benzoes - _-\cid. benzoicu111 Grana tiglii - Crotonis semen 
Flores salis a1nn1oniaci - .:\mmon„ Grutun1 - Hámo-zott zab 
_ chlo1at. . Gubacs - Gallne Halepenses 

I• 101 es 1-iHlfn1 i:-< - Sulfu1· sublimat Guga, lásd Golyva 



300 

Gurnu1i rnin1osae - Gum1ni a1abicun1 1 He1 ba Cl'e1 baJ santa - ]~1~ odict. hba 
Gyp.sun1 u.stum -Calc. sulfuric. ustulll 1 He1esó - .... \cidun1 oxalicu1u 
GyalogbodzabogJ..-ó - Ebuli fructus _Hé1ics ta\a.~zi - .A.donis Ye1nali,-.: 
Gyalogfenyőn1ag -- J uniperi baccae Hideglelés fü. -- Centaurei herba 
Gyanta --: liesina Hilubojolaj - Oleu111 rici11i 
Gyapjuzs11 - Adeps lanae Hintőpo1 -- PuJyj_, ud.spe1.~01iil.i-; 
Gyer1ne·kba-izsam - _._.\..qu. aromat spi1', Hoff1nannesepp - Spiritu-s aetheri" 
Gyermekgyöngy - Paeoniae sem. Hunyo1, fekete ·- Helloborus ni•"er~ 
G:y·ermekhintö, fehé1· - Pulvis adspeis, Huszá1z.sír - Lngu h:••dra1.g\1i e. 
~yermekh1~tő, Bárga-Lyücopodiis·em Hyd1a1·g annuoniat -- H~·drárg. bichL 
Gye1mekmez - Hyd1omel infantum ammon„ 
Gyermekstupp - Pulvis inspersorius Hydrarg. n1u1in1 inite - H;\„drarg. 
Gyermekzaft - .Sirupus mannatus chlorat 111ite 
q-yikfű - l{eseda luteola Hyd1a1·g- pprjodat l llh1„ - l-lg-. Lijod„ 
G~yon101csepp - 'finct. ston1achiea Hycl1a1g snbjoda1 - H~ d1arg. jodat. 
Gyomo1flast1on1 - Empl. arom.aticu111 flaYun1 
~yon~oitisztító csepp - 11nct.. univ. Hyd1as chlo1ali - Chlo1ahu11 -hyllrat. 
Gyopar, fekete - Urigani herba Hyo.scin -- Scopola111i11 
Gy~.p~1, ~árga T- G:napllalii herba Ibolya, á1 \Cl -- \'·iola lricolo1 
Gy?kon,k.e :-- _\ aler1a.na. . . I\JoJ~-ag:.-öké1 -- Ireos rhizon1a 
q-Ji_~n1b~r, fehe.1 - Z1ng'1be11s i·h1zorna Ihol~„avi1"ág - , .. iolae odoratae flo1es 
q:r~111b~t, k~rt1 -„ C~ryopl;i-ylla~ae lad. lglic g:.·-öké1 -- Ononidis radix 
G-y.?n1bi;:1, 11en1et - Uala~n1 .rad1x Illatos g~„t1·t.~ úc~kúk - Oaudelae fu1n„ 
q-~?111b~1.·, v.~~. -- Zedoa11ae radix _lnnno11cl „ __ GnaphaJU flo1·es 
3~_~1n~e1, vo1~~s ~ Gala1:gae Tadix Ine1 e;.;~t? i~c'~pilnll :--- ~Tngu. aronia1icu1u 

~_ .. ng~.<l:;i-1a Sago pe1latus Inn)u]to ju - (J1~-llt<Jlae hc1ba 
G>-?ng3-_h<-}Z - _:..,~ater pe.1latu111 Infusu1n ,.;e111u1P co1uv. --· 1111'. laxativ. 
Gy~ng,'J~~s.~ - S~,go perla.tun1 _ I1'ingóg;.„ökér ·-- 1~1·> ngii iaUix 
G~_?ngy\1r.ag - 9onvallar1ae h·erba Istenfa -- „A.1tenlisia aL1ota11u1n 
G~?ngy-(y11-ag)-v1z ·- ~:\qua perlatun1 Izsófü - H~--ssopi he1ba 
q~'.?n~:rv1z_--:- Aqu.a. perlarun1 . . Izza.sztópor - ~.\:cicl.. acetylo .salic~-1.. 
Gy 0~1,.,,~,, v1z1 .-::- \T1_:S?lllll. :aquat1cum 1 J ala.ppapo1 -· I_)nlYi~ purgans 
G~~J~1~:~~1,1~~ fu - ~1:~a1.1.ae herba ,J~p_ánvia,-;z --:-- Ce1a japo~~ica 
~:\~1u,~1~a~ Ta1axac1 flores .Jac111t, n1eze1 -- ~Iusca111 flo1es 
Gyu,szuvrr"!:g - Digita.li<S purpu1·ea Jáz1ningyöké1, ·sárga - Gelsen1ii ladix 
H~g~a~e~ - Üx}:n~el .sc~llae _ .Jegeny,ebin1bó pon1ád6 -:--- lTngu .. popuL 
I-ia.g}111aszesz - Sp1r1tus s111a.p1s Jeruzsalen1balzsan1 - Spi1i1- ·aromat 
llagy1nazaft --;- Oxyn1el sin1plex .J eruzsálc>n1Lalz:-;. fekete - rrinc. univ. 
Halcsont, feher - Ossa rsaepiae J'e1uzsálemhalzsa1n seb1e-Tinct„ bals„ 
H~l~~l,YV - lchthy?coll~ J e1·uzs~.le1nbalzs.ant. YÖlÖ.::; - _:\qua 
Halz,s11 ,- O.I 1eun1 Jecor1s car1n1nat.. reg1a 
~I~n1uz,s~1 - ~aliu.111 carbonicun1 Jo.dur„etu1n h:.'dral'g>·-ri - Hyd1a1g„ bi-
lfangafu - S1nap1s arvensi!:i hel'ha Jodat. rubr. 
l-!angy·s~~sz --------:- Spirit. fo11nica1um Joduretun1 h> d1a1g~·10.~1un - Hvd1 
Jia1~11a!f~1. ----:~ Dr·oserae herba jodat. flav. · 
~á-~in~h~?fn ~- „Ivfe1ci;1i~lis .h~1ba Joduretun1 pot~·~·~ae --- :l{alitun jod.at. „ ~f.at9 bo~·.k<? - Kah. st1b10 ta1ta1. Jodu1etun1 sodae ·- .Katriu111 jodatum 

Hl-Ianh:yt~t~ !?)lO.ke1 - lpecacuanhae rad Jndapor - bis1nutun1 sub 0 ·aIIicurn 
as Uj(O foze( - Inf ]aX t• v· . }T ~ H· ·'1 ·.t - , ·"k, · . a ~v. lenn„ '-akukfű - 'lhy111i he1ba 

Has1ra~t9 gl lk'0 ,e1 - RheJ. rhizoma I-Calánfű - Cochleariae herba 
R8 laJ 0 e Var - J!ilectuarium lenit J,-- J' · • C [!" .. 

Hashajtó levél - Senna f l"· " \..a ~11:s P~1.os -. ora ~a .rubra 
Hashajtó liinonádA _ L·c. 0 la. l{al~u1n b1tarta11c„ - J\..ali. hydrot.ar. 
H . h -1. 1 . ·

01 
unonada -solv. l{al1un1 cau-sticu1.n - l{ali hYdrooxyd 

as aJ o o aJ - eun1 ricin · 1 K 1 h d • ·· H.a.shajtó piri~la _ p'·i 1 ] 1 t ~ a iu111 , :,„ ric„ fnsnn1 - .. Kali. hydio-
H h . i , P 1 _ u ae axan es ox:rd. fusu1n 
H:h:J·~tÓ fe~1·_-S. ulvlis P

8
m

1
·gaGns . I-Caliurr~ n1u1iat oxygenat - l{ali 

H _ .. pec. ax. . e1ma111 chlor1cnn1 
a vasi l' ozsa - Rhod.adendron j K r -· t · I~ l 

Hár·o1n rózsa flastrom - E l - .. I{al~u1n OX3-ll1n11_.a ic - \..a i chloricura 
Házi flastron1 _ ... En1 1 mi ~p .. dm1n11 I a ~un1 PJ:roch~onric --:;_,.. l{ali. bichr. 
Házi f1astro1n ir - 10-·, nd.1 a ust:. j l{al1 ta1 tar1c. ae1dun1 - n..ali lrydrotar„ 
He .' - e ngu._ e ·COeplS JSalon1el - Hyra1gy1·un1 chlor. lllite 
He~1'~c~~m~g _ cyfobhst~ semen j Ifanrillatea - Cha11101nillae flores 
H ~. ug:\ an a -o_ op on1um 1 I"-anadai tea - G.aultheriae f.olia 
Hegyi. 1~1e{fta. ~ l\i~hssa calan1intha Kanálto1mafü - Coch]eariae herba bPJ1 su n11s - Kal.i snlfurat, pro .1 IfankalinYirág - Primulae flores 

a neo l\.aporn1ag - .\nethi fructus 
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Kaporpi1 ula - Pilulae anethina-e 
Kapotnyakgyök-ér - ~i\sari radix 
Kappanfü - Arnicae 1nontanae herba 
Kapucinuspo1 - Sabadillae ~em„ pulv 
Karminativa -- .:\.qua„ -carm1nat. reg;. 
Karmazsiupor - 8tibiun1 sulfurat. 

rubrum 
l{aszto1olaj - Oleum ricini . 
Katclnggyökér - Cichorei rad1x 
Kauosuk - l{e.sina clastica 
Káki& - Taraxacum 
Kákagyökér - Cariois a1en. iadix 
l\:.áln1osgyöké1 - Calami 1hizon1a 
Kán1foJ.·cukor - R-ütulae menthae pip. 
Kán1forflastrom - EmpL minii 
l{.átrány - Pix liquida 
l(ávépo1 - Glande.s quercus tostae 
Kávépor hashajtó - .f>ulYis purgaus 
Kee8kerágó - Evonymus europeus 
Kedeszfű -- r:Phyn1i herba 
Kehepor - Pulvis eq_uorum 
Kcnderkefű, piro.s -- ·G-aleop.sidis herba 
Kendermag - Sen1en cannabis 
Kenyé1 b.él ·- 1\1.ica panis 
!{erek repkény - liederae herba 
l{e1n1es iuinerale - Stibium sulf„ rubr 
l{e1 ti pereszlény - Saturejae herba 
Kerti zsálya - Salvia hortensis 
Kese.1 ücseppek - 'l'i,nctura ama1a 
1\.e~erií gyökér - Gentianae i-adix 
l{ef'c1ü ta - Quassia lignu1n 
l{ese1ü lapugyökér -- l:Sardauae l'a<lix 
l{ese1 ü_ lóhere - r1\·ifolii fibr. herba 
l{ese1·ű saláta - Lactuca virosa 
l(eserű sú - :11agnesium -sulfuricum 
l{esc1 ű lca - Species an1aricante.s 
Kék fa -- Li.g11u111 ca111.pechianum 
l{ékgálic - Cuprun1 .-;ulfu1·icum 
Kéneső - Hydrargyrun1 
J{énn1áj - Kaliun1 sulfuratun1 
l{éntej - Sulfur praecipitatun1 
}{éuvirág - Sulfur sublimatun1 
J(ienru.sz - Fuligo e taeda 
}{így ó\Jőr, tengeri - Stincus inarinus 
l{ígyógégegyökér - _:\ristoloC'hiae r„ 
l{íg:-rózsír (szen1re) - 01. jecoris 
l\Jkit icsgu1nó - Colchici bu1lbu,s 
l{inder1uet - - llJ'<l101nel infantun1 
Királyvíz - _A.ch\.. chloro-nitrosum 
Ko1nlótoboz - 8t10\Jili lupuli 
I{onfertáciú -- Pu],·j.._, aphrodi.sicus 
l{ontyfűgyökér - ~\ronis rhizoma 
J{opálolaj - Bal~a111nn1 copaivae 
f{orall, vö1ö,; -- (;ural1iu111 rubr„ 
Ko10111 - l~uligo splenden.s 
1:\.01 on1olaj - J(reosotu111 inixt 11111 
1{01 JHl fünJ<tg' - Lycopodii se111en 
l\..o,:bo1 g111110 - SalPp tubera 
1\:o\ a föld -- Te11'::t infuso1ia 
l(oz;1naolaj - .~leohol a1nylicns 
J{ökény - Prnn1H~ spino~a 
I\:ökény hashajtó - Rhan1nns cathart 
Kökörcsin~·-, őszi - Colchicun1 .aut1nnn. 
l{iin1t~nyn1ag - Ca1'\ i f1 nctus 
T(ö1uény, .édes - Foeuiculi ftuctus 
Kön1én:-,,-, fekete - Nig-ellae semen 

l{ö1ö1nvi1ág - Calendulae flores 
Kőn1ag - .nifillesolis semen 
Köszvénybalzsam - Opodeldok 
l{öszvényolaj - Oleum carp~ticum 
Köszvénypálinka - Tinct.. 11quorum 
Köszvénytea - Ch-enopodii herba 
K·öszvén\'ZSÍr - Ungu. aromaticum 
Kőmag ::__ 1\1:ille.solis semen 
Kőmézgyö.kér - Polypodii radix . 
l{ötonto fű, vörös - .~pirea ulmar1a 
Kőris méz - :lvlanna ca.lahrina 
Kősó - Natriun1 chlorat crud,. c1y8t.. 
l{őszénszurok - ,__.\.szfalt 
Krampucolaj ·- Oleu1n oarpatá.cum 
Kremzel-es ·- Ung„ emollientS (Crén1e 

céleste) 
Kru1n.plicukor - Saccharum _ a.myl 
l{ukori·ca s-elyme - J\fa.iilii.s sty.gmata 
l{ullancsfű - Galii a_,pail'ienti·s herba 
J(utyanyelvfű - Cynoglossi herba 
Kulyatejfű - Euphorbia.e cyp,. herba 
l{ var-cho1nok - '11erra si1licea 
Labdavirág· kérge - Viburni cortex 
Lac sulfuris - .Sulfu1· praecipitatun1 
Lactais ferri - Ferin·m la-cticum 
Lapis cau,st. chir. - Kali hydr. fus. 
Lc1pi.-; divinuis - Cupll.·um aluminatum 
IJapis h.ae1na.tites - Ha.em.attit 
Lapis inf.ernali,s - ... .\rg. nitric. fus 
Lapi1; opthalnlicus - Cuprum alumin. 
J~ágyító il' - Ungu. emolliens 
Lágyító fla<stro111 - E111pl. ineliloti 
Lárnpagyujtó olaj - OJ. carpaticuru 
I..1eáuykökö1cs,in - Pulsatillae herba 

1 

Leá11y1so1nbogyó - Berberidis baccae 
Legy.ezőfü - Spi1.eae uJmariae hba 
Lenn1agli.szt - _F'arina Jini placentar. 
IA--'11111agpor - Semen lini pulv„ 
Lepkeszeg· - Foenuga: aeci semen 
Lestyángyökér - Levistici radix 
Libatopp (jószagú) - Chenopodii herb 
I..iágyfa - Qua.issia lignum 
Lig·nurn sanctum - Gu.ajaci lignu1n 
Likor - ·Spiritus a.ei.heris 
Li lio1nolaj - 01. lini e. aqu„ calcis 
Lilion1víz - .... \qua cos·metica 
Li111aturn rnartis - Ferrum pulverat. 
lin1onada so]vcns - Potio magne-siae 

cit1·icae 
T„iniment. volatile - Linim„ a1nmoniat. 
I..iiquor anod. 1na1 tiat.. - Spir„ ferri 

sesqu. aeth. 
Liquor Buro\vi - SoL a.lun1inii .acet 

crud. 
Liquor chlo1·i - _._.\qua chlori 
Liquol fe.rri n1u1"iat.. - Liqu„ ferri 

:-;e-;quiehl. 
f„iquo1" plun1bi subacet. - Plu1nb. 

acet-. bas. so1 
Liquor salis ta1ta1i - Ka1i ca1bonic, 

s~) lut 
TJytha1g':.·111n1 - Plnn1bun1 oxydatum 
l ixiY<l fu„a - I{a]i hydroxydat fus 
I„óg('.szte11;i.:·e - Hipocast-anus 
T„óhel'eflast1on1. - E1np1. meliloti 
I„ógesztenye, kese1ű - Trifoliurn fibr .. 
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Lógeszten;y e, nagy, .sá1ga - Meliloti 
herba l\1éhan:racsepp - SpiI. aromaticus. 

Méhfű - ii\ieüssae herba 
l\1éhgőrcs-osepp. ·- Spir. aetheris 
lVIéhvirágfű - Puln1onariae herba 

Lóköményrnag - Phellan<lr-ii fructais 
Ló.körmüfű -- Farfarae foli-a 
Lósóska - Rumex maritimus Mételykórómag - Phellandrii fructus 

Mézfű - Melissae •herba Lórum, piros, vizi - Lapa thi iadix 
Luna - _:\_rgentum 
Lupulin - Glandulae lupuli 
Macskagyökér - Valeriana-e xadix 
lVfadárcse1e..sz,nye - Prunu1s padus 
l\{adár köles -- 1-frjJlesolLs .semen 
.n1a0skatövis - R.hamUJS cathartica 
Magisterium b:Lsmuti - ·Bi,sm. subnitr. 
l\iagi.sterium jalapae - Resina ,ialapae 
.J\ia.gisteriun1 sulfuri,s - Sulfur praep. 
Magnesia alba - M&gnesium carbon. 
.l\íagnesia calcinata - .A1agne.siu1n oxy-

datun1 

Mica panis - Ken_yérbél 
~íixiura oleosa - Emuls·io -oleosa 
J\íixtur-a oleoso b.alsa1nica - Bals vi-

tae Hoffmann 
Mohapor - Lycopodii ;sporae 
Mogyoró - C-eryllu.s avell:;:i.na 
lVIolyűző fű - Ledi palTuStris her-ba 
lí-íolyűzö fű, szagos - Patchouli ,herba 
Mosópor - Calciun1 hypochlor:osum 
1\.iosósz,óda - Nat.r,. carbonic„ .cry.st. 
J\1ul'ias . . - hydl'üehl()riieum 

l\Iagn-esia - Magnesium earbonicum 
l\1agyar balzsam - 11erebinthtina 

-communis 

l\íur''ias hydi·al'g„ n1itis - Hydrarg. 
chlorat.. mite 

Magyar k1irályné vize - Spirit„ 1osm. 
Mahola - Althea 
Makkávé - Gl.a-ndes qu.ercu.s tost.ae 
}vfandulakorpa -- Farina amygd.alar. 
)!Ianua metallorun1 - Hydrag„ chlorat 

l\íuriaticum - H~yd1ochlo1icum 
Mustárliszt - Fa.rina sinapis 
niiustárpapir - Charta sinap:iJsata 
.l\fustba való por - Farina .sinapi,s se~ 

mi te 
l\iarha-epe - Fel.. tauri 
.Niarhapor - Pulvi,s equo1un1 
.J\íai.s - Ferrum 
l\iartiatun1 - Ferraturn 
lvfartilapu levele - Farfarae foli.a 
Maszlagn1ag - Cocculi indici semen 
Mazsola,szőlő, apró - Pais·snlae rninor, 
Mádrac.sepp - ,Spir. aromaMc. 
Mádrnfű -OMátra) - Meltssae herba 
Májfű (kökörcsin) - Hepaticae herba 
Máju,sfű - A'5perulae herba 
Mályvagyökér - Althaeae radix 
Mályvarózsa - Ma.lvae arb .. flores 
~fályvavirág - Mal~ae 1syJv, flores 
Mályvatéa - ,Species Altshaeae 
Mária tövi,s·e - Cardui Mari a e hffi ha 
M.edvecuko.r - Succu,s liquir·it. ins:P. 
Medveszőlőlev;él - Uvae ursi fo1ia 
M·eggy,szára - Cer~rus-0rum istipit.-es 
Meconium - Opium 
Mellago - Extract. subspissum 
Mell{apasztó) flastrom - Cemt. cetac. 
Mell(apasztó) flastrom, fekete - Empl. 

minii 
Mell(apasztó) flastrom, zöld - Empl. 

meliloti 
Melltea - ,Species pectoliali.s 
~Mercurius dulci1s - Hydr„ chlo1at mite 
Mercurius praecip albu:S - Hydr .. bi-

chlor„ ammon. 
Mercuriu.s praecip„ flavus - Hydr. 

oxydat. flav 
M·ercurius sublim„ eorros. - Hydrarg. 

bichlor. corro.siv. 
Mesterfű - Asperulae odoratae 1he1 ba 
1tfe.sterfűgy.ökér - Imperatoriae radix 
1'-fet-adioxibenzol - R-e.sorcin 
M·ezei jáeintvi1ág - Muscarii flores 
M€zej zsn1 Iófű - Equiseti herba 

n11inum 
Müge, szagos - A-sperula odo1~ata 
Nadályfűgyökér - ,Symphyti radix 
Nadragu]ya]evél - Belladonnae folia 
Nadraguly·a, maszlago.s -- Stran1oniae 

herba 
N ag-y kan1illa - Chamon1illae R.om. 

flore.s 
Nagy mazsola - Passulae major·es 
Naphta vegetabilis - A-ether aceticns 
N aphta vitrioli - Aether aceticus 
Nádméz .- .sacchal'um cryst. 
Nádra fű - Ohamomillae herba 
Nádr·a tea - Species amaricantes 
Nárdru,s.gyökél' - V .a.lerianae tr.adix 
N.ehéz1szagú boróka - .Sabinae frondes 
Német gyön1bér ·- Cá:la,mi r.adix 
Nihilun1 album - Zin-cum sulfuricum 
Nitra.s lixivae - Kalium niLricum 
NitTa:s pot.assae - Kalium nit1icum 
Nitras sodae ·- Natriun1 nitricum 
N:itrum depu1atu1n - Kali nitr·icum 
Növényviasz - Cer a japonioa 
Nő:szirorngyökér - Ireos rhizoma 
N~cis von;-icae sem -· ·Strychni sen1en 
N urnberg1 flastrom - Empl. minti 
Ny~rfab~mbó zsir - Ungu popu1i 
Nyarfakereg - Betulae cortex 
~Yi_rfa?_laj - Oleum {~adini (rusci) 
N Y]!lhai - axungia leporis 
N yuolaJ - ÜL cor·nu cervi 
Nyűvíz - 01. terebinthinae 

Oleun1 anthos - Oleum rosmarini 
Olenn1 ·castoris - Oleum ricini 
Oleum de cedro - Oleum citri 
Oleun1 fagi empyr. - Pix liquida 
Oleum Martis - Fe1'T. ·se.squichlor soL 
01-eum neroli - ül. aurantii floru.m 
Olerum palmae Christi - 01. rieint 
Ole-u1n palmae rosae - O.l.. ge.r.anii 
Üleum vitrioli - Acid. sulfuricum 
Or báncgolyó - Globuli camphorati 
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Orhánckenőcs - Un·g„ cerus:Sae ~a1nph„ 
Oroszlánszájfű, sárga - Linariae 

herba . 
Oszlató fla.strom - Cernt. oetaoei . . 
Oszlató fla·strom zöld - Empl. mehtoi 
Osztrigahé,ipcr - Conc~a-e _praep. 
Otkolon - Aqua ColonmensIB. , 
óJomcukor - Plun1bum _acet1c. cr1.:st. 
Olomecet - Plun1b. acet1c. h!-18. so ut 
Olon1fehér - Plumb. carbon1cum 
ólomglét - Plumb. oxydatum 
ón - Stannum . . d 
Otva1 zsír. fehér - ~ngu.. z1nc1 oxy 
ökörepe - Fel taun . 
őkörf.airkvirág - V-e-rhas_c1. f.lo1es. 
ök··rnyelvvirág - Borag1n1s flores 
ördög borda - Filicis. rhizoma 
ördög,szar - tAsa foehda 
öid.ög.szekér - Eryngii herb~ 
ö dögszem _ Adonis . ve1·nal1s 
ö~dögszem-fű - &ab1osae _h~·ba 
Örvénygyökér - Enu1illl rnd1x 
Pacsirtavirágfű - Polyg.alae amarae 

herba F"l" 
Pajzsikapáfriány. --:- r ix ma.s . chlo
Panacea mercur1all!s - Hydr„ 

ratum . t 
Panamaforgács- - Qu1lla.yae cor ex 
Paprika - Capsici fructu~ 
Papsajt ~ Malva vulgans 
Papsipkafa - Evonymus europ, 
Papsipka - Candelae fum'.'l"" 
Parasztsáfrány - Qar-t.ham1 flores 
Pasaróz.sa - Paeon1a 
Pas-ta guar.ana - ·Gu,arana .. 
Pastilli Bilinenses - Past. natr11 

bicarb. t . . b. 
Pastilli de Vichy - Past ua '" i-

carb. "h" d" Patientiae radix - LapaJv r. ra ix. 
Patkányirtófű -. Cynogloss1 herba 
Pácoló fű - M·aJ;or:ana~ ~erba 
Pácoló só - Kal1ull1; ;ri~tmcu?1 
Páfránygyökér - F1l1,c:liS rh1zoma 
Párisi vörös - Caput mo1tuum . 
Pásztortáiskafű -- Bur~sae pastorIS 

herba ·b"" Pecsét (f]&Strom) - .. Empl: euphoT n 
Pemetefű - 'Marubn herba. 
Peponum semen - ·Üncurb1tae semen 
Per .. - Hyper ·· · · h te · 
Pereszlény :kerti - ,sat~~Ja ?r nsLS 
Perjefügyökér -· Gram1n1s rh1zoma 
Pesztercefű ,gyapj.&S - Ballota lana:ta 
Pezsgőpor - Pulv. aerophorus comm„ 
Pezsgőpor hash,ajtó ·- Pulv .. a-eroph. 

8·eidlit21i . 
P~Zismacsepp - Tinctur.a i_nosch1 
Phen-olum - Acid .carbol1cum . 
Phosphas 1sodae ~- Natr: phosphor~c1~m 
Pilulae Bl.a.nkardi - P;JuJa.e fern JO-

dati 
Pime.nt - A,momi fr11ctus 
Pipac,s - Pa;pav-er rhoe~ 
Pipitérvirág - Ohamom1llae f~ores 
Pirosítógy·ökér - Alk.annae radrx 

Piros kendei.kefű - Galeop.sis h~rba 
Piros szív-erő.sítő - ... t\.qu .. carminat .. 

regia t 
Piros v-érlú,g.só - Kali. fer:ricyana · 

rub1.. . ~·-
Pitypanggyökér - Taraxac1 ra~ 
Plajbászpor - Plumbum ca.rbonrcum 
Plajbász-iisír - Ungu. cerussae 
Plumbago - GI'aphiteB . . 
Pokolkő _ .Arg-;;iitum mtr1cum . 
Pópium, inereszt? - Ungu. aromait1e. 
Pmnpholix - Zm?lll'.1 oxydatum 
Porcikafű - Hernmr~ae herba 
Po1cellánföld - iKaolm .. 
Porcsinkeserii fű - Polygon11 her·ba 
Potassa caustica - i.Kali ~ydroxyd 
Pat.assij .bron1idµn1 - Kal1um broma-

tum .,,. l" . d t Pa tas.sii jodum -· Ll),.a IUJ?l Jo. a ~m 
Potio antiemetioa -- ~otio R1ver1 
Potio laxans Viennens1s - Infus.. la-

xativ. Vienn. 
Pörkölt kávé - Coffea toota 
Pösszereefű - .1\furu-bii ~erb;a 
Promincli - ~Ientha p1per1ta 
Protochlorid. hydrarg .. - Hydr. chlo!",. 
Protojoduret hydmrg .. - Hydrmg. jo-

dat flav. 
Puhító ir - U ngu. emolliens 
Puhító olaj - G!yceri.num .. 
Pulvis Carthusia;norum - Bt1b. sulfu-

rat. rubr„ 
Pulvi•s ipecach. e„ opio -· ~ulv. Doveri 
Pulvis st.ruma.Jis - f?P.'ng1a usta 
Pm gáló, l&sd HashaJto . 
Pünkösdi rózsa - P.aeon1a. . 
Pyrazolon dimethylphenylic. ·- Anti-

pyri-n . 
Quiniae muri.as - Oh~ni_n„ hydro4?hlor1c„ 
Quiniae sulfas - Ch1n1n. sufur1c„ 
Rablóecet - Acet. aromaticum 
Rákszem - La.pis cancrorum 
Rákzsír - Ungu. hydrarg. rubrum 
RebarbaragyökéT ·- Rhei rMzoma 
Repce, vetési - :Sin.ap~ ar.vensIJS_ 
Repce, in_digó - LsatorIB t1nctoma 
RepceolaJ - o~ raparum. . 
Repesény, mezei - S1na-?1~ arveruns 
Repe.sény, 1szra1gos ~ Che1r1 flores 
Repkény, ,kerek - Hederae tei:r. herba 
Rep.ülőzisír - Linime;ri~. v-0lat1le 
Rézvir8.g - Aerugo vir1de (Cupr .. acet..) 
Rizsliszt - Amylum oryzae 
Rontófű ~ Senecionis folia . 
RorelLae herba - Droserae herba 
Ro.ris solis herba - Droser·ae herba 
Rottlerae glandulae - Kamala 
Rüvar.por - Pulviis insectorum. 
RoZlspá1in·ka - Spiritu,s frumen·t1 
Rozsvirág - Cyani f~?res . . 
Rozsvi1··ág - Lycopod11 sel~g1n1s flores 
Római gyök-él· - Sarsapan~la_e rad. 
Római köménymag· ~ C_11J!ll~i fructus 
Rózs,aflaistrom - Empl. m1n11 

1 Rózsaméz - Mel rosatum 
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Róz.satapasz - E1np1. n11n11 
Ru111 - SpJ.1 itus saccha.ri 
Rum-éter - _._i\ethel' fol'n1icicus 
Saccharum mannae - J\iannit 
Sacch·a1 um saturni - Plun1bu1n acetíc„ 

cryst 
Sa:flo1 ~ CartJmmi fim es 
Sal amarum -- ~fagnes„ sulfu1ic 
Sal ammoniacun1 -- ~;\1nn1on. chlo1·at 
Hal anglicum - j\Jagnes. sulfuric. 
Sal cornus ce1 vi - .:\.111111011„ carb. pyt 
Sal epson1ense --- 111agne.s. ,„ulf'u1'ic. 
Sal Glauberi - _:\Tatr„ sulfu1ie 
8al .sedativum Hon11Jurgi - .i\c„ bo1ic„ 
Sal sodae - N.atriu1n ca1bonicum 
Sal tartari ·- Kalium ca1bonic„ 
Sal vitri --· Fel vitri 
Sa.létron1 - Kaliu1n nitiicun1 
Santonici sen1en - Cinae flo1es 
Sapo vi1"idis - Sapo kaHnus 
Sáfrányft;epp - Tinctura croci 
Sáf1 ányflastro111 --- En1p. oxycroceum 
Sáf1án~·-g:röké1 - Curcu111ae radix 
Sáfr áirv sz.eklice - Cartharni flores 
Sá1epeiJirula ·- Pilulae laxa11tes 
Sá1epepo1 - PulYis purgan1s 
Sá1ga csii.lleng - I-s.ato1is tinctori·a 
Sárga gyo.pár - Helichrysu1n 
Sárga gyökél' - Curcumae radix 
Sárga ir - UnguenL althaeae 
Sárga kökörcsin - Prilnulae flores 
Sál'ga lórum - Rumex 111ariti1nus 
Sárga répaflastr-om - Empl. minii 
Sárga .szalmavirág - HeUch1ysum 
Sárga violiavirág - Cheiri flores 
Sárkányvér - Sangui1s dr aconi.s 
SáTm-án tea - 1Species St. Ger111ain 
Sártök - Colocynthidis frnctus 
Scandicis herba - Cerefolii herba 
Sebfű - Betonicae herba 
Sebkenőcs - Ungu basilicum 
Sebrákz.sír -· Ungu„ hydrarg„ rubru1n 
Sellak - Lacca in tabulis 
Semen Ba diani - Anisi ,sf.eJ,la ti f1 uct.. 
S·emn1i-víz - Solutio zinci sulf. 
Seprőkevirág, sár.gáis - GenIBtae flore.s 
Serpentari·a - Aristolochi.a 
Sertésfülgyőkér - Hellebori ni.gri rad, 
Sikkantyufű - Scab1osae herba 
Sikárlófű - Equ1seti h·er.ba 
Síkpor - Talcum venetum 
Si1iginis flores - Cyani flores 
Siliquae du-lees ~ Ceratoniae f.ructus 
Skorpióolaj - ·01. hyoscyami coctum 
Snittling - Metélőhagyma 
Sisakvirág - Aconitum napellus 
Smilaxgyökér - Chinae nodosae rad„ 
Solutio Belgi,ca - Calc, oxysu]f, ,go]„ 
Son1kóró - ~lel ilotj herba 
Sós:kabogyó - Berberidis b.accae 
Sóska mezei - Rumex -aceto.sella 
Sóska.fa ·- -Berberis vulgaris 
Sóskfu.;ó - Kalium bioxalicum 
Sömörkenőcs - Ungu„ zinci oxydati 
-Spartii_ 1sco.pa1ii flor„ - ·Genitstae flores 
Spa1adrap - Empl _._~dhaes„ extensum 

Spá1gacsi1a - ~.\.~pa1agi turiones 
Spermacet - Cetaceum 
Spirit. Carn1elitarum - S.pi1it-. .aro111„ 
Spiritus 111ellis8ae comp. - Spir. ar-0111„ 
Spiritu.s saiech.a.ri - Rum 
Spiritu,s 11indere1i - An1n1011. acetic„ 

,,sol 
Spiritus salis acidus - .A.cid„ hyd1·ocll1. 

di!, 
Spiritus s.alis furuans - ... .\cid. hydio„ 

chlor„ eonc. 
Spiritus t-erebjnthinae - OL terehinth. 

rectif. 
Stoecheados flo1·es - Gnaphalii flores 
S!upp, fehéI - Puh"„ adspersorius alb,„ 
Stupp, sárga - Pulv. lycopodii mixt 
Sulifas lixivae - Kali.. -sulfuricum 
Sulfas s-odae - N-atr .. sulfuricum 
Sulfas quinicu.s ·- Chinin„ sulfuricun1 
Sulfur auratun1 antiruonii - ,Stib„ sulf,_ 

au.r .. 
Sulfur cit1inun1 - Sulfur ·sublimatun1 

, Sulfuratun1 lixi\·ae - l(ali. sulful"at 
: p .. baln 
1 Sü!yfű, fekele -- Hyssopi he1ba 
'Stilypor - Ca1 bo -spongia,e 
ISülyzsír - Lng·u l}lumbi acetici 
1 Svecika - Tjnct. universalis 
i Svédesepp - Tinct.. universalis 
18} rupu1s -cit1i - -Sir. acidi citr. 
1 
Sy1 upus en1ulsivus - Sia:. an1y,gdalin„_ 

l.Sy.Tupu·s papave1is alb. - Sir. diaeodii 
Sy1up.u-s sennae ·e„ Jnanna - Sir. man

i natus 

1 

Szagos müge - Asperula o-dorata 
Szagoló ecet - "~cet. ar-0maticum 

'I Szagoló s.piTitus - ·SpiT„ sinapis 
Szagoló víz - An1111oniae liquor 

1.Szalalkáli - _._.\1nmon„ carbonic:. si.cc .. 
Szalmavirlig (vad) - G=phalii flores 
Szalmaolaj - Bal•sam„ copaivae 
Szaln1iákcukor -· 'rabul. liquiritae 
Sz.almiáksó - Ammon. chloratum 
Szalmlákszesz - Amm.-oni.ae liquor 
·Szalonnakö - Talcum venetum 
Szamárkörömfű - F.arfarae folri.a 
SzamáTtövis - Er-yn.gii herba 
Szappanfakéreg - QuiL!ay,ae co"tex 
Szappanfla.strom - EmpL saponatum 
Szappanfű - Saponaria rubra 
Szappanszesz - Spir. sapo-natTuS 
Szarkalábvirág - Calcatrippae flores 
SzaI"vaisagancs-por - Cornus -cervi pulv .. 
Szarv.aisnyelvű fű - ·Scolo.pendrii herba 
Szarvassz.arvolaj - 01. 0ornu cervi 
Sz.álikáli - Ammon. carbonicuih 
Szár0sagyökér - Sars-aparillae radix 
Százbütykü fű - Polygonii avic„ herba
Százs-z.ors·zép vi1 ág - Belli-dis floires 
Szeder - Morus -nigra 
Szegfűolaj - 01. caryophyllornm 
Szernre való kíg:vózsír - 01: jecoris 
Szem 1sen1rni - Zinc. sulfur-icum 
Szem tea - Farfarae iherha 
Szemvíz - Aqua borica 3% 
Szemvíz, 1sárga - Collyr adstr, lut diL 
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8zenna n1a1111a -. Folia .senn.ae .. e„ mau. JTerebinth. Ia1icina - Tereb. Veneta 
::-5zent J._nna golJ· óbi~ - Glob„ can1phor. 1 'l1erra Japouica - Catechu 
Szent .~utal virág - Hy-pe1ici herba 'l'el'Ta Lemnia ·- Bo-lus armen-a„ r-ubr .. 
~zente-lt f,afor:gács - GuaJaci _li·~um ;1;er1:a foliata tartari - N~tr .. acetic.. 
~zentelt fla;stron1 - En1pL m1n11 ad. 1-erra porcellanC:R - Kaolin 
Szent fa - Can1pechlanae lignun1 '.retbmtódófü -- Heli.anthemi he:rb:a 
8zentháron1ság fú - \!iolae tricolo1is 1i'etümagpor - Sabadillae pulv1s 

herba 1l~etüzsír - U ngu„ sabadillae 
Szt..-János g:i;:·e1tJ·ája - 'le1basci heib„ 1ll·etüzsir„szür:ke - Ungu„ hydrarg .. mit. 
Hzent-Jáno.s ken,-ér - Siliquae dulces. 'féglaolaJ - 01. petrae l'Ubrum 
Szent-László O'yÖkér -- Gentianae radix 11'1he1ia0a - Electuar„ arom. e„ opio 
.Szerecsendió~ :Nuces moschatae. 1-i:hUJs - Olibanum 
Sze1ecsen balzs-an1 - 01 nucis.tae exp. rrikmonyolaj - Ul ovorum 
~zerecsendió-olaj - 01. macidis aet!l1. rl'ímárfa - Rhus cotinus 
Szerecsendió 'Tirág· - :B'lo.l'es n1acidis 'l'in1p6gyökér - To-rmentilla 1.adix 
Sze1·ecsika - Hv(l1.arg„ bichl corros r_rinctura anodyna - Tinct. opii 
8ze1-elen1fü ·- G'alii aparientis herba Tin-ctul'.a fe11i poJnat. - 1:l1in-c_t„ m.alatis 
Szesz - Spi1itu1s Yini fexri 
Székfű apró - Chan1on1illa vulga1 is. 1 Tinctura Bestuc.heffi ·- Spir .. ferrd. se.s-
Székfű: Ión1ai - Cha111on1 .. Rom„ flor. quichlor. 
Szél csepp - Spi1 menth.ae pip. Tinctura Ihei aqua. - Inf..1hei e„ nat.r .. 
~zélesepp, fehér - Spirit. aetheiis carb. 
P.zélcukor - Rotuli inenthae piper~itae Tinctura xoborans Whythii - Tinct. 
Szélepe po1 - Pul·Yis purg.ans.. chinae cornp. 
Szélhajio il - l.Tngu„ aron1aticum„ Tinctura sto111achia - Tinct„ amara 
8z-élpor - PulviH purgans. 11'irpantflastro1n - En1pl. ad iupturas 
~zél\'ÍZ - .Aqua ca1n1inativa rriszte:sfű - Sideritidis hel'ba 
~zé], íz -- .\qna foeniculi Tis;i:tesfű - Betonicae herba 
Szénkéneg - Ca1b-oneun1 sulfurat 'l'oJ.vajzs~r· :----- Un_gu„ sabadillae 
Szénpor - Carbo tiliae. pulv.. Topolyafa 11 - úngu,. populi 
Szi,goráll Ol'YOSÍ - '_T eronica officinali·S rrorrnaszesz - Spir .. sinapis 
i"izilfahéji - Ulmi cort 1lorok:szikfű - Hesed·a luteola 
Szippant-ópo1, fehér - Pul-.:. ,sfe1nutat.. rr~t sáfrány - Carthami flores 
Szívbátorító - _i\..qua carn1inativ-a reg„ Tok.mag - Cucurbitaoe semein 
Szí\erösítő, fehér - Liquor Hoffmanni 11

~lg?1",fa~:ubacs - Glandes -que1cus 
8zí,·e1ősítő, fehé1 - ~i\.qua ceras„ nigr. TornJenfu - Serpylli herba 
~zív1nátl'a~sepp - Aqua car·n1inat. reg„ Török balz,sam - Spirit. .. aromaticus 
8zív vígasztaló - .:\.qua ca1n1 regia Török zsányikfű - 1Saniculae herba 
Szódapor - Pulvis natrii bicarhonici 'fövises iglic - Ononis spinosa 
Szőlőcuko1 - .Saccharum amylaceum Tripliolaj - BaJ.sam. copaivae 
Szőlőzsír - Ceratum l.abLale rubrum TubaIÓZ'samag - Paeonia s-emen 
Szön1ö1·cze, ,gárga - Rhus CotinTuS 1rüdőfű - Pulmonari.ae herha 
Szurokfű - Origani h-erba Tüsszentőpor - Pulv .. sfernutatol'iUS 
Szurokir - Unguentu1n hasilicum Uborkamag - -Cucumis semen 
Szuro.kolaj - Pix liquida Unguentum album - Ungu. cerussae 
8zlimátracsepp - ~i\qua ca1111in. iegia Unguentum contra decubitum - Un.gu .. 
Szűn1átrair - Ungu. a1omat.icu.m plumbi tannici 
Szűzlánytej - Tinctura benzo-es Ungu. fuscum - Ceratum fuscum 
Szűzlánytej, fehér - Aqua cosmetica Ungu. lythargyri - Ungu„ ,plumbi ac„ 
Tajtékkő ·- Lapi1s pun1icis Ungu. me-rcuriale - Ungu. hydrargyri 
'l'annin - Acid. tannicum Ungu, neapolitanum - Ungu. hydr. 
TaraTckfű -gy-öké1 - Gr.an1inis r.hizoma Un,gu„ nervinum - Ungu,. aromaticum 
Tartarus depurat - Kali.. hydrotart. Ungu„ cont.ra pediculos - Ungu. sabad .. 
'l'mtras potassicus - Kali hydrotart. Ungu. ad J)htiriasim - Ungu„ sabadi!L 
Tartrais lixivae stibiat.. - Kali.. stibio- Ungu„ saturninum - Ungu. plumbi ac .. 

tartaric. Ungu, ·ad scahiem - Ungu. sulfuratum 
rrára.gJ„.ökér - Hellebori .r.adjx Ungu„ tartari emetici - Ungu .. Autenr .. 
1ú1ki1nyii1öm - Dracunculi herba Ungu. tartari stibiati - Un1gu„ Autenr·„ 
'l'á1nies·g;yöké1" - Gentianae l'adix Vtilapu - Plantag.ini1s herba 
Tá1konygyökér - Pyrethri r·adix lTröinesszencia - Tinct. -absinthii. 
'I'e:japasztó flast1on1 - Cerat„ cet.acei Ü1ön1n1ag - Cinae flores 
Tf\japasztó flaist1on1, fekete - Ernpl Űvegepe - 1Fel vitri 

Jllinii Üvegfű - P-aTietariae herb.a 
'Tejkr-érn - LTngu -Rte-arini odoJ. Vadászflast.ro1n - Emp. minii 
r:I'eng·c1·i hagyrna - Scillae bulbus \rad csere.sznye - Prunus paidu,s 
'l'cngeri só - Sal marinum V'ad kinagyökér - Tormentillae radix 
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Vad róz·sabogyó -· Cynohasti f.ructus 
Vad ,saláta - Lactuca virosa 
Vad ,sáfJ."!ány - Car'f.}hami flores 
Vad szegfűgyökér - Caryophillatae L 
Vad zelle1mag - A,pii grav-eol. rSemen 
\..Tarádics ,aranyvirá,g - Tanacetum 
Vargarrra,jorána - Origani herba 
\l a1 fű - Scabiosae herba 
Varjutövis (henge) - Rha1rums cath .. 
Vascseppe-k -· Elix. veL Tinct.. ferri 
v·.asfű - V-eronicae herba 
V:a.,stag terpentin - Terebinthina com„ 
Választ-óvíz -- A.cidu.m nitricum 
Velencei te1pentin -Terebinth .. \Teneta 
V enyigezaft - Sirnp althaeae 
V e.se - Ren·es 
V ék-ony b.alz.san1 - Tinct.. balsamica 
Vékony terpentin - 01. t.erebinthinae 
V·énushaj - Oapilli Veneris 
Vér - Sanguis 
\Téraltatófü - Poligonii 1avic. herba 
Vér·ehullófű - Chelidonii herba 
V·é1 hasgyökér - To1n1entillae 1.adix 
Vérontó pimpó - Torn1entilla 
Vértisztító forgács - S,pecies lignorun1 
Vértisztító gyökér - ·Sarsaparillae r.ad 
\! ért•isztíió pirula - Pil. 1'axant<e,5 
Vértisztító po.r - Pulv. purgan:s 
Vértisztító tea - 1Species lignorun1 
Via.szflast1un1 - Cerat.. ceta.cei 
V"i.aszőr - U ngu„ simplex 
Via-szolaj - 01 cer.ae 
Vidrafű - Trifolii fibr.. herha 
Vinum antimi0J1ii Vin'um ,stihia.to-

tartaricum 
Vinum emeticu1n - Vinum stibiato-

tarta1icun1 
\.Tiolagyök-ér - Ireos radix 
V1rágfüstölő - Species fum. nobilis 
Virágn1éz - Mel rosatum 
Virnáncfű -· Rutae herba 
Vitriol (olaj) - Acid .. sulfuric. conc, 

\ritriolID11 albu111 lJUl 11111 -- Ziucnn1 oul-
furicum 

Vitriolum cae1 uleu111 - Cnpruru ~ulf. 
V"itriolu.m J\ilartis - Fe1rnn1 t:1ulfuric„ 
\7"itriolum zinci - Zincun1 ,sulfuricum 
\Tizahólyag - Ichthiocolla 
\Tizelethajtó tea - -Speoie'8 diu1eticae. 
\Fizi foghagyn1a - Scordii herba 
\;"izi gyöngy - Vis-cun1 . .aquatic. 
Vizi kapor - Phelland11un1 
Vizii lórum gyökér - Lapathi iactix 
\Tizi ,szőlő - Dulcan1ara 
Vizi tormafű - N.asturtii herba 
Vizikátor - Empl. cantharid .. perp, 
\ 7ízüveg - Natr„ iSilicic. sol. 
\Tö1'Ös agy,ag .:.._ Bolus rubra 
Vörös balz.san1 - Tinct balsa1nica 
\T-ö.rösh.agy111aflast1on1 - En1pl. n1iuii 
\'.ö1ö.shag:vn1ai1· - Ungu. de cepis 
\Törö.shag)n1an1éz ·- Oxyn1el scillae 
Vörös méhan:racsepp -· Tinct. cinnan1. 
\Tö1ö.s vérhíg:só - 'Kall ferrlcya.uat. r. 
Vörös vérti,-;ztító cseppek - Tinct lign 
''

7intergreen ·- Ganlthe1ia 
Zabliszt ·- .A.\·enae fa1ina 
Zanót - C:\'ti.s-us nigTi0a11s 
Zárnyitófű - \7 e1 heuae he1 b.a 
Zászpa, fehér - \T er:atru1n a!bu111 
Zászpa, fekete - He11ebo1 u.s niger 
Zelnicen1e,ggy - P1·nnus padus 
Zéhof.er balZ1san1 - rriuct.. uni,·e.1~alis 
Ziliz - Althaea 
Zöld gálic - Fe11. sulfu1ic„ crud .. 
Zöld 1szappan - Sapo ~alinus Yen. 
Zsályalev,él - Salviae folia 
Zselatin - Gelatina 
Zser.mén tea - Species St.. Gern1ain 
Zsi<lócser esznye - .:\.Jkekengi fruct. 
Zsidócseresznye, láisd ·Tuiadárcseresznye 
Zsírkő - T'alcun1 venetun1 
z~n11ó. n1ezei - Equiseti herba 
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Német népies dróg- és gyógyszer-nevek 

~:\_alfett - Oleun1 Jeco1is /Blauholz - CanLpechianae lign„ 
_;\alk1aut - Satu1.ejae herba Blaufölkensaft - Sir. violar 
.:-\.a.~tropfen - 1 ... inct„ asae foet.. Blutholz - C.ampeehi.ana 
.\he1·\vurzel - Carlinae radix Blutreinigungspulv. - Pulv .. purg. 
.:\\Jueh1nkraut - n-Iarubii herba Blutreinig Tropf. - Tinct. lig.nor. 
.A.ckergras\vu1zel -· Graminis rhizoma Blei1glti.tte - Plumb. QXYd•at. 
.\cke1·lattich tee - A.g'rárnonia.e 1herha Blei\veiiss - Plumb. carbonic. 
.:\llden.~albe - Ungu„ althaea-e Blut.wurzel - Tormentillae rad. 
~\derpulver - Pulv. equor. ruber. Bockshörndl - Siliquae dulces 
_:\dencian101 U.':i -· T-inct. ama1·a Bocksh-Orndlsaft - ,Sir. liqUir. 
:\.dn1i1·al~albe - Ungu„ hydra1g. mit. Bock.shörndlsarnen - Foenugraecisem. 

.A.egypte.nkraut ~- M-eliloti herba Boret<Sch - Borago 

.\hlberren -- R.ibis nigri fructus Braundosten -· Origani heiba 
A...lantsalbe -· Ungu. althaeae B1echweinrst•ein - Kali.. stibio tart 
.Alant\Yllrzel - Euulae radix Braun\vurzel - ~l\_r.nicae rad„ 
. ..\le1npatzensalbe - Ungu. populi B1en1senöl -· ül. cornu cervi 
_:\Ju1e;.„ - Zin·cun1 oxyd .. (crud,) B1ene.ssel - Urtica 
_:\Jt,-;chaclensalbe - Uu,gu .. zinci oxyd„ B.ruchkraut - Herniariae herba 
:\n1hrosiakraut - Cheuopodii herba Bruchpflaster - En1pl. sapon:at.. 
.~\111Prika11ischer balsa1n - Bals„ peruv,. I Bruchp~l~ster -. Em.pl. ad !l1:ptura.s 
.A.1Hlol'111ec - J\:farubü herba Brustel1x1r - Tinct. pector·allJS 
\11d0r11"·n1z.el - Ononidi.s ra.dix Bru.sthonig - Mel pector,ale 
.\ntoni Lalsan1 ·- Tinct. balsamica B1ustpu1ver - Pulv. liquir. comp 
. ..\.11\Yachstropfen - r:l'inct. arom.atica .Brusipulver - Pulv. pectoraliJs 
.\ pft L-.;innensaft -- Si1·. aurantii B1 u.Rtpflaster - Cer;at.. cetacei 
A.sant - .\s.a foetida Buchenöl - Bitumen fagi 
\llieh'11ft (salse) -- Roob ebuli 
.\ttig:\\'Urzel - Carlinae radix Ca1oben - .Siliquae dulce.s 
\ n.~rt·ntee -- Farfarae folia Cedernöl - 01. citri cort. 

l3adian - _\nisi istell. fruct. 
IlnJdrian - Valeriana 
8ii1en klee - J\iieliloti herba 
.lhil t'lltl'anb - Uva ursi 
B~i1 lapp - Lycopo<liuu1 
1Jal(h ian - \.raleriana 
r;a1:-;an1kraut - J\lcntha crispa 
r.aJ:-.aui.~alhe - Ungu,. ba.silicum 
Bt·~1.edik1 \\ u1 zel - Caryophyllatae r;t ~ j n ..::-; k1 a l1 t - ~\1 temi siae herba 
Le111:-;ch\\ a1 z - Carbo ossium 
Bt'l he1·itzeu - Berbe1id„ bacc. 
Bl rtr~11n\vu1z - P~yrethri. rad„ 
B< ruf.~k1·aut - Sideritis. 
Bt l'~1hignng~aft -- Sil·. liquil. 
l{t :--111g·e11 - }ly1 tilli fr. 
B1 tnnil 111 lastPl' - Enipl n1eliloti 
Bit'ht>1gpiJ - Ca;.;torf'un1 
Bit lH 111p]J - l"lilnpinella 
Bh 1H n-.p{'c.k -- Cetacen1n 
B1\ ... t niil - 01. lr\'OSC\ an1i 
J~:u1s .... ti·i11 - LaiJi.s Ú11u1ici..: 
Bil kt>11iil - Oleu111 l'U . ..,ci 
Bischoffe11p,;seuz - T'inct. a1uantii 
Bit·1p1 klcc - 'l'rifoJ. flln i11111n 
BittPT\".n1zel -· Gentianae rad. 
Blai'enfla~te1 - F.n1pl eantha1idat 
Blanbt'crc - 1-IsTtilli fruct. , 

rad 

Chinaöl - Balsam. peruvi.an 
C~chorien1s1aft - Siru.p. rhei 
C1tronenkraut - 1\.iel.issae herba 
Citronensalbe - Ungu altha;eae 

Dagget - 01. rnsci 
Da111etillwurzel - Tormentillae rad. 
Darbant - Te1ebinthina ven. 
Danntoppeöl - 01. terebinth. 
Darmre1ssaft - Sir. chamomill. 
Dehmuthkraut - Thymi herba 
D1Hsamen - Anethi fruct. 
Distelkrnut - Cardui ben. herba 
Doll (dili) öl - 01. hyoscyami 
Dostentee ·- Origan,i herba 
Dragonerpulver - Pulv. pediculor. 
D1eiblattee - T1ifolii folia 
])1eirosf'npflaster -- En1pl. minii 
D1·iisenpfJ,a,ste1 - Ernpl. meliloti 
1)rii1'5enpflas1. ,,.eiss - Em.pl. saponat 
Th iisenpul\Y. Pulv. „equorum · 
D1 ii~ensalbe ·-· Ungu. basilic„ 

Ebei \Vurzel - Carlinae Iadix 
~""Jck (Eichen) kern - Glan<l-es qu.excu.s 
Eehre1öl _(Einbeer) - 01. juniperi 
Ehrenpre1stee - Ve1onicae herba 
Eibisch - .:\_lthea 
Eichelkaffé - Glandes querc. tost. 
E1~enhutkraut - .'.\coniti herba 
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Eissalbe - Ungu. plmnbi acet. 
Eissalbe - Linim. sapon. -camph. 
Eleu - Terebinth veneta 
Elisabethinerkugel - Glob. camph. 
Entbi,ndun·g.stropf. - '11inct. aromatiea 
Enzian ·- Gen ti a na 
Estra.gonk1aut - Dracu:uculi herba 
Etterniessel ·- U l ticae herha 

Fiadenwu1zel - Enulae rad„ 
1'..,allkraut - Arnicae herba 
Faulhaum - :B"""'r angula 
Federweiss - Tialcum 
F·eigenwurz-el - Iridts rhizoma 
Feldkümmeltee - Serpylli herba 
Feldpatersalbe - Ungu. hydrmg. rubr. 
Fenchel - Foeniculi .sem. 
Fieberklee - 1'rifo1imn fibr. 
Fieberkraut - Centaurei h-erb,a 
Fieberrinde -· Chinae cortex 
Fingerhuttinktur - Tinct digitalis 
Fischhein - Ossa saepiae 
Fischleim - fohthyocol1a 
Fixhurtig - Pulv„ equorum 
Flachssamenn1ehl - Far.ina lini 
Fkwhs•salbe - Ungu. aromat 
_E'lechtensalbe - Un,g. aromatic. 
Flechtensalbe, weisse - Ungu„ zinci 
Fliedertee - .Sambuci flores 
Flieg·enholz - Qu·assiae lign„ 
Flussgeist - Üpodeldoc. !iquid .. 
Flues1iauch - Pulv. fumalis 01·d. 
Flüchtige 1salhe - Linim. vol:atile 
:H'ontanellsalbe - Ungu. cantharid. 
Franzbranntwein - .Spir. vini gallici 
:B'ranciskerln -· Candel.ae fumale.s 
Frei,g,an1kraut - Viola txicolor 
Fresspulver - PulvLs equorun1 
F.ruchtb1anntv,rein - Spir. frumenti 
Fü.nf.aderkr.aut - Malv.a. Plantag·o 
Fiirnf\vu~zelt.ee - Spe-c. aperitivae 

Gazspappel lásd I~asspappel 
Gal {Gelb) -- Calendula 
GaJ,suchtpul.w,. - Pulv. gentianae 
Gansepappel - Malv.ae vulg .. folia 
Galante - Galangae rhiz. 
G:al1g.antwu1z„ - G1alangae Ihiz. 
Galltropfen - Tinct. amara 
Gal!enwurzel - J alapae tub .. 
Galli.pot - Res .. pini •burg. 
Ga1mei - Zin·c, oorboni·C. rund„ 
Galn1eLsalbe - Ungu„ zinci oxyd 
Garbe - Carvi fruct.. 
Gairtem,safran - Carthan1i flor, 
Gehöröl - 01. hyo.sc)_tan1i 
Gehöröl - 01.. can1pliorat. 
Ge1ber Ingb.er - Curcu1nae iad. 
Gelbe1 Polei - Lycopodiu1n mixt. 
Gemsblun1en - Arnicae flor 
Gertran1 lásd Bertram 
G~nv.ürztropfen - Tinct. .aromatic„ 
Grnlitbalsam (Geist) - Opodeldoc. !iqu. 
G~chtbeer_en - RihP"' nigri f1uct. 
G1?htpap1r - Cha1 ta anta1 thrit. 
G1chtpapi1 - Charta sinapisata 

Gicht1auch - Pul\. 111111. a1 th1it 
·Gicht.salhe ·- Ung'u, aromatic 
Gilbkraut - Genistae herba 
Gilbkr'laut - ·Serratuliae 'herba 
Glande1 - Coriander 
GLanz-rusiS - :F'uligo 1splendens 
Gla.sgalle - Fel vitri 
Gliederbalsam - Üpoldoc liqu. 
Gliederöl - 01 hyoscyami 
Gliederöl - OL terebinth. 
Glocken-.,vu1zel - Enulae herba 
Grass spiritus - Spir. 1aromat.ic 
Glinds,albe - Ung. sulfurat. 
Giindsalbe -- Ungu sabadillae 
Grindv.rurzel - P~-rethri rad. 
Grind\VUI:zel rSauer-e ·- Lapathi ia<l, 
Grin1si11g·kraut - M•ill.efolii he1 ba 
Gundelreebe - Hedera herba 

Habakuköl - 01.. co1nu ce1 \·i 
Hauchelwurzel - Ononidis iadix 
Hausenblas.e - Ichthyocolla 
HeideckernV.TUlZel - rroxmentillae rad. 
Heidelheer - Myrtylli fruct. 
Heiligenzeitwurz. - An.ge-licae iad. 
H·exeúmehl - Lyeopodii spor. 
Herzt-ropfen, braun - rrinCt. aion1at. 
He1ztropfen, roth - Aqua„ carminat. r .. 
Herzt1opfen, \Veiss - „Spir. aron1atic, 
Heusa111en - F-0enugrae-ci frct. 
Him1nelbr.andtee - Verbasci flor. 
Hirschhorngeist - S.pír„ co1 nn cervi 
IIirschhornöl - ül. eornu cerYi 
Hinschhor.nisa.Jz - An1mom c.arbon. 
Hi1 teutü-sc!hen ·-· Bu„rsae pa,öt. herba 
Hi tschel - Sa1n-bucus 
H·oi'fn1anst1opf1en - Spir. aetheris 
Hohlzahnk1·ant - Galeopsidis herba 
Roller (Hollunde1) - San1bucus 
Holztinktur -- rrinct.. Jignor. 
IIopfen111ehl - Lupulin 
Hühner·da1»n1,st.adt - S:\J „ diacodii 
Hühne1kraut - Serpylli herba 
Huflattich - l!--,arfarae herba 
Hund-szunge11-.,vu1z - Cynoglo.ssi !'ad .. 
H ustenpnlver - Pulv„ gummosus 

Jachandel - Juniperus 
Ibisch lásd Eibi,sch 
Jesu~tenbals.an1 - Bals. co.paivae 
J,esu1tentee - Chenopodii he1ba 
Ilen (Ige!) - Hirudo medicinalis 
Ilgen - Lilii flor 
J"ohannisbeeren _„ Ribe.s nigri fr·uct 
J o.hannisbr-0d - Siliqua.e dulces 
J ohann~.skr.aut - Hyperici herba 
J ohann1s\vurzel - Fi1icis rhizoma 

'Ise1nkraut - \Terbenae herba 
.Ju11gfernk1aut - C.apill \Tene1„ herba 
Jungfernn1elk - Lac Yirginun1 

Kaaspappel lásd Giinsepappel 
Kaddigholz -- .Inni.peri lign. 
Kaffépulver - Pulvis purgans 
! Kaiserpil]en - Pil. .A.ugustinae 
1 l{f!i:--el'ranch - Spt>e. fnn1al nob. 
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l(apuzi11e1 pu1Ye1 - Pul\". pedicul. 1.-l.ageupfla.ster - Empl. a1omatic„ 
l(apnziue1.s.albe - Ungn. sahadillae M.agenpnlv.-·, - Pulv. purgans 
I~ar1nelitergeist - Spi1„ aro1uatic. J\iag·en.salz - S-oda bicarbona 
Ka1 inelitérpflaster - En1pL minii :Wlagentro.pfen - Tinct. amar 
Ka1obcn - Siliqu.a-e dulce::; 1Iarkgrafpulv. - Pulv. ·M.airchionis 
I'\:a8toröl - ül. ricini }i.f.eisterwurz.el - Imperatoria.e rad. 
J\..ienöl - ül terebintbiuae J\.ielLsseugeist- - Spir. arom.atic„ 
Kienöl - ÜL pini ligni Mennige - '.Mínium 
Kinde1balsan1 - ~-\.qua a1om·atic. spir J\.Ii-nut-enpflaster -· Empl. in.eliloti 
Kinde-In1eth - Hydromel infant.. '1fottenk,rant - Patschuli hba 
ICiude1~aft - Sirup. rhei 1+.iutterba]sam ------' Aqua arom. spir. 
ICin<ler~tupv - Pulv, inspers., inf. .l\íutte1bal1s,am - Tinct. balsamica 
Kinder-.,ynrz. - Ireos. raid mund. ~iutterblüteu - Folliculi sennae 
}~_iud1Pitl'P ··-~ ·Serpylli liba .l\lntte1pfla,ste1, brau.n - Empl. rninii 
I-Clatschn1olinsaft - Sir. papa·v. 1h 
JZll ttt•nwurzel - Bardanae 1.ad„ Nabelbiuchpflast. _ Empl. .adhaesivum 
l(letlPll\'\·111zelöl - ül.. aron1at.. rubl' :Nabe]pfla.~ter _ Empl. sapoilat 

odo1 a t • N ervengeist - Sr}ir . .aromatic„ 
l'\:lf-·tt1 '\\ u i Zl löl - 01. ba1 danae odorat„ :N e1 venöl -· OL hyoscyami 
fZ01 i11thl'll - UvaP pa.s,:sae min. Ne1 veni.;albe _ Ungu .. aromatic 
Kü11igskt>1ze lásd Hi1111nelbr·andt Nesselblüthe - Lamii flores 
lZilnig"·•:··albe - Uugu. basilic. Nichtssalbe - Ungu„ zinci 
IZol'uli111IJntweiu - Spir. frun1enti Niesspulvei _ Pu.lv. stern1u.tat. 
l\.r<11UJlf'l'ltet' -· Li.ch island„ Niesswurz - Veratl'i v, Helleborl rad. 
IZ1 Hlllptvnl-.,-. -- Pulv. infant. Nutzenpulver - Pulv„ vaccarum 
[\l'auipftl'opfen - ·Spir„ arornat. Nürnberge1 pflast.er -· Empl. minii.. 
1{1au1pt11opfen, \V-eisse-S.pir„ aethe1Ls 
l\:1 n111ptwurze1 - \T,aleria-nac rad„ 
I\:1 anabettöl - 01. juniperi ligni 
K1.app'\\ n1zel - Rubiae tinct. rad 
K1au . ...,entinze - l\1Ientha crispa 
K1iiute1 gf·ist - Spil·. a1 omat 
!{1 Rnte1 :-;a]be - Ungu. aron1. 
K 1 e11zlH•erc11 - B.acc. sph1ae ce1 \ .. 
IZ1 P11ztlo1 n -- Rhan1nu.s cathart. 
J{_1opfpu]ye1 - Pulv. ~trumalis 
l{ropfpnl\l'l fi_iI· Pfe1dc -Pulv. equor·„ 
1{1opf-.,yn1·zcl ··--- Sc:rophnlariae hba 
1\ r111n holz,(K1 uu1putz)öl - O.J. Carpakic. 

l(utlt·lkraut - S-e.rpylli herba 
J(111 assno -- _:\_n1·antii coriex 
T\:iiehen:-;chelle _,_ Pnlsatillae hha 

11acliP11kuohlauch - Sco1 dii herba 
T~Hkr11zenholz - Liquiritiae rad. 
I.iaftíeh ··- Lactuca 
Liin .... epfeffcr - Staphisagriae se1n 
Li-in:--epnl\\'. - ,sabadillae i-;e1n. 
I„~iusekraut - S-eordii Yel Ledi hba 
Liinse'\\ u1·zel - Ver atri rad. 
Lebt~nsbalsa1n - .l\iixt.. oleos. bals. 
Lebensba]sa111 - Tinct. ba]samica 
Lebeuse$senz - 'l'inct. uuivers, 
LPbensgeist - ·Spir. -a1 om.atic 
Lebenstropfe11 - Tinct univel's. 
I,ebenst1 opfen, 1 othe. - 'I'inct.. lignor. 
J_,eherklette - A„gTin1oniae h·ba. 
J_,eberk1ant - HPnaticae hha 
J_;ebe11ran - ül.. jecoris 
Lebe1 \Vnrzel - .:\rnjcae iad„ 
Leink1-aut s.albe -·- Ungu. lina1iae 
IA~inn1ehl - Farina sinapis 

J\Iakassaröl ·- 01. odo1at.. 1ubl' 
l\T.ag·pnbalsan1 - rrinct halsa111ica 
·~fa1:rf'nessenz -- Tinct. a111ara 

üder111ennigtee - Ag1imoniae hba 
Üogensteen (Augenstein) - Zinc„ sulf. 
Oland - Alant 
ü1and, weisse1 - Marnbii hb.a 

Pahnöl - OL ricini 
Pappelblume - MJalvae flor. 
Pappelkas•elee - Malvae folia 
Pappelrose - Malvae .a-rb. flor„ 
Pappelsalbe - Ungu. populi 
Parakr@se - SpUanthis hba 
Pelargoniun1öl - ÜL palmaerosae 
Pe1 lhir8e - .l\iillesolis sent 
Perhnoos - Carragheen 
Pet.itgrainöl - 01. aurant. flor. 
Pfefferkraut - Sat.ur1eja hba 
Pfeffe1kü1nn1el ·- Cumini fruct. 
Pfefferminze - Menthae pip. hba 
Pferdefenchel - :B--,o.enugraeci sem, 
Preu.sisentee - Gal1eopsidis hba 
Pnlvel'holzrinde - :&'rangulae cort 

Qnecke11\vu1 zel -- G1amini,s rhiz. 
Quendeltee - Serpylli hba 
Quendel, rönli1seh - Thymi hba 
QnitteJli-;aft ·- Syr„ cydoni:ae 

Rainfarnkr,aut - Tanaceti he1ba 
Ratt.enpfeffm - Sabadillae sem 
Rattenpfeffffer - Staphisagriae sem 
Rautentee -- Rutae hba 
R.egen-.,.vurmgeist - ,SpiL lu1nbricor. 
Reitersalbe - Uugu hydr. n1it. 
Ringelblume - Calendulae f101·. 
Rosinen, .kleine - 1Jv-ae pas.s .. inin 
Rossfenchel - Phellandtii fruct.. 
Rothlaufkuge.] - Gloh .. camphorat 
Botholz - Fernan1buci lign 
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Rübenpflaste' - En,pi .. mii.di 
Rübe.npfíooter, wei.ss - Empl. cerussae 
Ruhrwurzel - Tormentillae rad. 

Sadebaum - Sabin·a 
Salbeitee - Salvia hba 
Salse (Mus) - Roob .. 
Saupu,lver - _:\nti~'JU pulv. 
Schafgarbe11•2c - :\Hllefolii hha 
ScharL (öehöll) salbe - Ungu canthar. 
Schel.lkraut - CheUdonii hba 
Schierling - Coniun1 
SchlagbaLsam - Bak apoplectic. 
Schlcagtropfen - '11inct .arorn-atica 
Schlag,va.sser - ~i\_qu„ arom„ spir. 
Schneckensaft - ,Sir. althaeae 
Sch,vabentodt - Baryun1 carb. pulv, 
Schv.r-albenv.rasser - Aqu„ arom,at spir. 
Sch,va1zkümm.el - Nigella-e .s-eni,, 
Sch,va1z;-\vurzel - Symphiti rad. 
Sehms (sens) bliitter - Sennae folia 
Seidelbastsalbe - Ungu inezerei 
Senf - Sina.pis 
Si!beigliittsalbe - Ung, plumpi acet. 
Silberglii!tpflas!e1 - Empl. diach. e. 
Sonnendistel \Vurz - Oarlin.ae rad. 
Sonnenhirse - MiL!efolli hba 
Sonnenth.au - Droserae hba 
Spa.nisch Hop-fen - O_ri,gani hba 
Speiehelwurzel - Pyrethri rad 
Spieke - Lavandula 
Spiesglanz - .'.\ntimdniun1 crucl 
Spitz.wege1 ich - Plan tago 
Stef.an1skörner - Staphisag1iae se111 
Stechapfel - Stramonium 
Stechb.eere - Rhamnus catha1 t 
Steinklee - Meliloti hha 
Steinbee1e - Uva. u1,i;;i 
Steinlebertee - Hepaticae hba 
St.ein1ung.entee - Pul1nonariae hba 
Steinsa.1nen - Millesolii sen1 
Stichkraut - .A.rnica 
Stiefmütterchen - \Tiolae ti:icoloL hba 
Stockro.se - l\Ialva arbo1ea 
Sturmhut - .'.\conitum 
Stückv.'urz.el - Bryoniac iad. 
Sitssholz - J..iiqniritia 

Tannenzapfenöl - 01. ca11Jatic. 
Taubennessel - La1niun1 alb. 
Tausengul<lenk1aut - Centraur1ei hba 
Templinöl - 01. te1ebinth. rect. 
Teufelsdr eck Asa foet. 
'l'eufel•skraut - Bella<lonna 

Thir(T'herJDaru:ipf.:i. - Ei1tpl. ad 1upt.. 
Tinkal - llorax 
TDlIKirsche - .Bel.ladonna 
rrollkörner -· Cocculi ind. 
Tollkraut - Hy-0scyami fo]. 
Tollkrautv.ru1ztü - Belladonnae rad. 
Traubenpom.ade - C·erat labiale 

Universa.lbals„ - Bals. tereb„ sulf.. 
Trippelerde - ·Terra-trtpolitana ruhi.. 
Ung.arischeisv.rasse1- - ,Spir. rosn1. comp., 
Universalbals - Bals .. !ernb. sulf. 
Univerisalhals. - BaJs. peruvianun1 
Universalpfla1ste1 - Empl. minii 

Veilchen.saft --· ,Syr. viola1un1 
\!eilchenwurzel - I1idis rhiz, 

w.acholde1 - Juni.perus 
\\T aldn1eiste1tee - ~.\spe1 ulae hba 
W.a.llnusblat.te1· - Jn,glan·dis folia 
'Vallrat - Cetaceu111 
V\íallwu1z - Sy111phii.i i·ad. 
Wa.'iserfenche.1 - Phellandriu111 
w·,a~"'.se1 knobJauch - Scol'diun1 
V\T egie1 ich - Pl,an tag·o 

1 w·eg"\\rartk1aut ---· (;icho1 ei hba 
i W'einbe1~s-albe -- C-erat. ad labia 
V\i.,.e1111uth - .A.bisinthii hba 
\\.T ei.ssdol'nblüth-e - Acaciae ,ge1111 flo1· .. 
Wei1s.swurz - Polygalae rad. 
Wienertrankl - Inf.. ]axat. \Tienn. 

!Wildlaurin - Centaua·ei hha 
1

1 

Windgallenpulv„ - Pulv. pu1.·ga.11,..: 
Winds<albe - Ungn„ aron1Htic 
Wohlverlei - ~.\rnica , 
Wolf.beeröl - 01. hyoscymni 
"\\rollblun1en - V-erbasci floies 
Wunderpflas·te.r - E1np.I. minii 
V\Turu1farnextr.akt ·- Extr. filicis 
V\Tur n1n1os - Hefoninthoeoa·ton 
V\i~n1 intee - S.pecie.s antheln1inth 

Zahnwu1zel - Py1eth1i iad. 
Zaun1üben\\'n1z - Bryoniae i·ad, 
Zibeben - uv,ae pa3S·a.e maj, 
Ziegelöl - 01. petrae rnbr. 
Ze1 theilung.sflastel' - E1npl n1eliloti 
Zinn - Stannu1n 
Zitt\\rer.san1en - Cinae f]oreB 
Zugpflaster - Empl. diachyl. con1p. 
Z\vieb~löl - Spir„ sin.a.pis 
Z\\'et.schkcn1inde - Pruni padi cort.. 
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Román népies gyógyszer és dróg elnevezések* 

Afiou - Opium · Csá1e - Cern. Csáre gye ultuit.: Oltó-
Albéle (á1gyéleJ -:-· Fehérítő. A„ bord: Yiasz. 

Cel'ussa. in f1·u.st; ..d.. in hártyije.; Ceins- Csenuse .g:ve árics ·- Spongta. u.sta 
sa pulv.; .d. -in .ska.tulka.: U.ng„ cerus- C•sernyá1e - Tinta:, feketítő. 
sae; Á„ in sol.: l.Tng. ·cosmet. in fict; A. Csont .gye lup - Colinu cervi pulv„ 
fái-nce.~ Fehér puder; Á„ fákut (p.áln1á-
g~ ityé): .:\.qu. eosn1et„ D,afin - Lauru.s 

.o\.lifie - Unguentum Dohot - 01.. cornu cervi 
Alu.i - Aloes 
.A nazon - .A.ni.sum v11,lg Enupé1 e - Juniperus 
Apá - víz, fol;\adék..A .. álbá(fehér): 

Aqu Goulmdi; Á. árgye (égető): Acid. 
nttr„ clil. Á .. (JY(> bécs.; Inf. 'lax Vienn.; 
_-1, g,l}C coále (.ruh·a): aqu. Colonn.; Á„ 
YlJ,c fr_ty·ilor vagy fi.csurice: Sz.ű,zláay
teJ; . f .. gyc gi.rn.:.f.:· Tinct.. benzoes; A. 
.O/Je .r>úly, szpalát (111osó): .A.qu„ phage· 
d~1L Jut; A. ,gye tyinyérc.: .'.\qu„ cos1ne1:; 
~·L ll.l/C'. ·oár.: .A.qu .. calcis; .A .. o.ue vént 
(szél): .:\.qu„ earrninat i·eg. 

.1\.111101al - Pul\'·. eq_uo1un1 

.A.1·:gyei 1o~ú - Fruc.t. capsici 
__ \1 zsh1t 111ort - lln·g. hydrar.g. 

)\. rzsiut ,. iu - H~-dr.argyrun1 

Bobe, bonibe (bumba) - Golyócska. 
B. gyc pestl}c - Cocculi ind; B. gye 
·1~(:11.1;iu (epe): Pil. laxant; B .. .oye zébel.: 
~1truu1 tabnlat. 

Bolzsont-Balsnrnum. B,. alb. Sp.i1. aro
niat; B„ in,qhietyulu:i.: Fagyhalzsan1; 
IJ.. ir Jl.:l}(',(}rU.: rrinct. halsa.n1ica. 

Brútl - .Ju.nipcrus 
Buline - _Hostiae 
Bn1 ét:-.·e - Spong:-.: a 
Bn1nyén~i g~·c frá11c - Spec ligno1„ 
Bnn1hák - '·Tat1a 

Crn1abor, C'i11.(/bo1 - Cinnaba1.is„ (,\ 
bord„ \agy drob.: e. in f1:ust; e„ ]Jiszát.: 
(". pnl\', 

Cin1in, Künin - Kön1é.ny 
CsiJllPOl' - Sulfur snbl 
Ciperig, Ceperig - ..:.\.mn1011 c:hlo1. 
Csápe - Cepa. Cr>, gye 111are.: Scillae 

bulbns. 

*- .:\ 1 0111á11 sz1T\ aknál a fonetikus 
hang!:ást a 111egfelelő 111ag~·.a1· betüje
kk tnntetik fol. 

::\Ie.gjeg·s zendő, hog'y az e, o és u ina
ganhangzók a ro1nánba11 11en1 hauo·za
nak tlsztiiu, hane111 az e Jnao·áulu~n,T-. 
zó~ közé eső or1hangba nlvadnak .. ~\z 
á ~s é, hf'tii.if'IPk az e és é, .-alan1i11t az 
a es a küzti k6.zéplianyot ielzik 

Faesiéle - U.ng„ eosmetic. 
Fáine (farine) - Liszt, por: F. gye 

árics.:· Pulv„ purga1n1s-; F. gye in: Farina 
,si.napis; F„ gye mustár •(rápc.e): Fair .. 
sinapi:s; F .. gye rí,je (Rüh): ·Sulfu.r s:ub
lin1„ 

F-esi - Fa.scia 
FlaM.er, Flostrnm Emplastr. fi'. 

galbin: Emp. diach·yl; F .. gye durére 
gye ká,p - Emp. mmthar. ]>ffi'p; F. gye 
oty gye gáina„: Tyu1k1s-zemtapa·sz;; F. gye 

1 

ká8Z(>: Em1pL 111inii; F„ metáse.: Empl. 
anglic; F. gye veszát (himlő): Empl. 
hydr.arg, 

Floáre, Flori - FJ.ores. F„ gye bodz: 
Sambuci fl; F. gye fumúre: Pulv. fmn. 
nob; ]?„ gye pucsoászé.:· iSulfur sublin1; 
F. gye póle: CaJca.!rippae fl; F„ ,qye 
i;;zunetoáre (c.sen1gő): Hyperi.ci foJ; F. 
.Q.1/C túsze: Spec pec!or; F„ gye tyeje: 
Tiliae Fl01. 

Frunze - Folia. F. gye fág.: Tiliae 
flo1'es; F .. gye máme: Anyialevél; F. gye 
urdinát; ka niázáréa. (borsó): F.o1Jic~ 
sennae .. 

Furnu1i - Cinnabaris 

Gloh g~ e kán1foI - Glob-camphoiat 
Ge1 e.z.in1e - ~-\xungia 
Granaut - Se1ne11 
G1inden g1ind - Ce1·at.. cetacei 
Gntij - Cv·donia 
Gyáce - J'ég 

I-lrt.vie - C.ha1 t.a. H„ gye hrea.n, gye 
n1u~tár.:· Charta sinapi,s; H. gye mus„ 
t.ue:· Légypapír; H. gye zsu"ng (,szúrás) 
Cha1 t. sinapis: Hrtyince gye rumunyé
le.: Ca1 inin ad cha1·t div. 

Iu - I~inu111 
lt' Jásd Unszoá1 e 
Incerkáto1·e - Extr .. gentia11ae (.eise

cs1:n1őt szopásról leszoktatás·á'hoz, em:Iő
bin1bó bekenésére) 

.T§nos baJc - Bals. pe1uvian 
lá·ba - He1ba J„ harca.:· J\.fa.irubii 
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hba, J. gye kukuluj.: Kakukfű: J. krá
ce: Mentha .crispa; J. lutátyi: Sco1o
pendrii h•ba. J. molutru.: Meliloti hba; 
J. gye pontifiee - CaTdui bened. hba 

J er-buri igye fr·áruc - S,pec. Lignor. 
J erburi gy.e tusze - Spec„ pectoraL 
JeruZisálem balic. - Tinct ha~:Sarnie. 

J onfermélik - Szűz1ánytej 
Junifermel - Aqu„ -00.smetica 

Kádá gye sorz.cs Egé1fa1·:kfú 
Kada de vácse (ökö1). Verbascum. 

Kaféa gye zsinda (makk) - GL que1c. 
Káka gye drák (ördög) - Asa foet 
.K.ák gye ursz - Medvecukor 
rKelugerási - Candelae fuma.1 
Kárm.anzseu - C-ar1ninum 
Káitye - Hirtyije 
Kegligecer - '"l1-orm,entil-lae 1 a.d 
Kelebw - Linim. volatile 
Kilo fla.s1Zter - E111pL minii 
Kimin; iein1in - CaJ.'Yi fruetus 
Kimin .nyegi_·.u - Nigellae semen 
Kirpa gye bécs - Torna solis 
Koko.s gye lin1-b1ies - Troch. ,ga.nt 
Koáje - Col'tex 
Kolb - PulvLs. K .. alb: cern,;sa; K. 

rosu: Carminun1; K. gye afuniát: 
Pulv„ fuma:lis; K. gye csenuse: Kali 
carb„ crud; K. gye cserb.: Cornu cervi 
pulv; K. gye fátá, álb - Cernssa; K. 
gye foále (hasmenés): Salep rTud_ tus; 
K. gye friguri: Chinin; K .. gye jut.tu
náre.: Kehepo1; K. gye gyiboly (bivaly) 
alb - Kali .nitr. depur. K. gye gyince-· 
F·ogpor; K„ gyc káfé: Pulv„ pu1,gans; 
K. gye kál (ló) - PILlv .. equor; K. gye 
kukulbeu (tengeri esi.ga): Conchae 
pulv; K. gye kurácit.~ P·ulY. purg.a.n.s, 
K. gye limárics .(giliszta) - Pulv. ci
nae; K„ gye mátrics (görcs) - Puh-. 
ma-gnesia-e cun1 rheo; K. gye nyi.mik 
(semmi): Zinc. sulf K. gyc opárit 
peduty (tetü) Pulv. pediculor; K.. gye 
peduty (tetü): Pulv„ pediculer; K.. _qye 
por-cs.: P-ulv. po1·co1·u111; K „gye puréc&~· 
Bolhapor; x·. gye raguséle (rekedtség): 
Pulv. gumn1üs; K. gye ráne.~ Sebre 
való por; K„ gye rije (rüh): Sulfur 
suhlim„; K. gye spáime Pulv. a,eroph. 
comm.; K. gye s2koics (kagyl)ó: Con
chae pulv; K .. gye sztrán.uce - Pulv„ 
sternutat. K„ gye sztrigoj (zászpa) -
P!1JIV pediculor; K. gye tusze (köhö-· 
ges): Pulv F.iake1 i; K„ gye ur ezs 
(oryza): arc1>uder; K. gye venyin (epe) 
Pu,Iv .. purg;ans; K _gye vitye, 1\fal'hapor 

K-opar - Balsan1. copaivae. 
Korn gye eser b - Oornu ccr,„i 
Kozs gye nlák - C.apita papaveris. 

Kozs gye copain(' - SaJ>saparillae i·ad. 
Kri;n - Lilio111 
K1isoán - A •. e1·ugo 
Ku-is(o)áre - Ca1:) op~·Jli 
Kukuc -:: Cicutae hha 
Kunyiséle - Ca1y.ophylli 

Kuréty (káposzta) gye .lup - ~i\.risto
lochi.ae hba 

Láptye - Tej. L gye J:úaskavéte.: 
ligorkatej; L gye kokone, kokonice 
(kisasszony): "A.qu co.smet; L. gye 
ptyáre, gye .sztáncá, gye zit (:kőszik}-,a): 
Calc. earbon praecip; L. gye pucsoasze .. 
Sulfur praec. 

l:au1 - Laurus 
Lemoj - Citrom 
Lemn (f-a) dulese - Liqui1·itiae rad. 
Lini:he g-~re hou,J_~ gJ·e esel'b-Scolop„ 
Li1nbriká1 - Cinae pulv, 
Lipitor - Pióoa 
Lyáku1 - 01vo-sság 

111.áj gye pucsoász.e - He-pa1· .sulfur. 
l\fá111e Íl"iunze - Folli-cu1. sennae 
::.\Iá111e szekáre - Secale cor1nut„ 
~Iáteria - l{ali carb. crud. 
~IátJ.·egJ- u1-e - ~a dra gulya (Bel:lad) 
l\.íelin alb - Ligu~tri f-0-lia 
Medulla - Velő 
111.érc (aln1a) an1áfc - Co1ocynthid. 

fruct; 111. fJ.Ye lup .\risto,lochia; 
M. gye vcnyin (epe): Coloci nth. frct. 

MesWle - H~toscyan1u1s 
l\íicsu;u:y-éle - \'iola tricolor 
1\íintye gyipá1·éte - ~Ientha pip„ 
l\fir.ázn1e - Lini n1entu111 
Miró.sz - Illat 
Mi,sider - ..._\.111111011, chlo1at. 
Mis:oé.\ig (szalag-) - Sa•badillae pulv. 
Mnyére (Miére) - Mel. M„ gye gye 

csápe.~ H.a,gyn1a1néz; Ill. gálbin: Sárga
cukor; M. g_yc kopij: Hy-dro111e1 inf; 
.Z'tl. ,qye micsun.1Jéfe: Si1 vio.lar; M. gye 
1nurc:· Sir n1ororun1; 1J,J. nyágre -
Fekete cuko1; 1ll .. reu.11itye . (rete-kJ: 
kru1nplicuko1; Jll„ g,ye ·rú.z.'I: l\iel rosa.t; 
M. sztu11.i -- ~fel crudum; M. gye tran
dafir: :Th-:feil rosat; JJf„ gye tresztics 
(nádméz): Sacehai.a!U; M„ gye túsze 
11el depmat; IJI. gye i'cnt (szbl): Syr. 
foeniculi; Jf, YIJC zn1eura.: S:;·T rubi 
idaei: 

Mo!utra - Mcliloti hba 
I\ío1·kolon rosú - Tinct ligno1·u111 
~Iú1e - I\:101 us a,Jb.a 
J\ius-écel - Chan1oniillae flo1es 

"álbá - Maha 
Nál·gyéle lásd albélf' 
Ni,sád-or - .\111111011. chloratu1n 
~úké g~ e nláre - Nux inoschata 
Ny.ikoláje f:Jaszte1 - E111pl n1inii 
N) in1ika g~·e ot~- -- Zinc. ·sulfur 

Ocet .Q.Ye a1 z.~int 11101' t ·- ólon1ecet. 
Ocet .(JJJr tálliárj: .\cet a10111at; 0„ gye 
zsin ,: Bo1 ecet 

Olaj, [/lu} - O·leu1n. 0. ,qye árszure: 
(égés): ül.. _cun1 _ aqu calcis; 0. qye 
brics (borotva): ül sesan1i; 0„ gye 
busu1 ros·u :TincL balsan1i.c; O. gye .. 
csá]J<?.: Ox~·1nel; 0„ gyc csllnbru w-
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01 th' mi: 0„ gyc dafi.n: (babér) --
01 carpatic; 0. gye finyik: 01. foenic; 
Ol rmr f/ór mirósz: O.L odomt; 0. gye 
furnics: Splcrit forn1ica1; 0 .. gye goron 
(ko1„,on1): S-pi1. kr.eozoti; 0. gye kuiso
áre Szegfűolaj ih.ajra.; o·:, gye kuszi-tor 
( ólo1ng11ét): <)lome-cet; 0. gye lemn;· 
Faolaj: 0 .. gye núl-Da.~ Dióolaj; 0. _gye 
pá.i (sz.aln1a): B.alsmn, copaivae; 0„ 
(J..IJe pec·1dnzse (.s:&e.plő): Glycerin; 0. 
fl.11<' JJé1 „ H-ajke11őo:J.a.i; 0. gye 'f!C.St.ye.~ 
Hahnájola.i. 0 . . Q:1JC ptyáre (kő) rosu 
ül. ptt1nP- rubr. 0„ oye redec.sine (gyö
ké1): ül. a1nyg·d dulc; 0„ ,qye rúzs: 
ÜL rosae; 0 .. fJ:Ye .scrpe (:kig·yó): Axun.g· 
aschiae; 0. _(}ye sk-orpion vergye. 01. 
}1J-:·-o-sycya1uj co0t; 0. gye szunetó1e 
(csengő): ül hyperici; veI. 01. odo.rat. 
111bll.·: 0. gyr ~·zeupe'l'árP (bánat): ül 
h:vosC~·an1l; 0 .. (JJJe trandafir.: R.ózsa-· 
olaj haira. 

ülto.i g-y.e k-áz -- SajtoJtó 
üt~- gye rák - l..iapis callc101·un1 
Osi~: e - Ho.stiae 
Otrárr - Méreg- 0„ .011e gáz, rJJIC 

lilocán, fJ.1J<' klocoj, Patkc'111~·1n.éTe;g; 0„ 
UJJP sotécw,„ J~gé1n1éreg 

Padnt;.··p g·~:e elefánt - ~l\11aca1dii fr. 
Papuke kuku1u.i - y·i-0la odo1ata 
Pansn111entf' - Ligan1enta 
P01 ll1PZ. - R-ü-Ob 
l'élf' g·y·e 0111 (e1ube-1 hő1) - Gnf-f-ape~ · 

cha fol. 
Pe,1i11 - „A„hsinthii hba 
Pészát g·ye Hn1hTic-s - Giliszianin;:; 
Pikatu1i lásd: Pt~;ikn1i. 
Pilula - J_,ab<lacso:k Pilulaf' DJJe 

lí'urá<'l -.;;ag~- P. ri11r 1'rn11in:· Pi1. Ia
x<1nt: Jl. rtHf' fir1 Pil BI.audi 

Pl111in1n;.-t' -w Pnln1onaria 
Pog·úcs<' - Pas.fiHi. R-0tnlae 
[>n1nrír1.1;c -- J{pnŐf'S. P. f/.1Jf' káp 

(fr.i): Hn.ipon1.ádé. P„ _ayr n111sztécf' ·
('pra1 ad n1us.tac0.s: P„ nyáqrr 1.Y1gy 
(r1111Pte) r~n,g:u. h;.„rl1arg· 1nit. 

Popif•n g')·<' J.ápisz - Iiápisz-kúp 
Popion -- lTng; aron1ati<> 
T'ráf. nrrír·11 - Pulvls„ P. qpr iodu-

lu.i;· .Joclofo1n1; P, q11r jod117u; ferf' 
1i1irrlsz.~ DPr111ntoJ T~Rsd: [(olb, 

P1·f'n:'iol' - Ce1·u.s-s.a 
Pt11d1r -- lCö. P,. dkre (s.a\:.anyú) ~~Jnw 

ltH'.ll C'l'lHl: !'. orá1nr (ré-z): Cnp1. sulf. 
il1 hae: P .. jadul11.i; Pokol.kő. P .. OJ/e 
~ 11 11:e1e· Cnnr. sulfuri-e; P. pucsoásze· 
Riidi"i-~kií; P. f.:Z/i1 1 mne fdráqa)' K.ali 
lndnt: T'. runPtf' (kék) Cnpr suJf.nrie 

Pt11i1,·u1 i pikof11ri. 1Jilnn"i ~ Cse1iw 
pek. JJ„ rílbP: Spil af'the1 is: P. YJJf? 
áfion„ l~i 1 1ei. opli: P„ (1'111,á1e: Tinct. 
;-i1 0111r11: P. ayf' foálf': G;.·-on101·c$epn; 
P. {11/f' ,011incf'· Fog'C'sepp: P. ku1soáJ'r: 
ül. C'·<ll )·nph~·ll c11n1 sph·itu; P. (J;1Jf' 

11uírl1 r· ~pir a1 on1atic: P .. a1;r 111"
'S~él11r· rri11Pl odou1n1g·: P„ 011r ?-ufd(l' 

OL junipe1i; P. gye oty,: Szemc::i.epp; 
P„ gye peli.n.:· Tinct. absinthi; P. gy.e 
rinze (,göros): Tin.ct. anticholeric; P. 
gye ser.: Tin-ct m·aL f.erri; P„ gye 
szkorcisé1 e.~ Tinct ciunamomi; P. gye 
suj: 1111.nct„ st.omachica; P. gye urety 
(fül): 01. camphorat; P. gye vagyinát:· 
r:rinct. ratanhae; P „gye viáce (élet): 
Tinct. univer.s; P„ gye vént (s~é-1) ~ 
Aq.u, carn1inat xeg .. vagy Spir~ ea.rvl; 
P„ gye zgrc.s, a.Ihe: Spir. aetheris„ 

Purgácie ·- Hashajtó 

l~ákia, rátyiu - Pálimka; R. ámár .: 
Tinct. ama1 a, R .. gye bukátye (gabona) 
Spir. frumenti; R. gye kámfor: Sprr. 
camph-0rat; R.. gye kejás~ke (ló): Am
n1onia-e liquor; R. gye járba ki-eác:e:· 
Spir. mebtliae crispae: R„ ,(J,ye :szq-káre 
(roz,s) Spir~ f1 umenti 

R.á;k inarg:arin (velő) - Ung-, hy<lr" 
iubr„ 

Rán1a iosu -· Santali tubi. pulv. 
Redeesine - Gyökér. R. albe.: Altha

eae rad; R. du/e.se (édes): Liquir. rad. 
ptyáre (kő): Poly1wdii rad; R .. gye 
11tyá1 e (kő): Poh·.s.odiit rad; R„ gye 
sz-kojce.: Bardanae rad; R .. gye serpe 
(k,igyó): H.eJlebori rad; R .. gye zilcso
áre.~ Sarsapari11ae rad; R. gy-e ve.szé
lin) (vidító): Gentianae radix .. 

R.eyent - Rheum 

Sá1'e (epe) gye u1·.sz - Aloe. Spi-t. 
Spiri.tus. S„ gye cimbru.:· Spi1·. serpylli; 
S. UJJC enupérc; Spil'. junipexi; S. gye 
fulnics,:· SpiJ', forn1icar; S. gye krejan: 
Spjr. .sinapis; S„ gye iszme:· Spir. 
n1-entha0ri,sp; S • .Qye kurety (káposzta): 
Spil .. coch1eariae; S.gye maral: S.pi.r. 
anisi; S„ UJJC nyinytye.: ,Spir. men-thae 
pip; S„ .Q'.IJC ovesz {gahoilla): Spir. fru
n1cniL S,. g;l)e po'J'tolak: 11,inct. aua:ant; 
S„ .o:ve serpe; Spir serpylli. S. gye súly: 
rriuct. v.el -Spir. antiiheu1na.t.; S. gye 
'iZcká1 e:· Spil'„ furn1-enti. 

Súly - Syphtlü; vel Rheun1.a 

Sz.áftyiu (Szegfiu) - Cmyophylli 
8zá1 CS(' - Sa.r.saparilla 

,')zárc - só. Sz. á1náre.: K.e.serűsó; 
S'z. (JJJ<' rruík1ics.: Sós;kusó; Sz .. gye ku
rd.( i-t: l\.1a.gues 1:-;,ulf.uric; Sz. gye lemo.}.:· 
A„cid. citri-c„; 8z f/Yr su1y; Ka.Iiun1 ,jodu-
tuu1 "' · 

Szeká1e - Gabona, iozs 
Szf'nntnc<' - MagYak. Sz. U.1Je limb~· 

r ics: Gilisztan1ag; S gye pepenye: 
cliu n;.- e1uag 

Sze1 ec·sika - Ifyd1.a1gy bichlür-at. 
SzPu - St'hurn .. Sz. nye cserb (szar

u1<), gye kápre (kecs:ke), YY<' pcples-
n11it.: S-ebn111 depu1.at. z 

Szlndzs<' - Sangui1s Sz. g_ye bika: 
Sir. ke1·111P.sin; Sz • .QJJr balanr (sár
kúll'.): ~nng-n d1·aconis; Sz„ gye drák 
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(ördög): S.angu, d1acon; Sz. gye nóu 1 (han1u); U,ng h~ d1a1g. ntit; U. !J'.IJB 
frátz: A„qu -carm. reg; Sz. U.Ye ptyáre.: 

1

cserb,: Sebu1n ce1\in; U. gye cse·1tin: 
L_ap~s J1aematitis; Sz. gye vidra.: Sangu„ 1 U_q~. plun1b~ acet; U„ qye ceper~g.:· 
h1rc1„ I .... 1nu1 an1rn-0111,ae; U. gye c·in.: Ung. z1,n-

Szirop - Siiupus Jásd: J\{nyé1e. Sz .. . ci ·oxyd; lJ. gye dohot:· Ung. basilic; 
gye zmeura,: Syr. i·ubiid. Sz. gye nyer- 1 U. g:IJe fektyes: Un·g. hydr.arg. ein_; U. 
pum: Syr. rh.a11111í e,a.thart; Sz„ gye l .oHe .aligán: \Tad111aeskazsír; ú"' gye 
z·niochina - Fii.:g.eszi1 up. 1 guse (golyva).: ÜJ11g·. kalii jodat; U. gye 

Szíkortyisor-e ·- Cinuan1on1un1 lpyihor.: Thfenyétzsír.; U. gye jepur.: 
Szkoá1·cea - C-ortex .~xung,. Jeporis; U. gye ká,sze: Házi ll:e-
Sz.kor-cuni - Sarsapa1illae iad. uőcs; U„ gye kinye.: Kutyazsí1; [;. gye 
Szkojka pentru oty - Pulv. ca•HTOL. j lánc: Lanoli.n; U. gye 1nátrics (k6öz-
Szku1np,ine - Sideriti~ hba Yény): U. ar-on1a.t; U„ gue rnuce szel-
Szlobono.g -· Pa.rietari.a bátyik; \T.ad1nacskazisíl'; U. gye náptye 
Szn1irne - Be.nzoe-s. ]\iy1h.a (éj); U. uue obráz.: arckenőcs; L~. gye 
S-zok - San1bueu.s orbánc: lJn,g„ cerussae. U. gyc orbánc 
Sz.o101nn:y·ák _:____ .:\..111111011. chlo1at rosu.~ Ung ;hy drarg. rub1; U. g_yc -ve·· 
Szomn la ko.pii - Sir diacodii iduty (tetii): l~ng·„ h)--dra1g. nlite.; ú\ 
Szapu.n - Sapo S.z .. gyr baléga.:· f/Yf' pccsin.1;.zsin.l}c (s.öni.ö1): 1.::-ng. 

Sz,eplőszapvan Sz. f!/Jf' fun;· Szén-a.szap- phunbi acet; ÚT„ gye péJ,:· Hajkenőc:;; 
pan; Sz·„ g:i;r pést_yr~ Sapo pici-s; Sz. U. ff.YC pést.l/c (ha.l): U-ng. en101J; U. 
g.11e 1i.jc„ Sapo pi.ci·s sulfu1aí; S.z„ g_ye u.11e pipinz~('; Sze,p·lőkenőes; L'-. gye 
szpalat - 1\!Iosdósz.appan„ plop; l 1ng. populi; ÚT„ gye plunz-b: l~ug. 

Szpunz, Bztrl1goj - HelJehoLi iad p]nn1bi acet; u„ gye p.opion 'l'Cl,(jye.~ 
Sznrcsine a-lb. - ~ieliloti hba lJng a1on1at; [}. gye pork.~ .A.xu11g. po1-

Taliou - En1pl. diachJ-1011 
Té.ia g') -e fránc - Spec. ,Ji,gno1·. 
1\~ji ka. posz-tá.iku - F-o·lliculi -~eunae 
'l'e1nu.ie - OHhanu1n; '1'. n.l}C'(Jru.~ 

I~aclanu111; 1'„ (}J/{' f.JJurtyu'iOt ~ C'and 
fun1ales 

Te1 ice g;i.-e n~ándulf' - Fa1 an1\ rrd. 
Te1in1e in)i111e - .:\.q CHl'lll. 1e<;,"' 
rrerpentyjn SZlll)Cil'P -· Ü] 1f'l ebiutlJ 
T-il.gTin g·> e pecsi11z:-;0 - l1ug f'Jnoll 
Tiln - Thyn1us , 
Tinkt1ua - Ti11ct. lllliYe1salis 7'„ 

.QJ/{' <ifycln.1;ic<>· rp_, eonh . .a eiu1ice1~. 
Turtn - Piskóta T. rJ.11<' li1nbri<'8: 

Panls e ve1 n1f'·~: T„ [/.I/( _ré11.1Ji11: Panis 
lax-aus.; Tu1t.11ir< q_1;c !i1J1brir~.:· Tro· 
chici sHntonini 

Trándáfir -- Róz~n 
T~ ifon - Gazé 
T:\'ág - TPioltó (Liqu st i ipai iu~) 
rr~ ei ·- Ti,Jia 
T~ ipe1 - PitH'1 

rloj lásd: Olaj 
r:lto.i g·~ r kász - Sa;itoló 
[l uszoár(> - l''nguentuu1 rr. alb„' 

(ff'hé1): 1:111_!!„ C-€1 Us.s.ae; U. {Jalbill (s;Íl'
ga): lTng·„ ailthae,ae; U. nyer;1u (fPkPíf'): 
1.Tng„ basilicun1; Un'Sz. rosu (y·örös): 
l 1ng·„ hydraig-„ rub1·; U .. t:ét U.11<' (zöld): 
lTng". arü111at; U .. vunét (kék): lTng" 
hy,dr.arg„ ciner n1; U. ny<> ántur Opo
d_;ld-ok; [l. rJ.IJC árir'.s: Ung·, p]un1bi 1:1cet;· 
[i„ .(J.?Je á-rgzur<> (égés); I..-inin1. ealci·s; r:„ ,qye árzsint m.ort.:· l1ug. n.lun1hi aret; 
l1. (J,11<' árzsint 1'fÚ." l~n°· hY{Jrar(" ci
ner: TJ„ .OJI<' b1ósty<> (béka):· lTng·~ Cf'
russ.ae: [/ . .r;ur b111~zt1n.· Q,] Ian1i 
Pr~S:s; [l. (J.1}(' busz<' -·· _::\inkir; [,..„ q1;e 
C~<lfJC'.: Hagy-111ake11őcs; rr„ (Jlj( [~('//·,;,.(' 

ci; U. qye prcpélice - Fürj zsír; [!,. gye 
rán(': Se.bzsír (Vasel. boric);[T„ qye 
raszt.: lTng. ::\101nat; [}. _qye riir',:· Rüh
zsi1·; U. fJ.l/C sr'rpe; Kig~:-ózsí1 (.:\.x. 
aschiae); [T. Dl/r' <;zol. (nappa.l): l~ng·. 
c1noll; [T„ gye sul.y alb: lTng. ce1 ussar~; 
l~„ gye .'1111.IJ 1osu: 1Tng-. hy·diarg. l'Ub1 
[i qyc s:zálkc lunq('.: Hajnövesztő po-
1nádé; U. g.1}r' szklin}}tiluj: Opedoldl)k 
Y~l LillinI. yoJat-ile; [l. g_ye Rzlobonok: 
l ng- aron1at; LT. g..11r ..-;zpurkát v-agy 
szpu-rkecsu11ur.: (pisz.nk) - l~ug. h~-d
l'~llg". 1nit{•; [l .. o.11e .'l::firiaoi (zúszpa): 
Ln;;r. „ s,abadilLae; [1.. rJY(' <;zfru.ou1 j 
(szo.lo): Cr1at .ad labia; [l .r;ye .<;zucí.·rin 
alb. Lng. plnn1bi acet; l_!. q1;r tcir't1ue 
(\fl.gi1s): )'asel lio1ic; Lr' .<!.IJ<' f1;i{fle 
(1eg·l.a): l·ng,. hytlra1g. rnb1·; e·. (J.IJf.' 
Ur'>z;· ~'led\'f>Z,sÍJ; u„ (/1j(' 1·ir.:· Ce1 at ad 
li~hia; ('. f/.IJ<' rin.11r (in): l"'.ng. a10111 ti. 
l · (JtJr' rr11t (.,_,zé/).: l_T11g· a101uai; LT. 
a.oe zyu;rtoárrr (l·epiilő): Liniln Yoln· 
t-J\p~ {" UI/(' Z('l'~\'UJl./f<'.' B(nzzsir: r_:-„ fii}<' 
:r~~llÚ<' (~n1 l: .~·il,J.~·„ Jl.huuhi HCl'1; (_„ fJ,IJr 
~~111.11ape11; l 11~r. lllllipel'i; {. (jlfr 
?~UllfJIJ: ()podeldok 

T{ Jlf - \Taj; rr. (j.,/j(' f('}'J11/,: F;-tolnj; 
l 1!1turu r11;c tantrn.~ -\xn11g;i<1.: {',. q1/t' 
/J<'"dlj('; Ü\ it'COJ'iR 

\'ú1 - :\Tész 
\'.'.1~ µ;~t' lln1st~éc•f' - 13<l.i11szp< chő 
\'1z1kah11f' - F_,n1pl. (·;111tl1. JH'JP 

Zá/irí1 - Cukoi. Z„ /,ándr'l.:· 8accha1 
to.st; Z„ r1.IJ(' lin1bti<'-":· 1'1-ochisci santo
ni,ni. Z. koli.Ds:· 1'nrhinn1ae santo11i11i. 
I .asd: jf u 11érr 

Z8inárr.;z - Pálinka: Zs, anuí1 .: 'l'i1JC•(, 
an1aJa; Z.:.;. dulcs<>: .Aqu. ca1·111. r-?g'i:1~ 
z~·„ (f.lj(' tiál(' (éJt>t): 'J'iuct. Ulli\'f·lSHJ;:-;. 
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T ól és cseh népies dróg és gyógyszernevek * 

Ájbiso\ a 111á1~zt - l ng. althaeae 
4-jhisovi záft]ik - s~-r althaeae 
Alánto,·i korenJ' - Enu1ae 1a-Oix 
Álbáns21ki olaj - OL .ieco1is 
Á1nhrozl".iká - Euphrasiae hba 
.~1nocsnyi:k - G-e.nistae hba 
_,\.nglicki flajszter - En1p]. anglic„ 
.A.rlik - !l'inct. a1ni-cae 

Bábiu zuh - Beto-uicae hha. 
Bábjé1 - I~aul'u:; 
Bá\·1na - \ 7atta 
Búhusa - F.a1fa1ae fol. 
Bá dián - .A.1ü1si s,teIJ„ frct. 
Bú.lzán10.Jej - r:L'inct halsan1ica 
Bálzán1 ná po1uádu - Bal:-;. peruv 
Balzán10Yá 111ászt - Ung ba.siJic 
Balzán1ová 111ászt, Zisltá - Ung .. alth„ 
Bárátszki prások - Sahadillae pu]v 
Bá1bárszki záft;Jik - Syr. rhei 
Bázovi ,kvet - Sa1nbuci .flo1·es 
Báz.sovej ruzsi rsz-én1e - Paeoniac sem 
Belászá, bdávi - Kék. Bdásza tárba: 

Aniliu-violet; B. ·n1á.szt: Ung. hJ' drarg; 
Belá.r;;zl l;yádok.: Cupr . .sulf. 

Bez.oyá tea - 8an1buci flo1·. 
R.irli, b.iela - Fehér. B.iela hlina v. 

zem !föld) -Bolus alba; Bj. skorica: 
Canella·e co1 t; B}. szmolá.: Pix alba; 
R;i.. ridra: Zinc sulf. Bjeli bálzám.~ 
SpiL a1 on1atic; Bj. lyádok (jég.darab
ka ) : _--\Jun1.e11 c1. ·Cl' ys.t. B j„ pitron 'lJ„ 11it
r<>l: Zin-c„ 1sulfu1. 

Blen, h.lin - H)-osc~.an1u.s 
Blenovi(blinoYi) - olej - OI. hy-0sc, 

ooct .. 
Bobke - Ba-ccac Lau1 i 
BohkE' ,- o:ienszke- - Cap.s„ copaivae 
Bobk-0v-e k-án·ki - Spir .. juniperi 
Boh.rek - Trifolii fibr. hha 
Bogácske od bHszt - Tnrnh .. Santon .. 
Borjcnko,,i -· ,Juniperi 
Bo1 n1r] - L·ycopodii sporaP
BoroYi-0ska - Spir„ junip„ dest 
Bo1 ovki - Juni-peri fl'u-ct. 
Bozsie <lrevko -· Abrotarni :hba 
Brábánszky -olej - 01. ricin v. J'-apa.e 
B1 ábencovi gá:irszt - Spir„ forn1ic. 
Br.u.sztnice - l\fs i tylI. fruct 
B1 usztéj - S oe.c. pectoTaJ. 
Bujá.esiná - St1·amonji hba 
BukYiee - Betonicae hba 

* ~~ tót (e.seb) nevek han.gzásuiknaJ{: 
rn.egfe.lelő n1agy.a1 betűj,e,gyekk.el, fo
neti.kailag Ya.nna.k fe-ltüntet,·e .. ;\ ch 
ke1néuy b hangot j.e-lez az azonos né-
1net <'11-nak n1egfelelőleg 

. BnlJ-ákovi pTách - Pulv, vacca1um 
Burmel - Oinae fruct. 
Bus:korec - Calami ra.dix 

Cibulka - Hagyma. C. morszka (ten
ge.ri): Scillae b.ulb; Cibulkovi med v .. 
záftlilc.: Oxyme.l. 

Ciprusz - Thymi herba 
C-iterv-ovi pr.ások - Oinae puJ.v. 
C'iszti fcsiszti)-Ti1szta Ciszte kvakpi 

Spir. aetheris; Ciszti terpentin: Ol 
terebinth. ie.ct.if. 

Citvárovi koreny - Zedoa.r,iae rad. 

Csák.funk-ovi k-01·eny - Oi-c:horei rad 
Csi.sztuc - Heliantbemi hba 
Csjá1·ne lásd C.sjerne 
Cse1neri:ka - Hellebori rad 
Csernucha - Ni1gella.e sem. 
Ose.rtku.sz - Scabiosae h'ba 
Csertovo 1ájna (:szmrád) - Asa foet. 
Cserveni - Vörös„ Cs. bálzám,~ Tin(•.t. 

balsan1ic· v . .aqu. cairminat Teg; Cs. 
kor<>nJJ.~ Al!kann-ae rad; Cs. kame-ni 
olej: Ol. petrae rubr; Cs. mások n.a 
t1•ár; Garm,inun1; Cs. prások na :zubi 
- Pulv. d"ntifric ruher. Cs„ záftlik., 
S)-T ker1n-esin. · 

Csiernice - My1tillor f1uct. 
Csj<>rni, csierna - Fekete. Csjerna 

eszencia, horka - rrinct unive.rs; Csj„ 
1 áská - Ni.gellae .s-e1n; Cs}erne re-n·is
lti: Candel fu1n. ni{!.T.; Csjerni bálzárn: 
Tinct. ha1san1ica; Cs} .. kámeni ole.i: 01. 
petrae .nigr; Cs}. koreny.~ Symphiti rad 
Cs miera: 'l\Iyrrha 

C.siztyecz - Ti1sztesfi:i.. 
Cstszte lásd Csiszte. 
Csucsorjetki - Myrtill fruct 

Dj·átycli.na hmka - Trifol.Ji fibJ hba 
Djeohel - Angelicae md. 
Deveszil - Fararae fo.J.. 
Dim1ovi (.gyirnovi) olej - Spir kr eos„ 
Djevimna - V er·hasci flor 
Djesztki med - Hydrömel inf. 
Drabánszki olej - 01 rieini 
Dreveni olej - Faolaj · 
Drevinka, ,drevnyi'k - Ab1·0,tani hha 
Dobrnmi.sely - Origani hba 
Drev-0 - Fa. D. bor.}P.nkovn; Ju.ni

ne.ri lign; D. fenialo·1Jo: Sassafras li!Zn 
n. horkvo.:· Quass·iae Jign; D. na muC:'hi 
óuassiae !i'(lrnm; D .. szlatko (édes) 
Lioui-rit. rad. 

Dula - Cydonia 
Duhr.avnyik - l\fe.Ii-ssa-e folia 
Duska n1atyerina - S-erpylli hba 
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Eliz.abet•ov.a gulka - Glob. ca111porat. 
Englicka .szol - l\Iagnes sulf. 
Eszencia - Tinct. uui ve1·-s 

FeutgJovi ,g-ájszt - Spi1·. foeniculi 
:B---,oenigilo-v o dreYo - Sa,ssaf1a.s rad 
Fiake1·szki pr:a -- Pulv. Fiakkeri 
:B1iálká - Ibolya. Fid.lkoi·i ko1en-.1J.: 

I1eos flor. rad; I/i.a.lkovi .~áftlik.: Syr. 
viola1um. 

.B..,igovi ko1e11y- - I1eo~ flo1„ rad. 
F1áj-szter - ~111plast1·u111. :F, Fl. na 

t.váhán .. ya (huzó): En1pl. dia.chyJou 
con1p; fi', na zb]e1 ányú (kt~lésJ: En1pl 
iuiniL 

F-ránciski - Candelae fu111, 
F1áncúszki tél - Spec. St. Ger1na.i-n 

Gá{o1 - Ca1upho1 a Gáf1 ori cukor.:· 
Troch, n1'enthae pip; Gáfrova rnászt ,:· 
Opodeldok ,- l~ugu. ceru.c;sa-e can1ph 

Gájszt. kápke - Cseppek 
G-álg-ánszki kor en~-- - Galangae 1 ad 
G·á1nbova n1á.szt - Ce1at ad labia 
Gulka ,na i·uzsu - Glob„ ca1nphor, 
Gyát:;-·elina - T\Ie.li<loti hha 
Gyátclina ho1ka. - Tr.ifolii hba 
Gyehec (Gyehety) - Pix liquida 
Gy imüvi (Di1novi) olej - Kreos.o.tun1 
G3-iVi (v.ad) Jnák - Papa.ver rhDe-a.d. 

Hábzovi k\et - Sa.1nbuci flo1es 
Hárn1áncsük - Chan1.on1illae flo1„ 
He1hábnyik - Puln1onaria 
Hlisztn:rik - CentaurEi hba 
Hojn,ik - Sideritis hba 
Hopn1ánszke 'kva1}ki - Sph. aeth. 
Horecovi ko1 eny - Gentianae 1ad 
Hüricskovi prások - Gentianae pulv. 
H or ki - Keser ii, li O'l ka datyelin.a: 

Trifolii hba; Horke jablu/ce.: Colocyn
thid. frct; Horki ko1 eny; Gentianae 
iac1_; Horka .szo-Z:· 1fag-nes .sulf.ur; 

Hi0riki téj - Spec. a111a.ricant 
Hrásztávec - S-cabiosae hba 
Hrebicskovi olej - 01 cary-0phyll. 
Hren - T·orn1a. Hrenova muka: Fa1-

J.i11a '8inapis; Hrenoti gájszt (olej): 
Spil'.. sinapis; Hrenovi pap,jer (flá,jsz
ter ); Charta sinapi.s 

Hrozenkova n1.ászt - Ce1at ad Ja:bia 
Hu.szti terpentin - Sü1 ií_ terpentin 

J áblecsnik - l\iarrnbbi hba 
Jálovecovi kor-eny - Junipe1'i lii_g·n, 
Jáger·,szke kvap:ki - Spir. arom.at„ 
Jadlov•i ·olej - OL terebinfö. rect. 
J.árnie jáblu·ka - Colocynthydes 
J cd - Méreg· 
Jelenovi jázik - Scolopendrii fol 
Je.leni loj ·- Sza1 vasfagg3-~Ú 

Ká1nen u1ázni - Lap. haen1.at.it„ 
I\:án1e:n0Yo mlyeko - Calc .. -carb. pulv 
I-CáhoYi prások - PulY. eauo1·un1 
I\:án1enec ---:- "A.lnine.n crud 

ICarntnkoYt~ sze-111e -- 11ille"oli:-;. sem 
Kán1en11i olej - 01. pet1at: 
Kán1iJkj - Chan1on1. flo1 e .. ~ 
Kápki, I-\: Yapki, 1'rople - C.c.,eppek 
KápucinsZ;ki in·á.suk - :--;abudill.. ,se1n 
Kárpát.szke kápki - 01. c.arpatic. 
KáYá g·:. ecká - Gland. QH('J'C. tost. 
Kdula, dula - ('y.donia 

ICihaYica - Pul'. ste1nutat<H 
l(jtize.la n1á:-;zt - r·ng' plu1nbi 'él-cet 
Kllnc<.;ok -· Ca1;. ophyl-li.. I\Jincsokovi 

oleJ na .zub: 01.. ear)·oph)· llor; J\__„ olej 
na i:lászi.: Szcgfüola.i haj1a. 

I\:lohucskj od ·hli:--zt - ~l\1rb ;-;anto!1 
Kinin - IC.ö1né11' 
Konyszki prá:;;ok. - PulY eqno1 
KopitnikoYi kore11~ - .:\sa1i rad 
ICi0ren,„ - Radix 
IC01eni· od zilnnici - {_~enlianae iad 

KosztiYálszki koren~-- - Sy1nphiti rad 
I\:osztiYál:'ízka 111ászt - l~ng. aro1n. 
J(ozics:ki. Küzinki - Sa111buci flor„ 
IC·ozlikoyj kore11:; - \-ale-rianae l'ad 
ICrop - G-ol;>.· ,- a 
1(1 op/t:'. tl'ople - C:0;eppek 
1(1 npo,·.J p1 ások - P11 lY . .st1 un1.alis 
IC1uphli' oci olc·j -- ()j carpatic 
1-\:rutanienta - )ftnt.ha crispa „ 

1(1 u7„111entn\·i .!_.rá,jszt - Spir. n1enth. 
crispae 

I{urúzs - PnlY. equo1 u1n 
J(n1 idlo - PulY. fu111ali~ 
K Yet - \"'"irág 

lá]joyi o1ej - Lilion1olaj 
Lej no c.:-;ert .... o - .A.s.a foet,ida 
L;eno'\' i (lanoYi) olej - Lenolaj 
Liliko' i (JiJ,ku) korem - Belladrad 
I.dpo,,i kYet - Tiliae flo1es 
lii;;;áj·oYa n1ászt - l 7ng· plun1bi acet.. 
Lisztki na prehnátya - Sennae fol. 
L~·,ádok - Alun1-en c1 ud. 
I.i;">"ádo'\'a 111·ászt - ÜpodeJdok 
L:;-es.nyik - J..,ichen isJ.a,ndic. 
I~:; ·etá\'·á lnászt -- R.epüJőz-sír 
I.:;·uben:;··ics:ka - H~-perici hba 

:iráow\i helyik - :irniefolii sem, 
)fáderánek - !Iajorán,a 
}i-IádroYe kvapki - Spir„ a1·on1.a,t 
Jfád1ovj nre-ch - Faba tonca 
)ifáko,„ice - Capita pa.pav-erjs 
l\láko,-i k\·e-tke-Flo1·. papav. i·:hoea d. 
1\fálinoy,j záftJik - Sir Tubi id1aei 
)f.ánoYi záftlik - Syr„ 111.annae 
l\I.ászlács prások - Sa.badillae 1sem. 
11-fás.zt ClVI•á1szty) - Unguentu1n. Cera-

tu1n ''"· Emola1strun1 Más.z.f ná fuzi: 
Bajuszpedrő; ill .. na .qán1bi: Ajaikir: M. 
ná prs.za (n1e.l]): Ce-rat. cet.ace1; lf{. ná 
s.zkráb: RühZisÍ1; llf. na i· si: Tetüz.sír; 
M. ná ''si pre sztatok (marha) - Un.,"11. 
hyd1ar-g. 

~-fá,tkoYi flászte1 - E1npL 1ninii 
).fát·ko\ i liszfki ~ Follic. senuae 
l\-fátk-oYa n1ád1·á - .Antophylli 
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Mát1eii <luska - Se1p,1li hba 
1\fed na zjábre - )lel ho1axat 
1\Iedna voda p1 e gyet-yi - Hydromel 
inf. 
:Nled p1e gyj.etko - Hydron1el 
Medunici kor.en;y - Sy111phyti rad 
1\íisely dobra - Origani hha 
Misi ln oszlik - ~liUefolii hba 
Midlo,- i - S.aponatus 
1\íjenJ-O'\i ole.i - ül. hJOSC)an1i 
:Wil;yeko, 111lyiko - Tej, en1ulziű 
1flJ- ecsni cuker - Sa.cc.:har. lact.is 
l\1ocnve kápki - Spir. aetheris 
1\ije-ra', csi-erna - 1\iyr1ha 
1\fodrákoYi kvet - Cya.ni f'101a 
l\lor,zlrn cibula - Seillae bulb 
1\fraveucovi, 1111-á\·encsi gáj.szt -· Spir-„ 
fo1·mic 
Muka - Fa1ina (liszt) j 
Mns·kátovi 01ejoso-k - Nux Jn-os-chata 

Nálra.tkov i kvet - Calei;dulae !fim 
Námel (ecsnik) - Se-cale corn. 
Nán1ozsnyik - Hepaticae fol 
Nápászt - E111pJ-a-strum 
:N"ápoj vjegyenszki - Inf.. laxativ 
:N.áprsztnyik - -Digit.a.Jis fÜ'lia 
)Játrzsnyik - rro1'1nentil1ae ra.d 
Nies (nist) na ocsi - Zinc„ ·sulf.. 

Oblátki - Hostiae 
Ocet - .:\cetum 
Olcj - Oleuru. 0. p1 e konye.: OL 

pe.trae nigr; 0. ná lá.xir.: 01 r1cini; O. 
na ranu.: OL carbolat; 0. ná vlászi,; 
Haj:kcnő olaj; 0. na zubi ,: I-Cr eosotum, 

Oloveni - plun1bic111n 
On1anovi koreny - Enulae iad. 
01·echovi .olej - Dióolaj 
OtráYá, jed - Méreg 
ütrnba - Korpa (farina) 

,1-'áhnuci, vonycívi - Szago.s. P. bál
zam.: Bals. peruv; P. /ccvá,pki: Spir. 
aro1,uat \', Spir. ae-tJ1eris. 

Pa leni 1;.,. ádok - .~lumen ustum 
P~l~esková n1ászt - Emp1. diach„ e,. 
Pahnove k.a.pki -· Tinct. absinthii 
Pel~1Hl1ek - Succu.s liquir. 
Pelmek. pelinok lásd P-01inok 
Pivna, pivony:ka - Paeonia 
PJ,~jJ:ász·O\' i prások - Cerussae pulv„ 
;E>l1vacska - Equiseti hba 
Plucn:yik - 1.ichen islandje 
Plue1r:-.--jko\ i Jj!'assok - PuJ,·. gum
n1os 
Podb jel~ - J-tarfa1 ae tol 
Polej (Pnlt:j) - Puleg-ii hba 
I)olinok - A,hsinthii hba 
Pnl'.'-úll - Hyosc).a1nus 
J.J1~í.ch. p1á~ok - Pulvis. Prasok pre 

blc/11. - Bolbapo1; P .. od /1idu.: Sabadil-
1a.e pul\"; P. od ka(·hu: Pp.lv equor; P. 
od kásrlJJ: Pul\-. con.tra tu:-;shn; P„ od 
la1-;·szi1 .: Sn1e-p pul-\'-; P„ n-a lakszoványe.: 
P JJUI g:an:-;; P,. na rnuchi.: P„ in.secto-

i um; P. -na Poszf,pánye;· Hin.tőpo~r. P. 
na po.tyenaj.: Natr„ sa:Jyciil; P. pre pra
sza.l-,ya ~szvinye): Antimonium pulv .. 
vel. Pulv. pűl'OOI'-UID; P. na vole: Pulv. 
stru1n.ali!s; P. na ·vsi.: Pulv„ -sa:b.aidi·llae; 
P. ad zimnyile.: Chinin; P„ na zubi.: 
}~ogpo1·. 

Prch(m)i kvet - Ancicae f.101. 
Pl'e:pelicsna ni.ászt. - OL jecor:is 
P1esz1icska, polna -- Equi•seti h'ha 
Psetl'zsnyi-k - To1mentillae rad 
Prsznyi plucnyik - Lichen islam.d 
Prsiina n1ászt - Ung·, plumbi acel 
Prominelove :kápke - Spi.r„ menthae 

piperita.e 
P.szie má.szt - Kutyazsir 
Prsztv-0rcovi ko1eny - Calami Iatl 
Puk.avec, pumpavec - Tarax.acum 
Puskvor-ecovi koreny - Calami rad 
Pupa vi :koreny -· Carlinae rad 

Rácsja n1ászt - Ung_ hy·d.ra,rg·„ rub1~ 
Ráscsje pre gyet.ko - Foeni-culi frct 
Rác.ske oko - Lapi.s .can-cror 
Rászca - Ca1 vi fru-ct.. R„ csjerna: 

Nige.11.ae se1n; R. velka.~ Foeniculrum; 
Rászcovi o.Zej.: 01. carvi; Rászcov}e 
kápki (gájszt); Spir. carvi 

Rebicsek - Caryophylli. 
Repi esek, i epik - Agrin:lini.a<> hba 
Ribáci olej - OL jecods 
Ricin.szki olej - 011. ricini 
Ri1nszki (ró1nai) k-oJ.··eny - Sax·.sapat „ 

rnd .. 
Rojovn;yik - Meli.ssae hba 
R1ozenkova ni.ászt - Cerat .ad labia 
Rumanek - ChamomiHa 
Ruzs.a- - R.óz,sa~ Ru.zfiovi m,ed: )fel 

Iosat; Ruzsova ,voda.: Aqu, r.osae 

Scsublik, csu·biik - Saturejae hba 
Sk-ordcs - Cinn.a.momi ·cort.. Sloorico-· 

ve kapki.:· Tinct cinnamomi. 
Skrab, szráb - Rüh .. Skrábova mászt.: 

Ung. sulfu.ratnn1; Slcrábovi prások.~ 
Swbadillae pul v 
~z.m.ergyaci .kan1e,ny 
Skrob - Arnylum 
Stup ,zslti - Lycopoclium 
Svábel - Sulfm 
Svábszke (1sve.cke) kápki - Ti11ct. un.. 
Smeiiak (teriak) - Elect.. Jenitiv 

Szádlo, szála - Fa.ggyú, zsír 
Szapunovi - S.aponaturS 
Sze111e - Semitna 
Sziresoki kvet - Pa.}1-sajt virág· 
Szi1otki - Árvácska 
Szkopi loj - S<'bum in t«bul. 
Szlád:ke dre'\-O - Liquirit„ radix 
Szlátki ko1en-y - LiquiJ"it r.ad 
Szlf'z.sle liszti - __ AJthaeae f-o.lia 
Szlezsnikovi koI en~,- - Al.thaeae rad 
Szlez.sov.a n1a:s.t - Ung. althaeae 
Szle:nsova ruz.sa - Flor„ malv.ae a1b„ 
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Szli-acka i-uzsa - ]-,_loi.. n1al Yae a1·b 
Szlunecsnyik -· Calen1ulae flo;i· 
Szilnergya.ci kán1enJ„ -- Büdöskő 
-Szmrdlova voda - Sol„ Belgica 
Sz-mrad .cse1t-ovi - A 1sa foetida 
Sz-illlek-0va szm·ola -- Thereb co1nunis 
Szpoko.ina voda. - Aqu. carm„ regia 
Szráb - düh. Sz1 ábo·va mászt .. l!ng. 

.sulf.urat; Sz. vodka: Solutio calcii 
oxy,sulfu1 Szn1rdala vo-da is. 

Szrdeesny0 kápki - Spir. a1 01nat. 
Szr-dcsni k\·ápki -· _:\.qu. car111 .. J:eg 
S·ztrácsek - Agr iinonia 
Sztrá•bá; szu1ma - Antin1-oniun1 
Sztrieblo - Ezüst. Sztriebelna -má,szt.: 

Ungu. plun1bi .ace.t; Sztriebelni ocet.:· 
Pb, aoot ,sol; Sztrebelna. vodka, biela.: 
Aqu. Go.ulardi. 

Szuhi terpentin - Te1ebinth„ co111. 
Szváti Jánsz-ki záft - Syr . .Jiquii. 
SzYinszkli prások - PuJy, po1coru1n 

rrernja.n - OlihallUlll 
Téj -o.d k&sely - Spec. pecto1ales 
TopoJ.ova n1,ás,zt - Uillg. populi 
'l'rebubka - Cerefolii hba 

_ T1·1ojá:ki plúcnyik Pu,hnona1 ia, 
Scabi-o.sa -et l.iich-en i-slan<licus 

Tu1 ecki bálzán1 - Spi1 „ .a1 on1-a t. 
'ru1szki zsiálut --- Glam.d. querc„ 
rr~·iszic isztni1k - l\'1il1efolii hba 

l:-rázo' i ka1uen~ - Lap„ haen1.atit 
Uhel esjerui - Ca1 bo ligni 
Ulozsnvik - \T eronicae h·ba 
L"Ttyeká'.-cá n1ászt - Linin1 \ olati,le 

V ápenova ,-odka - Aqua calc1s 
V etrova (.szél) i1nászt - "Cn.gu. ar o-

111at. V. vodka.: Aqu ·ca11nin.at; Vetrovi 
prások: PulY. pu1gans; 17

., kápki.:· SWI
cseppek; V. zelinka.: l\'1enth.ae pip. fol. 

Vinyicsková n1ászt - Cerat .a-d labia 1 

f7 oda, 'l'odka - Víz; Voda ná ocsi: 1 

Sze111víz; V. ná. ránu.:· Sebvíz; V. od 
szrdb: Solutio calcii oxy.sulf. 

\Todna J'ász-ca - PheHandrii se111. 
\T ojenszk.a nl'ászt - Ung. hy<lxarg. 
\i"ojenszki hálzán1 - BaJ,s. copaivae 
\T-olovi hv-oszt - V·erbascun1 

\-:-olove, volszke uho - Pilanta,ginis hb 
v·onyávi, páchnue-i - 8.z.a@~Os 
\i·raticskove kve-t.-e - Tanaceti flores 
\T rbovina - S.alici-s cortex 
\l si va y·a 111iáiszt - Te tűz-sír 
\T,sivavi prások - Pulv.-·isa-ba.dill-ae 

Zadusni p1-úch -- Soda bicarliona 
Zádusni prások - Pulv. pectoralis 
Záft. Záitlik - Sirnpus. Z. ad káslu; 

SyJ·. senegae; Z„ na lákszuványe.~ Sir. 
n1ann.atus 
~áiácxná iná.1:5zt Yag~- f;zadlo - N~,;úl

zs1r 
Zboj.11yicki ocet - .:\.cet-a101nat 
Zcleni - Zöld. Zelena. -1ná.szt: li11gu. 

aron1at; Zeleni kápk-i.: r.riuct. absinthii; 
z. olc j.: OL hyol5CY·R1Hi 

Z('/inki - Spécieis v„ H01ba; Zelinhl 
á.ibisovi: Spec. Althaeae; Z. od káslu; 
Spec. pectoralii·s; Z„ do palen-e llorke 
(páJi1tka): Spec a111a1jcantes; Z„ pre 
;poszf:uelnyicska (gyer111ekágyas): S1Jee. 
althaeae; Z. na prellnátya..: Spec. laxan·· 
tes; z„ pro'tnin-clove: l\ientha.e pip. fol 

Zjab10,--j ined - J\II-el borax.atunl. 

Zsáludko'i i flászte-.1 - 1~111pl aio1nat. 
Zsálud:ko'i i kápki - Gyon1-01·cseppe!k 
ZsáludkoYi prách - N atr bicarb„ 
Z.'iálutkovi ká111eny - .:\loe:-;. 
Zs-áludna kává - J\íak:k-kávé 
Zsebricsek - Millefolii hba 
Zse]ezne kápke - 'l'inct inaliatis fer1i 
Zsel:veznik - \Tasfű (Verhena) 
Zselutkove - lásd: Zsa]udkove 
Z.senszke liszti ·- Folliculi senna.e 
Zsjda p1;aeh - Pulv. pedicu-lor. 
Zs.ilova 111.ászt - Ung. aro1n.at 
ZsiloYi olojcs-ok - 0.1. hy-o.scyan1i 
Zsitni kvet - Siligin·is flores 
Z.sito cserne - Seea]e coinut. 
Zsjv (otn)i bálzán1 -- Tinct. univers. 
Zsj\-ie szriebJo ·- HYd1argy1·um 
Zsli:a \odka na szl'úi) - Sol. calciii 

oxysulf. 
ZYoncsekfn· j oJe-j - OJ sesa1ni veL 

h~·osr.yan1i 
Zslti Yosz:k - Ce1a. flaYa 
Zs.Jocsoyi új Yeíroyi Pl'<H·h - P. purg. 
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Gyógyszerkülönlegességek, 

... .\. 11agyaror·szágon 1925 decen1ber 26-ig forgalo1nbahoz.atalra engedélyez.ett új 
g~ógyszerkülönleg·ességek és közölt ha~ó~nyagaik„ - A Gyógyszerészek Zseb

naptára 1926-1k1 sorozata. 

-\i I-\:~zi 1:latlá~Ua11 ki~zolgáltafhatók: g·ed. 15 chinin fe11ocit1ic, 3ü() 111alaga
bor. 

-\dsorhiu tabletták. lrabo1-g~ú1 1t., Bn- China 'a~bo1. (\!inu1n chinae ferr-a-
dapt.>st. t111u.) l{adanoYits '1'e1:5tvérek, Buda-

:\tl~urbolax. Labo1-g~·á1 it Budape.st pe~t 
\lta. D 1 \\'.ande1-g~ á1 rl Budnpe~t. Contrt!l11s,,;in. (Elixir thyn1i comp.) Ba-

l paszt: D..4 g ph{'uolptalei11 ,·.er .A.utal, Budapest. 20 -extr. thY-ini 
-\uacot pa.stillák. l)1 \\Ta11de1-g·1„ár it, Con1p, 1 natr„ bro111at, 20 c11kor, 25 

Bndupí:'st. )lhalen pa.:stilla: 0„01 g fo1- 'íz, 4 konyak. 
1uali11t (4-0%-0;s), 0.0.) g cit1011l-savat és Co11t1atns-sin pa:sztillák. (P.a1st. thyn1i 
o.001 g n1entholt ta1t,ahnaz. con1p) Ba~,;er .:\..nt·al, Budapest. 

\utidol. Di„ -Szelényi Á1pá<l, Deb1ece1t C1istolax„ Dl Wande1-gyá1· it., tBuda-
~:\ntirectum - Forgács„ J..;adányi. Zol- pest.. 5-0% pa1·affn1olajat tartalmazó 

táu, Budapest. sz.ár-azn1aláta-e111uJ.zió 
.-\ntiscabin„ Kalán G~ ula, Budapest „De jó"·', Chinoi11-gy,á1 rt.., Ujpest 
,--\rdol. BaJ-'er ":\uta.l, Budape,st. l)ern1afo1iue g.aze„ (Pyode1n1in g·aze)„ 

l{atoua Ágoston .:\.Útal, Budapest, 
l)a~ e1lax (T-ab-1. .ape1ientes e111udini.) Ká1oly Árnlin, Budap-est.. 

B.uYer "A.utal, Budapest. 
13e1 et,--ús pasztilla. Be1·et vás T a111ás, Ehaga rnedici11'al crén1e„ Dr. Bayer 

J{j~pest. E.ge1„ 35 einnan1oni oo~rt, 4ű mylil'ha, 
Bonilax Cuko1 László, Budapest 50. lavandulae fl,o.r., 50 rosn1arini fo-
Uoni:-;-féle l{ot1 ó D1·„ \.--a1sa ~rnő, Bu- 1-i.a„ 100 styr.ax -cala.n1ita, 1.5 ikalicarb,., 

dape.st. 35() vízben való oJda.ta és 65!00 a1ko-
Boroli11. Bo1oli11 'le1n1ékek Gyú1.a, Bu- hol1ól ledesz.tiJ.lált <spiritu.s 500 siru-

dapest pus ,siJnpl. 
C u lca 1 jn. Skoun1-al .T enő, Hódn1-ezővá- Elixiriu1n Fer1i a1bun1in..atL D1„ Ro-

sárhel:y. senberg Sándo1·, Budapest. 
Cnlcíolanofo11n .. ]„1ankó .:\.11do1, Sz-eged. E1nulsio olei Jeco1is. D1„ Egge1 Leó 
(alcocithin tahL &:; g1anulák. Rich- és Egg-er J„, 1Budapest. 

t-l~l' Uedeon-gJ--ál rt, Buda.pe,st. Cal- E1nulsio ol-e-i J ecoris. Z. Nagy Albert, 
cinru J.acti-cu1n lú% lecithi::nnel Csanádpalotia. 

(apcine kenőcs. Sztraka Ödön, Buda- Ezer-eu111„ -C·Spir. n1entholi -con1p„) Pán-
pest. Cop.sicu111 é8 inesotan-ta1tialmu. czél Árpád, Eg-er. 

C ap.-;icnrn kenőcs Szabady János, Bu- Es,sentia Fer1i albuminatL Molnár Al-
dapest.. 10 extr. capsici, 20 v.aselin, 20 f1éd, Budapest„ 
aclep.s lanae, 5 cera jap., 5 aether Dr„ J:!-,áyki1ss-féle Szepes-k•árpáti növény 
petrolei, 1 ol.. thyn1i, 1 ol s.picae. cukorka. ör,kény Hugó, Budapest„ 

Capsulae Hydra,stts Can.adensis. Vaj.na Dr. Ii'áykis.s-féle Szepes-kárpáti növény 
.József, Budapest kivon,aJt Örkény Hugó, Budapest. 

Cmboacid tabletták. Richter Gedeon- Dr., Fá,-kiss-féle Szepes,kárpáti. növény 
gyár rt., Budapest. tea, Orkény Hugó, Budapest 

(;arboacid e. pepsino tabletták.. Rí.ch- Ferrdu_plin„ (Liquor F-erri oxJrdati mal-
ter Gedeon-gyár rt., Budapest.. toso,sacchar. cun1 111angan-o peptona-

Carbo .anirna.lis tabletták„ Richter Ge- to.) Nikovics Milivoj, Sopron„ 
cleon-g-yár rt., Budapest. 1-i'ogcse_ppek. I.ieinzinger Gyula, Szeged. 

Carbogen. Detsinyi }'rigy-es utód1a rt., Forn1e11thoL (Spir. formali.ni -comp„) 
Budapest. Káhnán ETnŐ, l\'LáJtés-zaiLka.. 

Ca1 bolax. Richte1 Gedeon rt., Buda- Fo1~ti-féle sebtapasz. Erényi Lá.sz.ló, Bu-
pe~t- dapest Empl minii adust caph. 

Carbopepsin tabletták Richter Gedeon- Frangol (Ha,shajtó tabelláJk) Pallay 
g~ á.r rL, Budapest 1Bertalan, Panace.a rt., Budapest Je-

Ca:-:ca1.adin .. labdac~o-k, Südy István, Bé-
1 

lenleg Polycal néven: Syrup: 10-% 
késcsaha calc. aeetic 1% stront. chlorat„, 0..1% 

China va.".'bo1 T_JeiJJzinge1 Gyula, Sze- 1 ol. cit1i, 789% syr . .simpL, 1(}% alk()-
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hol.. Pulvis: 9ü% calciu1n lactic., 0.05'.7ó : l{i1áls féle balzsa111. (}10-sz .Nag~r l•~e1euc 
st1ontiun1 carbon, 1 Deb1eczen. 

Gaulthe1ia kenőcs„ c:zuko1 I ... ászló, Bu- l'\.ola g1·anuleé. D1„ Wande1-g·yú1 1 t., 
Jape.st.. 1 l-íudapest. E~ti. kolae kakó\· aL 

Glucü\ en. Chinoin 1 t. Budapest: :15% l{oro~·:i-~z;esz. l{~n1~~e:y Dezs~„ '~·u1·kc\ ~ 
calc„ chloiat--tartalru\í_ 1'-;feril illjck- Dr. Konig l:Jenr1k-fel,e h~sha.ito pt•zsgo-
ció · oldat bo1·. Dr„ ,Szkalla Laszlo, Bu<lapf:'st. 

;:., ' l{urátor„ Dr. SzelénJ·i Árpád, Dl !JrPC'L'll 
Gl)cerophosphat g·lon1a. Di. W·ander- I,acto1ecithin, Hichte1 Gedeou-g~·út rt 

g·yá1· rt., Buclapei.;1. Ca, :B~e, K &. Na Budapest. 
glice1ofoszfát tartaln1u szá1az rnalá- L „1 , k ] G ] ~ 
l k . E "k , 1 0 4„ 1. axa tau etta - ..1einzinge1 ~ n a, „-:ize-
a -ivonat :.igy e\ o aua : <> g ice- ged. 

rofoszfát_ G 
1 

U. 11..iaxatoi. Be1 ·e·ck Péte1, Hód-n1ezóy·úsii l-
Glykon1altin . .ilia1be1ge1 ~ u a, J-· 1 hel:y. 

pest.. . . _ . Laxol.. Ko1 án~ i Lajo8, Bu<lape~t. 
Gyo1no1cseppek. Lc111z111ge1 G:\·nla, Sze- Laxol. Dr. ~Iolnár .:\lfré<l, Buda_pe·->t. 

ged. . , , 1 LecithinoL Richter Ge<leo11-gya1 l't., 
Haern.agen tabJetta. D.i. 11olnar Alfred, Budapest.. 

Budapest. A ~.l g feri. a.lbu111inat Lecithin granulée„ Richter Gedeon-gyúr 
peptonat .solub1Je. . _ rt., Budapest. 

Hae1nogen tablett,a e„ chiuino, DL 'Thilol- J..ehuiann-féle a1cvíz„ l\1.ihalo\ it:-:; Jenő, 
nár .~lfréd, BudapésL Dcbreczen. 

Hae1nog.lobi11 glon1a. D1. "-Tande1-gyár Le\·atol. Dr. l\1.ol11ú1 A_\f1éd, Butlape.·5t. 
rt., •Budapest. 8-1()% ha.en1oglohin- l..iiquor .Fer1i alhu111iuatL .}iihalovit.s 
t.aJ'ta,hnú szá1azn1alát.a-kivonat. ; Jenő, Debrecen 

Hajfce".ltő. Leinzinger Gyula, Szeged. !I..iiquot ferri 111anga11Hti peptonati. }.IJ
Ha,sha.itó cukorka. J..iőrinczy Láflzló, 1 ha.lov-its Jenő, DPbreczcn. 

Békéscsaba. Liq 1101 f e1 ri n1ang.a na ti sacc.ha 1 a tus 
Hoa.shajtó étvágy-cuki;irkák„ (Phenol- ~iha.Iovits -~~~1ő, J?ehr;ecen. 

phtaleinnal)4 Pltczek J'enő, Os·epel J\1..a1g1·,0Ja.x _1,o~·ok J oz,sei 1 t.\ Bu<lape~t 
Hedin golvócskák„ Fekete Andor, Bu- l\ielltea. L-01nz1nge_r Gyula, Szt>ged .. A.I-

dapest. " thaeae, ~::il0atr1p.pae,. cha111on~1llae 
Hollandi gyonlorcseppek ]\'íihalovits n1alvae,. t1~1ae, -8a~nbuc_1, verb.a;sc1 f~o-· 

Jenő, Debrecen. ~·e.s, _cap~ll} v.en~1'1:o;,. lichen island1c ~ 
, . , . . f-0en1cul1 e.~ Juu1pe.r1 fruct„ aa. 

HoYa tablettak. Dr. W";nde1-gym rt .. , Dr, Molnár József-féle tea. Dr. Héde1-
B~1<lapes.L Egy t~;bl: 0„<> v.aI.er1an~yo- váry Hugó, Budapest. 
ke1 ne:,k 1~1egf~l~lo e~t~a;ktun10~ es. a l\íycosin··tabletták,. R.ichte1 'Gedeon
kon1lo 0s·~llap1to ~~.ata·su ~,lk.:;i..tre~zei., gyá1 rt, Budapest. Száraz sörélesztő 

IchtyoJ..,SaJ1cyl kenocs„ Erenyr Laszlo, J\Toviearbon-tabletták„ Rácz Jenő, Bü--
Budapest , dapest. 

Inda;,szesz„ Sza.sz Tihamér, Ze111plén- 01Pun1 Jecor·is A,„elJi e. J..;ecithino. Rich-
aga:_d. „ . . .· „ , , , ter ·Gedeon-gy.ár· rt., Budapest. 

Ind~a-ken,ocs. (Lac~1st11:~ .kenocs)„ Sza.-sz Papiika kenőc.s. (Kapcibona.) Szenthe 
T11~_a1ner, Ze1nplenagard. Lajos, Bud.ape,st. Capsicin é.s iue.sotan 
ö<lon, Budapest tartalmú. 

J-ogadin Di. Budai 1Emil rt, Budapest. Pasti.lli oxygenoli.. Bayer Antal, Buda-
Joricin. Dr_ Budai Emil rt., Budapest. pest. ' · 
Ka~ukfű cukorka .. Lőrinczy Lá,szló, Bé-1 PepsoL (Pepsin e. ac. id.. hydrochlor .) 

ke.scsaba. Pha1·macia, Budapest.. Pepsin és bor-
Kakukfü gyon101csepp, Lőrinczy Lá~oz- kö.savtartaln1ú <lraziSék. 

ló, B.ékéscsaba, 
1 

Pllu]ae ferri protoxala.tL \T ajna József, 
Kakukfű"szirup. (Syi. Thymi. comp) Budape,st. 

Südy I·stvfin, Békéscsaba. ·Pilulae fe11i protoxa.1ati e„ qua.i8.-;ino., 
Katona-féle növény essentia-fluid. Ka- l(orányi Lajos, Budapest. 

tona Ágoston .~ntal, Budapest Pneun1ose„ Br. 01bán Ferenc G.ödöllö,. 
Káli-lii1imentum Zoltán Béla, Buda- Pm go. (L bahy IL forte, 111 'fekvő be-

p.est. tegeknek) Dr. B·ayer és társa, Buda--
Ká1}1fo1-liniinneiun1 R.éthy Béla, Bé- pest. Pl1enolphtalein-tabletták. 

kescsaba„ Pva.sisan forte olaj Chinoin- 0 „..,·á1· r+ 
Kárpáti mell.szö1p Dr. 'Molná1 Alfréd, Ü.ipest · . ~. . .. , 

Budapest. Pyassan kenőcs. Chinoin-gyár rt., Uj-
Kárpáti melltea. Di. Jlfolná1 Alfréd, pest 

Budapest. Pv.wssan n1ite oJa.i Chinoin-gyár rt., 
Kárpáti pasztillák Dr. :Molnár Alf1ód, U.ipest. 

Budapest Repa1ator. (Spilit pet1ae can1phor) 
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Kriegner György örökösei, Budapest. Vértes-féle bánáti növénytea„ Bontha 
Resog~e1niu.1n oirueTeun1. Pa:Jl,ay Bertalan, J.euő, Budapé~t„ 

Budapest. \Tinun1 h.ola~ ,.-aJ11a József, Budapest. 
Rheuniagel Bánó Audoi, Debiecen Vinun1 Kolae con1positum„ Ra.danovrts 
Robocalcin Szalai Dél~ Budapest. ::Pestvt:rek., Bu~ape,.st.. . , 
Roboferri1L Er-éuyi László, Budapest. \Trnu?l Kolae l.-On.duTan.go„ Va.]na Jo-· 
Salic~rl-Eb:aga. Dr„ B.a\'er és társa, Bu- ... zsef, B~dapest . 

dape-st. ' ! V IllUIJ?. Nerv;no-tonrcun1. Miha.ilovits 

S ]. 1 . „ F" J, . B d „1 , Jm10, DebJ'eeen. 
a icyl n lllltopo;„. '~H? aD;OS,. u ape~.' 1 \V"etol seb olaj Réthy Béla, Békés-

S.anguirerrin. (Ehx111un1 ferr·r .albumr- csaba. 
nati..) Pallay Bertalan, Budapest. 
Sa11u1at. Lnbor-g;y-ár rt., Budapest. 
Sapo111ol. Kcí.l111á11 Ernő, Mátészalka. 
Scabosuu„ ÖzY„ di. Ii'lesch En1ilné, Győr. 

- B) ümk 01 vosi iendeletie szo.lgálta.t
hatók ki -

SenEga hurutpasziillák Dr. Ro.senberg dljodan e ferro tab1etitá:k Chtnoin-
Sándor, Budapest r.-t, l'.ipest, l. fabl 0 .. 25 g alj-0dan 

Siccol hintőpoJ. Di.. ~.\.ndriska és Eoió. (jodaethyJ.allophanat) és Q„03 ferrum 
Szr:ntiviillJ'i Szász rrihan1ér, Zen1plén- hydrog-enio Teductum 
agárd. . Aljothein~ Chinojn részv. tá1s, Buda-

Siccol ki ém Di. A udriska és Bozó . pest 1 ,tabl: 0.10 g aljocLan (jod
Szentíván~)·i Szász rlihan1é1, Ze1nplén-, aethylallophanat) és 0.25 rtheobiromin 
agárd. .' natricsalicylicurn. 

S1licin labda.e.s L:·; o;.-gyá1 i t.., Buda-! ,4.nugcn„ (.Suppositoria ib1smuthi oxy-
pcst. 1 chlora!i comp) Zoltán Bé.la, Buda-

Soda1nint-'.sodapastillúk„ Dr. ·Egger Leó: pest. 
és Egger J. Bud;ipc,st ' l··j- Al' senproteofer r ln ( Ar srnferdup-

So1•' h1„ Dr. Gabos 1.njos, J3udapest fin). Richte1 ,G.edeon !.'.t„ Budapest. 
S-s 1. fe1ri .albu1nilla11 Diós.sy Bayer \.n- }Lrsen~vas-.feherJe vegyulet.. 1 tabl = 

tal, Budapest 0.025 cs 0.00015 .g arsen. 
Syl'o111el sec„ Gr ündl . .1 J1. Pallay Be1 ta~ t"t Arsenfer 8anpa.szt'illák. Filó J áno-s, 

lan, Budapest Budapest. 
Sze1H:'.-;kárpáti nÜ\"ény·ki-...·ona1. (_A.d- t"t Ars.otonLn„ Chinoin 1„-t., Buda-

tu.:-;sit.) .~zenthe Lajn"i, l~udape.st. pest. 1 .a111pulla: 0.0!5-ü.15 di1natrium-
1I'alil. extr. Casc„ S·ag1ad 0„25 e .. sacch. !lnethy1larzenát 1 t.abl. 0„003 c.alciuni. 

obd„ I; 1'abl. PXL·r. f;asc. '"agrad. 0,50 n1.ethyla.1zen~t 
e. cacao olid. II. DL l:Gg.~·er Leó és Eg- 1 Artin. Dr Wandm r.rt., Budapest. 
ge1· J„ Budap„,( 1 1 dmz~é = í}01 aloim, 0.03 pil:ienol-

rrciblettae fe1ri piotoxalati. Dr„ Deér phtalein, 0.ü-0.5 extTact beiladonnae:, 
I"ndre, Budapest. 0,{)0ll8 .strychnin nitr, 0'.004 ipeca-

'l'able!tao Leci!hini. (0.025, 0.05, 0.10..) cuanhae pulv. 
}{ichter Gedeon-gyár rt„ Budapest. Bastillo-féle fenyőszirup mészvassal.. 

'l.ablettae :rvtvco.sini Richter G·édeon- Erényi Lás,zló. ·Budapest, Ka.l. sul-
gyc'ir rt.., :Budapest. fogua.jaco-1, feir„ rnang_ peptonat~ 

'J.lab]ettae proteof:er1ini. Richter Ge- calc. hyp:0phosph tartalm,ú syrup. 
deon-gyár r t, Buda.pe.st Bi.lagi.t. Chino.in r.-t, Budapest, 

'l'annocarbon tabletták. Richte1 Ge- 1 tabl: 0-06 na;l;r cholic. 0.02 ol. men-
deon·gyárt i t., Budapest. füae pip„ 0.04 phemolph.talei.n, 0.08 

Tinct.. fer.ri A!henst&edti. Dr. Rosen· hexamethylentetrnmin, 0..001 novat:ro-
berg Sándor, Budapest. pin, O.íl2 papaverin 

Tokaji Casoara bor. Dr .. Molnár Alfréd, Bismoluol.. Riehter Gedeon-gyár rt., 
Budapest Budwpe&i: káliumbismuttartaiát fa-

T.ok,aji C·ascara-.sagrada bor Kriegner olajban„ 
György ö1ök„ Budapest. Bromcalcosol„ Richter Gedeon rt., Bu-

1rok1aji Chinahéj bor. Kriegner György d_apest. Brro,mcalcium-car_bami~ ste-
örök., Budapest„ r1l oldata 1 es ·5 kmn-es ampulláJrban. 

Tokaji-China vasbor Kriegner Ggyörgy 1 kcm 0.05 tlL, 0,1() ·g brom.. 
örök., Budapest. Bromlecithin-Rwhter Richter .Gedeon, 

Tokaji Condurango bor., Kri:egner .rt., Budapest. "20% brómo1t .tair.talmazó 
György űrök„ Budapest, 'lecithin (),05 és 0.3 .g-os tablefüíili:~an„ 
Tokaji Pepsines bor Kriegner György Calcifor„ Dr. Bar.ta En.dTe, E:rzsébet-

örök., Budapest. falva„ Sirup.. caJcii sulfoguajacoli 
Tordy-féle hollandi hárnmkirály tea. comp. 

Nernda Kándor, Buda.pest. Ca.Zciven. Ohin-0Jn részv .. ,..,társ., Ujpest. 
Uroseptin, Hunnia gyógysz-crtár, Buda- 10% ca:lcium Chloratum sieeum és. 

pest 2.0% aethylendia.min steril .oldata 
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CalcolYro-mlecithin. Richte1 GedeDn- Fe1 globin ö-1 kény. ~z-ent-1..élek g·y·óg~:-
gy,ár rt„, Bu-da:pe.st. 1 pil: 0„05 g bróm, ,gzertáT, Budapest„ r~eabl. fe.:ITi glyce-
0.08 Jecitbin, 0.„00-5 calcium. 1·ophosphox„ e. ihaemoglobino. 

CalcosoL Richter Gedeon it, Budapest Fenojod!ecithin-Richtcr„ Ridüe1 Ge-
Dl-orcalcium-caa:ba-mid. st,eril ol-dat~. doon~gyár rt., Budapest 2Ü1% jódDt 

Calomel Ebaga (kenő-cs) Dr. Bayer es és 3% va1s.at t3Jl'lta:lmazó lecithin 0 05 
Tsa, Budapest 10.8 stealin, 0,3 oorn g-os tablett:á.kban, 
alba, 21 aqua dest, LS acid olein, Ferrobromlecithin-Richtm. RicliteI Ge-
18 cetaceum, 2.1 ka-1. carbonie„„ 9 9 g deon-gyár 1t., Budapest. 1 tabl: 
oL soJar„ és 12,3 kalomel. 0.0006 g b1 óm,, 0 0015 g vas és 0.0425 

Capsulae gelatinosae Jodoformii comp„ g Jecithin. 
Dr, Egger Leó és Egger J., Budapest, Fucus 1-Il-UI. Hazslinszky.Steiner 

Capsulae Kreoso.ti .. Dr,. Egger -Leó és Extr. fuci vesicul,osit és j6il.só.kat 
Egger J„ Butlap.est. tartalmazó ,soványítószer„ 

Chinocol Dr, Nagy. Chemia rt, Buda- "[t Globuli orthoform-mmthol-cocaini, 
pest. 1 tabl: ú.15 g chininum sulfo„ Pallai Bertalan, Budapes.t. 
g'Uajacol. és 0.15 g extr. piscidiae Gluc.oven. ChJ.n-oin rr„-t., Ujpest 10 
erythrinae fludium kcm amp,. ()5 calc .. ohlmat és 45 gly-

Collargol Ebaga. Dr. Bayer és 'l'sa, eose. 
Budapest Kolloid ezü,,ttrurtalmú Gua}cwol-Gloma. Dr. Wander r.t, Bu
Eba.gakenő.cs (lásd a Ca1omel- Eba- dapest. Kb. 2% guajaeol. car bon.-ot 
~g;a-nál), tivrtalma·zó ,száraz m.aláta-kivonat. 

·t"t Corro.sol. Dx., Egge1 Leó és Egger Guararta nti.grain p·asztillák,. DT. Ro
J., Budapest. Hig·anyszalicil.át é-s s-enbeng Sándor, Budapest 
;náf1iummeúhyl.arzenát oldata 2 Haeniatogen e„ bro1no.. D1. }\.lo1nár 
kcm-es, steril ampuJ,lákban. Alfréd, Budapest 1 tablcHa: U.l ferr, 

Dermaforin.e. K&tona „A.utail, Bp.e.st, album.inat. peptvnat 1~olub. és 9 25 
Higany, j6d, !bi.smut, zrink és kéntar- na'triurn b1.omatum., 
talrnú 1Sebkez.elő hjntőpor Hexametin. Vajna József, Budapc5t. 

Digitiheo.san, Dr. Wa)ndei rt, Bu-· HexametihyJen.tetr.arnin tabletták. 
d t 1 d · o 2- th b · '!! Hydarsol. Ma1'berger Gyula, Buda-apes . razse: , o g · eo rnmlll. H al 
nat:r. salicyl, O.ü25 g digitalis folia pest, ydrargyrnm s• icyHc. és nat-
titrata, crium methyl:arsenát oldata ·steril 

Diujodin-Szöllősi„ Medichemia r.t, Bu- ampullákban 
dapest., 1 pasztilla: -0..3 g theobro- Hypnodon. Dr. Eggm L<ió és Eg.ger J„ 
miIL. natr ·saHc és 0.2 g kaL jodatum. Budapes.t. 1 twbl: 0.25 v0ional, 0.25 

Elixi.rium Boldo. DI }l]gg.eir Leó és phen.a.cetin, 0.02 codcin. ph-0spho1ic. 
Egger J, Budapest ti Hypophosphyttablettá.k. Dr Roscu-

Elixirium ferri albumina.ti e arseno btr.g Sándor, Budapest„ 
forte és 1nitc. Dr„ Rosenbe1g Sándor, Jocarn .. Hadz,sy Endre és Hainiss Ber-
Budapest. ta, BudaIJBst. Jód, menthol és o,J. eu-

Elixirium ferri albun_y,inati e .. phos- calypt.i 'Űlajos oidata injek1ci1ós célokra.. 
phoro. Dr Rosenbeig Sándm, Bu- tt Jod-Arsotonin. Clünoin rt„ Ujpest 
dapest l tmbl: = 0.003 g ikalciummetlhylarse-

Elixirium Kiatogen, ElixJr ,spenuini nát és Ocl Aljodan (JodaetlhyJaU-0-
c. eaJci-0 hypophosphoroso. Dr Barta 'Ph&nat. 
Endre és Söffer Imre, Budapest. Jod;·col-alfa,, beta. és gamma-Olinlcie 

Ergotina styptica. Dr Egger Leó é.s v1.cs • . Tü~?k Jüzs-e~ .rt., . , Bu4.aipest. 
Egger J., Budapest. Extractum föui- K,01Jo1d Jodoldatok rn1<;kcrns celokra, 
dum s-ecaJis cornuti 5% .stypticin Jod-Ebaga. Dr~ Bayer .e.s T.sa, Buda-
tartalommaJ. 1 pest.05--5% jódtar.talmú kenőcs, 

Erigon. Dr. Wandei i.-t., Buda- Jod-Gloma. Dr. Wander rt, Budapest. 
·pest.. Evőkanalanként 0.22 g kalium- 0,.72% fer1·ojüdid tart.a1n1·Ú száraz ma-
sulfoguajaeo,Jic, és 0.115 g ka1ium-, látakivomik · 
natr:„ ealcium hypophos.phor-0.sum és Jodlecithin-RWhtcr. lli·ehter Gedeon 
codem rt„ Budapest. Kb .. 30% jódot tartaJ-

·t·t Essent.ia ferri albuminati e. ar seno m.a.zó Jecith.tn 0.1 g pilul1ákhan és 
mite„ Dr. Molrní-r Alfréd, Budapest 0.2.5 g ta;blettá,kban„ 
1005. R M. Jodostrumi<t. Dr. Wander r•t., Buda-

Essentw ferri albuminati pepton. Dr, pest. 0.0005 g natriumjodid tartalmú 
Molnár Alfréd, BudaIJBst. tablettá,k 

Fagifeyr sy~up,, Smlay Bé1a, Buda-, Jodtheosan. Dr. Wwnder rt„ Budapest. 
pe.st. Sirup kalii •Sulfokteo.soti-c.. / 1 drazsé: 0.125 ,g thoob.r-0min natr .. 
comp,, sal. és 0 1.25 lmiiumjodat 
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Johistrin. lásd: Yohistrin. Jybromatus„ 2.50 g szi1·uphan van: 8 
Kai-'JWn, Dr. Wande.r rt, Bu·dapeat. ,g bi1-óm és hipo·foszfit-iSó .. 

Ismeretlen összetételű jódkészítmény N , l B b · Elek· '""~'y, Bu-
10 kcm ampullák 4% és 10% jódtar- ervino - 0rn as„ , -'u.llilld 
talommal, kenőcs és hintőpor 4% dapest. Natrmm broma1:n'm (eca 5%), 
jótJ.tartaJommal, foJyadék 0,,4% jód· ' calmum feH"lli .glyeerrnophosphOrJ.
dal, j cum t:artalmu rSZI.rup. . , . , 

Dr. Kröczer-féle „Giliszta-csokoládé" No1Jocain-T9noge": tablettak. Riehte1 
özv. dr. fuöeooi Lászlóné, Tok.aj. G~deon resz.v„..,tar.s„ Bu~apest. 1. ~l'-:,: 

Li.riimcnthol., FrairrlLl Antal, Szeged, 25 tabl, = 0.125 g novoca.m + 0.0001_20 
g stearin, 16 g n.atr .. carhonic.. 84-0 tonoge~. II . .sz. tahL = 0,.1.(} .g iI10Voc.a1,n 
g alkohol, 21) g menthol, 100 g me- + 000020 g tonogen. IIL sz. tabl. = 
thylsa.licylát. r0.02 g no".oca1ill + ü.0001 _g ton-0gen. 

t"f Liquor ferri albH.1n.inati ar senica- ;\ ovocol .R~chter Gedoon l't., ~u~apesp. 
li.s .. Mihalovits Jenő, D.ebiooen. ~1:.ono:g.uaJ.aic-01 foszforsav natr1umso-

~tt Liquor ferri rnanganati arsenicalis„ ]a SZJ.rup:ban oldv.a. 
:Niihalovits Jenő, Debrecen Ovarifer-tabletta„ Ko·sn10.s rt., Kispe.st 

Liquor Jl.11pnobromid, Károly Arn1in, O'varium--Proteoferrin. Rhiliter Ge~ 
Buda1pe~L 2 .. 5% pa.r.aldehyd, 2.5% deon 1t., Budapest ... 1 tabl: 0,4 g ova-
brornidok, 0.05% dionin, 0„025 codein. rium és 0.1 g ·proteofer.rin, 
phosph .. citromsav , ol f-oenieuli és Ovarium tablef.ták-Richter. Richter 
sirupus eriodyct califor·n. Gede-o.n :rt., Budapest. 1 ,tabi = 1 g 

Liquor Thyo11udtini„ Lab.or··gyá1 rt„, f1iss ovarium 1kivonata. 
Budapest Pantal Chinoi,n-.gy.ár Lrt„ Ujpest. 1 

Mnltocol. Ma[bcrger Gyula, Budapest.. tabl =0,lOg frnngula-anthrachinon-
Heto1sav-as i11a1átaszirup 7% k.aJ.. sul- g lyko,;ida, ü,02 g extr. aloes, O 02 g ext1 
foguajac.C!J., 2% ,calciun1 és natr4 gl_i-

1 

helJadonnae e dext1„ (}02 g ca:r1a
ccrof.oszfat., 1~11 natr.. camphor„ es 1 ghenn, 0.10 g podoph:ylin, O.QOl g 
:11T1nH1tn~ut; anyagtart.alomn1aJ.. 1 ,"'ÍI.\ chn. n1ui.. 

1.lenfo1„ f{<irol;) _,_\_rnliu, Budapest. 15% 1 Pan'l:alcrianat„ Dr .. Molnár Alfréd, Bu-
llH'lltl]ol. 15% kán1for és 10% methyl- dapest 
··~Zi:l lh~~--la t ta1 t[9n1ú .kenő-cs. l_)anarerlntheosan. Dr„ w.ander 1 t„ Bu-

.ll t11la110/,, Dr. \Vander it„ Budapest <lnprst 1 draz,sé = 0.25 g theobr,, 
J. !ahJ„: = 0.01 g 111e11thol, 0.01 g co- n.t~tr. ·saL és 0 025 ,g papaveiri.n. 
ca1n, 01 g borax„ Pastilli cocainf, Hazslinszky. St.eineI 

Jfer( uro-crénie. Ih. Ro.senbe1g Sán- OszkáJ, Budapest 
do1, Budapest. 3l:F1;i~ hi~·any~art~!fl- Pasti.!li Jodocasei~i„ Vajn.a József. 
n1u „sztL1a1·1usa\:a.skal1um es ghcer1n- Budapest. 
kenocs„ , . l_)erf-o.oen„ Zoltán Béla, Budapest Syr. 

j}J1~lusa_n„ D1. Baye1:·. e.s Tsa, Budapest.. ca,lcii lactop.hogphorici. 
~ Yl o_s1n Hg VP~J· u!·ete. " , Syr, ferri albumi1iati bromatus. Bayier 

Jf1,u1 a1noi1.. D1 Legrady l!...rzsebet, Bu- ~l\ntal, Budapes·t. 
.t..t~l;i1:est. . . . Sal Polybron1atus etferv.-Egger„ Dr„ 
1 1 

.\ atr1u1u ar scnicí!S'1f1n tnJec-tio-Eg- Egger Leó é.s Egger J., Buda.pe-::-.t. 
r1e1 .. l)I. r:gg-er ,;L:eo e,~ ~gger J., Bu- l{aJiu1n, natrium és ammo.niumbro-
dapcsL }:laroinfe,lc eros.seghe.n: l keni 1nidot tnrtahnaz, pezsgőkev.er-ékkel 
": 011\!fö, 0 .. 0010 es 0 020 g acid, arse- San.ouiferin Panacea rt, Bud'3:pest. I, 

.•„ lll!"'·C?~„ Ellxi1·jum f.err.i .albun1i.nati phospho-· 
·rt .\'at1 iuui k,a1~~odyl„ injectio-Egger„ ric. J kávéskanál = 5 n1'g. foszfor. 

J)r. Egoge1· I.eo, es Egger J., Budapest II Elixi1ilun fer1i albuminatJ arse-
1 ~c1n =~ O.Q5 e;~ 0.10 g k~kodyl. , nicosn!lli, n1i1.P 1 kl1\e~~k.anál = 1 n1g, 

_\ ( 1 1 onJas. Örkeny„ Szt-Lelek ·gyogs·- forto 2 mg .arRene.ssav. 
sz< r1·ar Budapest. Elixír„ vanadii Sauudo„ Dr llfolnár Alfréd, Buda-
<:onip pest 

\ ei ro1.:ru! Lahor-.g;\ á1 It., Budapest. Secoin„ Chinoin rt., 1Jjpest. Anya,roz-s-
.\ / 11 rio11. T)r \\.'"ander rt„ Budapest.. ké·szítn1é11y. 1 kcm (1 aa::npu.lla) vagy 

::\:1:1 lnnn1„ annnoniumb1om„ va;s-, 1 tnhl(•Ua Yag-~' 15 csenp =::::: 200 ute-
n<1tl'iun1.-. kaJejun1·- és rna.gnézium- 1us eo·vs-eg. 

\./·d\<-• rolo~zfút_ lartalnní szirup, Sedatin~~Dr Barta Endre. Erzsébet-
- cuiodon. I'\.aszi11-er Sándor, Buda- falva Syl'. calciii .bromati hypoph-0s-

11.r "i. J~1.1dun1hron1irl és calcium lac- phor. 1 evŐ'k.aná1: 1 .g po.JyihTom.só. 
1H:1111.lai1 ahnú tah)etták. Sedol. Hunnia .i:.r;\7 Ógysz.ertár, Budapest.. 

.'\ r 111O<11, SzHla ~· Be.Ja, Budapc.st. S.\ r. i'Jpa~nioly~i.n (To1volysin)„ Richite:r Ge-
r kolaf"~h~ poph. Pt broni. cn..Jc. comp. deon r.t., Budapest. 4%-{}s papaverin 

\ ('tlJ 0/111 ~ulla. ~fediehen1ia rt.. Bu- és 0.1%-os Tonogen oldat kombiná-
rl;i IH -..:! :-S11·upns h.rpopho~phorns po- ejója 1 kcn1-es ampullákban. 
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Species diureticae. L és II Dr. Egger 
Leó és Eggm J., Budapest. 

'lt Strychnosol .. Chemia-g;yár rt, Bu·· 
dapest. 

H Strychnotonin. Chinoin rt„ Ujpest. 
1 ampulla: 0 .. 05 g methildinátrium
mzenát, 0.001 g strychillin. hydrochL 
és 0.1 g illátiriumglyeer-of.nsz.fát i.soto
niás oldaiJb.am. - Strychnotonin B: 
1 amvulla növekvő és -csökkenő ada
.go1ásban: (l.05--0.15 g methyldinát
riumar.zenát, O . .OOD5--0(l025 g strych
aiin. 

Strychnotonin tablebták: 1 tabi.: 0.003 
kaJciummethylarn. és 0„0005 .strych„ 
nin. hydr-0chJ„ 

Sulfotin. Chinoin rt„ Uj~est i.5% kal 
su.lfo.guajacol., 5% spirit dil, o.01r-6 
n1e-nthol, 87„5% ,sirup. 

'lt Per kodyl. Dr .. Egger Leú és Egger 
J„., Budapest. 

tt Syr. ferri albuminati brom. e. natr„ 
ka/wdylic. Bayer Antal, Budapest. 

H Syr, ferri albuminati e„ arsen.. forte 
és 1nite Dióssy„ B-ayer AntaJ, Buda
pest. 

Syr. ferr·i albuminati e, phosphoro, 
Bayer Antal, Budapest. 

Syr. hypop/wsphit. comp.-Egger, DI' 
Eg.ger Leó és Egger J„ Buda.pest. 
Ka-1iun1hyp-ophosphi,t. 4.0.~~' natrium
hypoph <l.0%, tk.alciuml1ypoph. 1.0% 
acid.. hypoph. 2„Q%, fen. hypoph: 
3.'()%, i111angan. h'ypoph. 0 5% chinin 
0 .. 5%, Extr. nue. vr0m. 0:.2. 

'f"t· Tabletta.e Ferri protoxalnti e. ar se-
1io„ Di. Deér En.dre, Buda.pest. 

Tablett-ae guarariae comp„ D;r EggeI 
Leó és Egger J:, Buda;pe't. 

j·t Tablettae Nitroglycerini-Egger Dr„ 
Egger Leó és Eggier J„ Budapes,t. 1 
tabi: 0.-0005 ill. o.om g rnitro.g]yce.riu 

Tabulae polybromatae efferv.-Egger„ 
Dr. Egger Leó és Egge1 J „ Budapest. 
1 tabJ: 1 g kalium, natrium és amm·D·· 
nium br.omJd. 

Tabulaepolybromatae-Egger. Di. E,gger 
Leó és Eg.g.er· J. Bud&pest 1 tabl: 
1 g kevmt bróI11Só. 

Tablet,tae N ucleini Richter. Richter 
Gedeon rt, Budapest. 1 t.abl: 0.15 g 
nucleinsav.as natriu.ri:L. 

Tablettae Trvbromonal effervescens. 
Ra.danovics Testvéreik, Budapest.. 1 
tabl: 0.4, 4 g k.alium (l.4. g na.trinm 
bromid, 0,2 g ammoniumhrDmid és 
0.12 g veronai.. 

Tuvol. Frnnkl Anfal. Szeged. Ta1blet
tae uva.e u.rsi oompo,s. 

Tablettae veronali bromati efferves
oentes. D~. Egger Leó és Egger J, Bu
dapest. 

Theoclarin, Chinoin •t, Ujpest. 1 ta,bl. 
'= 005 g fol. digit. titr -natk megfele
löaldigiclarin és 0.25 g thoobr natr. 
s ' 

Thynwmalt Dr Haas Mikl6s, Buda„ 
pest. 

Thyreoidea-Richter. Richter Gedeon 
rt„ Budapest 1 tmbL: 05 friss pajzs-· 
:micr:i·gy. -

Tonocain. Richter Gedeon rt„ Buda
pest. 1 kcm amp: 0.00ilil8 g Tonogen 
és 0.02 ,g eueain 

Tonogen-Huprarenale. Ri,ch-ter Gedeon 
rt„ Budapest. A mel.1ékvese ható
anya.ga (adrnna:lin) 1:1000 oldatban .. 

Tonogen supr ar enale. Richter Gedeoill 
rt., Budapest. Mellékv<>Sekivona.t 
1 :1000 arányban, 0.5 chloreton és 0 7 
g nak chlorat. tarta1omma1. 

Tophosamin. Richter Gedeon rt„ Buda
pest. A phenyJehinolincarbon.sav nát
rium,sójánaik és hexa-methylent.etra
·minnak steril oldata 5 k·cm-es ampu.1-
lá;kba,n.. 

Tophosanyl. Richter Gedeon. Budapest. 
p,heny lchdnolincarh.ollJsa vais ná triurrt -
,sójának és 111-átrium s.alicyli.c„ steriJ 
oldata 5 kcm-es ampullákban. 

Troparin.. Ohin-0in rt., Budapest. 1 amp. 
0.04 g papaver'iu 'hydroch.1., 0. .. 0015 g 
novatropin (hon1a.tropinn1ethy ln,it
rát); 1 tabl: 0 .. 02 g papav>e.rü1 hydro„ 
chl és 0.0015 novatropin.. 

Ung. Ebaga ophtalmic. album és flav. 
Dr. Bayer Dezső és T,sa, Bud·apes1t 
Hy.drmgyrum praecip. albumot i!L. 
hy.dra.rgy·run1 oxyd. fJavum-0t ta1tal
n1azó kenőcs kü.lönhöző pei-c.entuá
cióhan. 

H Vas-Ar sotonin. Chinoin rt„ Ujpest. 
1 tabl: 0003 g kalciummethyiarsenát 
és Q.03 g ferr. hydr reductum 

t V aloral„ Szücs Bál, Budapest. Br<Jm, 
borneolisovale1ia11.át és Jecithin. 

Verobromal granul. efferv. Dr. Egge.r 
Leó és Eg:g-er J., Budapest. V eronal 
és drionin tarta]mú pezs-gő bróm.só 

Y ohist~in .. Ohinoin rt, Ujpest. 1 amp. 
Y. masc„: 0.02 g dinatriu.mmei:b.yl~ 
ar.zenát, 0.00'5 g yohim:bin„ '1ydr 
chlor, 0.000.5 g .stryclm hyclNeh,l„ 
1„0 g ho1mon m1a,scul. - 1 amp. Y .. 
femin.: mint előbb, esakhogy hor
mon femin.-t tartalmaz. - 1 tabL 
mia1scul. : 0.0005 g s;trychn.. hydT och~ , 
0.-003 .g yohimbin hydrochlor. 0.001 1' 
kalciun1methylar,s1enát és 1.0 .g hor
mon masc. - 1 tabl„ Y. feminc mint 
előbb, cs1akh.o.gy 0. 5 .g \hormon fe
min."t .tartalmaz. 

V értes-féle CuO labdacsok„ Bontha J e
nő, Buda.pe.s[,. Lásd II. 276. 

VértP,s-féle növénylabdacsok. Bontha 
J.enő, Bndapes.t 

V értes-féle vacsmész - szörp. Bontha 
Jenő, Budapest. 9.60 acid. hypophos
poro,s .. , 10.8 'Ím-rum oxyd, 120 aqu. 
naph- 180 cukor, 4 syr. cmryophyJ-„ 
lo 
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Vinum coca„ Viinum kolra-k-ola, "\linum 
cola e001durango. Vinum c-oca
cola-condurango (10 colae fruct .. to.s•t., 
5 oondur.an.gio c-01·t., 5 co1.ae folia 500 

V itarobin. Lamg J ó~sef, Budapest.. 

Külföldi készítmények 
A) Kézi e[1adáJshan szahadon kiis.zol

gá1tathatók 

A. b. e. Cakes„ Chem, pharm. Lab. 
z-ur Austiia, Wi-en, 

.LÍJcu.la„ Arculoson; lásd Peptoson. 
Aspirin náth.a.poT ~· Oxa-n„ (I. G. Far

benindu:s.tr.ie A. G„ Lev-errku1sen.) 5% as
pirint tartalmazó és n1enthae pd.p.
·ve1 il1atnsitott por. 

Ben.gné dragées (Dr„ Ben.gué Paris): 
1 dmföé = 0,02 meru!hoI, 0,1 natr .. bora
.cic. B„ dr,a@é·es cun1 coeaino: 1 drazsé 
= ú,02 111,enthoJ~ 0,1{) n-a.tr„ boracic és 
O,Oül cocain, n1ur .. 

Benguéliment (D.r. Bengué, PaCT:is): 
Menthol 12,0, oI. gaulföeriae 10,0, '1ano
li11. 1a1nhyd·r„ 10,ű, c~ra.e 1alba;e 

Brady-féle gyomorcscppelc. (Magen
t1opfen--BDady, früher l\fariazeHer 
Tropfen ge.n,annt) G. Brady Wien IQO 
.chinae Cü1it.., 10 cinnan1.on1i cort., 10 
anisi f1 uct.., 10 n1yrrha, 10 .sian.ta:li ligin., 
10 cala1ni rhiz., 10 g·enti-anae 1 ad., 10 
rhei ihiz., zedoa1iae J.hiz., 25-00 alkohol 
(90~{,), 3ü0 víz, 2800 ·s1zü1edékre, 40 g-os 
üveg.e1kbe. 

Brady-féle haslia.itó labdacsok. C.. 
Bra<ly, '\i\Tie,u„ 0„7:5 .extr. easc-a.ra:e spiiss„, 
0.'7fl f-olia. 1s,en'l11aie d·eres„, 0.25 ex·t:r. rhei, 
0.25 n1;<.'1'1ha„ 0.3 rad· ... gentiiannare, 0„05 
lign. ~antali 2ű pi•lulá,1.a. 

Bo.xbergers J(issingener Pille1i.. Box
ber.gel'G Hof Ap.othe;ke. B.ad Ki,s1sin,gen. 

Cascara-sagrada Pastillen Barber. 
Sagmda Barber.. Ap(}theke zum he1li
g-e.n Gei1s1t B•a:rber u„ 1-{os:n-er, Wi-en„ 
Cascrnr.a.-]1abd~ac..'óiok; l:ásd 270. old „ 

Casca1 ine (Le P1ince Paris): A cort. 
e.aseal\a<e ~:a.grada.e ható ,glycosdcdá,j1a.. 
C12H1005 

Cholelysin (L E. Strnschein G. m. b. 
H., Berlin): ~0-15 g· eunatrol (natr. 
olei:nic.), 3{) CB'8PP .ananás·zes1S1z1encia, 
-5 g via.lidail~ 1-0 g tinct vialürian1a;e. és 
aq. menfüae 200-ra. 
Crurin-hintőpor (Kalle & Co„, Biebo

ric.h a„ Rh.): 5(1.% chi·n·oLin·hi~mutrhoda
n,at tart8Jl1Illú hirntőpor-. 

Cycloform-paszta (I. G. Farbenin
dustr1e A. G., Leverikrnsen): 10% cyelo
form és hiam1amel1s.desZrtil1látumot tar
t.ailmaizó kenőcs. 

Darmol (L. Brady. Wien): 0.5 g 
phenolphtaJeinfao:falmú hashaji.ó tab
le!Jt,á!k. 

Dialon (Karl Engelhard, Frankfurt 
a/M), Dia.chyfon hiwtőpor. 

D-roserin (Dr. R & Dr. 0 Weil, 

Fmrnkfmt a/M. Extr. drasarae 1•otundi
f..ol. tarfolmú szirnp és t.abL..ttáik. A 
szi1 up ezenkivü·l 1.5 % kalciumot, 1 % 
bromot és 5% ext1I„ v.aleria;D.Ja1et is tar·-· 
taJ.n1iaz 

Elsa fluid (E. V. Feller, Stubica). 
900 spiL m·onmtic. Ph. Croat, 10 tinet. 
inyrrha,e, 10 tinct benzoes, 2 oL r-0sae, 
6 o•L cinnamoui, 6 oL >thyrrú, 6 oL oory
oph„ 6 oI cHri, 4 ol. foeniculi, 4 ol.. 
n1acidis·, 4 ol. l'av.a:n,durliaie, 4 al. bergam, 
1 üv .. 20 .g, 

Elsa pilula„ (E. V„ Feller, Stubica)„ 
Extr„ rhei p·iJulák. 

Eu-mictine (I~e Pri.nce). 1 kapszula= 
0.2 ;g :siantaJ-0'1, + 0~05 .g :Sralioli, + 0 05 g 
hexan1-eth3---I<enteit1 amin. 

Fluidcy.<tol„ (E. Tosse & Co, Ham
bu1·g·). E~i.::tr .. herhiari.ae é-s uv.a.e Ul"SÍ.. 

Gonocystol.. (E. Tosse & Go Ham
burg'). A s.a.ntalol tej.saveszteriét és ka
,v,a:kivor1'a-to.t tartalm.a:zó k.er.a1tinárlt pi
lua,~k. 

Guipsine„ (Le P1ince, Paris). A fa
g~·öuy (viscu1n al:bu.111) hari:óany.agait 
tarta·hnazza 

Hexac11stol. (I~. rrosis·e & Co, Ham
bur.g). .é\. foli.a bucco hatóanyagain.ak, 
a djosuheno.lnak és a diosm.in-nak hexa
n1eihytentetran1•i:nnia1l Yaló kom.bin;á
cój.a. 

Jo_qursal. (Dr G. Piorkovszky, Ber
lin. 

Kwizda-fluid. (Turista-fluid) .. (F. J 
K \Vizda., KoTneubur.g b. Wien). Jiáscl. 
IL 277 

Lini1nentu1n JJ!e1itholi comp. Bengué 
Já1sd Ben'gu,éJin1ent. 

Menthol dra,gée.s Benaué = lásd 
Ben.gué drazsé. 

M entopin: (Dr .. L österreieher, Ber
lin W. 35. ThymoJ, m€nth-0l és terpichin 
taTt.a·lmú inj.e-ctio. 

!rfoll-Seidlit'z por. (Kommanditgesell
sch.a.ft, A. Mo11, Wien). 

Naftogen tabletták. (E. Tosse & Co). 
Hydrogé.n<0zet.t rnaifrharl-tnnak eoots1avvail! 
va.Jó vegyü•lete. 

Norm.osal„ Saeh1siisehes Se1umweI"k 
A. G, Dl'esd!eJL Fizfuológj;ás konyhasó 
h·e,ly,et,t -r:DartailmazZia ,a viér ösisiz.e1s ion
j.aöt vizb.e.n oldh.rutó áJHapo.tban. 
(Straub). 

Oxurwl. (Dr. R & Dr. 0. Wei:l, Frnnk
furt ,a/M..) 01. chenopodii fa~talmú 
emulsio. Gelatin kapszulákban oL 
ri-ein1i~el tkom-bináJlv.a és 1k.enőes for
m1ábian. 

Panflavin-pasztillálr„ (L Ca..sella ·~ 
Co .. G. m h.. H. Fra.nkful'l. a/M). 

Pellwol„ (Kalle & Co., Bieberich 
a. Rh.) Bolus '11intőpor: 5% dia.cd;,lami
doazofoluol tartaJommal 

Peptozon (Arculozon). Chem. F abr. 
Arcul,a, Rost-0.c1k)_ G'.fogu.es supernxyd, 
aga;r~.agar, 111agnes u-st.a. 
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Pe1f/,amin 1 és II. (Chem. phaim. tát, 150 illJ&tr. tartaiát, 0 . .040% vas. 
La,b. der Jooormes Apot.hek H. 0. H„ 286% extractiv anyag 
Otta, StJL!tgmt). Uzara. (Uzara G. m. B. H. Melsun-

Pertus.sin. (E, Taeschner. Berlin). g·en): I~iquor: 4% ruzar-OJJ:, 46% aiLkohol„ 
75% syr. simp•ex, 25% tinct thyrn.i, 50 víz. Tahletták: 1 tabl. = 0.02 g 
0.2% oL Thymi. uzamn. 
Pűidae aperientes-Kleewein (S. E„ B) Cs"'k orvosi rnn<ldefae sw],gáHat-

Kl~e""eifil, Krems) : 100 pil. = 6 g „,,,.... fortliiatólk ki. 
ca.ra k:ivo;nait, 1 ,g podophylilin, 1 g A.ci-trin-comp. (I. G,. F.ar.benindustJ:ie: 
extrr„ 1hell:adonna.e, 6 ,g extr. rhei A„ G. LeverJrUJSen): Phe-nylchir101in-

Piluiae sec. Séjournet {Le Pr ince, carbnnsav.aethyJ-esrter és culchicin. 
Paris): 0.02 g '~arntonürt tarta.Jrnazó pi- Anorrhal (Zur Austria Wien): Ex~r. 
111lák. hama:1n-e1is, extr „ supr.arenale, sozoJO-

Pranatol. (C·he-m .. Fa.br „ A1 culu. l{.os- dol natrium, .alumnol és auaesthesin 
toek)„ Chlor-xy}e-,no,l (Sagr-0ta1I1), zine t•art1almú suppo:sitorül1k, lkenőc.s és hi,n-
oxyd„ calc. ca~b.„ fahéi·savaJdehyd. tőpor 
Pratargolkenőcs. (I. G. Farbealw'lm- Anusol (Goedecke & Co„ Leipzig): Al

faie A G„ Levelikusen). 10% pTo!argolt litólag bismut. oxyjodidmsorcinsul
és 3% cyc.J.ofomnot truitalma,zó rSe:bike- fon .. , zinc„ oxyd:ait., bail,s. peruv. tar.tal-
nőoo, rnú haie·morr:rhoida ,szuippozitoriák„ 

P.serhofer-féle hashajtó lab1a.csok. Argento-cystol (E. Tos.se &Co. Ham
(J. Pserhofe1, Wien). 2.0 extr .. f.rangu- bur.g): Ezüst.peptonat. 
l,a,e, 2 ex1tr„ rh-ei, 1sia·po és eXitr„ f,ar;ax·ac4 Arsen-Re.qenerin (Dr. R. & Dr. 0„ 
01 .g-os· piluLák. Weil, Fwnkfurt A M.): o.<)4% AnsfüJe-

Regenerin. (Dr & Dr. 0.. Weil, Frank- tin és lith„ k•a•kody•lic, 0.3% lecithin. 
fur.t 1a/M.): 0.3-% lec.ithi~ 0.6% vas és 0.6% vas, 0„1% ma.ngá.nta1~t:almú ké-
0„1% mra,g.ánta.ritaJmú 1.lffis1z.ít,mény. 81zítrné:ny. 

Regenerol (Apotheke zun:1 lieiligen 1 Arsicodyl (Le PTince, Pa.i is): 1 a-mp„ 
Geist, Wien): l tabl. = 3 .g a következő = 0.()5 g natr.. k•a.kodyl.. 
kevel"éikből: :Kal. •"iu•Ifu1ic. srcc. 10.'l) niatr Arsobromin (Bromanson) (Zur Aus
aoetioe. sicc„ Tua,tT. :ph-0~r.;.iPhoric. n.aitr., tria Wie.n): 1 tiabl. = 0.15 b1'01nsó + 
bicarhonic„ natr. sulfuric„ aa 15.0, :aatr. 0,001 ,g ar:sien, 
chJ.ovat. 55.0, n•utr .. cit.ric. eff. 25 . .0. Arsoferrin Tektolettes (Apotheke 

RhomnOl. (Le Prince, P\ri>1J. Acid zum heiligen Geist, Wien): 1 tabl. = 
nucleinicum és nucleophospLatok 0,003 g vas {glyeerofoszfát) + 0,0005& 

Ri.(Joform fagy1kenőcs„ (Dr„ A„ Ku- g a1:F1en = 1 CS·ep s-01.. wrsen Fowleri, 
tiak, Wi.e.n). Sa.grada-Bai ber lásd extr .. gentia,nae. 
Oasc:.ra S.&gmd.a. Arsojodin ( J oda.r son) (Zur Austr ia): 

Sipon szuppositoriák. (I G. Fm ben- 1 pi!. = 0,12 g Tuatr . .iodat + 0,001 g 
indus.tria A„ G„ Lever!ku1ren). 2 g súyú arsien. 
szerves jód"bi•smutvegyületet, cyclofor- Bismo_qenol (E. Tosse & Co. Ham
mo;t és trunnint t.ar.f1a.11m:az·Ó muppos!.- bu,r;g): ·Üxyhe,nz.aesav bli1s1mu1thyls~ár-
tóriák. rrmzékának l0%--0s ol1ajos emulziója. 

Skarlátvörös ketúics. (Kalle & Co. Bolucarbon (0 Brady, Wien): Bo
BLeberich .a. Rh)„ 8% .a·midoiazoitoluo-1- lus, benwniaphrt1ol és erurbo anim tab-
a.ZO..Jll!a;pht-01 tartia1l1mú 1kien·őc.s. l·ett.a al1alkban. 

Sklerolsyrup. (Dr. Fraenkel & Dr.. Bromarson, lá~d Arsobromin 
Landau, Be.r·lin). 200 11éiszb"en 30 r. extr Brom-Fersan (FeT·s,an Werke, Wien): 
dro1sieT1ae r-0tu:ndif-011., 1 r„ sriil1c, col1loi- 1 paszt = 0.5 .g f'.eriSJan ,ég 0,55 g natr„ 
daiJe 1és 170. r. \Syr. au1'!8..nt. briomid. 

Statim pa;lron (St Markus Apothe- Dispnon (Ch„ Ph. Lab .. zm Austria. 
kle, Wie.n). Wien): 1 tahl. = theob""om. n<rtr. ·salic„ 

SUlf)ersan. (Krnnen Ape>theke, Ber- 0,25, theob;rom na[,r .. acet. (),10, ei:ior. 
11.n). MeIJJIJhol:, eulmlyptus olaj, a.nti- quebracho 0,10 .g. 
febrin és a.nti'J)yrin tartalmú készít- Fellows Compomul Syrup Hypoplws• 
mény injekciós 0éfokra.. phites (Fellows Co„ Newyork): Hy-

Terpichin. (Dr .. L, O-esitei1Teic-her. Ber- pophos,p-horsav&s va;sat, chLnint, ·strych-
11n): O.Jajo.s 1S!be1il injelkció1s fo}y,adiék, n•jnt, k1alciumot„ m:a:ng.ánt, káil!iumot 
amely 15% a mon-0cy,k•liku.s t.e:ripen- tart.aJmazó isztrup. Mimden 3,75 .g szi
szénhydr-o,géinek.tőil me.gsz.aba.ditott tier- r111nhan 1 mg s1trychn'in vian. 
perntinoliajat, tov;ábbiá :an.a.e.srthesint, chi- Ferrocodile (Le Prince, P.aris): 1 pil. 
nini '*'- -0rl. olivaru1mot t.art.alm.az = 0.25 g f.err-0k:ak-0dylat. 

Urwedin-Strosch.ein. (I E. Stro- Ferricodile (Le Prince, Paris): 1 
schein Chem. Faibr .. G. m B. H„ Ber- awn. = 0,05 g fen>ik•akody1rut 
lin): 3694% nM.r. citmmt. 54.88% natr Guaiacose (I. G. Fmhenindu-..trie 
E011Üfát, 2 .. 5% krnnyha.só, 128% n.atr. aee- A .. G„ Lev·e7'kn&en): 7% kwliumsulfo-

- 327 

guajacoiiie.-t tfillitialmruzó folyékony, ste
ril, a~ohohn<mtes Somatose. 

Haemostan (Zm Austria, Wien): 1 
tabl.. = eXJh. hydras•t. ca.nad.. f·luid„ 
ex,tir„ giosisypii Gpiiss„, extr.. haIDlJaillliellidis 
sicc„ aa 0,05 ,g, chin'in, muriiatic .. 0,0167, 
pu1v. ;rad. hydriast 0,15 g„ 

Helfenber_qer Barulwurm - mittel 
(Ohenl. Fabr. He.Jfenberg b .. Drnsden): 
Exta,actum fili-ciJS maris és oL ricini ge
liati1n kiapszu~ában, 

J odarson, lásd Arsojo<lin. 
Jod-Fersan.. F;;r.sall Wml<e, Wien„ 

(}.1 g kali um j odat„a ümtalmazó Fer
oom.-pruszit111lák. 
Juvenin (I G. Farbentndustrie A G. 
Lever1kusen): 1 tabl = 1 amp. = 0,01 
g methylaJ.~sinisava1s Y ohimbin és 0,0005 
g m.ethyJ1airsd.llJ&ava.s &trychnin. 
Menthol-cooain dra·gées Bengué, lásd 
Be.ngu€-dr,a.~cs. 

Néo-Arsicodyl (Le Prince, Pari-s): 
D.in1at.riumm,e:thy1l:ans.e1na.t f;art.a1lm.ú pi
lu1áik ás <tmpu.11ák. J pi!. = 0,01 g, 
1 a.mp.. = 0,05 g 

Neo-Rho.m.nol. (Le P1ince, Pari5 J 
StTyühn:iu. ,nuol,eiuic. és n1ruir. k,a1kody
lic .tartalmú ampullák. 1 amp. = 0.001 
g ·stry.ohn. nucl. + 0.05 ruatr. kaikody L 

Nitrosoleran (E To·S•se & Co„ Ham
buvg): Va1ószínfr!.eg nat.r. nitrit phy
t;.oioJógiiás s.ó old:athan~ 0,02 é,..;; 0,04 g 
ta;r.talmú aim,pu•ll:ákba.n. 

Otal.qan (Sachs. Sernm wm ke A. G. 
Dresden): 5% pyriamidont ta;rt.alrnazó 
YÍz.mcllí·e1;,; glyc--e.rinold.at. 

Phosphofode tabletták (C. Brady, 
Wi•en): Foszfm-ewkoládé tabletták 

Prirnulatum fluidum (E. Tosse & Co„ 
Han1bur.g): Radix prin1ulae és radix 
viola•e odor\ruta.e kivo,nat.a. 

Pyocyanase (Siichsisch-es Serumwerk 
A. G„ Dresden): fuci!Lus pyocyanens 
kiv-ona.t. 

Rewhenhalli asthmapor és cigaretta 
(A. Schmtd. Au,gsburg): Grindelilt ro
busfa„ ellkaJy'J)tus, stramon„ rec., ben
we, kaL nitirtlc. keveréíke. 

Rhome (Zur Austria, Wien): 1 tabL 
= yohimblim mur .. 0,005, oolc. phosphor„ 
0,1, strychnin. mtr. (),002, pulv. zh:Lgi
he;ris 0,004, eLeosach. vanHJ. 0,02 .g„ 

Sirolin-R.oche (F .. Hoffmann-La Ro
che & Co„ Base}): 7,5% kalium sulJ'o
gu.aj:aioolic„ rbamtaJm.ú szb:up. 

Sulfosot-Roch.e (F.. Hoffmalldl-La 
Roche & Co„ ~l): 1 üveg szirup 15 g 
kal. .sulfokreosoticumot (= 10 g kreo
eo.t) t.artrulmoo. 

Tebecin Dostal (Biopharma G. mb„ 
H„ Wi-en): Emrulisd.Q t:ubBrculovaccim1ae. 

Trophil (Siichs. Serumwerke A. G .. , 
DDood,e.;n): Szie:rves kiaJcium_...,a11senve-
gyföet. 1 amp. = 0,015 g As. 

Vaginol (Zur Austria, Wien): Hyd
r:argy,r. oxy-0ya.n1ait., sozoj.odol ás .alum
n·ol t1a,rt•a,1'mú hüvely1kúpok 

Vas-Elarson (L G. Farbenindustrie 
A. G .. , Leverkus•en): 1 taM. = 0,5 mg 
ar.sen Ela'l'100n ,3J]1aiki·ábam + 0,03 .g fer
rum reducrt. 

Vesicurin (Zur Austria, Wien): 350 
,g S'7:.i•rup = 7,5 hex·am-e.thyl.entetramin, 
3.5 ruaitr .. s1ailic., 1.5 ex·tr„ val1eri1anae, 2„5 
g -extr .. he.xn,iiaroi:aie, 7.00 e:xrtT. UV18Je u.rsi, 
3.00 e:iotr. urtime„ 1 tab. = hexaroothy
lentetirrumin 0,25, na.tr. ,salic„ -0,05, extr„ 
v.aleri1anae 0,02 ext'l·. filui.d uvae u.r.si„ 
0,025, ext.r. fluid berni•a.r. 0,()25, 

Xyfal te.i (Siichs. Serumwerk A. G, 
Dresden): Kevés viru1Iens barkté:rium
fehérjét ta;J.·ta.!lmwzó s1ter1l t.ehén:tej, 



TÁRGYMUTATÓ. 

A tárgymutatóban - térkimélés végett - nincsen felvéve az anyadróg nevével azonos 
szógyökű hatóanyagok neve (Pl. abstnthiin. aconitin. adonidin stb.), továbbá a gyűjtőcim 
után betűsorrendben közölt készitmények (Pl. Collodii praeparata után a C. arnicae, 
C. benzoinatum stb.). A szöveg alfabetikus sorozata.iba nem foglalt s más oldalakon 
közölt, valamint a több helyen előíorduló készitmények címei ellenben itt is közölve vannak 

A., h. e Cakes 
Aaeheni jód-bróm kénesvíz 
Aacheni só 

II 325 

Abavit, e.sáv.ázó II. 

194 
197 
209 
10 AbelmüschTus moschatu.s (.se1nen) 

AbelmoschlLs·vÍz II 
Abelm-0su,szmag 

111 
10 

AbitlB balsamica (Frnser i) 
AJb.ri iSem.en 
Abrin toxalbumin 
Abrot'1.nolpasztillák 
Abrotani herba 
Ab111s p1ecatoriu~ 
Abrutüröm 
Absint.hii herba 
Absinth-likőr 
Abstracta 
Acacia 8enegal 
Acaeia ca t.ech u 
Aeaciae flor.es 
Acaciae germ. flore.s 
AcanthopelHs 
Acce.ssorikus t.ápany.agok 
Acetal 
Acetaldehyd 
Aceta m 1edicinalia 
Acetamid 
Acetanilid 

2, 4, 

Acetanilid inkompatibilitása 
Aee.t-eoo.ts:av kimuit- hugyban 
Acetextiracta 
Acetilén 
AcetLlénklorid 
Aeeti.l p. amidofenol 
Acetilf.enet.idin 
Acetilklorid 
Aootilszalicilsav 
Acetofenon 
Aceton 369, 
Ace:tio:n ki'll1uta:tá1s •hugy.bia:n 
Acetorrkloroform 
Acetphenetidin 
Acetum anglicum 
Acetum antise-pticum 
Acetu1n aromaticum Ba.illy 
A-ce.tum :aTomt1.tieum 
Aeetum ar omatic. odora t 
Aeetum bezo.ar.dicum 
Ac-etur._1 camphoratum 

12 
21 
21 

317 
10 
21 
10 

5, 'l, 10 
II 253 

80 
19 
15 

7 10 10: 30 
]() 

n 234 
483 
!19 
48 

il9, 483 
419, 480 

109 
578 
80 

483 
183 
419 

4lll, 483 
483 

419, !SS 
483 

42(), 485 
579 
483 
419 

48 
i8 
14 
48 
22 
48 
49 

..c\cetun1 cantharidatum 49 
Aeetum canthmidini 48 
Acetum caTboJ.isa.tum 48 
Acetum cairdiaeum 35, 48 
Aootum d1gitalis 49 
Aeetum fuma,le IL 126 
Aootum lavandulae 49 
Acetum lythargy.ri 123 
Acetum mylabridum 49 
Acetum odoratum II 22 
.'.\cetum odoriferum J\faliardi II 22 
Acetum rmntlliflcale 19 
Acetum quatuor la.t1onum 18 
~A...cetum rosae 49 
Acetum rutae 1!9 
Acetu111 sabadi:lla,e 49 
.i\cetum :sambuci !9 
Acetum sctUae 49 
Acetum sci,lliticum i9 
Acetum rubi idaei ·19 
Acetum ViHati 49 
.A.cetun1 vulnera,1 lun1 49 
AcéksiszolópoI IT 188 
Acél fű 35 
A·célpengék ti,sztí tás.a II 181 
.A„chiLlea millefo1illn1 ~ 

Acidolpcpsin 426 
Acidum aooticum 432, 484 
Acidum aceticum aromaticum 48 
A-cidum aceticum hi:sdilutum 50 
Acidum ·a.cet,icun1 drilutlliffi 5{) 
Acidum aceticumos mosóvizek II 22 
Acidum acetylo.,,;alicylicum 419, 483 
A,cidum amygdalicum 459, 487 
A'C'i-dum ·arseni·001sum i:nkon1p.atib. 109 
Acidum bcnzolicum 426, 484 
A.rcidum henzoieun1 inkompati.hilit 100 
Acidum henzoicumos mosdóviwk U 28 
Acidum boricum 151. 429, 477, 507 
Acidu1m boricum inkompatibi:litása 109 
A,ci.dum camphoricum 4fi2, 487 
Acidum carho]icum liquefaetum 51} 
A-e.irlum carbolicum inkompatib. 109 
.l\_.ci.dum carmjnicum P:8 
Aci.dum ch1loricun1 480 
Aci·dum chromicum 456, II 8 
Acidum cinn,amy.Jirenm 436, 4&5 
Acidum citricum i11kompatibilit 109 
~4-cidum citricumos mosdóvizek II. 24 
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Acidum d.e,.soxy.choJicum 4SO Ae:sculuiS hippo,caistanus 
Acidum cliaethylharbituricum 431 Aethm· 
Acidum formicicum M3 Aether inko.mpatibilitása 
Acidum ga11icum 442, 486 Aether aooticus 
Acidum glycerino-phosporic„ 442, 486 Aeth.er bromatus 
Acidum Halleri W Aether chloratus 
Acidum hydrobromicum 429, 477 Aefüer depuratus 
Acidum hydrnchloricum ·169 Aether és eszter illatanyagok 
A.cidum hydrochloricum dil. 50 Aether pini 1Sylv1estris 
Acidum hydrocyanicum 430 Aether sulfurlcus 
Acidum hydrosulfuwsum 453 Aethyl l Etil 
Acidum hypophos.ph01osum 445, 478 Af,ridol 
Aci.dum i1sovaJe1ianicum 4'73 Agaragar 
Acidum jodicum 447 A.garicin,sav 
Acidum kakodylicum 117 Ag.aricus albus 
Acidum nitricum 46 Agathodont szájvíz 
-~cidum nitricum 1obhanékony1sága 113 i\_ga.thiis dammara 
Acidum nucleinic. 467 Aggófű 
Acidum oleinicum 468 Agom.ensin 
Acidum picri'inicum LnkompatibiL 109 Agrária egérírtó 
A-cidum picronitricun1 473 Agrim-onia eupatoria (herba) 
A.eidum phenylaceticun1 4:37, 4S5 A.g.Iopyrum r.epens 
Acidum pho,sphoric 441, 478 Agyag. fehér 
Acidum pyrogallicum 420, 487 Agyfüggelék 
Acidun1 salicylicuni 4í0, 489 Agyvelő 
Acidum salicylic. inkompatibil, lű9 Airol 
Acidum sozojodolicum 431 Airolos .gaze 
Acidum sulfosalicylicum 471 Ajakírok 
Acidum sulfuricum -arom.aticun1 48 A;iakpirosító víz 
Acidu1n ,su]furicum dilutum 5ü Ajkfestőszerek 
Acidu.in sulfurJcu.m cun1 .spiritu 50 Ajonc 
Acidun1 .sulfuro.sum 452 Akácvirág, fehél' 
Acidum tannicum 35, 151, 489, II 8 Alrnaszárítók 
Acidum tannicum inkon1patib. 1.09 Akonin 
Acidum tarfaricum 151 Akonitin 
Acidum trichloracetic 4i3, 489 Akridin 
.Acitrin .con1p. 326 Akrole-in 
Achillea n1oschata 23 Aktiv immuni·zálás 

2íJ 
369 
109 
433 
433 

435, !85 
434, 485 

IL 12 
II 126 

434, 485 

II. 9. 
10 
10 
10 

n 75 
17 
33 

521 
II. 207 

2, 10 
19 
26 

ál9 
521 
427 
325 

II 30 
IL 38 
II 34 
II 89 

10 
393 
483 
'!83 
483 
483 
523 

Acloerblome-Vegale szájvíz II. 75 Alabástromkitt 
Ackernrnnn-féle táb,lázat 537 Alagútszárítók 

II. 195, 198 

Aeonjn 101 Alapur:in-créme 
Acönitinsav 22 Alba-krém, .s:replő ellen 
Aconitum napellus (tnbern) 4, 6, 7, 10 Album!nk~tt, , . 
Acorus caJamus l, 2, 13, II 5 Albummkoptak szmezesre 
Acryls.av 22 Albuminragaszt&k 
Actea racemos,a 15 Albumins~én 
Act.fare-puder II 37 AlchemiUa vuLgarhs (herba.) 
Actol 4~6 Aldehydammoniák 
Ac!olos gaz.é 325 Aldehyd-il!atanyagok 
Adagolt gyógy"zerek 241 AleurnTuat 
Ad.eps henzoat.us 2ü7 AlJ.en-Piper~Kimball-in:Sulin 
Adep!S lana.e (hydzosus) 36. 207 }\lfa-ren-dsz.eríí. 1szepa1át0Tok 
Arl.ep.' suillus 36 Alföldi baiuszpedrő 
Adi,antum cap111us .,lf'ne1-i1s 14 A.lga.roth pora 
Adinr;l II 91 Algophon 
-~dipinsav 483 Aliz.arin fapác 
Adipositas 518 Alizarintinták 
~i\don.ho; aestivaJis 10 A]j,odrun twb.L 
_1-\(lonis vernali~ 10 A-]iod.an, Aljothein 
Arlr.cnalin 42(), 319 Alkaliák 
A(ls·tri.ngen:s ti,nktnr.a 173 A.Jka1ikarbonátok 
Adsorhin tabletták II 319 Alkalikus anyagok 
Adsorboiax II 319 Alk,alikus gyógyítóvíz 
.~dszorpcio II. 14 A~ka1ikus 1szájvfz 
Adurol ·előhívó TI. ?:YI AJ-foali-muriatikus .gyógyitóvíz 
Aescrnldin 1, 20, 4~3 Alkaliszulfidok 

393 
n 32 
R 31 

IL 198 
n 223 
II 198 

37 
30 

483 
n. 12 
II 241 

520 
410. 411 

II 56 
423 
125 

II 158 
II. 146 
II 319 
II 321 

I 9 
II. 9 

108 
193 

IL 72 
wa 

II 9 
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Alkaloidatart,almú anyagok 108 .:\lumi·niun1 hydroxydaturn 
Alkaloidák 108 Aluminiumhidroxid 

420 
420 
476 
476 
36 

Alkaloidák inkompatib\litá.sa Hl7 .\luminium klorid 
Akanna-olaj, főzött 131 Alumíniumoxid 
Alkanna tinctoria (radix) 10, II 135 Aluminiumszili!kát 
Alkannin 483 _:\_luminiunuszulf-át 476 
Alkekengi fructus 10 Aluminiuruszulfhidrát 
Alkohol 369, II 110 Alumnol inkompatibilitása 
Alkohol aethylicUlS 433, 485 A.lumnolos gazé 

476 
1-09 
325 

Alkohol fajsúlytáblázat 5-03 Alurunolos gyapot 
Alkohol hígítása 504 Amalgamok fogtöméshez 
Alkohol megh. b01ba,n 548 Amandol 
A1'kohol methylicus 461, 488 ! Amanthol 
Al<l<ohoJ és Phenol iLkifanyagok lI U Amhrette 
Alkoho!Jal konzerválás II 255 Amhrettol 
Alkoholmentes üdítő italok IL 264 Ambra 
Alkoholos -kivonat.ok 76 Ambrafe-stvény 
Alkoholos lakkok II l'J9, 166 Arnbrafü 
Alk-oholtartaln1ú gyógyszerek 108 Am.e-norhoe-a 
Alkörmös bogyó 30 A1nerikai fogcseppek 
..t-\lkörmö1s szirup 139 _:\_n1erikai sütőpor 
Al1la6ch likőr II 2-54 1 ~.\n1erikai szájvizek 
Allenburys-food tápszer ll 243 Amidoanizol 
Allen Hayr Vigor II 61 Amidol előhívó 

329 
II. 223 

II 89 
II 87 
II 91 
II 87 

36, II. 6 
167 
33 

518 
125 

II. 228 
n 11, 73, '" 

421 
n 2'!Q 

Allii bulbus 11 Ami! lásd Amvl 
Allilalkohol 183 Ami.lnitrit. ' 422, 483 
Allilmustáre>la.i 33, 4:20, 481 Amilszalicilát 422 
Alloxan 483 Aminoazotoluol 48'3 
Allilizotiocianát 420 Arrnio>oecetsav 483 
AII.iljodid 483 An1inobenzoesav !Sil 
Alli!klorid 153 Arn inofenol JS3 
AI.Iilth1okarhanlid 4t!3 \1norni semen :J() 
Allinm cepa 15, II 133 Ammonia 111, 115, 4'22, 476 
Al1lium ,sativun1 11: Anin1onia pura liquida 115 
Allox.a,n 183, Il :l9 Ammoniacum ll 
Almabor . 11 2fll A1nn1oniaolda,tok fajisúlytáblúzafa 43" 
Aln1afa L P11us malus II_ 1:13 A.nnnoniun1acetátoldat f.ajs„ táhl. 505 
Almakvasz Il 268 1\1nn1oniun1 acetic. soluturn 115 
Aimond inixture rr1andulatejhez 7.2 \1nn1oniun1 b-enzoicnn1 sol 115 
Almola II 209 .\n1111·onium-bikarbonát 476 
.l\.lnus glutino.sa II 134 A„111n1oniu1n„bikarbonát-ka1ha111át 476 
Aloe capensis és válf.aiok 1' Annnonium bron1.atnn1 151 422 476 
„AJoe inko.mpa.tibilitása 1'.i9 .\__1nn1onium-b1omid '422' 476 
AJoiJn 483 ;\ u11noniu1n ca.rbonricu1n !2.~~ 476 
Alopecia .aerata Jl. 41 -\mn1onium chloratu1n 1~1, 423 47·6 
Alpes-i hajkenőcs f"I Dl ·\.1nn1,oniun1-fnszfát ' 475 
Alpesi hashajtó te.a !2 \.H1n1-oniu1n-hidroxj.rl 4:!2 
Alphalin 11 !11 \n11nouium jodatun1 -1-23, 4í6. JiJI 
Alpinia officinalis 18 -\n111ionium-karhonát t<!:l 
Alsidium hel1ninthocho1ton 10 \m1uonium-klorid -1-2~ 
Alsol ..f2ü \n1n1onium-ma.gnézh1111fo.,...;zfál lí6 
_t\.J-sol ·S'Ülutu1n 114 :\.nun011iu1n·-molybdát 416 
Alta..,pasztillák 11 il19 \n1n1oniu1n nitricun1 4Z:i. 476 
Altsonia scholari;s (co1 tex) 17 !\ nin1onium-roda.nát !2H. i-íG 
Al,tha.ea officinali;s (foJia, 1adix) 11 \n1n1onium pe!'frzulfái 176 

Althea re>SBa 
Altonai cseppek 

4, 5, 6, 7, 11 60, 254 -~:\n1ruouiumsók oldható.s. t<ihl '.l07 
22 A.·n1nH1niun1-r-;u]forvanat11111 4213 

Al ttuberkulin-Koch 
Alumen crudun1 
AJumen inko1npatibilitása 
Alumen usiu1n 
Aluminium 
Alum·~n~umaceiátos .gazé 
Alum11111um aceticun1 :s:olutun1 
AJun1inium a.cietiCü ta.rt.arieunt 

166 Arnni.onium-szulfBt -1-76 
525 .\1nn1oniun1-sz-11lfhidJ'ri.1 476 
151 :\ Jnpn ll ák l'"Dinago l<i "" ~:33 
109 Ampnllák eltartása 533 
449 Ampullák Jezá1ása 330 
476 Ampull :\ k me1n·ir'Er1Í 1 ása :,32 

3'25 :129 A.mpullék st<>rilizál·á.<a ;30 
111 '\mpulllik !ölté«€ 528 
42H .\ n1pn1Já7AÍS ;)26 
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'l ' . baJ I1 27 Amygdalae • "-HJnna , zsam 21 
Amygdalin !SiJ Anona squa1nosa 

476 Amylacetát 421. 483 .i\norganikus veg:yliletek 
Amylalkohol 369; 483 Anor.rhwl II 326 
' lb · t 121. 483 Anserinae herba 35 
~"-my, enzoa · h , bili' 2 7 15 Amylbutirát -!22, 483 Ant em1•s no · s , , 
Amylét.er 483 Anthemis tinctoria IL lll2 
Amylformiát 422, 183 Anthos folia 31 
Amvlklorid 183 Anthrachinonok 31 
.A..milni.f:rit inkon1patibilitiá.-&a .110 Anthranilsav 54~14 Amylvalerianát 4S3 Anthranilsav, metil u 

AmyJen, iso 483 Anthrasol IL 10 
AmYlenhidrát 122, 483 Anthriscus cerefolium 

2
1
9
v
1
° 

Am) lenlüdrát in!lrnmpal 110 Anthrophorok 
Amylium nitrnsum 42-2 Antidol II 319 
.!\.nlylof.ornios g1azé 3~5 A11tifebrin 419 
.\. ] 11 .. .\.nti!ehrin-!ab)dták 311 
. -m;v um a.íl9 Antimon 476 
_:\.:nry]un1 -con1posit~1n " 4~3, 4"i6 
Arnylun1 os i·a.gasztok II. 198 Antim-0n-0xikJ01itl -
Am dszalicilá t II 89, 91 Anti:mo'1,l>enlakl01 id •176 
.clcm}ris-!ajok 18 AnúimonpentaszuHid 424, 476 
.\mboceptorok 522 Antimo:ntr.iklolid 424, 476 
A.nacardii .sem.en ll Ant.imontriüxid 424, 476 
Anaoe>t-pa,sztHlák II 319 Antimorntriszulfid 476 
An·acyclus pyrethrnrn 31 Amt.imonkádiumtadmát 476 
.l\namirta cocculus i;- Antipyrin 151, 437, !'l8·1 
Ananas sativus 11 .A.ntipyr.in inkon1patiih1itá!sa 11() 
.!\.n.anászesszencia 11 262 Antipy1i1nkoffeinci,tTát 4.24 
~i\nanászpunes IT 258 _A„ntipyri\Ilszu-licilát 436 
_!\.n.atherin szájvíz II. 72 1 Antipy11num coffeino cit1icum 42·1 
Anaemia 521 Ant~py.rinum -salic~)icun1 584 
Anaemia ,elleni úllatg~: Og·:i„sze1 ek TI 273 Ant~rect~m II 319 
Anaesthesin 421 Antiscabm II 319 
Andira araroba 15 Ant~szept~kus E.~~, de C-ologne II 115 
.1.\ndropo.go,n 11, 19 Ant~sz.ept~·kll!s kotos~e~ek 325 
·\.neinone pulsaiilla 30 1 Ant~zept~.kus m-os!3-ov1z II. 3~44 A:nemone h·epn.tica 20 Ai1t~1Sz·ept~kUJS P8;J!ll'_-Os ::::~ 
Anefüol 11, 87, 433 Anl~szephkus szaJv1~ek ,I~ 72, 74, "' 
Anethi frnctu.s 11 Ant!""wphkus .szoMbmllafositok IL 125 
Anetholos •szájvizek n 71 AnhthyreoJodm. oebrns 51S 
.A.nethum graveolens Ll Ant1tox1n te.~.arucum 526 
Angelica (radix, semen) 2, 3, 4, 7, 11 !nugie.r-Zol1fil\ "'k ÍÍ ~~ 
Ang.eHkakrém {likö.r) II 253 .nUJso S'l.';Pposi mia 

33 -~ng'inapfüsztillák 2S6 Anyaleve.l 
Angol csud,\'bal;,sarn 169 !nyf\°"" II 3~ 
Angolkeseru 521, II 257 nr 0 , 84 Angolkór ellenes p01 188 Ap:ol ", 2 
A 1 1 bd k 260 A,p~:im .graveolens , 

ngo a, _ac.so " Ap11 s·emen 12 
Angol mezíllat I1 11~ Aphrodite-hajfestő IL 59 
Angoltapasz 330 Apodontosis-fogpaszta U 69 
Angol t.ea . 42 Apomorfin 424, "'l·f 
Angol i:v!'gkitt I1 196 Apomorfin inkompatibilitása 110 
Angolvoros !. Caput 11101 tum Apmorphinurn hydrochl 151 
An~?Bturae -oort-ex Jl Apozeme blanc 62 
Ani:l:n , 483 Apozeme genüanae 66 
Aml:nf!'S~kek lI 135 Apo·zeme laxativum 67 
An:hntn';ta~. . , . . . II 141, 144 Apozeme sudorfique 64 
An:lm v1~gozdeszhllac101a 3@ Apparaturák 418 
Amsaldehld 584 Appretmák II 152 
Anhsette-likőr II 253 Aprítás 3.11 
An~·~ 1stel1lat~ fructus 11 Apróbojtorjánfű 10 
AnIBl vuJgar1 f.ructus Jl '.A..prósás, ho1noki 14 
Aniool 421, 423, 484, 584 'Aolan 526 
Anisol, nitro 467, 488 Aqua aethiopica TI .,R 
An1sum vutJ,gare 2, 5 • .\qua amomi ::i-> 



Aqua an1ygdalaium 
Aqua amy.gdalarum <liluta 
Aqua anethi 
Aqu.a Anhaltina 
Aqua .aruisi de-stiJ.1ata 
Aqua ani:.si vulgaris 
Aqua anisi stellati 
Aqua antiephelidica 
Aqua antihy.sterica foetida 
Aqua a.;,ae foetidae 
Aqua aisae foet composita 
Aqua aurantii florum 
Aqua bal.sami copaivae 
Aqu.a bretulae crinal1s 
Aqua borica 
Aqua calcis 
Aqua calcis isaccha1ata 
Aqua cal.ami 
Aqua calcariae 
Aqua camphorat.a 
Aqua capillor Heidelbe1g 
Aqua carbolata 
Aqua carminativa cilnplex 
Aqua carn1in-a.ti va regia 
Aqua carvi 
Aqua cary.ophyll0Ju1n 
~l\.qua caBcarillae 
Aqua cephalica 
Aqua cera1sorun1 nig101u111 
Aqua cerefoiii 
Aqua ci.nnamomi 
Aqua 0inna111on1i s-pi1ituosa 
Aqua citri flav„ 
Aqua chan1on1i.J la.e c-0n1po.si ta 
Aqua chan1aedryos 
Aqua chlori inkon1paiibilitci~~a 
Aqua chlor-0forntiata 
Aqua chlo1·-0forn1ii 
Aqua eochleaiiae 
Aqu:a Co.Joniens-is 
Aqua coriandri 
Aqua cos1netica alba 
Aqua co1smetica e. glyce1.ino 
Aqua .cos1netica IfufeJandi 
Aqua cosmetica Sch.ihuls·zki 
Aqua cosmetica Walther 
Aqu.a -creosoti 
Aqua creisolica 
Aqu.a cumini 
Aqua .den-tif1. cun1 saloJ,o 
Aqua destiJlata 
Aqua dest. •sterillsata 
,,,_-'\qua foeniculi 
Aqua foetida Pr:ag;ens1s 
Aqua fontana 
Aq_ua fragorum 
Aqua G.oulardi 
Aqua hamamelidis 
Aqua ha;>,mostatica 
Aqua hyssopi 
Aqua Hungari-ca 
Aqua impertahs Ph. Jap 
Aqua junipe.ri 
Aqua Kumerfeld. cosni 
Aqua la.ctucae virosae 
Aqu·a lauroCer.a.-si 
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53 Aqua ]avandulae 52 
51 „:\.qua laxativa G5 
32 .A.qua majoranae 52 

156 Aqua matico 52 
~4 ~.\-qua matricariae herb. 52 
52 Aq ua melissae 52 
52 Aqua menthae cr1spae 52 

II. 25 Aqua menthae pi,peritae 55 
lGO Aqua merrthae pp .. spilit 56 
54 Aqua naphae 56 

54, 160 Aqua nicotian-ae Raden1acheri 55 
36 ~l\.q_ua opht.almica alba 12-6 
52 __ :\_qua ophtaln1ica adist.ringens 126 

II 46 Aqua ophtalmiea Beeri l26 
5! •'cqua ophtalnuca Conradi 126 
54 Aqua opht,aJmica coerulea 126 
54 Aqua ophtalmica Plenki '126 
52 L\qu.a ophta.Imica Rün1er.;::;hausen 113, 1~6 
54 Aqua orjgani a2 
?i4 :-'Lqua per1arun1 124 

II 4:, A_qun persicae :JO 
.;).i \qua petro.:.;·cliui 52, 55 
:>4 „A„qua phaga·edenica flava 126 
54 .A.qua phagaed(•11ica nig1a i26 
52 „'\q na pici$ J6 
52 .1:\qua pilnpin.e.llae dt>-s1 ;,4 
52 ~qua plumbica :S6 
5-1- .-r\qua plun1bi :-ivil ituo:-:a ;);) 
54 A.qua pulsgii 52 
52 _;\_qua quassiae R.ade1nach-e1i 55 
521 _'\.qua quercus Radeniacheri ;");) 
551 :\.qua regia 50 
52 Aqua r aphani 52 
54 A_qua r-osae 56 
52 1 t\qu.a rosa-e- benzoata II 23 

110 i i''Lqua rosmarini 52 
:)5 1 i\.qua 1 ubi idaei 56 
55 1 :\qua rutae 52 
56 ;\.qua salviae 52 

Il 112 f\.qua san1buci concentrata 36 
52 Aqua s-assafras 52 

H 38 Aqua sedativa Raspail 115 
lI 24 Aqua serpylli 52 
IT 23 Aqua tanaceti 52 
TT. 25 „:\qua tillae f.]ol.". co11cent1·.ata 56 
1T 23 Aqua turionum pini 56 

55 „'\qua. vaJe1·ianae 52 
55 Aqua vuln.erarta Hpirituosa 56 
52 _i\.qu-a vu1neraria Thedeni 49 

TI 75 .i\qn.ae arom.aticae 50, ;)2 
f'iJ, t73 Aquae arom.aticae c01ncent1. 53, 71 

51 Aquae ex olets 51 
55 Aquae aromat spi1ituosae 53., 54 

160 Aquariumkitt IT. 199 
50 Arabelfa hajreg,enerat01 IL 61 
56 Ar.achis semen l 2 
55 A„1·ab gummi 19 
55 Arab.gumn1is ra.ga.sztók II 194 

125 Arnbinsav 19 
52 A.rachi:s hypogaea 1-2 

159 Ara.nkaírtás Il 200 
126 Arnny 476 
fí2 Aranyér clle.n-e.s pOI 190-

H 25 Aranyfű 15 
55 Aranyklorid 476 
54 . .\. r any pec~étviasz IT: 196 

Ar anyrámrulakk 
Arany.tárgyak tisztító k•enőcse 
lu.anyvi:rág 
Ar·.a.nyoz.ás, galvanikus 
Aranyozá,g piJuláiknái 
Aranyozó folyadékok 
Arany·ozó paszta 
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II 160 A r,sani.1sa v 
Il l&; A.rsenpxoteofenin 

34 Arsenreg.erre1 in 
Il, 165 Arsentrioxid oldh .. Utbl. 

263 Atsimdyl 
II. 165 Ar so•brnmin 
IL 165 ArsofeNin Tcl:tolettes 

15 Ar.soj.a.din 
307, 

f184 
Il 321 
II 326 

.:\raro-ba depurata 
Albut.iD 
Arnbői „ 'Olása 
AroemailÚK 

35, 424, 484 Arsotonin 

506 
II 326 
II 32& 
II 326 
II 326 
II 321 

10 

Arcfájás e!Leui labdae.sok 
Arcf.ehéiítő paszta 
AJ-cfestő pálci•kák 
Ai cf.est őszere·k 
Arckrém, folyékony 
Arckrém, v,az;elín lanolinnal 
Aicmosó ecetek 
Arcmosó folyadékok 

II 21 Artemisia ab:rotanum 
II 38 Artemista ahsinthium 

271 Arten1i.sia dr:acunculus 
II 38 AJ-fomisia ma.ritima 
IL il9 Artemisia vuJgaris 
II 37 : Art.erioscler-o.sis 
II 38 Ar tereno 1 
IL 32 'Artin 
II. 22 'Arum es-culentum 
II. 22 ~~rvalin-Chinoin 

2, 7, 10 
17 
15 
12 

518 
519 

II 321 
12 

II 2íl7 
Arcmosó szalicil.s,avval 
Arcm-osó viwk 
Arcpirosító 
AI"chang.elica -offici:nalis 
.<\.r-etium lapp.a 

II 25 Aryllus myrisücae 
II 23, 24 Ar·zén 

22 
H6 
476 
204 
194 
495 
476 

A„1 ctostaphy.los uvae ursi 
~.\reca catechu (.sem.en) 
.-·\1.éka.dió 
„A.1<::k0Bn 
_:\_1 e.-,;in B.ay·e..r 
„:\.1 gcnto--cy•stol 
--~1 gen tolos 1g.az.é 
_'\..1gentu111 citricun1 
.\1g.entun1 coJloidale 
A„1ge.ntun1 .lacticun1 
A1gentum nitricu1n in'komp„ 
\.1gentun1 ;suifuricu.m 
A._1gentu1no~ haif·estők 
A1giUa 
A1í iradix 
A.1 is tol tnkomp.atibilitá1s.a 
Aüstolochia serpentaria (rad.) 
A1i:stopapír sizín-e·zése 
Ar kangyélika ITT''ökéi 
A1nea. 
,_.\rnica 1. Arnika 
.A.1 nicae flores 
Arnika fürdő 
A1 nika fogszappan 
~t\..rnika h.aj~enőolaj 
Ar·-nik·a hajm-osó 
Arnika ,szárítása 
Armold-féle acet-ecets,avpróba 
„A.rom.atic eascara 
Arom.atic -0zonLser 
Aromatikus cukor'Szeletkék 
Arnmatikus fürdő 
Aromattkus likőr 
Ar ornati.k:us szájvizek 
Aromás tinktura 
Aromás vizek Hlóolajokkal 
Aronis I'hizom,a 
Anak de Goa 
Artak punc.skivonat 
A-rquebnsade sebvíz 
Arrow·-root 
Arrow-csokoládé 

II 38 Arzénsa v 
11 Arzénes növényvéd-elmi szerek II 
12 A1zérnes viz 
35 Arzén1savol-dat f.ajsúlyt.áibl. 
12 _A.rz-énhidrogén 
12 ~l\.rzénrne-ntes légypapÍiü:S 

12, 424 Arzénpen !.a.klorid 
II 205 Arnénpentaszulfid 
II 326 _A„rzéntrioxid 

325 Arzéntriszulfid 
436 .1:\rzola-Chi.noin 
:135 Asa1rum europeum (1„adix) 
436 Asa foetida 
110 Asant 

436. 177 Aspara.gin 
II 58 Aspar agi tu1 iones 

36 , Asperula odor (herba) 
12 1 Aspidin 

110 ! Aspidosamin 
12 I Aspidospern1a qu.ebiacho 

II 223 1 Aspidium filix mas 
11 'j Aspirin 

Il 240 Aspirin ná thapor 
12 : A.ispi1inun1 effervescens 
12 ! Asth·enia 

194 Asthma 
IL 67 Asthmolysin 
IL 49 ;\,straga!Ls cr eticus 
IL 42 As•eptikus köt~zerek 

6, 7, 60 Aszalá< 
572 AsztmaeUenes ffütölők 
68 Atomsú,!ytáblárot 

II 126 Atrabilin 
II 247 Atracél gyökér 

194 Atr:acél. kerti 
II. 254 Atramenta chemiea 
II 72 Atropa bel,Jadonna 

168 A,tropamin 

II 203 
4i6 
476 
!76 
477 

II. 205 
7, 12 

12 
12 

11, 12, 3~c 
1:. 

12, II 135 
31 
31 
31 
18 

419, 483 
321 
280 

518. 521 
519 
319 
35 

322, 333 
11 266 
40, 1:87 

475 
519 
10 
13 

n 150 
13 
13 

584 51 Atropasav 
12 Atropin 

n 254 Atropin su1fmic 
Il 258 Aubepine 

561 Augisbur·gi .gyomoT·esszencia 
11, 12 Aummin, <Sárga 

281 Auraminos gazé 

13, 33, 34, 425, 484 
L51. 584 

II 87 
168 

II. 6 
325 



Amanti cmtex (flore;;) 
Aurruntiol 
Aureol hajfestő 
Auripig:mentes depilatoriurnok 
Aurora szépítővíz 
Australian salt 
Autan fertőtlenítés 
Autográf tinta 
Autókláv 

- 334 -

12 Balsami compositi 
II 87 Balsamum a.custicun1 
II. 62 BaJs.amum .ae.ru-gillis 
II. 63 Balsamum antarthriticu.m 
II. 23 Balsamum antirheumatic, 

II. j67 Balsamum auody11un1 
II. 201 BaJsamum :apoplecticun1 
II. 148 Bwlsa.m_.um arcaei 

418 Balsarr:num ar on1aticum 
II. 85 Balsamum Cel1ense Automata.szappan, fo-ly.ék-0ny 

Avena sativ.a {semen) 
Azoflavin, sárga 
AzosavfucJ1iBin 

Jf2, II. 133 Bail.samum CanadeuSB 
I1 6 Balsamum Ohironi• 

Axungia -JeJ:l:zoata 
Axung„.:i canina 
Axungia cati 
Axr,ngia ciconiae 
_._.\xungia lepori1s 
Axun.gia lupi 
Axungia porci 
A.xu-ngia ursina 
.,_'\.zulen 

11. 6 Balsan1um crinale 
2-07 Balsa.mum dig.esti,:un1 
36 Balsamum divi,nu1u 
36 Balsa1num en1bryonis 
36 Bal.san1u1n Fioravant'i 

20i- Balsamum F'1 ah111i 
36 Ba1lsan1un1 -gurju11icun1 

3G, ;)/;) B.aih.,.a.mum co11,t1~a heirni-a1H 
86 Balsarr1un1 Local'{_'11i 
13 Balsan1un1 niajale 
69 Bals11muru rnentlwli eomp 

202 
131 
217 
159 
225 
2'25 
218 
529 
159 
218 
12 

~29 
II 45 

1~3. 22~1 
ltl?i 
54 

160 
:!"29 
12 

2"'2.5 
2"19 
229 
:225 Áfonya. elixir 

Allati drógok a kozm ban II„ 6 Balsan1u111 111eth~·J :c-alycil. et 
4.fonyabogyó 
Afonyabor 
Allatgyógy:szer ek 
Allati szén 
Aldottfií 
Allítógyürü 
Almattan.ság 
An1s,Ji.kőr 
Anisn1a.g· 
Arongyöké1 
Árpa cukor 
Árpacsokol ádé 
Ar.pakása 
.ATvacsa-lánvir ág; 
Arv.ácsik.a 
Asvánvi anYaO'ok 
ÁsYán1rvizek ,.., 
4-\SvllinYví~sók 
Attet,-;ző sza11niuk~zeletkék 
.A.z:tatú~~ 

Babé1·fabngyó, B. leYél 
Ba.bhüvely 
Ba-honafű 
Bacilli 

11 260, 
n 

23 Jn.entholi 
2':il Balsan1un1 nucistae 
:?'i4 J3aJsamu1n ad 11erlliones 
3i Bal.san1un1 P<=1·uyianun1 
H' rlalsmnurn Postarnpiense 

24-iJ i Jialsan1un1 saxonicun1 
52L Dalsa1nun1 saponis liquid 

II. 254„ 2:3 :Sal-sa1nun1 sto1nachicurn 

j2.5 
22, :2j8 

11 I3aJsa.n1u1n styl'aci.s antipso1 ieun1 
10 Ba.Jsan1un1 sulfuris terebinth, 

2i!;) 
12 

1,)9 
:2-18 
:28.) 
21ti 
133 
2:2!) 
:Z29 
22g 

1X 
:m 

II 2tJ;) l3alsan1u1n Szapáryense 
'!84 Balsarr1uJn tcrf'lbinthinac eon1p. 

20 
1 

T1alsa?nun1 toluta11un1 
2111-}aJsatnuni universaJC' 
35 !-hd:-;an1u'n1 Ycfe1inari11111 

II. 9, 10 , Bal-sa1rn1m viI ide 
l~l7, BuJsarr1un1 Yifae }[offma.1111i 

192-19:1 i _H.al1~1an11111t \111iH·l'<ll' (:ün1n1·end 
29,1.;: Balzsa1nfla~1l'r:1n 

':"() l--1-a:l>z1„1a111 'ldo1 i o-1 l~ J.p 
Ba]zsan1 fJ.1hic11 y-f'P-1( 

~1 B~lzsnn1e·n1ulz]ók 
Rü Balzsn111fü 
B:l )1;indolin-fixn11 n1 

241i ~~:J:J naptisia. (1adixJ 
29! Baraekfa. 

lG~l 
2l'i 
1.ífl 
)_(j~J 

2n~ 

169 
1!i!i 

71 

;-J(I Baciil1i a1,genti coUoida1is 
Ba·cilli a.r·gen.t.i nitrici 
Bacilli .gelatinosi 
Bac.Hli gummosi 
Bacilli jodof.01 n1ii e. oleo 
Bac!l'1i olei cacao (elt<st) 
Bac:d1bJ~<;,en1.ua.zi.ó s,enz.i.hLl!izáJ:t 
Badep.·-Ba.deni víz 

294 ; ·B.n_,1 acl::rnagol.aj 
294, 295. Ral'danne-radix 

295 j B~1H~l1a .!1.)·ou1u1 !Hll a 
cacao 295 i Ba1itfehé1 

291, 293 'Ra:1 nH1nrit-konzp;, ii:ló 
;525 ! Ba1na viasztapa:-'.z, 

- 1:3 
]?-:~ 

TT 1; 

Ba~ 'l1in1e hajfestő 
BaJnócafü 

194 Ra1om.fipo1· sr.ú111~ asnknak 
II 60 Rai oskop 

34 11-a11os-0n1a-faiok 
Baiuszped1ők 
Bak fű 
Baktft1.iun1készítinények 
Bakt~r~u1nnk imniunjzálásra 
Bakter1umos egérírtó 
Ballota lanata 

II 55, 56 57 Ba1 yun1 (l, Bá1 inni) 
13 Baryun1 ca1 bonjcun1 

325 Ba1yum c'h·loratum 
524 Baryun1 nitricu1n 

BaJneu1n arsenicale 

II 2ú6 Baryu:in oxydatun1 
21; _Ba1) nn1 sulfuratnn1 

II 27;1 'Bn,;e-dnYi kó1 

1 [ 267 
~1 

:276 
226 
13 

Tf 
Il 

477. 11(1 
477 

42.5, 477 
425, 477 

425, fi7 
425. -i'i'7 

521 TI ;J 

335 

Basilici herba 13 Benzyl-ciia.nid 
Ba-ssorin 35 Benzyleugenol 
Bastill-0-fenyősz.irnp II 321 Benzyléter 
Batthyányi bajuszpedrő II 156 Benzylformiát 
Baume circassiense hajfestő II 61 Benzylklorid 
Baume du co:mmandeur de Parme 169 BenzylszaJkilát 
Bavaroise au café II 258 Benzylva-leria1ná..t 
Bavai"ois-e au cognac II 258 J Bera,neck-Tu:berkuliI1 
Bayer1ax II 319 i Bepárok>gtatás 

484 
II 91 

484 
426 
484 

Bay olaj 30 Berberin 
Bay-rum 242 Berberis vu]g (ibaccae) 13, 
Bazsar ózsavi1 ág 29 Berenil.~on W or_tley-f.éle 

II 91 
426, 484 

525 
34i, 353 

20, 484 
514, II 134 

II 137 
II 319 
II 87 

Bazsilikomfű 12 Berntv&s pasztrlla 
Bábafü 30 Berrgianrio~ 
Bábakalács 14 , Ber1g-an1ottolaj 
Bádogilakkok II 163 'Bergrnann-fogszappan 
Báránynyelvű.,fü 13 Berin·ger növényi h.ajfestője 
BáI.án~ yi1 vto;ító II 132 Ber kefeld-féle szűrő 4-07, 

24, II 18 
II 67 
II 60 

528, 532 
34 Bá1ánvü1ön1 10 Be1·kenye (veres) 

Bá1 iufil és C-a. oxs d oldh, tábl 507 Bernardi szájvize 
Bá1iun1hidr.oxid 477 Bertraimgyöké1, római 
Báriumsó.k 425 477 Be1zengőma.gfü 
Bá1.sonyvirág 19 II 132 Berzsenyfa 
BátoT,gyökér 31 Berzsen~'-Ír óténták 
Behens1av, hehen-olsav 584 Be-sór.-á.ss·al konzerválás 
Belladonna (folia) 1, 4 6 7 13 514 Besűrűsítés 
BeléndeklHYél ' ' ' ' 20 Besz.áirít.ás 
Be!Hdis hm ba 34 Beta.in 
B·e1'lier 1szim·eaJrciók zsíroknál ;)72 Betainklórhidrát 
Befüs perennis 31, 514 Betalyso1 
Benedekfű 14 Bc!oni~ae herba 
Benedfotine-likőr II 254 Bc;onkrtt 
Ben,gá,Jlűzek n 218 Bccula, verrucos'a (cortex) 
Ben-ge Il 123 B.~v~nos~r~k 
Bengue drngées n 325 B(ecsr coosz:;rlabdaesok 
Bengueliment (Benguebalzs,) 225 II 325 ~'i~r ,Jia:i:;afavia 
Benzaldehid cyanhydrtn 487 .;''ikalabfu . 
Benzin 369 Bekavar ellen1 szer 

Benzines lakkok 
Benzoegyanta (1·esina) 
Be11zoeolt::1,j 

BPlfé1 egűzők 
II 164 Bélfúvódá,s elleni szerek 

13• 83• II 5 Pálgörrcs e11eni ,szerek 
II 49 Ré,Jyegzőfostékek 

13, 426, 484, Il'. 8 rn.gnoni-a-f,ajok 
431 13-heng 

Benzoesiav 
B·enzoesav, -amido 
Benzoesavas amilesz~r 
Ben·zoesavas benziilesz~I 
Benzoesavas etiles·zter 
B.enzne.savas fa.g.gyú 
Benz·oesavas guajakol.eszter 
Benzoesa\'a1s ik1ötszerek 325, 
Benzoesavas n1etlJeszter 
Benzoesav.a.s púder, zsí.ros 
Benzoesavias szájvíz 
Benzokék 
Benzol 
Benzolszulf oklo1 id 
Benzophenon 
Benzosol 
Benzoyleg-0nhrmethyles,zter 
Benzoylklor1d 
Benzoylsz.ruperoxid 

421, 483 Bételdió 
426, 484 Bila.git-Chinoin 
433, 484 BUliMdgolyók ,színezése 

216 Bilini,só 
422 Bilirubin 

329, :130 Biliv,erdin 
461, 483 Bilmannoldat 

II 37 ~iocitin 
II 73 Biose 
II 6 Biotose 

3-09, 484 Birswlmalikőr 
484 Biwalmamag 
484 Ili rsalmanyálka 
442 Bis«m 
455 BLsmarck barna 
484 fü,smarck-féle gyermekpor 
484 fü,smogeno~ 

Benzy ]acetát 
Benzylalk-0hol 

426, 484, 
484, 

II 87 Bismoluol 
II 87 Bi,smurtilrum 1. Bizmut 

484 Bismutum Ben.zyJamin 
Benzy lbenzoát 
Benzy l.ci.nnamá t 

426, 484, II 89 fü,smut,a,my lumos gazé 
426, 487 Bismutos hajfostők 

II 72 
31 
32 
14 

II 141, 145 
II 268 

347 
"II 266 

484 
426 

II 10 
13 

II 194 
13, II 133 

lI 152 
269 
65 
18 

II 277 
II 276 
II 2i7 
II 273 
II 142 

14 
14 
12 

lI 321 
IL 120 

127 
38, 484 
38, 484 

582 
II 243 
II 240 
II 244 
II 254 

17 
128 
38 

II b 
190 

II 326 
II 321 

177 
325 

II 5~ 



Bismutum c.arhonicum 
BLzmutum coJJ.oidale 
Bismutum jodatum 
Bismutum nitricum 
Btsmutum oxydatum 
BiStmu.tum oxy-ehloratum 
Bismutum oxyjodatum 
Bismutum-oxyjodat subgallic 
Bismutum 1snbnitricum 
Bis1nutum suhsalic:yJic. 
Bismutum tlihromphenilic. 
Bitumen liquidu;m ru·b1un1 
Bivalytej 
Bizmut Jás-d Bismutun1 
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427 1 Borog1licerin 
421 i Bn1 oglieei·in-1anclink1 én1 
477 1 -Borok konzerválása 

II 267 
II 32 
II 267 

J2·i, 47'i :Bo1ok vizsgálata 
·127, 477 '.Bo1 os cuk-0r szeletkék 
428, 471 'Borostyán, földi 

·±2'7: Bnrostyánkő1 agasztó 
106, 427 i Bor o-styá~nkősa Y 

428 IBor-otváló (antiszt-pt.) 
·4'i8, 4841 Borotváló kr€111 

428 Borove-rtin 
133 !Borovicska 
541 iB01óka, nehé-z~zagú 

:Borókabogyó 

548 
II 248 

35 
II 196 

484 
:'.iza.ppan II 85 

II 63, 84 
443 

II 254 
32 

Bizmut.sók llO, 4i'i, II 91 Bor ókafao,]aj 
325 1B01 ókaiz 

!Bor-sajtó 

7, 21 
132 
162 
390 

23 

Bizmutoxij,odi-dos gazé 
Biztonsági rendszabálJ-ok 

.gy.árakban 
BJ.anc tl'Espagne 
Bbuc fix 
Blanc des porles 
B1iste1-kenőcs 
Blister liquide 
Blue Mass (Pill) 
B-odzavi1.ú..g, bodzabogJ ö 
Bogács-sáfrány 
Bo.gyók 1szárítása 
Bo.ito1 já11fű 
Bojtorjánrgy.ökér 
Boldogasszony palástia 
Dokúlfű 

248 iB01=smentale,·él 
II 38 'IB01smentalikőr 
II 6 .Bo1s1nentaviz 

II 38 iB01smentás pezsgőpor 
223, II 277 !Borszesz 36~), 43H, 503, 504, 

II 277 '1301sz~'l'i7.f'S fahé.iYíz 
214 :IJ01 Y i1 úg 

32. 11 184 1 _Gos>·•clin C:111,1j etc 
14 i G.otct-félt szú;iY iz 

7 :Bougie ~.ú]:·tút1~ízat 
10 iJ]o11onct d0 lá:.-tl: J<~xt1nit dp 
12 il3uucl_uet dc pe1ron 
lü ;Bcuqucts 
10 '11uurbona] 
lS :Bouva1 din 

II 254 
55 

189 
II 433 

55 
34 
29 

II 75 
293 

Boldo (folia) 
Bolhapusztítósze1 ek 
Boli 241, 
Boli .antliheun1atici 
Boli pur·gativi 
BolucaTibon 

158, II ~()0, 
252, II 27í, 

II 
II 
I.I 

280: 13out.en1arrl fogpa:-:zl-a 
280I Bovista (L) ropenlon) 
280 BoxbeT.ge1~.-; l{h;singe11e1 
277 IBóll'aX 
D2G l}{nax -oldh táhl. 

JI 220 
lI 9;; 
II 87 
II Si 
Il 67 

515 
PiJ.leu II 32;i 
152, 461, II 9 

. 509 
Bolus a1l!ba, 1a;rn1erna 
Bolusos ,g;a,zié 
Bon hon-ok 
Boniilax-cuk·or 
Bónis-f.éle kotró 
Bonneca.mp of n1aagbit,e.1 
Bora.go offlcinaU.s (herba) 
Bor a t.ed-Talcun1-po\\·de1 
Bo1 ax L Bó1 ax 
Bmboly.a (bogyó, fa) 
Borbetegségek 
Bor deauxi ,Jé 
BoTdói lé nikotinnal 

36 Bó1axos :.i1:1 11:.fü1dő 
3, 26 Bóraxos a1 cn1osók 

II 244, 246 i Dórnxos fogpor 
II il19 :Bó.1axo.s folttisztítószappan 
II 319 'l'Bóraxos g1lJ-·Ce1in 
II 227 Bórsav 151, 

13 if3ó1sMras kötszerek 
II 37 IBáirsavas szájYÍZ 

IDú1 savas trietileszter 
13, II 134 Bórvazelin 

553 Bö,r eJ,szarusodása 
II 200 Bőr kozmetikai hibái 
II 2\13 Bőr sz<>rkezete 

II 223 
II 24 
II 70 

II 190 
II 27 

429, 47i, 507 
329, 331 

II 73 
484 
216 

II 18 

Bordói por .&sehenbiandt-féle 
Bor.ecet 

2\10 Bőrappret.úrák 
II 250 Bőrntkák 

II 17 
II 3 

II 153 
II 17 

II 24, 25 Borj!akna:k ·való po1 
Bo11kőn1eghatározá<s 
Bo1kősav és vegyiiletei 
Borkősavas kötszerek 
B·o.rkrréme.s ilikőr 
Bor•neol 
Borneoiizovalerianát 
Bo 1JlJeo1s·zialiei1át 
Bornkessel-fúvólá:mpa 
Borny1l1aeetát 
Bcm1ylklor1d 
Bomyval 
Bowgató ;~es (tea) 
Bor-Olin 

II 280 Bőr.atkák ellen n1osdóvizek 
550 Bőrápolás II 17, 152 

II 7 484 Bő'riápofüál<;· ox~--2.'cne,"' 
326, 328, 330 Bőrcserzőszerek 

II 280 IBőrfostőszerek 
429, 484, II 87 Bőr fénymáza.k 

II 224 

429 BőT.gy.ó.gyáS'zati ~zappanok 
429 Bőr'kitt 

II 33, 37 
II 154 
II 85 

II 197 
530 Bőrkonzerválók 

II 87 Bőrkrémek 
484 Bő1u1.osó.por, pá1 i i'i 
429 Bőrpig.ni.entek 

41, II 319 Bőrszínű púder 

II 156 
II 152, 154. 155 

II 33 
II 5 18 

II 37 
II 155 II 319 Bőrtlnta, hidegen fényező 
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Bőrzsfa:ok II 152, 156 Calcatrippae flores 6, 13. 
Brady-féle gyom01csepp és Calci!lor II 321 

labdacsok lI 325 Calciolanofm m Fiaukó II 319 
Brandt-fél-e svájci labdacsok 2í~ Calciun1 J. KáJciun1 477 
Br a•sd;0a niligm 33 Calcium a1 senicosum 5 15 
Brayera anthelrninLica 21 Calciu1n bi-sulfuro-sun1 447 
Brazilinvörös 18 (~alcíu1n bromatuni 44i, 479, 515 
Brikettgépek 305 l:alcium cm bonic. nath ilű 
Brillansponceau II 6 Cafoinm ca.r:bonicnm pp 448, 479 
Brillantin II 51, 5;J Calcium chloratum 448, 479, 498 
Briketsajtoló gépek 3-05 Calciu111 chlo1at. ink·on1patib„ 110 
B10111 J. Bróm . (Jalciun1 cianandd .J-79 
B10111a1~ün II 326 Calciun1 c.itric. stb .. -0Jdása 148 
J3101ncalcosol II 3~1 Calciun1 cy1anatun1 430, 479 
Bro1nr1ia ±63, lI öi- ()alc::iun1 .glyc.erinphosp.horicun1 447 
B10111fer-san II 326 Cnlcium gil:'l·-cc1inoph. g1anul 280 
B101nidoldatok fajsúl~,tábl. ·±H7 Calciu1n hydroxy-dat-un1 477 
Bron1ido.k .oldh táblázata :-:iü7. Calciun1 h~ypophospho1·osun1 488, 4'79 
B1on1JccitJ1in-tabletták 317·, lI 3~1 C:uJcju111 jndatunt 448, 479 
B: on1oform 110, 429, t~-4 C.::aJcjun1 'lacticun1 448 
Il1 onz.lakkok II lüű, 1ti4 Calc.iun1 n1Dnos1accha1atum 448 
B1 onzpa ti na lI 139, 141) Cail cium ni tricum 47~ 
1110111 429, 477: Calcium lactophosph-oricun1 448 
ll1ón1ezüstpapír színezése II 2:?3 Ca.lcium odydatun1 449, 479, 507 
B1úrnhidrogén 429, ±77 (~alciu1n OxJ-·su.Jfuratu1n 117 
B1ó1nhid1ogénol-dat fa]súlytábla 4-~J;l · lia]ciun1 phosphoricun1 448 
Bró1nos gyóg:yítóvíz - l94 · Calcium sulfoguajacolic 470 
Bró1ns·av 477 (Ja]ciu1n sulfuraiun1 449, 479 
Bró111stirol !3ű, II TI '(~c_ilciu111 sulfu1 o-sun1 neutr. 449, 479 
Brómtea 42 C:1lciven II 321 
Brucin :i4, 484 i 1n lcoh1·omlecit.hin II 322 
B.runirozás iéznél II 13fl. 140 c~~-1,Jcoc:ithin- tabl. R.ichter II 319 
Bryonia dioica (rndix! 7, rn; 515 Ualendulae offic, (flores) 2, 4, 7, 14 
Bu cco folia 13 Califi,g 138 
I!ufo e-in81Qus 5J5 Cal.Jiotris fajok 30 
l~ulgúr(1·óz,sa)olaj :l3 Caln1ette-Tuberkulin 525 
Bunst::11-elen1ek t.ölié.sP II 23(} (Jalo1mel-Eba.ga II 322 
Burgo11yake111én;v-Jtő 11 Calomel inko111patibilit<ása 110 
Burgundi lé II ~00 Cafotoldat 582 
Bu1.gundi inustár II ~52 Cam.phor.a tnk-01np·a1tiibi!lli.táisa 110 
l3n1 O\\--oldat 44 (Jan1phora monobromata 451, 487 
Bu1 sae pasto1is he1 ba IB Ca111pechianae ,lj,gnu111 14, II a 
Buii1.alkoho1 ~84 Cananga odora.tia 25 
f)utilklorálhid1át 430, 48:i Canardum rostratun1 17 
Bútorf.oltok eltávo.Jítása II 181 Canruekte fumalos II 127 
Búimfénye.sítők II !ól Canellaolaj svnt•h II 89 
BútorpoJitmlakk II 16U Cane]Ja,e cmtex 14 
Butylve~gyűletek 485 Cannabis indfoa 14 
Butyrun1 antin1onii 424, 476 Cantharides 37 
Búzakeményítő 11 Cant.ha,ridfn 37, 487 
Búzavirág 17 Capcine kenőos Sztraka II 319 
Buzérgy•ökér 10, II 134 Capilli Veneris herba 7, 14 
Büdös cseresznye IS Capsicum annuun1 Ss fastimat 14 
Bürökfű és ma.g 16 Ca:r-'-iC'urrn-kenő-cs Szabady "" II 319 
Bütykösfű 331· Cap-..ella bur;sae p1ast!Oris" 13 
Byrolin II 31, 32 Ca1• ,ulae amy]acei>e 319 
B.~ 1 o.Jin haj festő II 59, C.aJ•:-'nlae ,gelatinosae 32-0 

i Capsu.lae gelatinosae jodoformii II 322 
Cacao (semen) 13, ?83, Capsulme Hydrastls Vajna II 3rn 
Cachoux m omatisées II 76 Cap.sulae Krnosoti Egger II 322 
Cacti ílores 13, 515 Caput rnorluum 38 
Cade>gel"Chinoin II 2S3 Carabelli-fogp.or II 69 
Caesalpina echinata 18 Carngh€n (Carmgheen) 14 128 
Calabar semen 13, 515 Car·bo 37 'rr g 
Ca.Jami rhizoma 3, 4, 7, 13 Carbo ani:malis tabl. Richter iI 319 
Calcarin Skoumal II 319 Canboacid-tahJ. Richter II 319 

22 
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Car bo-&éleség.ek 
Cm'hog.€1n :!ab:!. Detsinyi 
Oarbolax Richter 
Cwbop€psü1-tabl. füchte1 
Carbovent~Chinoin 
Car.damomi min„ fructus 
ca,rdol 

37 
II 319 
II 319 
II 319 
II 283 
14, 2:> 

11 
2, í 14 
14, 315 

Cardui benedicti hba 
Cardui 'iliariae sem. 
Car ex arenaria 
Caricis arena-riae rad. 
CaJlina acaulis (Tadix) 
Carn1en-créme 
Carminativa 
Carminum 
Camnauib,as1aV1as emteiiek 
Carn.aiub.avi:asz 
Caroha (folia) 
Carteria !acca 
Cartha:minvörö1s 

11 
,., 14 

í. 14 
II 2í 

171 
38 
36 
15 

14, fö 
21 
14 

2, 7, 14, II 132 
2, 4, í, 14 
33, II 89 

14 

Carthamus ttnctor.ius 
Cwun1 carvi (fructu.s) 
Carvacrol (carv-01, carvone) 
Ca1yophyJlatae radix 
CaryophyHen 12 

H Car yophy1li 
Cary-0phillon 
Casearadin laibd.acs Sűdy 
Cascara draigées 

II 87 
ll 31'! 

Cascaia sagrada 
C1Mcwa Sag.rada Past. Barber II 
Cascari1lae cortex 

318 
31 

325 
14 

Caiscarine le Prince 
Cascarin·tabJettáJk 
Casoi'dinpapír .szín·ezése 
Cassia acu tifoli.a 
Cassia ai11gustifolia 
Cas,sia Chinensis (cor tex) 
Cassia flstnla 
Ca.ssia lignea 
C.a;ssiaviTágo}aj synth. 
Ca,stania vesca ( vulgaris, 
Ca0s-t.o,reum 
Castoreum festvén·y 
Castox frbeo: 
C,astor-oil .mixtu1.e 
Ca.taplazma 
Oatechu 
Catg.>ut sterilizálása 
Cat.odon macr.ocephalus 

II 325 
318 

II 223 
33 
33 
16 
15 
16 

II 12 
dentata) 15 

38, II 6 
171 

38 
75 

333 
15, II 5 

324 
38 

515 Carurs1t1iicun1 HabJTuema rnni 
Cayenne .bors 14, II 251 

207 
II 111 
II 163 

333 
II 193, 194, 195 

17 
7, 15 

511 

Cearir · 
Cedr.u.sfa-víz 
Celluloidlakk 
Celiluloidpólyák 
Cementkittek 
Centaurea cyanus 
CentauTii herha 
Oentesimál ,skála 
Centrífug•áJk 
Cepae bulbu.s 
Cephaelis acuminata 
Cera alba(flava) 
Cera abo;r.ea 
Cera carnauba 

4()5, 4()8. 109 
15 
20 
38 

II 205 
15 

Ce1.aso1 un1 s ti pi 1f's 
Cerata 
Cer,atonia siliqua (f1 ucius) 
Cer-aturn aeruginis 
Cer.atum cetacei, albun1, i ubrun1 
Ceratum citai.nu.m (flavnn1) 

15 
202 
15 

2(}í 
~ffi 
20'i 
~Ji 
211 
207 
203 

Ce1 atum ad foniicUJlos 
Cera tum fuscum 
Ceratum Galffili 
Ceratum kiöntőg-ép 
Ceratum Jabia1e (a.d labia) 
Ce1 atum ad 1·nixta.ce-s 
Ce1atun1 n1yristicae 
Cer atum resinae pin1 
Ce1 atun1 r os.atrun 
Ceratum sinipJex 
Oeratum vi.ride 
Cére-brun1 
Cerefolii herba 
Cer eus glandif101 us 
Cerotinsav (cerin) 
Certan Bayer 
Cetaceun1 
Cetaceun1-te,i 
Ceifagg-yÚ-\ iasztapasz 
Cetila1kohol 
Cetin 
Cetone-moschus 
Cetra.ria is]a:ndica 
Cetrár,sav, ce·trarin 
Cev.adin 
Ceylonfahéjolaj synth 
Cé.rna. k.arbol.savas 
Chamberiand .szűrő 
Ch1a1m:aed:nr-0,'!l1 ih:efl'\ha 
Chamon1iJla i Olll'aila 
Chamomilla vulgaris 
r;hampaca. ~ 
Gharas 
Cl:..a1 L..a adhaesiva 
Charta fumalis 
1Cha:uta 1p1eirgian1e1Ilea 
Chia:rt1a s1in1aipi1f~ata 
Ch:a1rit1ae a:ntj·r1heu1n:a:t 

l 

207 
II 56 

2()8 
207 
208 
2()7 
0:07 
521 
15 
13 
38 

II 207 
88 

II 28 
2()7 

430, 484 
38 

lJ 87 
22 
22 
32 

II 12 
3U3 
521Í 
33 
-!:) 

6, Í, lj 
lT 8í 

11 
3!11 
II 
II 

„~-.~ ,,,,,_1 

Chi:;cr t.aie m:ed~ci1n.al1eis 334, 335. 

127 
2(!0 
335 
334 
1336 

20 Cha1tia.gena ipecacuaui:a 
Chatinin 
Oha10Tophy1l1ld_ hie,rba 
Chartreu.se 
Chelaxyth"·in 
Ch01io.do.niun1 n1a.ius (he.rba) 
Cheiloni:n J<..,riedmann 
,Che1niai sterilizálás 
Chenüpodiun1 ,a1nbLosi::ii<les 
Che1n:op.odium a11tih·eJln1:iD,ticum 
Cheirantia 
Oheiri flores 
Cheu :y·-tooth pa.sta 
Chewing ,gun1 
Ohiic b1a.julSiz.fo11n1,áU;ó 
China-fog.pasz!a 
China-hajkenőc~ 
Ch.jna--keserií 
Ohina-.Ji·kőr 
Chjna-pOmádé 
China.septolos gaze 

•>'" ,)i) 

15 
lI 254 

15 
15 

525 
532 

2, 15 
15 

II 8í 
35 

II 65. 67 
II 224 
II 55 
II 67 
II 52 
II 255 n 2;;5 
II 52 

326 
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Chinahéj-fogpoi 
Chinahéj hajkenőolaj 
Chinavasbor, 
Chinae cort.ex 
Chinae nodosae 1adix 
Chinae rhizoma 
Ohina.i vörös 
Chininbázis 
Ohininun1 

181, 

Chininum ferrocitricum 
Chininum sulfuri-c. 
Chininun1 tannicun1 
Chinocol Nagy 
Ohin-olin 
Chinolin-gazé 
a hino 8-0l--co1ldcrea111 
Chinoso.los fogpép 
Chinosolos fogpor 
Chinosol-puder 
Chino.solos szájvíz 
Chinosol szobarnat 
ChinoYin 
Chirata,e herba 
Chlor lásd K,Jór 

II 69 
II 49 

182, II 319 
15, II 5 

15 
Iá 

II 6 
II 9() 

453, 487 
453 
487 
453 

II 322 
III 9() 

326 
II 30 
II 65 
II 69 
II 36 
II 73 
II 125 

15 
15 

Chloralum camphorntum 125 
Chlornlum formarnidatum 454 
Chloraluru hydratum 110, 151 454, 487 
Chlor arnin ' 472 
Chlouít-0k 1obbané.konyság.a 112 
ChJ.01n1észfürdő 195 
Chlmolonn 369 454, 487 
Chl<H ufo1 n1iun1 camph-01.atuni 125 
c:holo1 ofor.n1ium od-0ntal,gicum 125 
Chlorofo1'n1iurn terebinthinatum 120 
Chlo1 osan II 242 
Ch lorxanthin 461 
Chlurn~ky-oMa~ 5() 
Choleh sin II 325 
Cholesforin (1 Ko1eszteiin) 36 487 
Cholin ' 12 
Cholsa' 456 487 
Chondru~ c.1ispu15 ' 14 
Clu istopholet-'PUncs II 267 
Cln on1-aco111a-Lohse II 59 
Chl'on1átuk l obbanékuuy,sága 112 
Chro111osot konzervá,Jó II 267 
Ch1 Ollllllll 4SO 
Ch1 ómt1·ioxid 456 II 8 
Cin ám-zselatin II 195 
Chr~y.saLJ:obin 15 
Oh1 yosofor111os gaze 326 
Clu yosphanol 31 
Chr~ santhenli he1ba 15 
Chm 14 
Cián\ e.g~· ii letek 
Cibet 

430, 477' 485 
II 87 
7, 15 (~icho1·,iu111 inObus (herba) 

Cickafark 
(~icutat· Yitosat> herba 
c;~garct t ac an tiaP.tlunaticae 
C1-ga1 l ttt." arspnica]es 
(_~i.11()]1-(~ li j 11 (_) i l1 
Cjkó1 ia 
C·i.HH_•t 
Ci1nexin-l,öclie1 e1 

23 
16 
40 
40 

II 207 
15 
15 

IT 207 

Cimicifugae radix 
Cimkelakkok 
Cinrkerag.asztók 
Cinae flores 
Cinchonafajok 
Cinchonridin, ciuehonin 
Cinci f,lores 
Cineol 
Cinfű 
Ci1rk (,1. Zincum) 
Cinkhádog.formsztó 
Cinkfehér 
Cinkhintőp01 
Cönkkel való bevonás 
C.in·n1am-eirn 
Cinnamila1dehid 
Cinnamol 

15 
II 161, 163 

II 194, 199 
16 
15 

483 
J4 
16 
18 

474, 484 
II 195 

lI 6 
187 

II 166 
12, 426, II 87 

436, 485 :r; ~7 
]6, 2.14 

16 
11 107 

Cinna.mon1um1 cey l.an, cJ.rt~x 
Cinnan1yle-0cr<in 
Cipőtalpkonzc1·váló 

'.~ :.! 
43(), 484 lI 87 

II 262 
23 

485 
II 252 

189 
II 201 

485 II 87 
11 

II 6 
16 

Ciprus, kerti 
Citml 
Citr omesszencia 
Citromfű 
Ci tr omsa;v 
Citromos li1nonádépor 
Cit10111os pezsgőpor 
Citrnmpudding 
Citxonellal 
CitioneHao,Jaj 
Cit1·oniinsár.g.a 
Citru1-Ius colocynthis 
Citrus b.ig.ar.dia 
Citvárgyökér 
Citvárma.g 
Claviceps purpurea 
Clematite 
Cl-ym;éne 
Cnicus henedictus 
Coca fogpaszta 
Cocae fo!ia 

12 II 5 
36 
16 
33 

II 87 
II 87 

14 
II 67 

Cocain 16, 11-0, 151, 455, 
16 

487 
329 
16 

Cocaiinos gy13,)J>Ot 
CoccuJi indici 1seanen 
Co0cu.lus palmatus 
Coccionclla 
Coccionel•l.a-tinktur a 
Coccus cacti 
Cochenille 

16 
38, II 16 

172 II 73 
38 

38 II 16 
Coehlearia officina:lis, 
Codeinu1n 

(herba) 16 
462 
487 
519 
16 

C·odein h). tl1 och lnT 
Codrenin 
Coffea aI abiea (sen1en) 
Coffednum 16, 19, 5füí 
Coffeinum citricum 455, 487 

280 
455 
450 

Coffcin citricu111 effervesc 
Ooffeinun1 natrium-benzoicum 
Coffeinum na-trium:.sa1icyl 
Cngnacaroma (fine) II 257 

21 
7, 16 

38 
221 II 3-0, 31 

II 322 
336, 337, 338, 33~ 

Co]a acun1inata 
OoJchicurn au1nm1naI1e 
Co!oothar 
Co-1 dcr e:an1 
Collargol-Eba.ga 
Col Jen1p Ja.stra 



Collodil praeparata 
Co1lo•dium 
CoJJodium inkomp .. 
CoUoxylin 
Colocynthidis fructus 
Colombo radix 
Co!ophonium 
Colorogéne-Dupaint 
Coluitrin-Fr.eund 
Colunihamin 
Colu.mbariae herba 
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561 01 eme Sin1on 
56 Creme de vanill-e 

110 Ü,reme v.a.seline a la I 080 
56 ! O.r-emor tairt.ari 
16 Cr.eosotal 
16 Creosotum carbonicnrm 
il5 Creosotum mixtum 

II 59 Creta praepamta 
519 Crinicol hajfostő 
16 Crinin-Funke 

II 32 
II 260 
II 33 

449 
456 
456 
126 

36 
II 59 
II 59 

II 319 
ÜO!llyTium a;dS"tringen's lute-un1 
Coma diabeticun1 

35 Cristo1ax-Wander 
126 Croein 

2
520

1
:; Croci .sti,gmata 
u ()rocus stativus 

23 Crnton eluteria 

II 6 
16 

Comedones 
Com·miphora aby.S1S1inoa 
Comochr-ome. 

2, 3, 4, 16 II 6, 133 
14 

Compoun.d poude1 of 
Oonchae praeparatae 
Coilldys-Fluid 

JI 39 C10t-0n Jacci!erus 
almonds 72 Croton tiglium (semen) 

37 Crurin ·hintőpoI 
IT 290 Cubehae fructus 

21 
16 

II 325 
17 

II 30 
17 
17 

II 87 

Co.nfectio piperis 
Conf.ectio rosae Gallicae 
Confectto senna.e-
Con·go-bar na 
Conhydrin 
Conifern-sp1it 
Coniin 
Conium macula-tu1n (he1 ha) 
Con,serva ta:marindi 
Conserva 
Conso1 
Conso.lida·e majoo is rad. 
Consolidae minoris herba 
Contratussin-Bayer A 
Conv.al1am.ari.n 
c.nnvalJariae flo1„ 
Co.nvu,Jvulin 
Conv-olvulus scamoniun1 
Copaifera fajok 
Copal 
001-.alllium I ubrrun1 

161 Cucun1ber coldcrea.n1 
161 Cucu1nis sa ti vu s (sernen) 
162 Cucurbit;ae sen1en 

II 6 Cui.r de Russ.ie 
16 Cukor-c-0uleur 

II 126 Cukordrazsék 
·J87 Cukorfőzés 

i, 16 Cukorhab 
162 Cukorkák fémmel bevonása 

47, 161 Cukorkulőr-tinktma 
24'!
34

' Cukor1neghatározás borhan 
: Cukn11neghatá,r.ozás tejben 

II 254 
II 270 
II 244 

::;Hs 
11 273 

178 

34: Cukor n1ennyi.ségi kimutatúl"'::t 
70, II 319 húgyban ;,74 

16 i Cukorsze.letkék 28~ II ~41 :2JC :.'!-IS 
i, lG 'Cukortáhlázat Berband-féle '112 

20 1 Cukrászati ,készitn1én:ve·k II 244 
32, Cuki os fogpaszt-ák · II 67 
12 Cuki os n1észviz 54 
16 Cu1nari.11 12, 22, J5i, 48í, II .Sí 
37 Cunlinu1n CJ nlinun1 (frnctus) l'i 

Corian·der-víz 
Coriandrum sativun1 
Cor ium (irha) 

11 111. Cuprein 457, l8i 
(lruct) 2, 4 i,16,Cupri (-o) lásd Kupri 

II ~ CuJH um aceto ""'senic-0sum 
9, 38. Cup111111 chlo1atu1n Cornu cervi tornatun1 

Corpus ·ad collemplastia 
Corpus Juteum 
C-0rro.sol-·Egger 
Corypha cerifet a 
Cos1metiques fixateurs 
Costus 
Cotarninun1 hydrohcl'°ricun1 
Coto chrytocaria (cortex) 
Cotonolaj 
Cou·marin l Kumarin 
Cradi.n 
Cr.atégirne 
Crayons anúimi,grai.nes 
Or:,ayüns ar-omati.sées 
-C1·eme au lait <les violettes 
Cren1e céleste (kézieLa,dásra) 
Crerne de Gcmaye] 
Creme ina1terable 
Creme Iris 
Creme de N oisette 
Creme de menthe 
Creme de rnenthe Pss. che 

336 Cu·p1u 111 oxyc11ait urn 
II ~~~ Cup1u111 sulfuricu1n 

Cuprun1os hajf Pstő-k 
15 Curacao Jikd.r 

II 56 Cu1cu1na Ionga (1hizon1a) 
II 91 Cu1cu1na ze.doaria 

456, 4~~ Curry powder 
II 11 Cuspar ia officínalis 

Cuspal'ol 
14 

II 87 
II 127 
II 122 
II 27 

C)an (!. Cián) 
C~/anec~t.sav 
(;J·anezüst (1. Ez,ii.stcian].d) 
Cyani f.]01 es 
Cy.anin színan„,,.-·11g 
Cycloform 
Cydonia hajcréme 

.45·1 
480 

457, !81 
458, 481 

II 59 
II 25;; 

17 
36 

II 251 
11 
lJ 

221, 2.qo 
II 32 
II 33 
II 27 
II 27 

II 254 

17 i, 4tl;~ 
4% 
477 

6. '7, ] 'i' 
3ö 

II 3'.!ii 
II 5G 

17 
128 

Cydonia vulgaris (sernen) 
Oydonia nyálka és kicsapószer€ 
Cylindri lásd Pa.st.illi 

II 30 
Cy.!iindri hydr argyri bichforati 
Cymhopo·gon vir.ginianum 

31S 
25 

3ll 

3ii: Davil.acseppek 
16 ' Ileákflastrom 

, , 17 Decantatio 

1G7 
.lll -...,..-, 

()y1nol 
CJ.·nnam"j'-lcocair~ 
Cynoha·sti fructus 

17 11ecimál skála 
30 Decocta 

Cynoglossu1m offi-cinale (he1 ba) 
Csaba ire 

35, II 132 'Decocta antisypMlitica 
11 43 · Decoction bark 

"'° ;}1.t 

59, 61, 62 63 
63 

62, 63 
61 
47 

Csalán 
Csalán-hajszesz (Kreo !sebi) 
Os~pág~rak , 
Császárcuko1 s1_,eletkek 
CsásZiárfűszerkever-ék 
Császá1 g~'-ökér 
CsászáI1abdaesok 
Csházó folyadékok 
Csá,-c'1zó sze-rek ma,gvakhoz 
Csecse111 őtápsze1 ek 
CsC'ppek súlytáblázat·a 
Cs( i esznJ. ef.ogpa.szta 
c::se1 esz11;\·-elikő1 

243 l)ecocto-infusum 
II 247 Decoctum 
Ti 251 Decoctum althaeae 60, 

:20 Decoctum ace-tosellae comp. 
2'.:i9, :::.·t5 I}ecoctun1 acaciae corti-cis 

11 13:1 Decoctun1 agropyri 

62, 64, 66 
62 
62 
62 
62 11 2fl9 l)ecoctun1 album Sy.denhami 

[ I :;~ i Dccoctun1 aloes oo,mp„ 
133 154 11ecoctum aperitivum cum rheo 

Il *ií Deeoctun1 a venae 

62 
42 
62 

ll 2.18 Oecoctmn columbae 
19 Decoctun1 carragen 

61 
61 

35, 151, 48'i' 11 S Decoctum -cetrariae 
(~~e1 gu ba0s 
Cse1 saY 61, 

60, 61, 
comp 

63 
62 
62 
62 

c~('l szörnö1 ice, sál ga 
Cse1 zés 
Csigák í1 tása 
CsiIJagánisn1ag 
CsjlJa.gkompoziciók 
Csillnpító lahdacs.ok 
CsilJapítórm1 gyern1ekPknf'k 
Csikorka:fű 
Csipkebogyó 

Il 133 Decoctum chinae 
II 14 Dccoctum condw:ango 

Jl 2(1ll l}ecoctum co~rnu ce1vi 
11 Decoctum ,gossypii 

II j16 Decoctun1 graminis 
2:70 Decoctu.rJ:1 g1 anati comp„ 
l ~) üecoctun1 fran.gulae 
19 Decoctun1 ,gua.jaci 

7 De-coctun1 haen1atoxyli 
3 f)ecoctun1 }1ordei 

l l 169 : t).ecoctum ispa.ghu1lae 

62 
62 
63 
61 
62 
62 

Csiraképe,sség n1agYak11ál 
CsíRzolás szappanoknál 
Csodabnlzsan1 1B3 ' Decoctu:m lichenis i<Blandiei 

61, 62 
62 

61, 62 
60, 67 

62 
Csor1afl a 8tr on1 
(J.sokoládé 
Csokoládé d1az.sék 
Csokoládé likőr 
Csokoláclépaszták 
c.sokoládépuddin.g 
c.<;oko1ádé viiz,s1g·á1la 1a 
Cs.01norikafű 
Osont sz.ín ez.és e 
Csontlágyulás 
Csontszén 
Csó-rn1ány 
Csőka.sszia. 
Csőrögefűz 
Csudabalzsan1 

284, 
TT 270, 

TI 

313 Decoctun1 lini 
562 Decoctum oryzae 
273 Decoctum Pollini 
256 Decoctum punicae granati 
284 Deeoctum .sarsapa-1 i;llae mitius 

II 251 Decoctum senegae 61, 
560 Deeoctum speeiie:ruan peeti00.·1a:l. 
16 D,e.coctum sappa.n 

IJ 137 Decoctum 1sar1saparillae 
519 Decoctum sudatorium 

37 Decoctum contJTa taeniam 
i I li.i'3 Decoctun1 uvae ursi 

15 Decoctum uvae ursi ccmcentr. 
,;2 Decoctum Zittmanni 

133 Deflegmátor 

63 
63 
63 
63 
64 
63 
63 
64 
63 

Csukamájolaj 130. 132 11 
e_;sukain1ájo.Jaj vita.n1intartaln1.a IT 
Csul!·g.atott 111-éz 

i30 De-gr.as.in 
236 „De jó"-Chinoin 
;)66 Dekantálás 
~·25 l1Hlphinium consoiida 
116 Delphinium staphis&gria 

40 Dendl'in AveTh&rius-.féle 

61, 64 
64 

60, 63 
363, 364, 383 

518 
II 319 

373 
13, 14 Csúwllenes ba]zsan1 

Csú'Ze:l]ene-s he.d-O,rzsö·1ő 
c,sú.z.ellenes tea 
CsüUeng 

Dajkapor 
Dakililoldat 
Dalfüof-fé'le soványító tea 
Dammar.a.e resina 
Damnrariakk 
Dandruf Cure hajn1of.\Ó 
D.aphne n1ezereum 
Daráilógéo 
Darmol-Brady 
Tiatur a stramonium 
Daucus carota (fructus) 

20. Il lil4 Dentalin 

1&9 
583 

II 78 
17 

II 163. 164 
II 46 

23 
344 
325 

;;4 

341, 342, 
II 

17 

Dentol fogpaszta 
Dentol-tinktura 
Depilatoria 
Depon-Höehst 
Dercefű~gy,öikér 
Der.icin 
Derm1afürine-Ka tona 
Dermatol 
Dermedesi pont 
DermatoJó,giai készítn1. 
Desa.g.gregátor-0k 
DesintegrátoTok 

34 
II 202 
II 65 
II 66 
II 74 
II 63 

II 209 
32 

430 
II 319, 322 

110, 428 
571 

II 3 
343, 348 

343 
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355, 357 
51, 473 

359, 360,361,362 

Desztillálás (frakcionált) 
Desztillált víz 
Deszti.Jláló és rektifik 
Dextrin 
D.extninenyvek 
Dex.tr-tnes ragasztók 
Dextr olichenin 
D.ezinficiálás 
D.ezoxiehó1sav 
Démutkafű 
Diabetes 
Diacetylmo.rfin 
Diachylon hintőpor 
Dialy.sata 
Dia.gryddum 
Dialon-Engelhaird 
D.ialysi.s 
Diamin-fekete és kék 
Dianthine 
DLaphterines gazé 
Dicotoin 

485, 128 
II 194 

IJ 191, 192 
22 

II 285 
43() 

33 
52-0 
485 
186 
80 
32 

Disznó-por 
Disznótövis 
Disz.nózsír 
Dita cortex 
Ditailll, dit.amin 
Diujodin 
Diuretikus bo·l' 
Diuretin 
Diuretin inko111p 
Djamboe folia 
Dobmalmok (K1 upp r.) 
Dobszárítók 
Dobszárító füstgázzal 
Dohány (nicoNana) 
Dor.ema ammoniacurn 
Dorigny-fo.gpor 
Dracunculi herba 
Drain-esövek 
Drain-csövek ste1ilizálása 
Dra~séJk, spe,ciá1isak 
Drazséiist 

Dietamnus albus (1 co1 l ex) 
Dicső fű 

II 325 
364 

Il 6 
TI 87 

326 
16 
17 DJazsirozás és inunkái 
;;5 DI ág~a.füstölö 

II 62 Dr ág afű 

II ::&:t· 
14, II 133 

56~ 575 
17 
17 

Il 322 
183 
4il 
110 
17 

346 
393, 396, 398 

399 
23, II 133 

11 
II 69 

2, 4, 7, lí 
331 
324 

II 273 
II 269, 270 
II 269, 272 

II 128 
Dido-hajfestő 
Dietilbarbitmsav 
Difenyl'metha!II 

431, 485 Drosera IO!undifolia (herba) 
II 11 Drn.seiiJn-Weil 

35 
7, 17 

lI 325 
8 Diffuzio 

Difteria el•leini •SW1u1n 
Difteriaoltás kritikus időpontja 
Digestio 

II 14 Drógok a'prítása 
523 
52-6 
61 
65 
64 

Dr ó.gn•övények ;g~ űjtése 
Dl ó.gnövénJ'·ek szárítása 
D.ró;g»növények t,e,r,mesztése 
Drógo.k osztáI:yDzása 

5 
1 
8 Digestio digitalis 

Digestio althaeae 
Dige.stol-Ká.roly A 
DigicLarin-Chinoin 
Digitalin, digitoxin 
Di,gitalisatum 0onc.entr. 
Di.gitalis purpurea (folia) 2i, 
Di.gitaJis inkom p 
fö,githeo.san 
Dijodofo·rm inkomp. 
Dijodpa:r-of.en0Ls·zu1lfosav és sói 
Di1meti.Ichlorx·anthin 
Dimet.ildivxipurirn 
Dimetilfenilkarbinol 
Dimetilketon 
Dimetilx.anthi.n 
Dinátriiumh:idrofoszfát-
Dionin 
Dios·min 
Dioxiibenzol 
Dió 
Di&fa .!. Jugkms nigra 
Dió falevél 
Dióhajfestők 
Dióhéj hajkenő o,Jaj 
Diókdvonat Adriliani-féle 
Diólikőr 
DiphenyJamin 
Dipterocru:pusok 
Dis,membcrátor 
DiL~emsllio, dllsrper\g,álódiál-; 
Ili·spn<>n-Au.stria 
D~is1sotirt-1atlio i(.e1lieikrbr-0 lyiti.kul-;) 
TI1stol~Ohinoin 
Di.strophia 
Di,sznóparéj 

II Bl9 
II 283 

17 
65 

7, 17, 60 
110 

II 322 
110 

431, 432 
455 

Du·g.a tt;yü.s ,légsz:íva ttyú 
Dú.gók ·Sterilizálá,sa 
Du.gv:ányozás 
Dulcam,a.x:aie stipite.s 
Duplikátüstök 
Duotal 
Dúvadak ír tása 
Duz·zaidás kol.loi.d tünete 
Duzzas.ztó ha.tá s 
Dy.senteria-szér u111 

471 East.on .szirUp 
4221 Eau Atheni-en,se 
429 1 Eau d'Afrique hajfostő 

4i2, 489 iEau d'AmaiylJi.s 
432 Eau d'Azélia 

435. 485 Eau de Baihama hajfes·tő 
13 Eau de Bayadéres 

444 Eau de Botot szájvíz 
II 5 Ea u de Camanga 

II 133 Eau de Oha.r.bonie.I haj.festő 
21 'Eau de 00>logne 

II 60 Eau de Cologne arcmosók 
II 49 Eau de Oofogne ecet 
II 59 Eau de Oologne Farina (J. M.) 
Il ?55 'Eau de CoJo.gne fürdőkhöz 

485 Eau de Colo.gne ;greque 
12 Eau de Oologne készítmények 

414 
150 

3 
7, 17 

349, 352 
442 

II :llll 
47 

II 14 
526 

140 
II 24 
TI 59 

II 112 
II 112 
II 61 
II 112 
II 7'> 

II 112 
II 59 

II 112 
II 24 

II 115 
II 113 
II 115 
II 113 

345, 348 II 15, 110, 115 
45 Eau de Cologne russe II llo 

IJ 326 Eau de CoJ.ogne súlár'd II 115 
4Jl illa u de Co1logme 81Wba,i,Jilat II l26 

II 2811 j Eau de Oo logn1e v]~ág@•llaitafüka.J II 114 
518 Eau dentifrice Eugenie II 75 

23 J Eau dentifrice Prudhome II 7~ 
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II 15 Ekajodofonn-gazé 326 Eau deutif1ice Vouillet 
Eau der:rnophy le 
Eau divine 

II 25, 45 Ekcema II 18 
II 115, 116 Ekg.onin 48á 

II 115 Elaeosaeehara 183 Eau d'.Esp&gne 
Eau d'Essbouquet 
Eau de Ja FeJsina 
Eau de F101ida 
Eau .de fotn -coupée 
Eau de genet 
E.au d'heliot1 op 
Eau de Her1n-0su1a 
Eau de Hong'Tie 
Eau d'lnnon 
Eau d'Ixora 
Eiau .de j.a1Sr11lliirue 
Ji'Jau de Javelle 
Eau de -la-vende 
Eau de Ji,las 
Eau de l\falnraisnn 
Eau de mie1 
Eau d·e millefleu1s 
Eau de mimosa 
Eau de n1,u1guet 
Eau phen-0n1en.ale h-ajfestö 
Eau de Pierre szá.ivíz 
Eau de Por.tu.ga,J 
IDau de princesses 
Ea.u de princesse a1 c.en1Hil 
J1Ja11 de quiniJ.1e 
~Jau de Raffa haifestő 
Eau de ct·oses 
Eau de tilleul 
Eau de toilieUte jÜ'siS-flower 
Eau de toi,Jette au syTinga 
Eau srub~:in1e des feudJ~ies 
Eau de V er·vei11e 
Eau de Vi,ga .szájvíz 
Eau de violette 
Eau d'ylaug-yfa,ng 
Ebaga medecinal ex-érne-Bayer 
Eberm1an,n szájvíz 
Ebszőlő 
Ebt.ej 
!%tövis 
Ebuli fructus iadix 
Fbu1 ustum 

II 115 Elaidi!IIpróba 575 
II 115 Elains2'appan II 178 
II 115 El&rson Farb. Fabr. Leverkusen II 326 
II 116 Elatteria cardamomum 14, 25 
II 116 Elatterii fructus 18 
II 116 Electuarium 161, 162 
II 116 Elefántesontragasztó II 195, 196 
II 116 Elefántcsont tis'1títása II 181 
II 78 Elefantetű ll 

II 116 Elegyek 45, 106 
II 116 Elektrolyitek 46 

l 23 Elffilli 17 
II 117 Elixkfa 67 
lI 117 Elixiriumok 48 
II ll7 Elixfr adjuvans 69 
Il 118 E,lixiI Bravais 68 
II ll8 Elixi.r cedr(}-china 68 
II 118 E!:ilxi1 P 1areg01ric 170 
JT 118 Elixiriun1 amaru1n 67 
II ;)9 EJixi1iun1 ari0·maticu1n 67 
II 72 1 Elixil'ium aurantii comp. 67, 180 

II mi ! Elixirium holdo 68, 181, II 322 
11 2411 Elix1rium eaiscarae sagr 68 
lI 38 . ElixiI ium chinae 68 
II 43 1 Elixirium chinae ferratum 66 
Il 62 ElixiriU'lll cocae 68 

II 118 Elixirium coJae 68 
II 119 Elixirium condurango Matula 69 
II 117 El!x!rium coudurango cum peptono 66 
II 117 Ehxnmm dentifricium II 72 
lI 61 El:xIImm feni albuminati II 319 

II 119 El1x1r1um Ferri albuminati e. 
II 75 .arseno 

II 119 Elixirium ferri cum cacao 
Elixir.iu1m f.erri mang. peptonat.i 

II 119 El' f 

II 322 
60 

119 
69 TI. 319 rxir ium ranguJae 

Elixír ium 1Gairi 
II 73 Elix:i:r'iu1n1 g1y.cy11hiZ!Re 

17 Elixirium Kratogen 
II 132 Ellxiiiurn. liquiLritiae 
II J 33 Elixir Mona von a la Co,Ja 

17 EJ,ixirium myrtillorum 
37 E1ixirium peictorale 

69 
69 

II 322 
69 
68 
69 
69 

184 }~cha!1iu1n eJ,atteJiunr 
Ecetek 
Ecet-esszenciák 
Ecetéter 

18 ]Jlixirium pepsini 
48 II 25Q Elixh ium phenolphta.Je.ini 

II 250 Elixirium proprietatis (Paracelsi) 
433 E,J.ixir in-m r·hei 

69 
166 
70 

Ecetfa 
Ecetsav 
Ecetsav fajsúlytábl 
Ecetsavas a'mileszter 
Ecetsavas benzileszter· 
!Gce.tsavas etileszteT 
Ecetsavas hidrid 
EceitisaYas vegyületek 
E·chiceriu echitin 
Effe-r\'e-scent 1nag11es, citr át 
Ege-ri só 

TI 133 F-lixirium le Roi 
432, 485 Elixirium soonae 

496 Elixirium tamaTindoru-n1 
421, 483 Elixirdum tlhy.mi conrp„ 
426. 484 E,lixirium v;alerianae 

433 E 11ixirium viscerale Hoffn1.anni 
485 E.lixirium ad vita.n1 '.!:on.gam 
485 E,l:ixiuium vi·t.ri10ilun1 1\-iyns'y.cl11t 
17 Elixiriu111 Whythii J·nborans 

281 F.lküiönítés sziirés nélkül 
197 E11aig:sa v 

Egérfark!ű 
_F,g:ér pusztító ~ze1 tk -
Eglantine 

23 Ellenáramú szárítók 
II 2-04, 206 

1 
Elosal-Höchst 

Egri víz 
II 87 '!Clőhivók foto.grnfálásnál 

II 319 Előhh ók papírkópiákhoz 

69 
70 
70 
70 

180 
166 
168 
171 
407 
19 

393 
II 203 
II 220 
II 222 
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E1sa!Juid 159 II 325 EmpJ,a.sfrrum eorrutra pm111lim.Ias 
Elsteri víz 193 EmpJastrum picis 

211 
211, 213 

214 
210 

211, 23() 
208, 214 

211 

Emoofüetü rng.amló üv,egekre II 196 Eruplastrum picis iuitans 
Emaillakkok II 163 Emplastrum plumbi carbon Emetin W, 485 Emplastrum p]umbi oomp, 
Emés,ztőlabdaosok 272 Emplastrum resinae 
EmésztőpasztiJlák 287 Emplastrum resolvens camph, 
Emésztőpor 188 Emplastrum ad 1 upturas 
Emodiu 1'8 Emplastrnm ad rupturas nigr, 
;EmoUin créme II 26, Emplastrum saponato-camphorat 

214 
211 
Zl4 
214 
214 
207 

Emseni paszt1llá.k 287, Emplast.rum saponatum Emsi .só 197 ! Emrp-lastTUlll sap.onat. salic.yJat 
Emplastra 202, 20.3 1 Err1plast'l'Un1 spern1atis ceti 
Ernplastru,m aeoniti 2(19 Emplastrun1 ston1achicum 
Emplastrum adhaesivum 208 1TulpJast1 un1 .stram-0nii 
F.iillplastrum aeruginis 2-08 En1plastrum tartari sti1biati 
Emplast1um alhu1n 21{) Empla.strum co.nt1·a ,tinean1 
Emplastirum a.llllID.oniaci ca1nph 211 I~n1plastrun1 de tri:i_bus 

208 
209 
211 
212 
209 

E.mip,]astrum anglicanum 335: Emplas-trun1 veri ucis 
Emplastrum antiarthriticum 212 '1 E1npla.st1'un1 vesieat-oriun1 ae-re 
Emplasrtrum arnicae 209: Em1plast.i:un1 de Vigo 

212 
.204 
212 

IDrnplastI"um aromaticum 208 Emplast1un1 zinci 
Emplastrum halsan1icum 209 · Empyroform 
Ernplastrnm •belladonnae W9 EmuJgeá!ás 
Emplastrum l3erolinense 209 En1ulgensek pilu,láknál 
Emplastrum cantharidum 209 Ernu1s1ones 
Em·plastrum cephailicun1 213 EmulsdD acidi cinnwn1~1Iici 
Empla.strum cerussae 210 EmulsiD amrr1oniaci 
Emplastrum ad clav-0s 214 EmuJ.sio amygd. am.a1aru1n Emplastrum eonii 2(}.9 Emulsio an13 ·gd„ dulcium 
ErrwlwstTum damn1,arae 211 Emulsio an1yg,dal. con1p. 
Emplastrum def-ensivum rubiuni 213 Emulsio an1ygdaJina 
Emplastrum .diabűtanum 213 Emul.sio asae foetidae 
E·mpl.aistrum ·<lia:0hyl1on ,00mp„ 211 j En1Uils~o balsa111i copaivae 
Empla.s.trum díaeihylon ,8iimplex 210 . Emuls10 ha.l.san1i pe.ruv.iaui 
Fmp]a.strum diasulifuris R.ulandi 214 ! JG,mu,l.sio haJsa111i tolutani EanpJastrurn digitalis 209 'Emulsio hromofonnii 

211 
II 10 

365 
253 

f5, 70, 75 
í'4 
72 
'i'2 
72 
i2 
i2 
72 
í2 
72 
72 
74 Emplastrum domes.ticum 213 i En1ulsio can1p·hor.ae 

Emplasfu:um -contra favum 219: "fl.:::mulsio ca111pho1<1.c 1nonob10111 
Em,plastrum ad fonticulos 2-08 iEmulsio -cannabis comp„ 

72 
i4 
72 
73 
76 
í4 

Emplastrum frigidum 2l:l Emulsio cerne 
Emplast1u.m fuscum 211 E1nu1siJ.o 0hlo1•·ofo1111ii 
Emplastrum fuscun1 camphürat 213 Emu1sio ereosotali 
Emplastrum .g.a:lhani crocat 212 1~muil,sio filicis nia1is 
Ernpfastmm giluünosum 335 Emulsio ga]bani 
Emipl.astiru.m Hcel!Jgio~iamdieuni 210 ! E1nulsio .guajaci 
Emplastrum ad hernias 214 Emu.Isio de goudron 
li.!mplastrum hyd1rargyri jl2 Emul.sio 1ax.ativa Váennensis 
~~mplastru.m hydrarg. aisenic 212 lfJmu1sio jodofo11nii 
~mplastr·u·m hyoscyami '>09 E1nulsio lkreosoti 
llin1.r.!astru·m i.mipermeabile russic. 3a6 Emu1sio lecithini 
ftIDPJastrum Janini 209 Emulsio ly-copodii 
Emplastrum Jaegeai 209 Emulsio mentholi 
Emplastrum jodatllm 919 ~14 Emu,l·sio olei cacao 
Emplastrum j,od-0formid - .... , 2J3 Emulsio olei cadini 
Emplastrum lythargyri 211 Emu-Ii.sio olei eadini p1 o ba.lnea. 

73, 

73 
72 

72, 73 
72 
72 
71 
74 
í'4 
73 
í4 
73 
72 

~~i!:.l~~: ~~~ih~Ji ~fi iR:~f~j~ il:f j~~r~~ardiae 
195 

i4 
74 Emp]astrum merouriaie ~12 Emulsio olei jecoris cun1 balsamo 

EmpJootrum meoorei oantharidat 336 peruviano 74 EI.i.lpla.st.Tnm minii adust 213 2~0 Emulsio olei j-eooris dextrinat.a 74 En111~rstrum narcotieum ' 909 Emulsi·o oJei jeooris (Eg:O".er, N<>.o·y Empfa' trum nigrum ö~3 ete.) b' II 319 
E ·, "· 1

' Em uls1· o 01°1' J0 eco1· 1· s IU..t.:.iastrum Noricum 218 "" cum hypo-
E!n111a!>trum opiatum 20F. 20~. ?13 phospitibus 75 F.:ri1plastrum oxycroceun:J. 214 Emulsio olei jeco1i.s cu1n malto 7-i, 75 
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E·mulsio olei jecoris cum ovo 75 Es1chb1aum üSeppsúJ"y ,f.ábl 
Emulsio ol-ei juniperi empyreumat 72 E.s,erinum 13, 

153 
432, 485 

II 197 
TI 89 

II 257 
II ~1 
II 75 
II &19 
Il 322 

Emulsio olei morrhuae 'i'4 Es·őlköpenyragasz.tó 
Emulsio olei ricini 75 Es.senoes oonoon:tr„ s1anB ciirie EmuJsio oLeii. rusci pro halne1a 19;) Essentia oog.nrac 
Emulsio olei terebinthinae 74, 76 EsiS·ent.iia cueumeris 
Emuilsi<> ol-eosa 73 E,seenti:a. dentifu:i-cia Botot Emuls1io pieis liquidae 72 Essentia fenti a.l:bu,mJinati 
Emulsio picis pro balnea 195 EssieUttia fer:ri 'Cum :ansie·no 
En1ulsio pho.spho1 ata 74 E.sisen:f:tl..a spiritus· vi.ni gal•1ici 16'0 

70 
67 

Il 71 
17 

Emulsio pthosP'hatica ~145 Essootiia tamacr:1ndoTum 
En1ul.sio saloJi .

1
.
4 FASsentiae 

E·111ulsio taenifuga -,,
4 

Es:sientiae odont.ai]:gicae E111ulsio trio.nali EG'Í'ra:go.t 
Emulsit concentratum i2 E 1 1 A th ] Enmlso1 (De Lava.J) 364 366 'ü · e Y En1ulziók 7(}., 110, II 13, 15 E,s~tra,gc;necet 
Enda-Ohinnin II 202. Etüace(,a,t 
Euula.e J.'adix 7 : Etilal'ko1hoJ. 
Enen1a chlorofo1n1iatun1 76 . Etilhienzorát 
Enzyn1ek kin1ut.atása tej1beu -'lg Etil:bromid 
Enyvezett gyapot 33s , ~t~lb:itirát, 
F:nyvcsapa.dék feldo1gozása II 179 : ~t~19'1nrua·m,at 
E d.k f""tt . ',Ehletfü· -nyvcsapa e: on o sz1nszappa- i Etiilformiát 

nok II 169, 176 E11yn'1,ga.,~tók (folyékon,) !I 194 EtH'b.idTokuprein 
E r, Eti!tklo;ri,d -
"o~in II -> Etilmorfin 
F.pefű 18 Etihütrát 
Epesav 436 Eti,l ·1· ·t 
-r;i " (f.l!t· t•t··) „ 9 8lIJ"O'· ni,rl .I'.Jpe1s2:appan o. · ·1.sz. ·1 o L.... " i Etti.l!PT'DP.ionát 
Erpev1z . ~9 1 E.tilsza,lioiláit Epe1i0s·s,z.ene1a 1 I 262 ', Eti'1\5rzul1át 
Eperfa. „ lI lg3 • EtHuretán 
Eper'haJkenocs II 0 c~ , Etil'\"aJ,erkmát 
Ep~1.pun~ II _,.;~ Eu-0a1Lvptol 
Ep~deTlll'lS TI .) :. Euoo~Yptol'os szrájvíz 
Epme Ma,ncho TI -R9 Eumlyptns, globulus 
~·p11:en1? ;il 9 Euoalyp1tu1s· lf<>nnrai1d.n l,qu1,~et1 h·e11 ha 1~ : Eu.eailyptus fo,gs1z:aippan Erde.1 swder 2a 

1 E1dei zs•áJya 3;) · Eucalyptus gaz,e 
Er,epton · IT 211 ~uealyptus pipernecet 

II 250 
433, 485 
433, 48.5 
433, 484 
433, 485 
334, 485 
434, 485 
434, 485 
4;14, 485 

4;)4 
435, 485 

435 
435, 485 

485 
485 

435, 485 
485 
435 

435, 48fl 
II 87 
Il 74 

18 
II 200 
Il 67 

326 

Ergo[:a 33 ~u0ailyptus m9bi~hl1liatosító 
Ergol<vmiu 38, 432 Euea,lyiptns trnlette vinega,r 
Er,go;fin,a sty.ptioa JI 322 11uf?cri?ri.u:n1,gyianta 

Il 23 
II 125 
II 2Z 

18 
II 91 
II 61 

14 

E:rg"O.toxin. er:go.f1irnin 33 Eufiix·1n . " Erfoolin 18 Eu,g&tol-ha.Jfesto 
ETiigon II 322 ~u~ge~.a eairy~~y,Ilata 
Eriodict:y.on h.eI ba 18 Eu·gof<C?I'lffiOS kot1S7.A3<l'e<k 
E,1·i1f,au.rin 15 Eu•kUJPJ.íil 
Eritrol 4.12 EuJan-Bayer 
Eri1t'rolt.etTa.niif:J.át tL.12 Euntlctine Le Pcrince 
Erő15átő boT 1'83 _Eupat'Oirium perfoilri·alum 
Er\ösítö fü;rdők foto.g',rafl·ákhoz TT 222 Eu1pho.1~hia T.esii1nife;ra 
Erős"tő italok II 25,g F}upho1,biuil!l 
Erősittő. tea 40 EUipho1Tlin iuk. 
E1őtárplálék n1arhánaik II 28 Eu.ropi~enes ·ga.ze 
Er11cae s:emen il3 Eu~em;:i.n 
Erzséhet.l,aibdaosok 269 Evony·mus -atro.purpurea 
E,r·y'Il,griun1 -camJpestrre (11a.diix) 18 Ev-0nymus europeus 
EI}''f; 1in1un1 chierrt 35 Ev.orusa·v 
Eryt(h.rieia cent.au:r:eum 15 Exce.J.sior barnca 
Eryrth1it. OOammitricum 432 Exo:goniu·m punga 
Erytil1ros,in-enzyun 31 Exipeller {P&in) 
E.ryth rŰl.o;;·in-vörös II 6 E:x.tr1act1a 
Eryih:roxy]on coca 16 ExtT.aC.tra fluiéLa 

326, 329 
446 

II 204 
II 325 

515 
18 
18 

110 
326 
519 

(cortex) 18 
II 134 

18 
II 6 

20 
170 

47, 76 
78 
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Ext1racta rp;ro sli.J:upiis 134 Exb aot.u1n coilchici bu,lbi 
Exfiracta soillda 80 Extraetum colC:hi,0i sem. 
Extr<Wtum ,absinthii 82, 83, &5 Extmctum coJocynth. <>omp. 
Ex.tractum :eworuiJi 83, 85 Extr:actum_ colocvnrthidi.IS spir, 

88 
81!, 90 

90 
89 

Ext~aotum a-doa1Ji,dhs ,a_.e.stivia1lh.'"i 83, 84 Extr.acium oolonl:bo 
E:rl:r-aetum adonidis ve.rnalis 83, 84 Extriactum condura111go 
Ext.r:actum aletnid~, 1S!pir. 84 Ext11actum conii mac„ 
Ex:trractum allk·annae spi,r. 84 Ji~xtractum co,nvallwiae 
Ext.ractum ailoes sp·ir. 84 Extractu·m co;pttlis fL 
Ex:t1ractu-m ;a,malI&cans (an1arun1) 84 Extrac-tun1 oordya,lis fi„ 

84, 90 
79, 91) 

84, 88, 90 
85, 88, 99 

90 

Extr.act.um ·anaca;rdii 91 Extr-actum COJ.~ondJ]Jiae -aqu 
Extrn<.itum runge,J,icae 83, 84 Extmctum 0ornus fo1rc.) füuid 
Exiraic:tum an.gotStUJra1e aqu -ot ~rp·i.r 87 Extr1a;ctum co.rnus flor. fJuid 

90 
&5 
91) 

90 
Extractum apii 88 Extractum coto fJ. 
Ex,t1~a0tum .apocyni spit„ 83, 84 Extrn-0tu1n crooi spiir. 
Extriac1um 1arecae aqu 85 Extra.ctu.:rn eubehae 
Extr~actum arnicae 83 Extr·actum cu1»cun1•ae 

84, 
79, 

Ext.1;a.ctum arnicae f,lüL aqu 87 l~xtractum digi_talis flui.d et 1">iphs.s. 
Extra:ct.un1 raron1•africu.111 spil'„ 84 Ext1actum dig;it.a:llis fol. rec. 

91 
90 
91} 
91 
91 
88 

Extra'Ctu.m .a1 t.emi..sQa,e aqu 85 Extractum djambu fL 
Ext-Tact:i1n1 aspar.a:gi 88 Extr.actun1 dul0am.a11a1e 
Extractun1 .ais1tr·ag1a..Ii ISJ)ir„ 83 Extraotnn1 eI,atterii 
Extnactum aiuran.tdi fluid spi1 85 Ext1r,ac.tu1n enula.e ,aqu„ 

91 

Ext-1Hctun1 auran.tti co,rt iSrpir 83 Exti:actun1 erigof,me 
Extr;a·etu.rn b·a;rda:nae isp-i1 S.i Ext.r.ac.tun1 erodi.i cicut.. aqu, 
Ex-t11a.ctun1 1hel·ae isrpir 8-i Extractum -e;ryD.di.ctii 

85, 91 
91 
85 

100 
85 
91 

Extra-ctun1 ;be1.I1adonn.ae e dt>xL fl.:'i, 86 Extr,acitrun1 ,euoalyp,fi 
Exíractun1 he-tulae aqu 85 I!Jxi-ractun1 evo·nymi 
Ext1.uctum he1be.ridi1~ 83. Extr.actu!ln fa•ba-e c-aila.har 
Ex,t11actu1n bi.s1to.rt1a-e fl aqu 87 i Ex.tria:c1un1 fab-ia.uae 
Extractum 1bold.o 86 'Ext1actum f.elilis t.a:uri 
Ext,rac.tum hi'1'011i.ae 8~ Ext:ria.ctu1n fiili01s n11a1.is 
Extra1cf,um buCco aqu et rS1l)iT. 84, 85, 86 Ext1ractu1n fil,odendri spir 
Ex!t1•actum h1111S:aie paisto1.Js 83, 86 Extractu111 fran:guJ-a,e 
E·xtroctun1 'buxi aqu 85 Extractun1 fucu~ y,ef;icuJ.osi 
Ex;tractum calinciae ,•11)i1 84 Ext1actun1 fnHginh;; 
Extmaetum 0a.1.aba.r 9fl, 91 , Ext.1"actun1 fun1.ariae a,qu. 
Ext.r<actun1 ca•},a·111i 86 '. Extractun1 .ga•Jiangiac aqu. 
Extr:a.ctun1 'Ca1•en.du1a.P 86 88 'ExtTactum genibiana·P 
Ext:r1a-ctun1 eiailun1.b.a:e 86 ! Ex.t1actun1 ge,offra.e aqu. 
Ext-r:actun1 can1pecihi.anae r'6 Exi.1'actun1 g·ül~isypii 
ExtTa.ctuin cannffbiB ~6 Ext1.actun1 gra:nliuis 
Ex;tractu.m eaipii!i1ri Vf'n. k6 ~ l!ixt·1actu111 gDaniati 
Ext.raetun1 ca.psici ,s.pii. 8fi: li~xti actun1 gra·1io-lae 
.Extractum ca.11dui 'he1ned„ f-l;) k6 ! Exb actu1n g1··indeNae fL 
.Ext1~actun1 eiarrdui 1\I.a1ia'f1 aqu 85 · _EJxtraetum guajHci ,li,gni 

83, 87, 91 
91 

90, 91 
91 
38 

91, 92 
84 
92 
84 
37 
85 
85 

&5, 9Z 
87 
92 

92, 93 
84. 91, 93 

8<), 88 

Extra.ctum üarlin.a.e .a.qu, 85 I'-..xt1actu111 ·guai·anaie 
Ex1:ract.um caJSCa:r.a.e amargae 83 Ext11actun1 ha1n.an1-e.Jid'is Nnid 
Extr.act,u.n1 ciaiSc-a,rare rs1a.g1. i'9, 84. 87 Extra.ct11111 h-an1anJ.elicHs :SJ}i."-s, 
Ex;tractu;1n caisrc:a:r;ill.ae .aqu et l'-Pil'. 87 Ext1°actu1n hPllehori 

84, 93 
83 
84 
!J3 

E~t:riaetum casta:neae fl 87 J~xt1·actu111 helcnii 
Ext;ria.ct.um catechu 8·4 8'i' Extractun1 .h,e1iant1henli fJ 
E·xt11aetum cia.u1•ophy.]Ji fl. 88 Ext11actu1n hippocaisf; aqu 
Ext1:aretun1 ce,ntaur:i!i 8;'), 88 Extractun1 hu111uli fl 
Ext,r:aciun1 ceTa.toruiae 88 Extractun1 hy-dJ\an.PraP fT 
Extraetum oichorei aqu 85 ~Jxtractn1n hydl"'aistidis 
Ext11a.c~.t1u:m nha.tn<edryo„~ raqu 85 Ext1·.actu1n h~-üSC>'alni 79, 

83, 84 
84 94 

93 
87 
93 
93 

Ext11ia.ctun1 e11a.mo.n1i1J.ae 1">Pi~·s 88 Ext1,actun1 h} pnrphisi.s 
Extractum c'hel.i.d:oniii 84 88 Exha,cturn ip-e-cacuan:hae (.co.mp) 
Extractum .ch;iinaphil·a.e 84, 88 Ext11actum jaho1~andi 

7·9, 93, 94 
&5. 88, 94 

519 
94 

83 94 
ExtPacitum chinae 79,. 88, 89 Ex~t1uae.t:un1 j-a1apae 
Ex-traictu·m ci1nicifu.g.ae 89 Extra.ct-u·n1 ju,g11.andis 
Extrac.tun1 eiua.e 91 IDxtrac.tum karva-kava. fl. 
Extr<a..ctu1n coca'€ spfo· 84. 89 ExtiI"ia-etun1 kava.-kava s,pir. 
Extra.ctun1 coffe.a.e i1on io.-.;t.a-e ~ip}r 84 Extractu111 kol;ae 
Extractum coff{'ae Í0!".1DP 89 Extraet11n1 kran1e1 iae 

94, 95 
83, 85, 95 

95 
84 

79, 95 
99 

Ext1actun1 ,lactucae ,·11 .-;ucci 
Ext.racturn lractucac ,„ir spi&". 
Extmctum lappae 
Exif:ir-actum l.evtstjci spir. 
Extr:ae.tum 1iquir i1iae 95, 
Extira.ct-um '1iqui1tltiae solutun1 
Ext.ractum lohe·lia:e 
Extractum ]upu1li .s:pirö.s .. 
Ext1actum ma1l:a,tis fe.rTi 
Extmctum maltl (comp .. ) 
Extra.ct11n1 1nairubii aqu 
Ext<.r·actun1 1nat:i00 
Extractum n1aydis· fl 
Extr.actum mez.er·ei 
Ext;ra-ctu·m m-yrhaf' aqu. 
Extraetum 111-srt1illi s·pir. 6ph~s. 
Extraet.um 11i-c-0tianae sp.ir. 
EX)ti11a-ctu1n 11uei1~ Y.On1i.ca-e 
Ext1 actun1 oleae Pn1· ~piiT. 
Ext1.actun1 opii aqu. et fluid 
f}xtriactum o&n1u11wl•a.e 1Sipiir„ 
Ext1.actun1 papav.e1'is c.aip spii. 
Extractu1n parei1·,ae aqu. 
-Extractum ,pau.Jlrin·iiae spi1'. 
ExJractum pet1~0.s·e.Bni 
Extrac.1,um phyt.olaccae s.pir. 
Extractum p1ooy-rpiehy 
Extr:actum pieror,hizae fl. 
Extnac.tum pil'ocarpi f]. 
Extractum piJm.pin.e.l,Jaf'
Extr.actum pi.ni. cort .-.pír. 
Ex,t,r.actum pini sy]v. c<Yrt aqu 
Ext.1:a-cium pini tu1'.. fluid. 
Extractum phsic:idiaiP fl. 
Extr•aetum p~3nt.aginis 
:BJx-traeiun1 podophy1li fl 
Exb:actum puls•atdll.ae 
Extriactun1 pyro'liae 111nh. 
Extractun1 quais.sia.e :1-iicc. 
Extiactu:in quehr1a!cho 
Extiractum qu,e.1icus c.01.t aqu. 
Ext,ract.um quil11ay!a·e 

spii. 
spir 
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88 Ext1.acium senn:ae 
95 Extractum simanrbae 
83 Extractum ópigel1ae fl. 
84 Extmctum stwp'hysagriae U. 

96, 163 Ext,ractu·m sitramonil 
163 Extr•actum strup'.hanti 

85, lOl 
84, 101 

101 
101 

88, 101 

8!, 96 Extr<Wtmn srtryclmi 
96 Extraetum syzigii ,iamb. flu1<L 81, 
96 Extr1aeturn sumbul 

101 
97 

101 
101 

84 
84 

lűl 

96 Extractum trumceH spi1,. 
85 Extriactu.m ,f.an.aceti spir. 

84, 87 Ex't.ra.ctum tair.axaci 
96 Extr\a.-ctum taxi bare spiSrS. 
91 Extmctum thymi 
97 Extnaetum thyJ'eoideae 

83, 97 Extract.um tor111enti1rlae aqu. 
84 Ext1·u.ct.um toxicodendri 

79, 97 Extractu·m tril-0lii 
84 Extractum t.rillii fl. 

97, 98 Extractum tritici f,l, 
84 Ext,r~a"Cturn uvae nr1si fl 
85 Extracium va1lerianae sicc. 
85 Extr.aictum v~a1le1'i.anae f1lru!i d 
84 E:xitpactum ve..ratri vi1 
88 Ext1actun1 ve1he11'ae aqu .. 
84 Ext.1a.ctum viiJu1·ni prumif 
83 Extr.aetun1 vi11ifr-anae, 

84, S8 
70, lDl 

518 
87 
8.'l 

~5. lú2 
100 
102 
102 

b1 
1-02 
]_1)2 

~3 
!fJ2 
h3 
84 98 1iixt1actu1n Yiüla:e tri00.101. ,spar. 

9-8 Extaia10tu111 xanotoxo:l:i lü2 
,16 

91, _T:12 
3'17-3!5 
3i0, 372 

87, 98 Extr.actum zene inaydis 
84 Extractum zir.1~iberis fluid 
87 Extmhálás 

84, 98 Extrah:áló ~ész.ii_lék 
98 Extra.háló folyadékokhoz 
88 Extl'la1tt AeaciJa :fo_iip'l1e 
98 Extria:it Amha~a 

85, fJS Ext1ait An1b:r'-O'ise 
84 Exb ait Á:rvác.ska 
98 . Ex1tr1a1i,t ~l\.u.biep.i,n:e 
f!9 E:x,tra:i1t Az,alea 
S7 : lflxtr-afirl:. B1agm~1a 

&5, 99 · Extr,a,lit Bm-gia,motte 
84, 99 ' Extrait Bouquet de F1 ance 

84 Extrnit Bouq11et dc Java 

373 
II 95 
II 95 
II 95 
II 95 
II 95 
II 95 
II 97 
II 95 
II 98 

e,t alkal 

Extnactum rat.anihia·c .s1iec. 
Extractum rhan1rui pur.sh. 
Extr:a.ctum rhel fLui.d„ sicc 
EXit11actu.m r-heii con1p. 
Extractum rho.is a,ron1a~t :spin 
Extr:act.um [['1QS1a.e fl. 

99 Extrait Bouquet. de la!S Pa:1npa1s 
99 Extrait Bouqu~t West-End 

II 98 
II ~JS 
II 98 

Extr.actum rubia.e tinct. aqu. 
ExtT,actum rnt:ae aqu. 

~4 Ext1~mit Brriis.e d'A.J1s1ace 
99 Extriait B11·iiis,e d'E,spaigne 
S5 Ex;t1iad1t C.as1.s1ia 

8-l, 87 Ext"1act Oa1tföy.a háPl<> 
84 ExtwLt CMV'I·e f.euiHes 
99 Ext1,ai·t Chenry b1lo1S1so1n 

II 9g 

Ex.ti actum saba.d1i11la.e ,-;pil. 
Extmctum sabal ll, 
Extractum sahinae 
Extr:actum t>alicis co.1 t aqu. 
Ext11a,ctum sia1lviiae .~!pjr „ 

84, 87, 99 Extir.afut Ohrrysamíl:h:en1 
8'/ Exh•afüt Chypl'e 
84 Ext.ra:it C!l1en1,ati 1s 

II 98 
II 95 

II 104 
II 95 
II 97 
II 96 
II 96 
II 96 
II 98 
II 96 
II 96 
II 96 
II 96 
II 96 
II 99 

S4 F~xt1aii Oo~onia1 houquet 
&3 Extr1ai1t Goieu-r d-e J.ane•tte 

522 ExtI1ait OOTycroip-~,iis-
87 Extrait Cot,e d'.aiZurr 

Extr actu1n .sambuci co.rit 8pir 
Extr:actu·m sanguinari.a.e aqu 
Extraetum sa,uguisugae 
Ext:ractum s•a.poniariae aqu, 
Extractum sarsaparilla-e 
Extractum Saturni 

84. 8'i', 99 Ext.1a.i<t Cu<i1 <lie Ru:s1s;ie 
123 FJxtmadi Cy.Gl1ame-n 

Exi.ractum s·cillae 
Ext.r-actum scopoli.a.e ca1n 
E.xtPactum s.cordii aqu. 
Extractum ee0a:lis cornuti 
Extractum sencg-ac 

Sí·, 99, l()f) Exotoaillt Di'\•ina 
88 Extrait E:gkintine 
ö:> Ext:1a,it eridfii:~liat 

'i9, HMJ, lfü Ex.i,mH Elssbouquet 
84. lGl ExtraiJt Es,~·rnce <le l\foscar·i 

II 1()1 
II 96 
lI 96 
II HJ3 



Extl-mii FTuem d'Aflr.ique 
Ext.I"ait Ffouns des lfiléles 
Extrmt F!Jernra die . !!ll"IDtemaxs 
Extrnlit Fleu.rs "11Sbique 
E:iotratt Foin ooupée 
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II 96 j' Ezerviirág víz 
Il 96 Ezüst 1. Argentum 
II 98 :M:ust szürkítése 
II 98 Ezü~tsók 

II 100' E„üstlml!oid 
Il 98 E'.IJÜStnitrá.t 

11 ll~ 
477 

ll U<.1 

471 II \l 
435 

110, na, 411 Exiroit Fougére 
Extrnit E1ran,gipallli 
Eximait Ga'L'd<miia 
Ei<t'L'ait Ge1•ha :bouquet 
Ext:ra>t GeruiBfa 

II 98. 104 Ezüstnitrátolc1a. t fs. tábL 
II 99 Ezüstnitl'átos hiajfoot-Olk 

W2 
II 58 
II 166 
II 188 

Ei<trait Genet 
Ex;11l"ruit Geimruiuan 
Ex:tiiaii gyöngyvirág 
EX'tmiit hiánsd'avüiág 
Ex'1rrwlt H"ldolirop 
Extl1ait Ibolya 
Extriaii ldeal 

II 98 Ezüstöző foly,.,dékok 
II 99 E'.1Jftsttisztít6k 
II 99 Édesgyökér 
II 99 Édeskömény 
II 99 Édeskömény-víz 
II 99 Édesniarancsess-zencia 

II 103 Égerfa, fekete 
II 100 Égetett culroa-

20 
2, 4, 5, 7, 18 

55 
II 262 

Ex;trnii Ixoo-a 
Ext:r'aJlt J acfuD.t 

II 106 Égetett timsó 
II 95, 103 Égésoi. .ebekre linilment 

II 101 Éleszt&.zeprurát<>r 
II 101 Életessentda-G<>mna= 

18. II 134 
290, II 245 

44S 
235 
413 
68 

188 
ExÍlrntit J""1I1in 
Exúrntit J edlda :bouquet 
Extrntt Joclwy cluib 
Extral!t Kad&una 
Eximit Kti-Loc du J<lrprnn 
Extrait LH<ls 
Extiraii Liiliföm 
Ex1maJiJt Loo:iáoona 
ExtTalii M'lllg.nol:üa 
ExÍlraó•t Miel d'Angi]e teme 
Extmit Milkad.o-bouquet 
Extrndt M.iJQefleuns 
ExtrnJiJt Mi.nw®a 
Exirndt Mcm®"eline 
Emaii Musc (mosusz) 
Ex;t„aH Nrumisse 
Extm]t New mon hai• 
Ext<ffiii Ohlffci 
Ei<trafut Olearuder 
Extrai t Opoporuax 
Extratit I\amu,lti 
Extmat Peau d'Espa,gu<> 
Extrn±t Paeonia 
Extrait P"°""" 
Extnüt Pivoine 
Extrnit Resed;a 
El<ltrnit Rrnnd„Jitlia 
Extmi t Rosiaiis 
ExtJ:mt RQzis;a 
Ext-1'ait Sanfa>l 
EJOtirait Syringia 
Extiia.;t 'I!illeuJ! 
Exbiafut 'llriéfle 
Extl'alii VIMlliillia 
Extmit Verberua 
Ext:rait Vetiver 
Ext!mit v.olJka;meria 

Il 98 Étpor GöliHe-fé>le 
II 101 F<ta.ltyag színezése 
II 106 Faba oo.labariea 
II 101 F·aba mexicana (cacaobab) 
Il 9.5 Face-pouder 
II 95 F.acs:>'\'ázó old<ttok 
II 95 Fagifor-ey.rup 

II 137 
13 
13 

Il 317 
II 138 
II 322 

II 102 Fagus s\l''lvatica 
II 103 Fagy,wl 

18 
II 133 

331 II 102 Fagy.apot, s·zublitmát-0s 
Il 98 Fa;gyasztásool konzervárl:>s 
II 102 Fagyás eJlen,i kenőcs 
II 100 Fagyási sebekre kenőcs 
II 1()3 F.agyás elleni Unlmen!W11 
II 103 Fagyh„lzsam 

Il 266 
224 
226 
235 
58 

II 103 Frugyöngy 
II 107 F.aggyúk 
II lű4 F1aggyúsza.ppam 
II 104 Fahéj 

35 
576 

II 105 F>méj..Ide:bid 
II 105 Ffthé;ia1kohol 
II Hl6 F8'héjetiléter 
II 95 F.aiMjsav 13, n 10~ Flahéj„avas benzileszter 

II 174 
15 

436, 485, II 87 
485, II 87 

II 87 
34, 436, 485 

13, 426 
434, 485 

461 
II 106 Fahéjsavas eti.Ireszter 
II 106 F.ahéjsav>as metLlesmter 
II 106 FaJhéjvIB, bfüs•reszes 
II 106 FajsníJy.táMázat-Ok 
II 1116 Fad<•cmtooű 
II lo.5 Fapácolk 
II 99 Farf.ame folia 

II 102 Far~asfű 
Il 107 Fia.Tk"""8í:r 
II 107 Farwtagyapot 
II 107 Fa.ehmgeni só 
II 107 FaszéThpor 

491, 5-06 
29 

II 138 
7, 18 

II 132 
36 

331 
197 
37 
74 El<ltmit Y'lwng-y1a111g 

Ext:raits d'odems 
Ext:rakto'L'ok 

II 107 Fa voumng 
II 94--107 FájdalomcsHrl1apít:ó balzsam 

370, 372 Fára vaJó J,,,kil<ok II 160, 
225 

161, 163 
Il 319 

15 
II 139 
II 155 

36 
II 139 

14 

Ex·tmktum<>k flJ.!!'yasztása 
Extraiktumok inkompatibiltá...~a 
Ezenin I. Eserinum 
Ezereum-Páncél 
Ezedófű 
Ezarj ógyökér 
E:oorvimg paIDfüm 

80 Fá:yikis SzepeskáIDJ)átd tea 
107 Fecs1loofű 

II 319 
15 
l7 

II 98 

Fegy.verc.sövek 1barnítás.a 
Fegyvermíj paszta 
Fehér a,gya.g 
Fcllér bádi<>g díszítése 
Fehér fahéj 
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}!'-ehéi fla<St.rom 210 i Feri um an1111-0n. 5ulfu1ic. 440 
_B1-ehér g:aJ.óea 13 ; l<-ie;r-rum oai~bonicum 440, 478 
F.eihé'r halcsont 37 'i F·e.r,rum ea.i~bonicum efferv. 280 Fe11ér mályva 11 'F-er·rum -citTicum a-mn1-0-11iiatum 438 Fehér ü,röm 10 Fer,rum ciitric efle,rvesc. 200. Fehér vii,asiz 38 For·rum citricum oxyda tum 438. 
] 1·ehérítö eljár·ások 11-180 FerTUID glycerino-phospho.rcicum 439' 
F.eh.érítő paszta aic.1,a II 38 Ferrum i-nkomp. 110-Fehérjek&szífanények II 238 Ferrum jodatum 44-0, 478 Fehé1j-ekin1utatáis hú.gyba11 -576 ; Fe1,run1 laietic„ efferv-esc„ 280-
Fehém·emű foltok tisztítás·a II 183 F.erTum oxalicum -0xydulat. 279 411, 478 Fehl1ngoldat 432 Fe11 um .oxYdatun1 .saccharatum 439 Fejhőiápo·ló fOlyadékok II 42 ! Ferrum pei)tonaturn 439 FejbárkonZ<eTváló k·e-nőe..sök II 52 '. l'~-r.rrun1 phosphOil"ic .. oxyda.tum 43'8, 478 Fejbőr kozrnettkus hibái TI 40 · Fm1 um phosJ;iho.rie. oxydulatum 440 
Fejfájás e!Jen b·edö.rzsölő 156 · J<"'.errum protoxalatum 441 1:11-ejfáj·á·s elleni por 189. F.e.rrum. py.rophosphovícum 439, 4Z8 Fej korpa elleni hajkúr.ák 11 46 · Femum r-eductum 413 Fej1no,só shanrpoon II 45: Fe11um s·acc-haratum 4S9-Fokete bors 30 1, :F.er.1·un1 1Sesquich.1oratuJ.n 439, 478, 498 
F-ekete hun:yo,r 21) i Fe1·1 um su1lfuratun1 44L 478 
Fekete kön1ény 23 :Ferrum s·u1Juric. eff.erv. 281 :B..,·eket,e zás,zpa 20 'Fe11um isulfuric. oxydulat 441, 478 :Be-1 hov1s (purificatum) 37. 1~errun1 tart:ar,ic. an11noniatun1 438 
:E'el tauTi:s depuratwn 38 ':B~errun1 t'ai1.ta.r1icum 44-0 :F'eldpate.rsa.lbe- 224 B\>:1,1 un1os hajf.eistő:k II 6D :B',ellow-1".>Z-i.rup 14, TI 326 · Fens-an II 241 Fe-ltüz.e.J.é,s por k-('' e1 éke·i II 218 F·elI-tőtJ.enífés '1ás1d De-z:inficd,á1lás 
p. J~-cuetí.din 4-3'/, !85 'F crula asa foetida, feru]af1aj.ok 12 Fe1wtol J. Phenetol 'l85, Fe.stőkökény .L Rhmnnus eath II 133 
B..,0né•khígon fií.tt JJál1011~z1appa11 TI 174 l.;i€·stékdró.gok II 5-
FF11ileinchonin•"av 486 i Fc,•'1.ék'e'ltávolító rr 227 l'euildhn-eíilpirazolon 437 Fe.stékfoltt,is-z-titók II 188 
E'enildilnetilpi1 az-0lons·z1a,Jicilát 436 F-e•stőan:ya,gok 1k·ozn1, II 6 :Fenjlccei,<.;,av !3i, 485, Festőfü,rdők, anilin II 155 
Fenil-etih1lkohül 486 '. Fe.stőgyöikér 10 }'cuil,szalicilát 437 Féregűző tea 40 :FeJJ1olfta.}1ein ±88, 486 Fe~<tőniá:zok, Be:vonósiz.eT.elk II 152 
I1'r·unh~,zulfos•a,- 486 Fes-tőnövén;rek alkaln1az.á1sa II 135, 131 FenouH II S7 . F.estőpác01k · II 131 
I•'enyőbalzs-am .siobaillat II 126 Fe,;;tő.rekettye II 132 Fen, iíbogyó-íz 162 Fetron 3Gq, II 20 Jj1eny6 Eau de Cologne II 126 1 Félken1ény c,.:-ckoládéd1az,'.€k II 273 
1.;ienyőecet II 126 F.é.h;;zínsza,ppanok 233, II 179 
l~cnyéíerd<'íillat II 118, 129 I11é1nbetüföl,ra,gia:.sztó II 199 
T•'t'.JJ) öf.a1·il,gy 30 F-én1be'v-on-at.oik cukorká:k11a II 273 Fr"11:·;·ófü1 dő 195, JI 24 · Fé1nek ooá.vázás·a II 139 
FP11~- őgo1nb.a 10 Fén1•ek szín>ez,ése II 137 l-\•n:. Cpipe.1~eecet II 23 · Fémekke1 való bevonás II 165 
l'P.rduplin-Niikolic.:.:, II 319 Fémf-or.ra1sz.tók II 195 
}\_ 1 encz J óz,'-'ef kesBrűvíz 193 i Fén1,lak:k'°ik II 160-FeT.g"loh-in II 322 i F.én1m1aró tii1t;ák II 151 
_T11-enil1entu1nok dias·ztatikusok 567 1 F-én1ragasztó II 195, 199 Fe1.ralin-arsenpasztiHák 318 'F·émtinták II 149 Ferri és forrosók 438-441, 4i7, 4iS. Férnfoz.tító folyadékok II ~88 Fe.nipyr.ines kötszerek 326, 329 FényképJ.rnkkok II 161 Fe1 i i1'1wcharoid-tab1etták 318, 439 Fére·!<'hajtós•z,erek kutyá,knak II 276 Fe111-an1bucí lignum 18 Fészekbe viet.és 2 F.e-rrohro-midle-cit-hin II 322 Fiák,er.por 191 F~En1"ichlo1i.dos kötsz,eJek 326, 329 Ficus ca.rioa 14 Fe.r1ojodlecithin II 322 Fi1iciis rhizon1a 18 Fe1ri és fe1roco.<li.Je II 32-6. 327 l~ilicin .e.n1uJsio 73 Ferr-0oxnJát-gr.anuhlik 2í9 Fi!ixsav 480 Ferropyrin·es gaz-é 326 ""B'i:lte1,pré&ek 409 Fe1 rostypt.in·e--; g-azé 326 Filtr.áJás 148 Fe1-i oovarial 3'~J FixoJaxüveg 527 
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Fdxateur Agfa II 91 F01 mamid Hl, 486 
Fd.x.atreu,rs· ~resin.eux II 56 F-ormázatt g·.rógy.s-ze1 ek :::!41 
Fixruc\swrek (fotográfiai) Il 222 F01:rnentho1 TI 319 
Fixálúszerek (parfümölmél) II 90 Fmmid-01 ll " 
Fixocol lI 110 Fm1ráza.fok 59. 61 
Fii.z.ika:.k;émirai vonratikozások II 13 Fo1rasztófű 34 
FJa.stromok 203, 209 Fmty-fla~trnm 213, lI 31:1 
Ffastromok föLkenése 205, 2J6 Foszfoniumjodid 478 
F1ornnal II 87 Foszfor ,l7S 
Flo.rool II 89 Fos·zf.oT-vegyületek 478 
FJ-0ri<lzin 486 Fos.zf-01·'°~" labdacso1k 277 
:E'lo!riz.in 430 Füszforos pasztillák 288 
Florida mosdóvíz II 112 Fosz.fo1-0s patkányrné1·eg II 206 
Fi<Jridma II 91 Fc:MJfO!'oo v (ortJ10) 44L4í8 ll 8 
]

1lórenc-i„pa1l.ack 3611 lt1-oszforeav fajsnílytáb]áza.ta 496 
Jrluid (.a Kígyóval) II 277 Fo<S·z;for"f;av nt.eg'lh. ·borba,n 54!1 
~iluid·cys.tol Tnnse II 32-3 F'.o:s:zforsa'\ a.;-; vasn1ész.szörp 137 
F'Iuidext:i·.akturn:O:k t~ pusai S1 :.:;'l :B„otngrá!fiai készít.1nénye,k II 2:2fi 
E1iuid impeTial-Rabot Ii 59 Foto.gráfi:a-r:a.g,asztók II J~J, 199 
F.lu-0,r !18 F·öldibrodva-bo.gyó Ií 
Fluorescein ~".:6 Földi b.o]ha pusztító II :20H 
Fluorili.y.d1ro·gén 4i8 Fö'ldi b·orrost.yán ~~J 
F1u.o.1natrium-·Chinoj11 II 383 :F.öldie.pe.fű (Oe.ntan1eu111) 15 
}

1

od0Tk1asaxlófű 33 Földieper-gyökéT 1<".i 
]

1 odor-ka Vénush-aj 14 Füldi :k1ömény (PirnpineJla) 30 
F-odormenta l.eY.él :!3 l'1 Öldi tök (Bryoni·a) lPi 
Foeniculu1n off„ (f1 uctu.s) 2, 4. J, 7, 18 "B„öldipátok ;:tl 
"B10Gnug.r.ae0i B,em.en 4 18 Főzetek :>B fíl 
:Fo.ganőtt fű 19 ['1ragariae, hc1ba, iadix 18 
Fog.ápoló.sze,Iek II 6-! l•\ancia. HHhstix-rag,a~·zl"ú 11 199 
Fo.gcement.e:k II 224. 22;) Fi ancia. n1ustá1 11 :l.;12 
li„ogcs,eppek 1.áed Tinct.. odontalgiŰa Fl':anguJ,asavi f.rangulen iSG 
Fog:cs1ep.pek 125, II 319 F1~an1gula,e cortex 4. lS 
Fog:fájá,s ellenii 11nixturák 125 :F'rang.ol-P·al:Iay lI U19 
Fogfájás .e11Bni tinkturák 1(3, 174 l<1 r.anzeush.adi lápfürdősó 195 
Foghagyn1a 11 F1anzen:s,ba.di víz J9H 
],og-hagyrna, vízi 33 F'1·axinu.-; ornu,s 22 
]\>-gpas:zt,áik II 64, 66, 6i, 68 }-i'1·.ench rnilk of iose~ TI 2H 
}:o.g-pép.eik II 64, 85, 66 I<11ictio-gépkapcsolás :2-!i 
Fo.gplombok U 223 Friedri0hsha,lli fürdősó 19;, 
Fo.gporok II 68 Frie<l1irh-~halli '"ó 1!1í 
:Fogsz.appanok IT 66. 68 · :H",rarukfnrti h1hrlac.sok "!.li9 
If'ogtinkturák 173, 174, IL 74 i F1os·tin 5.>í 
~..,0°'törnő aJ11alva1nok II ~23 i 'B..,ructu.~;,an-Deghsch 11 2íl9 
Fogtö1nő:szerek~ ide,-iglf'ne.sek II 22;\ 22() [ ruit hasi.s pa.sztákhoz S~:l 
Fogvi21ek IT 71 Fuchs·in 4HG T J n 
J•'o-lo haj festő II 'l2 , Fucus ve~'iiCu1lo,"us 
Fok0Jó111űv.ek :147 11\1Jj,g-o iSpl1erndrr·ns ll'"'ta 
Fo1.1 ~zappan II 190 : Fu1n:ar"iae he.rha 
Fc!lfü;ztító folyadékok G 189 • Futor-Ohinoin 
Ji1cJtth~iz,tító kré1n II 190 ]:Púvólá111pa (Bo1·nike&se:1) 
Fo~íti&·ztító .s1ze.rek II 181, 187 l'..,nng·ns ehiI nr.gornu1 
F'olyadékextraháló :l75 'Fmfmol 
Fon1&S fomentarius J8 ! Fnrnit111a k1én1 
Fon~ aine-ko1npoziciók Il 2]2 Fuxiu 
Fo!ita.inok (szökőkutak) II ::n Füge 
] 10I"a11ünifera 36 ''B"iige.szi1 up 
Fornialdehyd 441, 486, 110 Fiilba h,,am 
Forrnaldehyd fs. tábL 506 Fiilléregolaj 
F-orm-rulde-hyde's gazé gyapot 326, 329 i :H..,ii.fo1yálkan1i1 igy 
T'.orn1-al'1.in ' 441; 4S6 Fürdö:k 
]'or111a1in f.ertőtl,enít.és II 2-01. Il 200 Fürdőecet 
ll

1

orrn.-:1in m,ag.c.sávázásra IJ. 2rs Fiirdő Eau de Co,logne 
:?.c1.n1alinn1eghatározás t.ejben 540 Ii..,ür.dőes.szencia 
Fr-·!nHdinos fugp.ép !I 65 FüiJ:dősó 
Fo1ma·linos· 1S·záivíz Il 7í, Fiil'dővíz-.:;ókeve1ékek 

3'i' 
i 1;;.: 

l l ~;..;i 
;,:-;1 

IH 
4S6 

TI J;;8 
!86 TI 5 

l4 
J '.18 
130 

lI 278 
5~1 
194 

E 2S 
II 24, ln 

!l C,4 
TI ?4 

: t~-i 
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Fű1ész.fű II 132, 134 G·esztenyef.a., ne1nes 15 
:Ii"ü-stike~fű 18 G-eum 1.irtbanu1n 14 
Füstölő kúj)(Jk II C%1 Gépek kewlése 241 
Füstölő saJétromas pa,pír 335 Gigartina n1amill-01Sa 14 
:F'ű,szeres china festv-ény 171 Gilis0tacsoknládé 284 
Fűswnlrnverékek II 251 Gilis~ta elleni hash. paso;tHl, 289 
Fűszerikeverék eukorsz.ele.tkékhe311247 Gi!liszta elilieni szirup 136 
Fűtej Il 132 GiJi,szta kapsz. ku!icákrwk II 276 
Fűtő:kí,gyó (!est, tér) 348, 350 G.Uisztama.g 15 
Fűzfa 32, II 133 Gilisztfüna,g-mű 34 

Gingerine II 89 
Gabonapálin·k!a-e,sszeneia 1h8 Gin&eng ·rad,ix 19, 515 
GalanJfércg{b:t'i labdacsok 277 Gipez\kitte·k ·készítése Il 193, 195 
(}alia.nga-e :r11i·z.on1a. 18 Gipsz1p6lyák 333 
Galbanum 18 Git,ahn 17 
Galb.ánf.lastron.1 212 Gl1andes que1cus (tostae) 7, 31 
Ga!eopsis' ladarmm (herba) 'i. 19 Glarudui!rin 519 
Galii .a.pa.rin.es herba 19 Gliandula pituita1 i,a 519 
G'alipin 11 Glandu:J.ae lupwli 22 
Galóca gon1ba 10 G1andu•lale par1atfily,1·eoidaie 518 
Ga Jl,ae lw lepefües. i9 GlandwLae rnttleme 21 
Gallipea offieinalis 11 Gla:ndul1ae su1pra.re111•ale1S 518 
Gallu&<a\ 14. 19, 31, 35, 442, 486 Glandulae füymi 521 
GaJ:luö-lin!.ák II 141, 146, 147 Glandulae tthyreoideae 518 
Gallussavctileszte1 !86 Gkmduovin 521 
GambiJ 15 GJ.axo fu],l eieam II 24'l 
Gambo:giaisav 19 GJaurkom'a 518 
Ga,rcinia Hanhuryi 19 Glecse.r-p-a,szta II 32 
G·aseuse-szörp II 265 GJ,e.c.sier-pu.d-er II 37 
Gasteini tea 42 Gl•ecthomá ihedernMa 20 
Ga,tln-Chinoin II 283 Glidin II 241 
Gaucher hajkním II 53, 46 Glicerines créme ool,este II 31 
Gaultherkifogpo~ II 69 G:Jieerine's :kámfor-jég II 31 
Gaul!heúakenőcs (Czuk'DI' L.) II 320 Glicerines mosdócvi2lek II 24 
Gaulthe-J ia procu.mhernis (foliia) 19 Glicer,in•es v,égb.éJ.kúpók 295 
Ga.zéik, antiszeptilrnsak 325 • Glice1inf.o&zforsavak ·sói 486, 412 
Gálnafü 30 Glice1in1készítinények II 21 
Gá.zn.nu11011ia. 422 G1ic·erfa1kré1nek :an1ylummiail II 26, 27 
G.ázok ki.o,ldása 273 GUceriillpiip·erieecet II 23 
G·ázok oldhat6s·á.g,a 5W Glieerinsz.appanok 237 II 86 
G~zok PO;It~a~antíá.sa 410 Glicerintiej II 25 
Ga:zok s:zar1tasa 399 Glicc1in-rroiilette baln1 Il 38 
Gei radix 14 Glice,rinz.sielé mézzel TI 26 
Ge:latin.ae 111.edica:t,ae 58 Glicin-e hirErpida 33 
Gela!ina g]ycerinata 29 Glohu,li 29(), 241, 318 
G.elatina rliquj1r.itiae pel:lucidia 28á ·G1obul'.i or.thoformi 318 
Ge,latinálódás 47 Gloma,Wander II 239, 242 
(t.elatina.e ined. in J.am-elliis 241, 2.51 GJohuli o.rthofüim menthol'-cooaini 
Gelidium 10 II 322 
Gel1s-en1iun1 ,1._;1en1pe1 virens (uadix) 19 G:Jonoinun1 515 
Gemmae populi 7 Glutolos gaz,é 326 
Geneserin 13 Gly.cer.in ~l. Glfoea:"in) 486 
Geni&ta tinct-0lia (llorns,) 19, II 132 i Gjy,cerin f,ajeúl:y;táhlák 505 
Gentiarua lut-oo (rad:ix) 2, 3, 4, 5, 19 GI.yoorilll.i p.r:aeparata 56 
G·entiiani,n , 486 Gl'ye.eriruesiztereili: 36 
G·entiopikrin 19 Glyoo1'in iand cucumber cream TI 2~ 
GentLanin ibolya II 6 Glylre:rjn and cucm1bffi" mti.l1k II 23 
GeramHaceta! lI 87 Glycerin-J,anolin foHette·-créme II 32 
G,enan.ium n1aculatun1 (riadix) 19 GlyceJJnipaszta ik~á1mf·orral' II 27 
G.eranium Robe.1tianun1 19 Glycer:i1nl1il11 cmn medi0am.entis 59 
Gmaniol 442, II 87 Gly,cerinum saj)(Jnatum Hebrae 234 
Geranylmethylaethm II 89 GlyceritUlll vitel<li ovi 54, 72, 75 
Ger.\,,.rdt-féle acet-ece;(sHvpróba 572 Gly.cerophosphat gloma II 320 
Geril tápszm II 244 Glycin előhívó II 221 
Gerincvelő 521 Glycoformoil TI 290 
G·e1mi-Yan cs,á:vá~z:Ó Il 208 GJycon1ial:tin II 320 



Glyconinum . 
G1lye-0nin en1ul<S·lO olei jec°'riis 
Glycyrcrlüzin 
Gly;koholsav 
Glykol 
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59 Gua1 aua mi1<1·ainpasztillák II 32, z 
75 Guarnnapfu5ztiJ.l·fük 318 

22, 110 Guipstne Le Prince II 3:l~ 
33 Gu[árd víz 55 

Gly komaJ tin 
Glykoz.i<lruoat elbontó 
Gnapha.Jii fJores 
Goa-_po·r 

486 Gummi anyagok inkompatib. 107, 128 
II 320, GummiaDruhicum {aoac1ae) 19, 111, 128 

auyagok 107 1 Gummiar1abikunws ragasztók II 194 
19 : Gnmmicipőraga,sztó II 197 

Goid creaim 
Golyó.s ooapágyak 
Golyó.s ma'lmok 
Golyvia 
Golyvapor 
G-ombairtó szerek 
Gomba;loiv.ouafok 
Gomb·emyőfü 
Gona·r\gin 

15 i Gu1nmio.sövek eltau.·,tása II 225 
221 : Gummjgutti rn 
243 ! Gu1nminyálkao1<lat 128 

346, 351 ; Gumn1ir00-ina 1an1n10·11ia0un1 11 
518 Gun1m1T,e-,siin-a .euphor:bium 18 
192 Gun1mire.si11a g.albanun1 18 

II 2()1 Gummiresina kiuo 2~ 
II 2:íl Gummire&ina kopa] 16 

32 Gumn1ires,ina my·r,rJi,a 23 

Gonocystol-Tosse 
Gonolob118 conduuango 
G0c"'3ypium he~bac. (mdix) 
(fódircfű 

525 Gu.mm.i:re~ina olihanu1n 29 
II 325, 326 Gumn1i1.es-ina s-camoniun1 32 

16 Gumn1iie:S·inás fl:a.<:;tromoik 204 

Góly,ao.r.rfű, j ószagú 
GólyaZiSír 
GöJ:lís étpora 
Gör•befa-o.l•aj 
Görcs0silJapító :I,initnent 
Görcs eHenes labdacsoik 
Görcs ehleni szerek 
Gö1~g.öj,ár:atok 1aprítás·11a 
G.örögszéoomag 
Gőznyo-m:ás (parcialis) 
Gőztie-n·zió-gö.rhék 
Gracil1•aria-mosoot 
Grain d'e-n0ens 
Graminis majo·ris r:hizo'lna 
Gra:minis irhfzom•a 
Grana tig'llii 
Granati rad· co'1'te-x 
Gr1anu],a 
Gr·anula iaicidi ansenicosi 
Granu1l1a aconii.titni 
Gnanula calc1i glycer•oiphos.ph. 
Gmnuláló gépek 
Grnnuil•á:ló sz.iták 
Gr,anuloa-e eff,e-rv,e.sie.„ feru:\atiae 
Gr:anulae saJium ·effe,rvesc. 
Gmnulata 
Gmnulata colae 

19 j Gut1aütés e.lleni balzr . ..:am 218 
15 'Guttapercha - 19 

119 Guttapoc.<a kiltek II 19'7, 188 
36, Gutti 19 

188 Guvacin 12 
183 Gy1n.nen1a sy.1vel'5t,re 17 
235 GynBrgen 432 
270 Gypsophyla panieulata 1, 7, S, 32 

lI 278 Gyµmm bitumina.t.Thlll 188 
342, 347 Gyairt.a.emu.Jz.iók 72 

18 Gy.antafoltok ,tisztítfüs·a II ]81 
537, 359 Gyant•as·zappan II 175 

359 Gy.antás ikittek II ~92, 196 
10 Gyapotfű gy.öké-1 19 

II 126 >Tyapotmagol1aj 576 
1'1 Gy.apoto.k 329, 333 

7, 119 Gy.apotszövetek folt.t.i.sz.iítói II 183 
16 Gy.apju-gyrapot megkiilönh. II 228 
19 rtyapjuszövet.ek tis·ztit.ása II 183 

252, 279 Gya.pjuz.sír 36 
270 Gy1apjuzs-irkenőcs 217 
279 (íyáTüzemi tabJe,t:táz.á.,s. 34ll 
219 Gyengítő fűrd.ök foto.grafiáknál II 222 
3()3 Gy.ermekláncfű II 133 
305 Gy.e.rmekrapliszf.ek II 237 
281 Gyrumek tea 39 40 
280 GyémántMtt n' 194 
279 GJOémántlkitt. gőzkazáno:khoz II 199 

Grianuliat1a e. ferro protox·rula:to 
Granulata phenolphtaleini 

G.r.ainu'latia rSiacchaiI'd 

279 Gyíkfű II 132 
279 Gyomím&!zmek II 20[ 
279 Gyomorbalizs1am "67, 28 
280 Gyom-o:rbo.r 18Q 

Gr"atfola officiwailis {her'ha) 
Gmzia ·lab d'acsok 
GrLmault cig.a,rettes an.tiasthm. 
Groindelia robusta (mdix) 
Gris1amb.riéne 
Gr osse-BohJe alkohol próba 
Grntum 
Guajaik:tgy.a-n.tia 
Guajraci lig:num 
GuajaCC>lcGfoma 

7. 19 Gyonwrcseppek 167, 171 
II 78 Gyomoroseppek Leinzi11ge.r II 320 

40 <1-y-omore.sepp, m.a.gy1ar 169 
19 Gyommerősítő ITikő.r TI 257 

II 87 Gyo·moa:·erősítő tea 40 
539 Gy.omou:ie,sz.encia-Gerunann-.f. 68 
12 Gvomorflastrom 208 
19 Gyomocrke;;e.rű lI 257 
19 Gyomornedv v.izs.gáfata 575 

Gua;ia:kol és s.ói 
Guajiae{)(Se-Farhenind. Lev.erk. 
Gual«a:lin 

II 322 Gyomornyálkahártya 521 
442, 486 Gyom_or.rák 'C'llen'i 11a:bdac.sok 

II 327 Gyom?IJJO·~ 
147 Gyop:a;r, sarg·a 
19 Gyopárfű 

188, 

29, II 

191 
19 

132 
Gurana 
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193 Hajfostő kenőcs Gyógy-á.B~ányviz-ek 
Gyógybo.r-oik 
Gyógyit.óvizre;k 

179 Hajfény<>sítők, folyékonyak 
19B Hajfiatalítótej (Maurer) 

II 59' 
II 49 
II 61 

Gyógvniövények és betel-r,píté:sük 
G:v c\gjn·Ö·vé-nyek .gyű.ité.se 
Gyóg)-,<;:pil ituszok 
G,-ógyswpparnok II 85, 230, 
('..,-,·ú_g~-,-;Ztappan,ok ·~l~panyaga 

1 Hajgöndörítők (fixálók) 
5 Hajhullás, :beteges 

155 ' Hajhulilás elleni hajmosó 
238 ! Hajhullá-s ellen kenőcsök 
233 , Hajkenőcsök 
2~1 i Hajkenő olajok íl-J óg~;·5zf•1.ek ala.k1it.asa 

G\-Ó.P'"'"-"'~-r.1 e,.._ cukorkák 
0\·6g:y1'z,rres ecetek 
Gyógysze1°f'S n-e~t:r. s:z:app-anok 
G1-ycJo'\ sze1 es o-laJok 

278, 2~2 ! Rajkorpa ellen kenőes 
48 i Hajkr érnek 

238, 2~9 1 IIa:ikur dk 
129 : rraJ1nosok 

230, 233, l{aj111osó jJOiok 0; óg·~-sw1es ,szappanok 
G-~ {1gy;.z<?1 c-.s z,~elatin}e,n1ezek 
fiy;'>gJ- sze1 üzem 
(}y-iikf'rr,k aprítása 
C:; öke1 ek gyüjtése 
G-yöke1·0k szárítása 
n\- ?in1 hér 

201 ! I-Ia:inü\,esztő lovakna-k 
2-il, 247 , 1{ajnöve~zt6k 

8, II 341-346: Hajpi,gmen\ek 
5, Hajp01ok 

G~--ii1T bé1. kerti 
G ,,--nn• hé1 likőr 
(":'~-i)!)i béT SŐl' 
(}; ön1 hé1·szirup 
C) iln• héJ e.s pezsgőpor 
(;-~· öng~-h ázutá.nzat 
0-s öngyvirág 
Gy ön g'~ ·vii ~~ g'-pi pC'1 rre:r t 
Ci-yöngyvirág szobaillrit 
G:; öng~-vi1 ágvíz 
CTyiin~!·;- \'íz 
~y-iin.g") vizek, pipe1e
íl;. uitoványfű 

6, 7, 392, 400 · }lajreg11~raio1ok 
36 ·Hajszesz, Nékám-féle 
H lla1ozőkílők, halványítók 

II 256 Fia.itoe1ó .p'p0kuél 
II 2űl Hajrnóztő (keleti) 

147 T::1a;ivias'?.ck 
189 Tiajvizek 

TI 140 Halcsont, febé1 
7, 16 .r-r nl1clni t'jl·.lősó 

11 211 Hal!cr sav 
lI 126 H absí1 01'i JnaoJ.aj) 
Il 118 1I angyafHJ·dö 

II 55, 57 
II 4-0, 41 

II 44 
II 52 
II 51 

II 48, 5D 
II 53 
II 5& 

II 41, 53 
II 42, 48 

II 47 
II 27R 

II 47, 54 
II 5 

II 62 
II 59, 60, 61 

II 45 
II 8, 57 

242 
II 63 
II 57 

II 4.5, 46 
37 

195 
5ll 

575 
195 

II 202 
443, 486 

(iyn itógyertyák 
Ci:)-11 itózf:dnór 

124 R ar.g·1„apu:~:-i1loszerek 
II 38 J-Tan!r\-a~.~v 

22'1Ian'.i:Yao;n;\;a~ sók 
II 218 r • 486, 422, 423, 426, 
II 217 i T-!am1amclis virr:'.gtniat11a 

434. 483 
20 n. 5 

II 133 
521 
434 

422, 483 

f1-yú1 ógépek 
Gyün1üJc,sU01 ok 
G.\ iinJ-ö1ese-1-isz-e11ciú,k 
Gyün1 ölcsfa-kar bolincun1 
(Í) ü111ö1e-sfoltok tisztítása 
G:'!· ün:öJcs-szirupok 
G~ üniölcsök konzeTválása 
O;. ii1I'ölcsös cukorszeletkék 
G.\ ürűvirág 
Gyűszűvirág 

382, 383 i Ff angafű 
II 260 J-T ang-sza.la,g.göres 
lI 262 H angyaéter 
II 201 Hangyaisavas 
II 185 Hangyasavas 

134 Hangyasavas 
II 267 Harisin 
II 247 Harmatfű 

a.mileszter 
henzi]eszter 
etileszter 

34 Hashajtók állatokrn.ak 
17 Hashajtó cukorka 

! Hashajtó csokoládé 

42& 
434 

II52 
17 

II 278 
II 320 

284 
Hahfogók, dón1ba építve 354 Hashajtó .gyom-ortin.ktu1a 
Habkészítés II 226 Hashajtó Jabdacsok 1 .. Pilulae 
Habrnassza tmhinolákhoz 298 Hashajtó liktárium 

178 
laxant. 

162 
Habzó fejmosó II 65, 226 Hashajtó kökény, 
1Io.en1aieinkék máso1ótenta II 148 Hashajtó ~ezs-gö,por 
Hacrnatogcn( Hommel) 121, II 142, 320 Hashajtó pLl'ula erő.s 
Hacmatit 38 Hashajtópor gyermekeknek 
Haernatoxy.Ji lignum 14 Hashajtó tea (alpesi) 
H acn.1at0x3 lin 14, 486 : Hasindító 1fű 

II 133 
189 
269 
191 

42 'lh , 23 
Hacmog.Jobin Gloma II 242, 318, 320 Hasis (Hwschis) 
Hacmostan-Austria. II 327, Ha.smenés ellooi .szerek (állati) 
finen-,:el tonicuma 1571 lla-smenés elleni szirup 

14 
II 278 

144 
167, 168 

519 
510 

lI 27 
20 

II 26 
59, 60, 61 

II 278 

l 1 f12e11ia ahJ-"~·-i 1IJica 21 Hasmenés elleni tinktu1a 
lTagy nta 15 Hasnyálmirigy 
Jfag'~in1akenőcs 2201 Hasornsz-e.Tvi gyógyiszerek 
Ha.i ápoJriRa II 40 Havasi krém 
Ha:i h:iJvanyítása II 8, 57 Hazeline 
H.;1ihalzs.am II 45, 47, 52[Hazoma. c1eam 
Hajfe.stők II 57--02, 69, 320 Han regenerator 
Haj festők, ólom ta1 talrnúak II fi1 Hágalószernk 

II 48, 

23 
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Hályogfa 18, II 134 Hig,mytapasz 
Hámo.oott za:b 12 ,HI.ganyvegyületek 
Hányás ,9J,leni po:r csecsem&knek 190 Higosa-n-C·hinoin 
Hánytatógy1ö.ké1 20 fl,imlőnyi rok 
Hánytatópor L Pulvis emeticus 189 Hintőporok 
Hár'-Omiféle fla<Str:on1 209 Hipo-bróm.-say· 
Hár.sfaillatvíz II 119 Hipofoszforsa'\· 
HároSfaszén 37 Hipoklór•sav 
Hársfavirág és szá1ítása 6, 8 .Hippoc.asta11us (cortex) 
Hárdavirágillat II 99 Histamin 
Házi &s!o'om 213 Hist-Opin 
Házi pilulák 268 HíziaJó por disznóknak 
Házikenőcs 220 Hí~la.ló por m&rhMmak 
Hebra-féle hintőpor 187 Hodrichs maltei milk 
Hebra kenőcs 221 Ho11afildi gyomorcseppek 
Hecsepecs 17 (MihaJovits) 
Hedeme forrnsti is (herba) 20 Holla,ndi tej- és erőpor 
Hedin go•lyócskák lI 319 Homatr.opin 
Hediosit tápcukm II 239, 242 Hamburgi víz 
Hegedűgyanta 35 Hornoeopathia 
Hehner~féle .sz.á111 572 Homogenizáló ,gép 
Hekl<>grafálás II 142,-144 Homogenizált tejszín 
HektogrMtinták II 148 Homok.szappan, kókusz 
H.0]Ji0boo~us. n.i1ge1 (:i1a.dix) l, a, 20 Homoki aprósá,s 
Hie.lferuberger Ban.dwur.mmitte.l II 327 Homoreno.n 
Heliosa hajfestő II 59 Honey cream 
Heliotropin (heliobr.opol) II 88, 129 Hon.ey je.!li 

-159, 
212 

481. II 8 
II 208 

52'2 
186,187 

478 
44;i, 4i8 

4i8 
20, II 15 

33 
525 

II 280 
II 281 
II 24S 

II 326 
II 281 

445, 486 
193 
510 

365, 366 
542 

II 79 
14 

519 
II 29 
II 26 

II 24, 45, 47 
me.jl'h 538 

Helminthochort-On 10 Honey water 
Hely.chrisum a.renarium 19, II 132 H.oppe-Sey ler a]i}}umin 
Helyiségek dezinficiálása II 286 Hora egérfüsfölő 
Hemerocalle I I 91 f Hor denzym 

II 207 
II 239, 242 

Hengiers1A'kek 341, 342 For<leum pedatum és sativum 20 
Henna 20, II 5 Hordomrult 
Hepar (máj) 521 H-Oimin 
Hepa,r sulfml,s 449, 479 Horrnonal 
Hepatic.ae herba 20 H k Herhalbny-f~lie va1.S1Jn1éi:;17_,ezör"P 1a7 · orni.on ies 
Herbam1-0rt-Chinoin II 284 Hos<rulruein 
Herba ,sa.nta 18 HovaiabJetták-Wanda 
He.r birn ,g:\r,01m-01 tinktur a 18 H.óJy.a.ghÚ.!iÓ collodium 

II 239, 243 
520, 521 

521 
517 

II 88 
II 320 
57, 58 

209 Herék 520 Hólyaghúzó tapasz 
Herélőp01 188, II 279 H ~gy ~en:n~ségi vi~sgáWa 
Herniariae he,r:ba 20 l-I1J·gy·es2n1;1,r 1%"~ 

573 
;;21 

Hernyóenyvek II 202 H i;gy,csop~lcrkak 
Hesperidin 12 H i;gyhaJta •t"": 
Hexacysto.l II 325 Hugy.sav, metil 
Hexametilenfotramin 443 486 Humulus lupulus 
Hex·amif.etil·entetram1n~n1etabonát ' .443 Huny.a,d~ J,~os k„eserüvíz 
Hexiam.tetilentetramdn-dijodid 443 Hunyadi .Janos so 
Re:x"1IIletin n 322 Hunyor, fekete 

2!!-0 
41 

461 
22 

193 
197 

2() 
Hideglelés elleni species 40 ffumt ellen á:Uatgyó.gysz; 
H>degfolés elleni ·szí.mp 139 Hurut ellen cu~orszeletkek 
HLdrazinvegyü1letek 478 Ffuirutellen~s ;m1xtura 

II 278 
II 247 

126 
286, 288 

191 
44 

II 267 
II 242 

287 

Hidrogén 443, 478 Hurutpa.sztrllák 
Hi.drogénperoxid 444, 478 Hurutpor 
Ridrng>\njlilloxido.s fogpép II 67 Hi;rnttea , , 
Hi-dr·c~gén szili'kofiu-0ri1d 478 H1!'s ~onzerva;las.a 
Hi<lro.r.rénsz,uperoxid 444. 478 Hu1sk1vo.na.t-L1eb1g 
Hid·rokinin 444, 486 Húskivonatpasztillák 
Hidroikuprein 444 Hús-szirup 
Hidroxilamin és kfori<lja 478 Húslevesizesítő (Grnf) 
Higany (lá"d Hydra1gy:rum) 444, 478 Hiités 
Higanykenőcs 222 H útő.gibpek és ábr áik 374, 
Hi.ganyklorLdos .gyapot 329 Rűtőkeverékek 
Higanyos flastrom 212 H íitőkí.gyó 
Higanyoxycy'3Jllidos gazé 326 Hűtő Janolinos krém 

138 
II 242 

375 
373, 377, 382 

378, 379 
359, 361. 37 4 

II 31 
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Rűt-Opiések II 177 Uluzió virágillatok II 108 
Hüvelykúpok 296 Irnidoawly&ethyLamin 33 
Hydra1sal II 322 Immacula pirosító II 39 
Hy<lroogyrum 444, 478 ImmunizáJás fi24 
Hydrarg,rurn Mchlorat. amm.. 459, 491 lrnmortel (Gnaphalium) 19 
Hydrwg bichlor .. tnkom<p. ll1 Imperato.niae radix 7, 20 
Hydrarg.. bichlor.. fürdő 195 Impregnált kötősrerek 323, 331 
Hydratg. bijodat, rubrum 459, 460, 481 Impreg'IláJt magvak mé1,gezésre 305 
Hy<lrnr gyrum chloratum 460 Inda szesz kenőcs II 320 
Hydrargyrum cyamatum 459,481 ! Inidiai kender 14 
Hydrargyrum imidosuccinicun1 459 1 Indiai kender cigaretták 40 
Hydrargyrum jodatum fJav. 460, 461 Indigó 486, II 6 
Hydrargyrum metallicum 444, 478 Indikán 572 
H; diargyrurn iilitricum oxydulat 461 Indai 486, II 87 
Hy.dr1ngyrnm o.Jel1icum 2()4, 459 Indukciós folyadékok 486, lI 230 
Hyd.rar.gy'lUID üxyey,anatu1n 460 r.ner.esz.tő zsír 218 
Hydra,gy1um oxyd .. flav. 400, 481 Inexhaustible salts II 125 
Hydral"·gyrum salicy;lieum 460-, 488 

1
j Inf,a;ntirlizmu.s 520 

Hydra1gy.rurn sozojo<lolicum 431 Infantina Theinhar dt II 243 
Hydrnstin 486 [1 Influenmpor állat-Oknak II 278 
Hydrnstis canadensi.s (< hizo.ma) 20 Influenza,szerum 526 
H:. dt astis-tect-Olettes 318 Infusio illaiszel'ekhez 43, 89 
Hydnmlikus prések 390, 391 lnfusa 59, 61 
lly1dr<H~hi11011 444 Infusun1 .absinthii 64 
Hydrochinon előhívó II 221 Infusum althaeae 64 
Hydrogenium 443, •78 Infusum alstoniae 64 
H,ydT1.ogeninn1 pe:r:0xydJ31tun1 444, 478 Infusu·m arnicae flo1 64, 66 
HJ-d1.01nel lnfantuu1 65 In.fusum .artemi•siae 64 
Hydroxy]a111a.n inkompatib. 111 Infu-sum ,aspara„gi 66 
Hygia.ma 244 Infu.sum auran-tii oort„ 64 
Hyoscya111in 13, 34, 486 Infusum .aurantii fol.. 64 
Hyoscyamus nigm (folia) 1, 2. 4, 5, 7, 20 Infusurn boraginis (flor. et fo1iosa). 64 
H:q>Nicurn perfoliatum (herba) 20, 515 Infusum buchu (folior) 64 
Hypnodon II 320 Infusum ·calumbae 64 
Hypochlo1"itok ro1bhanékonysága 113 I 1nfu,surn -capi1IL Venerri<S 64 
H:v p.ogJaudin 519 In·fu1sum caryophyiJ]orum 64 
Hypophosphit-tabJetkk 318, II 322 Infusum cascarilfoe 64 
I-Iyµop:hyiSin suilf. 519 ln'fusun1 oontau.rei 64 
Hypophysi.s cerebri 519 Infusurn chamomillae 66 
H,ssopuo officinalis (het'ba) 2, 7, 20 lnfusum chamomillae fJor 64 
Ibolya coldcream II 30 Infosum china,e acid 64 
Ibo.lyai1'J.at tpm II 89, 119 Infusum chiratae 64 
Iboly.avirág 35 Infusu1m cich-0rei 64 
Ihol,"·' í" alkohol nélkül II 119 Infusum cinchrn1ae acid 64 
lchthyol ink-0mpatibilitása 111 Infusurn cocae 64 
JchtihvoloR kenőcs 224 Infu1sun1 consolidae maj 66 
fohth) olos kö,ts~erek 327, 329 Infusum croci 64 
Iehth:>olsalic,,l kenőcs II 320 Infusurn digHalis 64, 65 
Ideal-parfüme II 166 Infusum dulcrurrmrae 66 
Idegerősítő labdacsok 271 Infusum enulae 66 
T deg,gyöng·eség 519 InfusuJn ergotae 64 
Jglicg·yö.kér 29 Infu-sum cucalypti 64 
Hlatanyagok rr 11, 12, 13, 86, 89 Infusum farfarae f<lor.. 64 
IIJ.ate.szenciák, koncenttált II 108 Infn1s-u'm fu·maniiae 64-
Illatok hajkenőolajokhoz II 49 lnfu.surn .gentianae oomp. 65 
Blatos fikdő 194 Infusum hyoeoppi herbae 64 
Illat,n!:i kúpok és tabl. II 122, 123, 124 Infu:sum 1pec.acuancrh~,e 6;) 
Illatos párnácskák és porok II 119, 120 lnfu:s.urr1 j.aiboriandi 64 
Illatos vizek 52, II 111-119 Infusun1 kJ~an1eri.ae 64 
IllatszeTalapoldatok II 92 Infusun1 l:axativ Vi-e,nen&e 60, 6\ 
Illatszerek II 86 I.nful'Sum lint 64 
Illat·szerek •hesz.e1zési f'or,1.áisa II lRO Infuisun1 .Jupuli 1S1t1ia.biili 64 
Illiciun1 anü.;aturn 11 Infusurn m·aJdii.".I ISft,jgm„ G4 
Il1óo]aj(lróg-ok II 5 i Infu1Snrn n1,aJ.vae sylv. fl'OI 64 
l1Jóolaje1nulziók 11 j Infusun1 ine1iss.ae 64 
IUóolajok inkon1patibilitá,sa 107 Infusum menth1ae pip. 64 

23 



Iniuaum papaveris füm, 
Iniusum parietia.riae 
Inf'usum quass1aie 
1nfusum rhei 
Infusum. .rosae 
Lnfusum sambuci fJm 
Infu\SUIDl &aponll"iiae 
In:fusum sic.opal'lii 
fufusum s-eool:iis coJmuti 
!,nfu,sum •SOOegae 
1nfooum sei>nae {comp,) 
Infusum th.erue chin 
Infusum ii!ia;e flor„ 
LnflllSum uv.a.e- unsi 
In1fusu·m y,aJ.iertanae 
Infwsum verbasci f!l-OJ.. 
lnfusum viola.e odoratae 
Ingoa.malmok 
Injektorok szivattyúknál 
1nke>mpaMbi!tis anyagük 
Lnosit 
Insutliin 
InuLa 
Inul.in 
Irnnyújtófű 
lpeoocrua;nh.a (Rio) radix 
lpomea purga 
lpom·ea turpet,hun1 
Irreo.s rhiwm.a 
ll'ha foonium) 
IringógyiJk<ír 
1r1s f,lo.i.enth>a (radix) 
Irisolaj 
Irisolet 
Irl.andi mos:z.at 
Irolen 
Iron (iris .k<0ton) 
IT·ógéps1zalia.grnk fe,sté.se 
Iró.nok 
Lrro:ráJlás· 
Ls.atiJS tinctnria 
Tu"1foris he.r,ba 
fakol1alfilréták 
Lsochole'Ste.rin 
Isodyn1ania tö.rvénye 
Isoeugenol 
Ic&oformos köt.s1z.e1„ek 
Isoir:one 
1süp1~en 
Lsop1·-0py l-oac1yhs1a v 
Tuopropyfo,l kohol 
Tuo~akol 
I&tenla 
Lstiz.iin-B1a~e,1 
Iszapotás köts1Ze1;erknél 
IszavoH kréta 
Itrol 
Ivar.aucusa olaj 
Ivóvíziek vizsgálata 
Izlandi-zuz;mó 
Iz1oalll1i,lhidriokup1; ein 
Izo01ki:ilhid'I·-0kuprein 
Izo1n-eleirny-edés 
lzsópfü 
Izzadás, ver~ejté!k 
IzZiadáse},] ent>s l iqu-01 
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64 L"'1ladság0&öiillk<0nw puder 
64 fazrusztó főzet 

II 3ii 
64 

41, 43 
17!> 

20 
II 43 

14 

64 Izzasztó tea 
60, 64, 65, 66 Izzasztó tillctur:a 

64, 66 J,a,borandi folia 
64 I Jabomtmdi haj.víz 

64, 66 I Jacamnda-fajok 
61 Jacinthea, jacicrltlliin 
64 Jalapa (gumó) 

64, 66 J,ail1apapor, kevert 
65, 66 J.al1aipiin 

II 87 
20 

191 

64 Jamaika I1lm II 2<í9, 
21 

260 
276 6i Jasper-féle kmosot-labdacs 

64 J a&min(ilJat) 
64, 66 Jatrnplra curnas 

6i Jatrnrrbi'Za rmlmata 
et üic. 64 Jav„lle"lúg 

344 Jácinfülat 
412 Jácint mezei 
lfj6 J ázmingyökér (sá",ga) 

21, 35, 486 ,Jázminvirág.olaj 
520 Jequirity •semen 

4 J·e,rvi:n 
486 Joos110r-ikcnŐ0sa1[„pok 
19 Jezsuit,a-l:a,bdaeóok 
20 Jég bay-rum 
2U Jocam 
21 J: odar.slQ11 I. .:\n5ojodi,n 

4, 7, 20 J oda1sotu1nin 
II 3 J odcol, a, P, y 

18 Jod-Ebwga 
20 Ji1dfersan-pas-z.tillák 

II 88 J odg-lon1,a 

II 88 
31, L'> 

16 
124 

439, II lfü, 111 
20 
19 

II 12, 88, 111 
21 
35 

II 19 
271 

II 43 
II 322 

II 322 
II 322 
II 322 

II 81 JodldoMa.tok !aisúlytiíbL 
14 J odidok o.]dh., láibl. 

318 
II 322 

499 
5-07 

II 322 II 87 Jodleei(hin-Ri0hter 
20 , n1·1n 

11 142 Joclofo1n1 desi0do1atum 
11 44 · J odofo,1 n1os kötszerek 

254 J orlol 
Il 6, 134 J odolos gazé 

20 J odothyrin 
II 144 J odos,tl'un1it "'' an<le1 

36 J o<l:theosan Vl a.ndeT· 
ll 232, 233 J ogudin 
4S6, II HS ~ogur.'5.al-Pi1,ko\\.sz.ky 

32-0, 327, 330 ,){".hi1st1in-Chinoin 
II 87 .J onarol 

486 .Jonon 
:22 J oricin 

486 Jód 
487, II 87 .Jóda:1111noIJiu111 

10 .J ódhidro.gén 

4:47, -i'l7 
193 

327, 329, 332 
427, 489 

327 
518 

II 322 
II 322 
II 32-0 
lI ;;2:; 
II 322 
II 8~ 

487 
TI 32:1 

446, 4i8 11 7 
423 

II 283 ,J6dhir11og~noldat fajsúlyt.&bla 
322 .Jod (Jodwok) 1rlkompatibiL 111 

478 
493 
.113 
Jfö 
478 

36 Jódkálil1n10\-.; n1alát.A.fürdő ' 
436, 327 J ódklo1 id 

11 .J ódo.s gyapot 
556 Jódos g·yógyítóvíz 
2'2 ,Jódos kollodium 

416 Jódsav 
44'6 .J óds·Z'ánl zsí1okná1 
521 Jódt1ri!klfrrid 

447, 

329 
194 
57 

478 
574 

20 J ódv.as fü,1~dő 
II 4 J ugl•aTudi•s regiae foLia 7, 21, II 

117 Juhfaggyú 

478 
195 

6, 35 
57:} 
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Juhtej 
Jultenne-w1dség 
Juni:pe,ris cummunis 
J unipe-1us sra-bi:na 

541 ; Kamata depuratum 
II 286 Kanada-hajfestő Ziekel 

(fructus) 5, 7, 21 KaTuálforma 

190 
n 59 

16 
2:l 

II 246 
LI :Mll 

30 

32 K1andi1lJ.akön1ény 
5 K.andirozott gyümölcsOlk 

300 , Kandiszcukor 
J uniperus vinginiaoo
J uták 
Juvenin: F1ar,b„ :Fabr. Lev.erkneen i -K-a,nk-alinvirág 

Kachexia 
Kadmfum és sói 
Kainon 
l(.akaóbab 
K<tkaó cukmszeletk<\k 
IC.akaó éis cso:koládé vizs.gá..lata 
ICakaó e~bz.e.ncia 
K1aikaóhéjmia..sis·za 
Kak,aóina&S:ua 
Kak.aóli1kőr 
Kakaópor 
K,a:k,aótiej 
Kakaóva.i 

II 327 Kaolin 
518 Kapotnyak 
478 Kapucinusmag 

II 323 Kapucinus pilwliálk 

II 2~73 KaJJa!l'énmosrot 
Kamamel 

560 Karbamid 
II 260 Km•bolimeum 

II 6 Ka,i:bo.Jos ecet 
283 Kar•bolos fogpép 

II 256 Kar bolos fogpor 
13, 283 Karbolos kötsremk 

II 2~ Ka·rb e>1os oLaj 

T\:akaó v iz.sg:ál,ata 
K.a.kodiJsav 
Ka-kttu·;rt;vir.ág 
[{,akukfű 

g~~ Kmbolsav (folyékony) 

447 487 
Kar.bonát-s•appanfő•és 

• Kardam-0mm.a,g 
_ 13 Kair•dángéphajtás 

31, II 5 Kmlsbadi cliureiikus tea 
II 320 Km'lshadi pezs·gőpor 

36 
12 
32 

268 
14 

200 II 24á 
452, 487 
II Wl 

49 
II 66 
II 70 

327, 330, 333 
131 

5-0 
Il 176 

14 
242 
41 

lC aku'kfűgyomorc.s·epp 
K;akukfií s·zirup 
Kalaharbab 
K.a:binet.puncsierSSZiencia 
Ka,laptű Hil1at.osító 
KaJ,ima t csávázó 
K·al!i_u1n acei:icuan 

II 326 Karlsohadi pezsgősó 

II 2
1
59
3 Kaorls1badi só (mestmséges) 

KaT•lsb.adi tea 
H 122 Ka11sbadi víz 

189 
282 
197 

4-il. 

1Caliun1 a0etjc„ so1utun~ 
l{.a;lium alum sulf. :auh 
IZ.ruliun1 bioa.rbonicun1 
J{aliu1n bitatarie„. ot<lása 
[(aliun1 bron1atu111 
l(.al.i11111 b1on1icum 

II 208 Kmm~lifa-pálinka 
449, 48 Ka:rn1in 

121 J(arr·mins:av 
449, 479 Kia1•n1oisinvörös 
449i 479 I{1ar11aubaviias·z 
149, 449 Ka.rodor-Chinoin 

447, 449, 479 
449, 479, lll 
45<1, 479, 5{)1 

19'3 

J(,a l i un1 0arhoni cun1 
l{.a]ium 0arhonicun1 
I(.aJium chloratum 
Kalium chloricun1 

oolutum 122 

Ka,.;;.eoean 
Kaszllmri•l lagyiiikér 
Ka t1alysts 
JC,at.ailll'us eHeni lrubdae.sok 
K:atona-nö:vényesszencia fl'uid 
l{caiz.ein és tejcukor m.e1ghat. 
K1<tángfű 

II mi 
38 

38, 487 
II 6 

15 
II 284 

526 
14 

II 14 
271 

ICaliun1 citricum 
K.al:iu1n cyanatun1 

450, 479, 111 
450, 479 

450 
45-0, 4 79, 500 

Ealium hydrotiartia.ricum 
Kaliu·m hyperrnrang-an.icun1 
Kalinm hypophosrphmosum 
KaUu.m jod•atum 152, 45<1, 4;;fi, 
Ka.],ium iDJatrio-ta.rt.ar icu1n 
K.alíum nitricum 

449, 149 
152, 111 
45(), 479 
479, 111, 

400 
152 
479 
480 
110 
431 

Kalium ni:t.rosum 
lút'lium rhüdanatun1 
Kaliu·m stihio-t.art 
,Ka·1ium sozoj.odia.Ii-cun1 
Kalium sulfocya.n,a.t.um 
K,aJ i nm sulf.o,guaj.a.col1ic. 
Kialium su.lfurat... pro halrr6o 
K1alium tru:taric. neutrum 
KaJoden:na 
Kallofonm 
K<l1odont Sa" g 
Kalomel 
Kaloria S'Züilnségletünk 
Kalumba gyÖJkér 
Kalydor 
Karna.la 

451, 
451, 
451, 

4~1, 480 
470 

451, 479 
451 

Il 26, 33 
II 78 
II 65 

460 
II 232 

16 
II 29 

21 

Katechu 
K,atgut 
K,auciSJUlk•1.agas·ztótk 

II 320 
M5 
15 
15 

332 

Ktaucsuk-os ra1gt.aprusz,o-k 
K,auesuktángya!k reg-eooiiiáJ.ása 
K1avar:ás, 1k.av.amógép 
K1a,wa-Jkawa riadix 

II 197, 198 
336, 337 

II 226 
3!7ll, 380 

21 
452 

II 191, 198 
Kaz·eiin 
K•aziein-r:agaisztók 
Kálcium J, Oalciurn 
Kálciumka"·bid 47 
Kiúlciumkloccid-0!00t fs. tábla 498 
KáliumvegyüL fiz állandó[ 479. 480 
K'álilimimentum II 320 
l\"áliumbrnmát és jodát oldh. táhl:. 507 
Kálilúg-fajsrrlytáMámfa. 491 
Káli-s'""pipan 320 
Kálisz&pj}run, sziláird II 178 
Kálium és sói fiz. állandói 479, 480 
Kálium és Na'karbonát oldh. tábl 508 
KMium és Na-nit„át -0Idh .. táJbl. 508 
KáHunwee!Mold. fajsúly.fáJbJ, 502 
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füáLiumcyanddoMat fa .. táb! 500 Keverés 380 
K<í.1tümkarbomít oldat fajs táibi. lifil K.everő és szitálódob 381 
Káliumklorát és b·romát fs. 500 Kevért porok 185 
Kwliu.mklorátos fogpaszta II 65, 67 Keztyü\lla.tosító powk II 122 
.Kruium:klorátos fogpoo- II 70 Keztyű tisoitítás II 181 
KáliumlcloráJt oldi!L ,M.b!.. 508 Ké'kooá vázás U 134 
K,j,!ium.permang,.,nátos h,ajffü1ő II 60 Kékfa-forgács 14 
Káliums17,11J.fát o1dh. tábl. 509 Kémszerek 581 
J.Gálrnos gyökéT 43, II 5 Kémlőpapírok 584 
Káilm<>s csepp r. 'Itnct. ealami 170 Kén 452, 480, Il 7 
Ká;Lmu&-lilkőr és pMi.nik'a II 256 Kéndiklorld 480 
Kámfor 4871 KéndloxidoMat fajsúlytJá.bla 495 
Kárnforernulziók 72 .K,énes ,arckenőcs II 53 
.K,ámforu:nonobrr-omid 451, 487 Ké™"' fürdéik 195 
Kámfoms coJdcrearn II 30 KéJWs Mtt II 194 
Kámforos Eau de Cologne II 115 Kénes mosdóvíz II 25 
Kámfor•os g]foerinpaszta II 27 Kénéter 434, 480 
.K,ámföros hab (hó) 27 Kénkészítmények növényvéde-
K.ámfotI·os ;szesz, gyön·ge 156 l.em.re 
Kámforos tej II 27 KénsaN (k;éntrio:iö.d) 
K.tá1rpá:ti ·gy:Otlllorelixir 174 KréniS1a:v f.ajsúilvtiáhlia 
KáJrpáti l,a;bdacsok 269 Késny.élberagasztó 
Kwpáti meUszörp II 320 Kéz ,Í\polfü5a 
Kárpáti mel<ltea II 320 Kézápoló kenőc.s Lassa.r-f.. 
Kárpruti olaj 133 Kézfestőszerek 
Kárpáti pasztillák II 320 Kézizzadás eUen nwsdóviz 
K~r~vőlket i~tó szeuek Il 200 1 Kézmosó por ok 
Katrany l. Pix 18, 30, II 90 Kiemusz 
K.áftrányos fürd,ő 195 Kígyó:gég:egyökér 
Kátranyos :hajkúra II 41 Kí.gyóvirág 1k,ák 
Kávé.Jikőr II 256 KikiTics (gumó és mag) 
l'Gá:vé-sz.irup 140 Kinab.or húsikivnn.a:tt:al 
KA vé vizsgál,ata 563 Kin1ai bialwam 
Kátrány lahdaoook 277 Kiruai fogpaszta 
Kávécsel\sav 16 Kiinailiéj-is.zirup 
Kávés cukmiszeletkék II 247 Kirua.ké.mg 
Kebá.1-0hinoin II 284 I Kinin (lásd Chininum) 
K.ecskerágó II 134

1 

K,ini1nies .areemaíl 
Kedeszfű 37 Kino gurnmi 
Kooslketej 541 Kiou-noulk 
Keftr 541, II 248 Kirakat.üvegeikhe folyadék 
K.ehepm 279 KiLnáJly-féle halzsam 
K ele:siz:tő·po.r Il 228 Kir,ályvíz 
Keleti arcikré:rn II 33 KiflSJin:gieni pezsg·ŐSÓ 
K 10l1eti ar-c1nosó II 24 Kissin.gien.i s-ó 
Keleti húf.es!ő II 60 Kittek 
Kd1e!i hajvesztő II 63 Kittek alk,alma·zása 
Kel1eti ima1ru:lulapas·zta II 33 'Kivorua·tok 
Keményítő 11 Kivonatoldatolk 
Keményít.ő-0,ldiat II 198 K.!01Dá:l 
Keményítő pép cimk.erngas•ztó II 199 Klo•ráLal:koholá t 
Keményítős ragasztók II 191, 198 Klo.rálforr-mrunid 
KJem&nységi fok víznél 556 Klorálhidrr-át 
Kemény ""appanok 231, II 172 K.lorátOlk: ll'Obbanékonyfiága 
Kende:nk·efü piro,, 19 Kloroform (foísd Chlorofcmn) 
Kenőcsök 227, I1 15 19 20 KLór 
KenőcsmiahJ>Ul ' '202 K.ló:rciruk 
Kenőcsök siterild.ziálál'l.a 201 K:lórcinklkitt 
K·enoo•appa:nok 230 II 170 Klórhidrr-ogén 
K enősrorek .gépeknél ' 308 Klórkalcium 
Kerti 1gyfunhér (Caryophillata) 14 Klórte<>brnmilru 
K ~,e.rű1l1apu-.gyökér 12 Klórisav 
1' e&erűsó 197 Kneipl'1hdacsok 
K eserú tea JO Kne1p-féle hru;•oo jt ótea 
K e9HIŰVÍz _ 193. ~98 Koaguláció 
Ket-0n-ilhüany.age>k TT 12 Koa;rulen 
Ketonmosusz II 87 Kl&rfenol 

II 20'2 
408, 113 

494 
II 196 
II 76 

226 
II iti, 39 

II 24 
II 33 

37 
12 
23 
16 

182 
160 

II 67 
139 

15, II 5 

II 38 
21 

rr 91 
II 228 
II 320 

5'(). 
252 
197 

II 192 
II 193 
415, 76 

78 
487 
4S7 
454 
454 
113 

453 
474, 48it 

II 194 
480 

448, 4W 
455 
480 
272 

43 
47 

522 
454, 487 
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462 j Kólsav 
455 , Köhögés elleni l<.1Jbda.csoik 
455 · Köhögés e.!Jeni por 

Kodein (1. Codein) 
Ke>ffoin Ü- Co:ffoin 
Klo.f.fem-irlÚl<rinmswlielliát 
Kokain 16, 110, 455, 487 Kökényv1rág 

lI 320 Kökényillat 

466, 487 
27& 
191 

30 
II 95 

30 
II UO, 112. 

23 
II 257 

193 
II 19!1 
II 161 

28& 

Kola gr·anuJée 
Kol~-e semina 
Kolhfü:;:z korwzervs'Ó 
Ko.11er:a el]Jend. tintktu1álk 
K<0lLodium J,áJsd Ce>llodium 
Ko:11lodiumgyiapot 
K-0Hodiumhólyaghúzó 
Ko11odium, m<>rat-0 
Kolloidok 
Kolloidbizmmt 
Kolloidezüst 
Kol1lo-idemulz.iók 
Kolloidfntell'ek 
Kolk>idmalom 
KoNoidoldatoik 
Kollűidszűrőprés 
Kom1óte>boz 
K.orn•plen1.entum-testecs1kék 
Komprimáliá.s 
K-oncentrált ill.atese<zenciiák 
Kon-denzálás 
Konderuzált t.ej 
Kon·denzáto'l: 
Kondenz.áto-r, befecs·k·endező 
Kon<l.euz..fa·zék 
Kondu,:r:angó kéreg 
Konii1n 
l{onsper.gáló pnr-o:k 
Kontyfű1gyökér 
Kon_y,a_,k (1esS'zencia) 
JConzerváJlás módsze;r·-ei 
Konze;rv.á1ó :sók 
J(onw,rvá1lú 1szer:eJk 
Konyak 
K opa!halzsam 
Kopa.ligumi 
KopáU„k,kok 
Kopt.in-Chinoin 
KomH 
Kmfuácsfü L Reseda 1uteola 
Korom1 tisztífott 
Kor·ona f-ogipép 
J{' o.ron,as1z1esz Remetey 
K-orpafűm1ag 
KorpáJs· fürdő 
K os•borgumó 
Kosinorl h.ajfestő 
K OSimin„sizájrvíz 
Kos1noreni.n 
Kos<> flor.es 
Kosot.oxin 
Kosz .e};len·es sze1 ek 
K otar ninhi.droklo-nid 
J{othe-fé-le s 1zájvíz 
K oto'kéreg 
Kovasav 
J( ozmetikai .e1nul-ziók 
K ozmetika:i ké,-;,zftn1ények 
K é1ku.szo·liaj 
K 6ku..~z-szappa.n 
Kókusz-tej 
Kóli1ka elleni szerek 

21 Kökörooin (sáo'ga) 
TI 268 Kölni-víz 

1li8 I Kömény, fekete 
Kömény likőr 

?6 , Königsdorli víz 
<>7 i K-Onyvk·ötő csiriz 
57 'Könyvkötő .Ja:kik 

II 13 Köptető pas:.ti1'lálk 
427 K.örmö:k h1alv1ányftása 
435 Köröm·ápoltás 

lI 15 KörömviTág 
411 Körtefa 
34b I{·öszvény eillenes -tea 

46, 4-1 !Cöszvényfl:astrom 
411 K-ösz.vénygy.a.pot 
22 Mtts-torfer-s.zám. 

j22 Közfogyasztási cik:Jk·eik 
:1H9 Kőn1ag 

II l!l8 Kőmézgyöké1 
382 Kfü,isbo.giár 
542 K1őrisb.O'g.ár ecet 
:1>-i2 KőriiSbo1gár kenőoo 
:~86 Kőrontófű, vörÖ.".i 
2-l"\ K·övéraég~ k6ros 
16 Kr.am,e.r-ia trian.dra 

487 Krampampuli Ukőo: 
254 Krapp (Buzél'pe>r) 

1:1' K1.eatin 

II 8 
II 77 

14 
II 133 

40 
212 
333 
;,73 

vizsg á.l<i ta TI35 
23 
30 
37 
49 

219 
34 

II 3, 7i, 78 
31 

II 257 
II 134c 

487 
II 257 K.remzele.s'z 1. Crién1e oolesite 
II 266 KTemzier-weiss II 6 

12& 
456 
126 
276 
456 

II ;;frr KreoSotu·m nlixtum 
II 265 Kneo1sotwl 

2;11 K:r·eoiz.ot fogcsepp 
12 Kreowt l.abdaoook 
16 Kr,eozot ka.r hon1áit 

II 164 Krno·zotm fogpor 
II 284 Kl'e,sapol 

37 Krnsolum !. Krezo,l 

II 70 
II 10, 327 

II 132 K,r•etinizmus 518 
37 Krnuzn<ichi só 197 víz 193 

II S5 Krewl 456, 4Si, II 10, 44, II 11) 
II 320 Krém lásd C"\me 

22 Krét.,, isupolt 
19:i K.r étálk, í,rásr.a 
32 K.ristályos hajkenőc...., 

TT 62 Kri&tályosá:tás 
TI 74 K1is•tJályosító bölcső 

519 Krot.onmag 
21 Króm 
21 K:r-óm.enyv 

II í9 Krómenyv.es. paJJÍ1l' 
456 Kron1oehrom hajfestő 

I1 7R Krómoxid 
16 Króm,o;av 456, 

36. 3~ K1órnsavo.Jdat fajsúlytábla 
II l.~. 21~ K1órnLS1árga 

IJ 3 K.1óm..s.zulfát, :krón1timsó 
575 K rón1trioxid 1. 1KTómsav 

36 
II 144 
II 5'l 

384, 388 
388 
16 

480 
II 195 

331 
II 39 

480 
480, 481 

497 
II6 
480 

:!:lQ Krő-czer-féle gil1Ls-zíacsolko.Jrádé II 
U 29 Kn.stalloidok 

323 
46 
17 II 2i8.. 288 Kubéhabom 



Kufeke gyermetlctáplis'1lt 
Kullancsfü 
Kukrn-icakeményítő 
Kuki01icaolaj 
Kukorica: sielyme 
Kumrurin 11, 12, 467, 
Ku,mar1nsavlakton 
Kumys 
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II 2431 Laros'm 
19 Laryngospasmus 
11 ; Lasisa.r hajke:nöcse 

575 ! La;;sarbajkúm 
22 'LasGa:t' kézápoló kenÖ<~e 

487, II 87 1 Lauru,; nobHis (frnclu•) 
457 · LauriTIBav 

_Kuplungok 
Kupre1n 
Kur.ator-Swlényi 

II 249 ' La vando.J synih.. 
243, 244 : La vandld.a off.. (f1orcs) 2, 3, 4, 
457, 487 La\viscnia alb.a 

II 241 
521 

II o2 
II 40 

225 
21 

12, 21 
II 89 

5, 7, 21 
10, 20 
II 32-0 

318, II 320 
II 320 

187 
l17, II 32 

41 
221 

KureUia köhöirés elleni pora 
Kurkumagy<;kér 
Kmta:kol permetew 
K uskutan-Chinoin 
KTuSperit poresáváJzó 
Kusso flores 
Kútvíz tLsztítá.sa 
Kutyabenge 

II 32-0 Lmratab1etták 
J.91 Laxat-0r (Laxafol) 
17 Lax-01 

TI 201 Lábhiil1tőpar, o,l'OS'Zi 
II 284 Lá:Mzzadás elleni szer~k 
II 209 . Lágyító füv-ek 

21 · Láigyító kenőcs 
51 l1án1paragasztó 
18 · Lápfikdő 

Kutya-cseresznye 
Kutyalabdacs.ok (K wizda) 269. II 
KulJ· anyelvfű 
Kuty•atejfű 

34 Leány;kökörcsin 
:279 : Leány.som 

17 : I.Jec.1anch·é-elemeik 1.öltése 
l8 lI 1:32 LecHin (leeithin) 

Kutyazsír 
K vooz (how) 

;-;G Lecithinmeg'h„ tejben 
II 2!.i3 Leciihinol 

il l Lecsapfus K Va\Sszira:fa 
Kwizda füuid II 277, 325 Lecseppegés @booség-e 

Ledwn palu&fa,e (-herba) 
252 Logumelin La,bdacsc>k 

Laihd.a.csok konspergálásia 
LabdiaCl„1ok S'Zámának tábláia 
Laibd.avil'lág ' 
Lacea mu,sci 
J_..,ac-ferri py1opho.spho1ici 
La.e g.albani 
Lac su1lfuris 
La-e virginum 

254 Legyf'Lőfű 
26'1 Lehma,nn-félie a.rcvíz; 

3.J Lele • .svíz; 
21 Lc1na:n-ol 

120 I.21nong1.a ~ ola.i 
18 , Lcu1nag 

452 . T..ienolaj 
11 23 l:c onu.ri lnHaii herba 

II 196 
195 
30 
13 

II 23-0 
458 

439, 54'! 
II 320 

389 
79 
21 
33 
34 

II 320 
54 

II 89 
11 

22, II 5 

Lachesis trigonoccpha:lu,s 
Lact.uca vLrosa 
Lwevulia1s1a v 

516 Lepá1lüké-;1-:il1~-k é.s iisztít.ú-

I..iaevu loo·e 
Lait l'Apy 
Lait de heau té 
Lait d€iS Conoomhr es 
La!kkhő1· k.o·n,7Je·rváló 
Lakkeltáv-01itó 
Lakkfirn1s"ek 
1'aJoko:k (Politurá:k) 
Lakkozás piJlulmknál 
kkmusz 
La1kmusz tinktur1a pi.ros 
Lwkkt.intáJk ' 
Lakton-0!k 
La1ninaria 
Langerhails-féle sej·tek 
Lanolim.entuiin zinc'i 
Lan·oHn 
Lanolin coldere.amek 
Lauo.] in-kTén1e 
Lano.linos hajvíz 
T tanoli1IIB·zappan 
LamoHntej 
Lapathi radix 
Lapis cancroru.n1 
I1api:s h,aematite.f; 
L.npi.s pun1ich-. 

21 ' s-a 5~ 359-:J62 
51, 47:3 487 Lepá1 olt víz 

487, II 2-42 l1C'·P·l,andra vi1g·inic.a 
II 78 Iesfyáng,·ökér -
II 28 Leucin 
II 29 Leukaemi,a 

II 155, 156 T1eu1.;:ogoen 
II 227 Levatol 

II 162, 163 Levelek s·zárítása 
II 152, 159, 100 T,,-evist.ici radix 

266 T,eves fü.szerelk: 
21 Levéltetv,ek elleni szerek 

177 Lervico-,gyógyviz 
II 149 Légiszárítók 
II 12 l 1égsz.ivattyú 

21 'Léigypusztító sze.r:eik 
II 5 T.·égyenyv légypapír 

229 Lép 
36, 20/ T..iépelS,méz 

II 31 Lépf.ene-1.~üeTun1 
217, II 31, 32 Lih·atoppfű (jó~zagú) 

II 45 Libazsír 
II 85 L<ianfüral 

IT 29, 45 T-1iCaTi fixéló 
21 T_iichcn caragen 
37 I.ichen i1S,la.ndicus 
37 T ichen pulmonarius 
36 fJiebig-hlískivonat 

515 
22 
17 

521 
525 

II 320 
6, 392, 41)0 
2. 4, 7, 22 
II 242, 251 

II 203 
194 
392 

412, 413, 416 
II 203 
II 20ll 

521 
566 
526 
15 

575 
II 10 
II 91 

14 
5, 22 

30 
II 24'2 
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Ligusbrnm vuJ,g,are II 133 Llquor antidiphterit1cus 116 
Ligamenta 321 Liquor ant:isepticus 116 
Lien 521 Liquor a;nttsudori-cus 117 
Likőrök Il 253 Liquw <i:MeTuicaJJs caJUSft. II 277 
Likőrdrazsék II ~4 LiqTuoo· ailBO[Lieallfus :W-0wl<lri 121 
Lilacin, LHas II 88 Liqum "1llOOm et llydr.. j-Odaibi 117 
Lilas Tuianon mosdóvíz II 117 Liqu-01' """'"ndci 'hydJr-00h:L 122 
L1liom-krém II 31 Liquor h-0i008'l.il<icyiliatus 

11
• l, 

1
11
14

6 
Li!iomtej II 23, 29 Li<!nol' Bumwi 
Lilfom\se II 24, 38 Liquw caloi;i oxysaM!'u,rotJ 117 
Liliium ea.ndidum (fh:mes) 22 Liquoo: ool0is 54 
Llmoinade ae:nata 1axans 122 Liquo,r car:bDnis detecrig.e,rus 123 
Lin:uon·ade miaignesdi su;J,fua:ici eff. 123 Liquor crurmilln<i 117 
Lim-onad-e solvens 122 Liquür e-austicus aTsenicaL II 271 
Limo,Tuád-é, pez.s1gö II 264 Liql.IJair causticusi [1nfer,nalris 117 
Lim1aniád-és1zirupok II 265 Ltquor c0ill<01id1ailriis 102 
Limo-nen 48i, II 11, 89 Liquor 00rrosivus Plenki 117 
Linalool rn, 15. 487, II 88 Liquor corrosivus ViU'"ti 49 
Linaly!acetM II 88, 91 Liqufü """°oili oornpo&ifos 117 
Linan1aT~n 22 Liqu.o;r coos.oilli ~Ja!IJ-Oin;aturs 117 
Linari,a vu}g,a1r1itS (hei b.u) 22 Liquorr cupmi chlli01r1atli 117 
Linct.rus gurnn1.o:sn1s 129, 141 Li·qu·or epis-pHsticus 117 
I-1inctus H.a.lJ,er.i_ 50 Liquor f-errii album,in1art:i lfi-4, 1{15, 118 
Linin1enta 233 Liqu-0.r fe[l['ti ralbumtirna:ti 1ÍJilJkomp. 111 
Unirnenthol-fömlikl II 223, Liqum· ferr.i alib. M'iillalo~ts Il 320 
Iri·niunenturn 23.í, 236 : T_i.i.quo,r ferrmi a1b„ 1s1acchirur.atus 118 
Li1nJi:me-11tu111 an1n1on1aitum 234 L1iqnor feTrl .aJI\S10ni.001llil-; II 323 
Linin1€1J<tun1 amill1ün1.i1a.P t.eir.flbintih. 23;). Liqu-0,r ferr,rj_ cum caeao 69 
Linjn11e-ntu111 1anti:a1~t:h1rirtdcu111_ 170~ 236 Liq_uo1" f1errmi jodati 117 
Lin1,entum ca:dh1'u.m l9a1pornat 160 Liquo1 ferri manganati pept. II 320 
LinfrnH"!111tum eap.sllici compo,;;. Jí{l Liqnor fe1r1i oxy1dia:tli saoohia:r1a1i 119 
J;i1ni1nien:tum 0hl•o:ro-forn11i1i 131, 160, 235 L.iqu.or fe.rrrii oxychl·o,rati 103, 116 
I.1i:nin1entu1n hu1J.garicun1 17ll LiqUQI' fffi"r,i pepton,a.td. 119 
I inJin1ent re.stau.ran„~ Tt 27í L.iquoT fe:i:u.i IJJ3-'"l'<l[Jh,oep,ho;ric.i 123 
r h1il11,entu111 s1ap0i11·!is 11-lÍJPÍaeieu'" ~:j'i LiqUO•l' fe.rri iSlacchiana:ti .ars.. 119 
Lini:In-e,11tu1n l-,;:apnniato-ea111ph 1(ilJ :2:16 f_,,jqu.01' fe1rri ,saoeh„ e. 111an1gian.o 100 
Lin1in1{!1irtu1n slJ-"'l'u.cL~ 22'~ I1iquo11' f'err:i, s-et.Squ:i"~J:uloirai-t.i 120 
I-1fo11i111-r~niun1 \'ü'latith? 2B4 Liquor f.01mOOehydi saponatus 120 
T,inin1entnnl'ok inkülllJYatillil~t<.\,·.-·a 111 J_,,iquo.r h.a.em:alh111n1in.i 117 
Lin(}genck 23:> 2-RG I . ..iquo'I' hae.mo1g-lobtn,i 121 
LinoJ1Pun1vi:abz II 157 I_iiquo,r Hypn{)hr-0n1id II 3-23 
Li.ut,ck 331 L,ique>r hypophy•.\s 519 
r„.inun1 (u.sitati.;::..;innnnl ~. 4. 7, 22, 115 T_iiqu.o<l" rr{,a!l:iii il!Ce.t1iiei 121 
I1Lp,a1nin 521 I~iquofrr k1alliii ans1e1I1i.eoisíl. 121 
Liipnid-I{os1rr1oiS 521 I_iiquoil· kaldli cru:;bollli.ci 122 
Lipp.s1rjrngy;;;,i víz 193 Liquar ikaldi o1t.ri1ci ieffer'\..-„ 122 
I. iquida-n1bar -orientale il4 l.1.iquor 1kalii hypo0hl0Tosi .123 
Li,qui~r~thw l'la,d'ix 44, 22, 254 I..JtquoT' maignesWae oirt.rioae -effmv, 12.2 
Liquo:r acidi ,a;1--,s1einicosi 121 Li-QUütl'' m·ag:nesii bicairboThie:i 122 
Liquo1 acidus H:al1leir1i 50 Liquor mamgani 1s1accih_,a:11aituLS 123 
L'iquo::r acfadri'llgens \'llfo11e1~aT. II 280 Liquor narf:irii:i. -oh]ro1na:t,i Pih. Brtüt: 123 
Liquo1 almini:i acetioi 103 114 Liquor na-t.ri'i hypooh11orosd. 124 
Liquo1 aluminii acPtic. t-8 1,ta11.ici ' 114 l.1iqu<011· op,ht.almd.0rus 126 
Liqu-O{l" ammoniHoal~s camphor,. 115 Liquor pectoir.a1lds 69 
Liquo1 ammon_ (fortio) 111, 115 422 476 T,jquocr picis .a1likaJ.inus 123 
Liquor ümn1on.iac a111risairu.~ ' '115 : Liquor piciis 1l1irthanrt;h1:ae:fo; 123 
T'"i.quor anlllloni1a·e aro1nticus ll5 ! I_iiquo1 1plumbi suíba.oot.a.tis 56, 123 
Liquo1r .amn1onii .. acetJci (e-te) 115 · Liquor rrus1s1i•C.UB 116 
Liquo11 amm-011,i,i he,nzoici 115 Liquinr sra,liiJs t.a,1"t.aa:tl. 122 
I_iiqu.oT ammonii citirici 115 T_.,jquo1 sangualhumini 117 
IátJilor .ammo,nii t-;Uo0i.111e.i 115 T~iq_uo,r s•ti,bid. chl•oratii 124 
Liquo,r amn1onii v;ai1!l?'ria1lici 115 T_.,iq11or Thyom;a]tillli II 323 
DiquoT a.naf'Lo;th.e1tri<>u.:; ~ehJ,Pich 116, T_,i.quür-V.iJiliatii co.:r:rosdvus 49 
Diquar ·ano-dy,nus 116: T1iquo.r zirnei .ch1oriaiti 124 
Ltqu{}r aiI1t.iia:r·til1rri1ticu~ 116 T_iiquo1·P\'; 102 
Liqu<ll' antica1tia.rrhoic11.~ 116 I iou<n·e.".> s:a-e0hara'ti 67 
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Li1ioson1a ovat-a 23 11aceratio sin1a:ruibaie 66 
Lishon Diet-Drink 63 M<1001álás 369 
LiJstmfün ll6 Ma-cis fiorns 22 
Li:th'ium, cia:i1h. effe.rV'&Sc. 281 Maciru;a aUl"la.fltica II 134 
Litthiium crtriicum efferv. 281 Macrntin 15 
Lith. o•tric. ii1Lxarus, effeivesc 281 Macskagyökér 35, 3& 
Lithiumlka1"b()[]Ja>t 480 Mac>lk.afövcis 36, II 133 
LifütumkL<>nid 480 Maruá.r~ye II 133 
Lithiumos gyógyvíz lM Madár•kö~es· 23 
Lithogirá!f-fuiták II 145 Ma;gdaJecmes 2()4 
1Jifüoi>permun1 tinctmimn II 135 Mag;emwlziók 70 
Lohham_1fa).por piro:t•echnik1ai II 218 1faggi levesiz.esítő II 24-0, 251 
Lobelda (he'rha) 22 Mag>Il€SdJa usta 458 480 
Lom1hfű1részetQ fa s1zÍ111e!Ziés1e II 139 Iviag·nesrium benooicumo:lda t 152 
LoMh '111ilmm (Pa.ri~fö„nse) 74, II 29 M;a:goos[nm clrloratum 458, 480 
Loofoe-féJ!e fizto[, oMmt 152 Ma.gne&icmn ownbonlicum 458, 480 
Lo1~etii.ncailreiu111ol~ ga.zé 327 J\.:Lag:nesium c.it:r:iicum 458, 481 
Lotio ad_s,f,ri•11.g1eru'\1( R.icih~l'd Wia:.r1re.n) 36 l\Lag11esium lraicticum 458 
Loti·o ammoniacal. campho1at ll5 l\.í&g,ne:sium oxydlatrun 458, 480 
L<>t.io a:ntipI'urit,ica 116 Magnesium p011hydror 11>8, 481 
Lot,\o henwiea II 23 llLa.gruoo·ium ,swld'mfoum 152 
I.1ot.i10 glyoori.11a II 25 :l\fa.gniesium sdJl:icfücum 38 
Lotio m:ercuriaili,s 116 1\llruginesium ~ul:t eff·erv~;C 281 
J.;oti.o Tubr:a ~iimpiex 117 :l\1agn1Jé:aia ,gyógyitóvíz 193 
Lation a la gil:;·0e.r·tn II 24 Magnéziumo<zW!fárto'l<d fs. t<á b.J 5fü 
Lotirn1 "mtrole II ~ MagnéziullllS.&k füz. á.llandói 480, 481 
Lo,tion v.ege!ra:le Smingwt II 48 J\olagnéziurrms fáklyák lI 2'.JO 
Lot;ion "\~egie:ba=l•e aux vio.J1e't1tes II 48 Magínetit 478 
Lóges-ztenye 20, II 5 llfagnoilrua lhajrk"mőcs II 54 
Lóhe1~e., ikese'I'Ü 35 Magva.k csi'l~aiképetsség-e 3 
Lóh•erre, nagy 22 Th-iaigvie1téis 2 
Lóhe:r.e:fll1astiron1 2.13 JM,ag2ia"tvíz 54 
Lóhe:riei•l1I1art II 1{}2 J\1Ja.g·yar gy{)illH).t1CEepp.ek 169 
T...1ókön1Jéiny1nag RO ~[,aigyal' inrnstiáll' II 252 
Lólcörrnűfű 18 M1a,gya.r pe;,s:gő II 261, 242 
Lóroon„ plro1s (Yi.z!i) 21 J\1Jai1ant:h·ern1e II 91 
Lórum,,,á11ga 32, n 1B2 lvfoigro'l"1X II 32() 
Lósósfoa 32, 11 132 Ma io;ena II 239 
Löfflund"Malátakh onat II 242 Mahag-oni fapác II 138 
Lugos :anya1g101k~ inkon1r ]()~ M1ah.0J;a.gyökiéir 11 
r_,ugos a.ren1,o·S1Ó II 2;) Majorania off (:h,e,Tb1a.) 2, 4, 5, 7, 22 
Lúii'os fürdő 195 M1ail1anoll II 89 
Lúgos szappannn 1 kú,..,zít:hető , l\!Iala:xiáliás 204 

.gyú1gys1z.a'p·pa.11'ok 22:·3 I :!\laláta1cuko1·sz-eletkék 290, II 248 
T...1upuJii 1S"t1rohul'i 212 l\tlw1 ,átac.~io!koliá·dé 284 
Lupulin 2'2 nfa:l•átafü1.d1ő 195 
T_,uteng}ajndol 521 M wl1á tia:kiYornaii Löff,lr1.11nd II 242 
T..1ycopoc1i1ll!lll cla1va:t11111 (,„po1a1e) 22. 1.j4 1\1.:alá.taki\'OILat Szt. István II 2.39 
Ly;soforrn 12-0. II 29:0 Alal1át1alkivnna:t-W,au1die.r II 242 
f_,ys·o•I 121 TI 10. I ~9í) ~f;a:!:áta:kiivonat vita111i11.ta.utailn1aII 236 
Lys•o'11'-lysio.fn1n1 121 -~vf1a,io.1·a:11i1;'1 (ya1 garna ioráua) TI 132 
T.1y·flh-ospe·r1nun1 of'fic 23 1\i1a.iun bódí'f.ó 14 
T..iytt1a V'esicato1-ia 37 I\lak,káv1é 31 

lvfa J,fof;a<kvas.z TI 261 
M.a:ciasisa1r hiajrk-enŐü<l1a.i 
M:ace1r.a{i<0 
M1aoo1aifüo 1a:l1tha:ea1P 
M .a-ce ria t.to 
\1:1a0er:a•ti'O 
Nf0,eer atio 
Maoo11artio 
:\faeer:aitio 
l\I.aceratiio 
1'.f a,cerat.io 
1\f,a ce:raitio 
}:faet".r:artio 

c.arnts 
digitali1' 
g1emki.a.naie 
g-un1n1,i a11~abiei 
J1ax-ativa 
~ini 
liqutrif:i1a-e
quia:.;is.'iaP 
rhei 

II 50 Malá.talev,es II 237. 239 
61, 'iű. 369 Malátaszi.rup 143 

66 J\1 n l á1f:ás 0sokű.'l1&dé 284 
163 M aJ·,11ot i1-s phiil1ipen.s•il'\ 21 

6.\ 1 MahuOik (go]yú,m) 34!i-3M 
661 Ma lo""''"' 48'7 67 Ma;l;phig,i iiéf·cg II 4 
67 M·al tnutrin TI 242 
671 Malfocol II 323 
67 M:altosc 487 
66 M·.ahcMieco TT 242 
66 :\[a 11, LGe lw IT 2 !2 

l\falva arborea (Hores) 
Mal va rotundifolia 
Malva S~"J;v;estri..~ 
:\iah-a vu1g;a1,i,s (no'"") 
1\Lalz.tJI10POn 
~fa nda11 "inisár:g.a 
l\landarino~l:aj 
:MiaILdUJlra 
llia11duJruk!o.10pák 
'\fan dul<tikrém 
1\fa11du,1Ja:J[s.zt 
Mia1ndul1améz-pa4'3'M•a 
1i-La11d u.a a.pasz tia 
l\1andul apu,dding 
~Íia'ndu1iasa;v 
l\lla.ndul)3&avni,t1 il 
Ma1ndu.llfüSIZt'Iup 
Mandufaol:vj 
!iia,nduillius, cukol'S!Zel1e.t:ké:k 
Man.g.án .és vegyületei 
Man.g-an-ofkl-orid 
)íanigan .. oxyd„ saceih fluid 
1\1;a-ng:funois. ,haj f-es:tő:k 
Manii!akopál 
Manna 
MJa,nn'1..hot.~k,en1ényítő 
Manniltum 
ManW!dm (Bo-ns) 
Maqwar.t~léJ,e 1hajba1'z.sam 
Manarnfilra-k·eményitő 
Mirul'lasohino-liikör 
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2'2 
22 
22 

:! 4, 5, 7, 22 
II 243 

II 6 
II 12 

11 
II 33 
II 29 
II 33 
II 33 
II 33 

II 251 

Májusi b0Jz."13n1 
MájUBla 
Miá.jmfű 
:ll1olli<fej, é11etlen 
MJá1kf1ej isrz.hl'UlP 
Má:ioolaj 
Mái1'ruaibogy-ó 
Miálnaooet 
Miá~1rHlie&S1ZOOCi:a 
Mál<naisz-öl'lp vizsigáJata 
MáJLruarvíz !likö1r 
IV.1Já1naví~ 
1\'.ljá:r·1aoollfö.. gy-O!lilQl'OOB:Pve:k 
M·á:ri.a t.övise 

229 
II 133 

12 
~9 

140 
575 
31 
49 

262 
567 

II 25'7 
55 

167, 172 
14 

II 251 4ö9, 487 
487 
136 
57;) 

eUávolítá&a II 181 
Má:rtás-0k 
Moi,r:ványfo!it.o:k 
Máirv1ánykitt 
:Miárviám~~ozó 0en1'ent1k•i'bt 
1\iárrvány·poT II 248 

489 
442 
123 

n so 
16 
212 
11 

Máiso1ló tilllrM'k 
Meart:preserve 
M,edu.l!lia spi11'al 1il".> 
Medveswlő 
Medvezsír 
l\{•eg.gy SZ1ár1a 
Meggy.,;onÍ'J:up 
J\ful<!rlieuca,fa ;i-ak 
Mela!]geurök 
Melaninok 
Melianocl'on1.e hajfes:tö 
J\fola.nogen-Voma:cik:a 
J\!Lel1antihin 

II 196, 198 
II 194, 199 

37 
II 14() 
II 267 

~21 
35 
36 
15 

l:lS 
25 

346 
I[ 5 

II 59 
II 59 

Miai11a.tó kioli1•odii.un1 
Mar:w!Jó olida.fok 
Mardpál!llCukoir•«•llletfü:ék 
Miair gruret1h a in{)dor.a 
Margi;t'krém 

14, 4.\9. 487 
rr 24, 25 

II 61 
11 

II 257 
57 

117 
II 248 

15 
II 28 

38 
II 280 
II 53 

268 
11'7 
193 

M,el ,0t eju.~ pr1a'C1pa1natia 
Melegágy és paláThtmueV1el<>s 
Mel-11otusr 1offici1nailds (herba) 
Me1fül!fo1CTU 

23 
126, 127 

2 
22 

II 29() 
11 Mar·haeipe 

Ma:rih1rupm 
MaTha:ve1lős hajkieinőcs 
:Marienbiadi l1abdacsak 
Mruri1erubiac:ti s:ó 
Miair·Lenhn.d'i VÍ'Z 
l\fari v1eri her-ha 
Míarrrubium vuLg. 1etc 
Míair.sieil1lieti szappan 
Martnll1tpu 
Massa caca.o 
Massa ad capsulas 
Massa coJ1empl'1stl'i 
Mass.a dasinfecbori:a 
Mass,a hydmar,gyri 

33 
(herba) 2, 7, 22 

II 175 
18 

II 6 
321 
336 

Pa.rlsiensis II 291 

Massa piJlruiiaT. biruis. copa<i:via·e 
Massrug,e-creia,m 

279 
270 

II 32 

Me1'i15sa-Oliaj, -Lndirrui 
Me1ie-is'a off. (herba) 
M'eJ.issy léter 
Me1llliilli'l food 
MelJ!-:bea 
Me:llltea-Leinz.irn.ger 
Mela:1osie J.'legen:erator 
Merufm (Uns>t:s) 
Menyaniili.es :brifofüita 
Mieaiingoko1kikus·z-...s1iiérrumo-k 
M1erus·t1ruat1io pilu1ák 
Merusrt:~ruum 
Meruta, foket:e 
Meartan'Ol-Wia1nde1r 
M·eruthia aq ua tica 
Men;hl11ae cris,p:ae f.oli1a 
Mentha J>;peri(a (foHa) 

Masz]ra;gm,iig 
M!!S1l!1a,gos n'1rura.gulyia 
Ma•tix 

2, 4, 5, 6, 15 Mentiho! 
~ llfonth<>l ~oocain dr<1Jgées 

Ma;troi11a II 
"'" 044 Mentihollin sziájviz 
,,.,,,, ", 1 Mmi.tiholikúpok 

~2 1 Mientiho[os raj-aír 

4, '7, 23 
38 

TI Uit 
44 

rr 320 
II 61 

221> 
l, 35 

526 
269 

71, 84 
2:t 

II 323 
2"J 

2, 4, 7, 23 

7, 22, II 5 
487, II 88 

318; II 326 
II 72 
II 227 
II 3() Matico f{)il'.iia 

M·at.-1-..icairia chaun,omitla 
Mafa'i~k 
MltyMO S'tygmafa 
Miayor1 Jtonrerv1áiló 
Mayrensav 

15 Mentholios c~ém 
258 Mentholo:s drar.osiék (Bengué) 
22 Mentho-loo fogpm· 

II 26 
II 272 
II 70 

Máj (ihepa:r) 
M·áifű loökörcsin 

II 267 Mentho1os fog.001eppek 
~2 Mentholos lhadvizek 

521 . Menföolos s·ósboom-esrz; 
20 Mentholum vai]:erianicum 

126 
II 4.5 

160 
459 



:Meutopin 
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11 325 : l\Iikrochemiai reagensek 
35 . Mtl1leflem i:Jil<i.\ 
23 : .Mm<elolii herba 

Milles,olis S<Cm<in 
481 l\ii111.osa illat 
4till l\l.inius.op.s f.aj-ok 

Melllyianfhes t1rif.0Jii.ata 
Mercuil'J,a.l1i6 a11nua (her·ba) 
J\~er-0ua"iuts iLllisd Hydrargyirun1 
:Mer-0u1iuiS pr.aiecipiiiat. a.rbus 
M1erourius ;praooip,i!tiat. &l1bu...., 
Mro cucro-c1filrue 
Mer:kurrilammoniumlklo1id 
].1Jer·ku'lÜCi:a1n-J.d 
M•e1riklli'i'illlii.d-0suooi11rárt 
J\fonkuniiodid 

32~ · Mino1alpa.sztillá1k, Anker 
45!), +~l ~ ' i\1i ne1::: va :knnz.e-r:v:ú lú~:u.r'f'i' 
4ó9, 481 · Miniumkitt 

!59, 
flia \-'', 

II 

J\for-kurhli:lü~id 
Meiikmtklorid o,J,dh. táhl 
MerJru,ri-0,le,át 
Mm,kur<W:tieiwruid 
M·er.kU:IüJoxid 
Mwkurlszalr:ioi1llát 
ll·terlkuri®zuil1fát 
Mimfü:Tuiunitrát 
1for:kurojodid 
Mer:kurkl ori d 
MeTI1u1'iian 
M.,..teufű 
Miesrb0rgyökér 

459, 46'0. 
460, 481, 

459 Th-línt•frz.óvia.srz 
431 lVLir.ig-yróz.~.a 
499 1!irigy és- gün:,-kenőc-s 
~09 ~iite:s8ize:rek 

284., 4-.}9 ;\litieeE:1e.r e:l1lien1 pa.szia 
461), 481 J\Htin 
4Ji0, 481 :1fixtum acid1a 
460, 1±~3 }.1 ixtu:I a amar-a 

±81 2'1ixtura chinini síUlfu1 ici 
·:Uil Tv1ixtura ammonii c;hl,01ati 

tfrn 1-61 1fixtnna am:ygdaliae 
46!) lllixl111a .an-0d:vn.a irnfa,nt 

11 3:?~ i\lixtura antidift;eTH1ioa 
12 T\fixtn1a antiJ1eetiea 
20 i\iixiur.a anth-hcu1natica 

583 
TI 98, 118 

2:l 
23 

Il 87 
19 

31S 
11 267 
lI 199 
1 227 

521 
II 281 
II 17 

215 
II 2\l 

124 
124 
125 
12S 

72 
124 
116 
124 

M,estenséges .ásy.á,nyvízsók 
M~,t1eT1Sé~es t,á_p,.s.r...e<r-e„k II 

192 llfixtura Ul\':i<:1;ie:-a.J,i.'; DonoYrnni 
2i)] ::;;~4 JJixtrnrra bToma ta 

IT 10 · l\íixtura ·g·naj.aei 

125 
125 
125 

MM,a,kalin 
MJet.anil-sá.lig.a 
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132 01eum verbena.e veTili!Il 
132 Oleum vetive:N 

Oleum j.ecori:s ar101111at1i:cum 
Oleum jeoorris creosot1atum 
01,eum je-00,ri.s <l.Ullcificatum 
OJeum jecorrh-;- f.er:rotum {oorm·p.) 
Ol1eun1 jieonri.s jodaium 132 OJ,eum winrlim'glreen synih 

II 230 Oleum y!1ang-ylang 01-eum jeoorIB cum. Jeci,hli. 132, 
Oleum jecoris pboo,phmaitum 
Ol:eurn jecoris .s1apor-0sum 

132 01eum z,irngiberös 
1S2 Olfa<lforium Ha!l'<'ri 

28 
131 

11, 35 
11, 29 

462, 488 
25 
29 

116 
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Ol<ibanum 29 Oxigffii 468, 482, II 7 
Oliva-0.!aj 576 Ox]gooes bfuáPo:!Jás II 7 
OLivfa1e eréme II 00 Oxiirénes fogporcik II 8 
Ol!tóviras,z (folyék001y) II 205 O:x,iglénes fürdő 195, II 7 
On-0co11', -0nonid 29 Oxigén'es s~áj;víWk II s. 
Ononi1s .spino:sa (radix) 29 Oxura.l 11 .:l:!S 
Opa1in-créme II 26 Oxymel ,sctlilae (sU:npJecx:) 127 
Ophelinsav 15 Oxymetihy;[m1t.hira0hdillon 31 
Opium inkompattbilitksa 111 Oxyphenylaethyl.amin 33 
Opo<!eh:loc 232, 236, 237 Ozon 482 
OpodJeldoc Hquidum (jodatum) 160 Ozoniser m·omatic II 126 
Üpe>therapiu 517 ólomaceiát 468 
Üpsonogen 525 ólmnfohé:r II 6, 482 
Optochtn 435 ólomsúk l!l3, 468, II 6, 9, 482 
Opt-0\Il 521 ó1orooz;appan<>& fü•astromak 2()4 
ilibámfű 520 ólomtarfa,lmú ihajfostők II 61 
Orchiclin--..<;uh.stan.ce 520 01-omvÍ'Z 56-
0rohis milita,rhs etc 32 ólomvfaes gyapot 330 
Organilkus v.e,gyületek 483 ón-0zó fo[yad~kok II 167 
Orga,no-<1ipo.iddk: 521 úntá,rgyak cshszo;Jó k•enőcse II 188 
01gmnothempia 517 ótvm ;kezelése II 18 
Or;gruno-véméoos•lillla·pí1ók 522 útv.arellcmes k•enőcsök II 20, 21 
Or,g<maextrnct II 106, 117 ótvarnHenes t.apa.'" 219 
Ü:riganum m 1aji01:ana 22 ör,d.(}gb<Yrda 18 
Origanum VThl!l'are (hmba) 29, II 132 ökiirfm,kkóró 35 
01osz 1l1á:bihtnt,őpor 187 Ördögszar 12 
Oroszláll!Sz1ájfű81ár\ga 22 ör dügs1zeikiér 18 
Or:osz sebiI'.ag.ats~z;t.ó flai.s,tton1 336 őrdögszen1fű 10, 32 
ÜI,CXS':Z s1ÓSJbOJ'SIZ€81Z 116 Ö!iliéiS, Ö:rlő~p·eik 344, .349, 51 
Orrvöriisség kezelése II 18, ~3 Oulő.gép (kenő0siikihöz) 202 
Or~:hochtlo.rphenol ~54 Osszeohú,,;ó szájvízek II 74 
Or.thosi]llhonis hm,ba 29 ös,szehúzó t.in.k,tura 173 
Ortabomav 429, 477 östiruktum 510 
Ort-Ofoszfms1av 441 ÖS• haj fes<l:iése II 59 
Ortol dooivó II 221 Ösú kikdorfos 16 
Orypan C II 244 1 
O.ryz1a.e sia:tivirue fcr:uctus 29 Pacalol 
O,r-ehiJdae II f.,S P•aic.s·trtavir:ágfü 
0 11'vosi s•ziappan '.23Y Paosu1I:il.ev;é.l 
Osmiu.mtetrox0id 4S2 Pacsulivíz 
Ossa sa1epi1ae 37 Padlóbeevooz.tők és fény.esitő1k 
Osslioosfose~Rmm tápsó II 240 Padlól<akk<>k 

II 10 
3-0 
29 

TI 112 
II 157 
II 162 

Ostoomall.aci-a 518 P:a.eoniae fl·or-es sie.m·eJl 
O"h'e>a edulhs 37 Pa.ín ExpeHer 
ÜBtruthtn 20 Paiimiik,a-páf.riány 
Ü&twaJ!id,fél'e fö1 vény 364, 372 Paiwmh,igy (mellék) 
Ü&tyatoilmk befogiadóik~,pesség·e 320 Pal•ackfejb.evonókDtt 
Osrz,l„tó f1askom 209 BaJ,ackok ms·ztítás,a 
Oszl•a.tó kenőcs 223 Palánták ültetése 
O&zl•afo tea 41 Palisande.rfa-pác 
Osztl'igialhéjp°"' 34 Pa,J]adoiklo~id 
OtaJigan Sachs. Sernmw.. II 327 PaJJ,aquium-f.ajok 
Otosclerosis 518 P.a,)m.a,!fa1 
Ou1a1bai·n 34 p,a;lmittniSav 
Üv.al'laJden 621 ,_>arnam.afol'lgács 
Üvall"lium 52ü P1an·ax girusü.i:i.g 
Ov;ari'lllll-Proteofonoiin II 323 Pan;kreas 
O:va.riumtiableMák II 323 P.anta:1 
Ovob1r-o[ 521 Panv.aI1e1·i1an,at 
Ovogilwndo:l 521 P<Lpa:veoc;in 
OvomaJ~ine II 2MJ. 244 Pa;pavcer rlhoeas (fliorns) 
Üv;opho:rtlin · 521 Papaveri.ntheo:s1aill 
Oxa;!sav és eói 4S3 Pa,pirfolto1k e),tá:volítoo1a 
Oxyc:r.ajtum eOiillpoei:tum 49 Pa·piírüs1

, ví1zhailajn 
Oxidál1ható a.nyiaigok 100 Pa,priJm 
Oxiéláló llrenőcsök II 20, 21 P1ap1iilm!kooőcs (K.,,pcföomi) 

29 
171} 

18 
518 

II 195 1!17 
II 228 

3 
II 138 

482 
rn 
16 

4S8 
31 
19 

519 
II 323 
II 323 

463, 488 
29 

II 323 
II 182 
II 2.00 

14 
II 32\1 
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Papr"1kiaikivonat TI 251 
P>V!>"ajtvirág 22 

P 0asta pro trochhscis 284 
P.asiae Thllgui'll-OSae 205 

Pa.psi']>k:afa II 134 
Paraan:nidophenol eWhívó II 221 

P<IBt.a Zifü'i 116, 2ID, 216 
P,asf.a ~1nci s:ulJ:fu;ria:ba U I1IlJa 216, 11 2U 

Pmiruldehid 468, 488 P.as,(,LlJies de gtmauve 286 
Parrumbin nyálka 14 
Para-0hl;noph<lllwl 454 

Pastimo '.!82, 286, 289, 29a 
Pru;1tJ.lJ11i cocain,i HiazsJ:iinszky II 323 

Pamfftnes pap1ros II 230 
Par~ffin. liquiid pro i1niect 132 

P<J.SiilJ" OOmI>ress•i 31S 
P·asmlil:i di:v&sae 286, 289, II 126 

Paraf.ormaldehyd 411 Pasttlhl jod0aooini Vajna II 323 
P•astlli!IJ:i odomti II 124 Para1ruehyd oldiása 148 
Pa&tilli oxygienoli II 320 Prur<JJlYEis agi!""1IB 518 

Bacvrulysol II 10 
Pamnephrin 519 
PaDaphenylendimn:inoo lrajf:es•tő II 62 
Pamforrue>s giare 328 
Pal'a.sit1ák Bt1l!e[ni ken„ 222, 223, 225., 22:7 
P.a11eruterális pro te.ina nyia;gikiés.zí tm. 526 

Paréjlórum II 132 
Par1egoric eLixiLT' 170 
Parenal 217 
Parfome Idea.! II 106 
Parf ümerlÍJa II 86 
Pwrfümök (Extrnit.s) II 94 
P&rfümök z,sebkend6k1 e II 129 
Pa:rfüIIJ&tifletk II 122 
Pa11l·eti31ia -officfo.1ali~ 29 
P.arogen 233 240 
Pa1o•ni0h~r:i1 ' 20 
P.a1·oti!S 521 
Pmóillafa II 133 
i=-a>S1S.ifl10Ta fixá;ló II 91 
Pas·t:a a·ceit.ica 214 
Pa:::.i:a aci,di a.ce.ttci 214 
Past:a althiaeaie 2.S4 
Pas.t.a iaJthaeae ,gumn1.os,a 284 
Pa6,fa al1tha·ea.e <Cn1n vanilla 285 
Pa.:::ta <a:nt.i.~·o'riiatica 216 
P„a.s.ta ariseni·C01S1a 215 
Pas.ta asepti.c.a 215 
Pasta 0a0ao 1J3, 283, 2.84 
P.ae.ta:e caus1fie:ae 215 
Pasit.a. oo,ntira con1edone,_, 215 
Pa~ita c11cu1,hit.a-e 285 
Pa.stae den:tifeica·e II 6G, 68 
Pa.s1 a e~~charoiica Canquoini 215 
P.acd_a g.e ];a ti·na ia 283 
P.a.;it1a gun1n10.s.a. 283 
Pa,si-a guar·r.ina 19 
Pas.ta hydl'!a.T:g ü~·einici ?15 
ParSta jujub.ae 285 
PalSta ik,aoHITTii 91(~ 
Pas•ta I1ando,l.fi 216 
Pastia L.a.st<;",iari 216 
Pr1-;fa 1ic1H?111.i„„ ils1l1audi.ci 285 
Pa.st.a liqui1riti.ae 285 
Pas.tn n1annne 
Pasta inanua:M.s Schleich 
Pa.s.fa ii.a-:phtoli La8isar 
Pas.fa o.lei i icini 
P<3Ska P·e-Ot.or-alis 
Pa.da peptona f,a 8chJ.ei"11 
Pas:t.a pnrgati\.ra 0acaot 
Pa..s.t:a Qu-a1ini pe.cto:riali~ 
p,as:ta :re:-<o-rci ni La.s1.o:'air 
P.asit:ia saccharata 

285, 

283 
216 
215 
285 
256 
215 
284 
2S5 
215 
282 

Pa,sti'1Ji physiofogici 319 
PasiJifü Vichy 289 
Pasitirnacieum sativum 29 
Pasztil1"a "'lőiratok 286, 28!> 
Pas'"una.gyá:r.tógiép 297 
P·amtLllák gyári eilőá1". 296 
P as•z;tllil:áili: illatokOOa:l II 124 
Paszt-Ocrizákís 149-
Pasdőrozött tej 541 
Pat.akE:Ilőcs II 281 
Pa t1ahltt (.mgiasllltó) II 198, 2fü 
Pataszapp.an II 28G 
Paitchoul1i fo1l•i.a 29 
PatLe11tia0 r1adix 21 
Pat:káillyírlófű 1'i 
Pa!kányírt.óswrek H 204, II 284 
Paitt1a.111á.soik a bő;rön II 17 
Pal1Ji1inia sorbiil:is 19 
Payan 215 
Payena-fa.iok 19 
Páclé II 251, 266 
P.ájl1lít1ás 61 
Páln1an1agolaj 576-
Pánif 11ilk:agi;lisiz.tme:ll•enes főzet 60 
P·áin t.Jii1kagoil1ii.s1z·t1a. ,e 111,elllii 'pa,s1zf1a 285 
Pápafű 14 
}"l,firhsi hölgypor, Kieilhaus-err II 37 
Pástéto1nfűs•zere:k II 251 
Púszioritásk.afű IH 
Púte o.rle.ntale kézpa„s·z;ta II ;34 
P(lte rü·y.aJe de I.i.s·, S.in10·11 II 27 
Pea1··::;011-oldatok 5B5 
P·ectogeu-Zolt:'u1 II 32B 
Pecsié.fvi1a~:zo,k II 196 
Pec.;•étvias.zkitt II 197 
]=>etlicul-aris sen1e11 1-1-
P.elarg'oninrn capit. és io,-;:c'11111 19 
Pe.lJ,e,1ilf'.rin JH 
Pcllidol TI R~:i 
Pülo-t.eu.s·e 258 
Pe111-etefű 22 
PE'nietefű.cn:ko1~ra 298 
P01J.éezí1tósz.e1ek II 201 
PPl)OlHJ·ll-1 ,'S'f'll){-11 17 
]"Jcn....:ée ú1vá~1kai1Ja.t II SH 
Pe]lper111int tabletták 3-15 
Pep...:.in 521 
T\,p·0 i11 f'Ífe1 v„ e. hi"·DL cif:l'.. ain1n 28J 
r>ep;;in inko111patibilit.áea 11] 
Pl1 JJ~·ul-Phar111ncia II 320 
Pt p1izú1ús (111ar-atás) 103 
Pt plozou C\1eulozon) II 321) 
P('1 hol'úto.s pudel' II 36, 37 
l>e1colatio 16!, 165 

21 
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Perdynamin ll 242 Physia1J.s a1l~ek1engd. 
Pei@zlény Dke1 ti) 32 Ph;'Sete1 mwrooewlmlo6 
P.er.foráló kioldá.s 372 Physos:togm.inum 13, 
Puforá,ló kks'z;iilék 373 PhJ"'ootig:rrmvtis semen 

10 
36, 38 

111, 433 
13 

Pe-rgame·I1, karhoi.s.ri.vas 331 Phyto!liacca 1c1ecanrdr.a (f1 uot 
Per·,gam,en.tpa,piros II 230 Piora.nea excels;a 

iad) 30 
31 
21 
31 P-erga·ment.papír-ra;ga.s·ztó II 195 Picroba1o±iin 

Perje-fű 19 Piro·-0s:rni!Il 
l 01kol•álás 78, 164, 165, 370 P>krin5,wv 
Perk-0láto1 hat1té1ia 370 P,iJk1rtl.ns1awis ga:zé 
Pecr_>i.k-0Jlátoro,k 78, 369 Pi•k1r:ocr:ooin 
Perl-Eiweiss lI 241 PLlirnwt.t &Zappan-0k 
P.ermau1-ganwtok roh ban.ékonys.ág.a. 113 Pil1ooatI'>pin hy·dr:ochl 
Pffi'ülin srwhaiU!al-Ositó II 126 Piloomrpin S•alicyaic. 
Perofü1 i'l:latanyag ll 88 PW100arpoo j,rubm<indi 
P-eronosp-01.a ellen peIIll'e.tező II 205 P·ii1tr.La automata 
Perosan II 201 Pilul<lr@ép 

473, 488, 113 
328 
16 

II 79, 81 
151, 488 

152 
20 

261 
259, 26-0, 262 

264 
263 
'2:17 

Peroxidos a.r cm-01SÓ II 25 Pil·uliagömbőlyítő asi~tal 
P.er.oxidos fogpo.rok II 70 ,p~Hulliawömbö1'yítiőg:ép, mech.a.ni.kus 
Pero:x.id-0s lanolin_,krr·érn II 31 Pilru;Lagyúr6giép (~ 1en1'en) 
Perplex-malom 344, 349, 35D P\lrul,rulaklk 
Fersicar urn flor es 30 Pilulia.n1.a.islS'Za ·előállítás.a 
Pr.1· tu6t:in-Taeschne1 II 326 Pilrr:uLáik •és 1any1ag.ailk 
Pe1nhalmam 12 pj}UJ]álk b<evonfos1a 
Pe1nbalz.is1an1os gaz.é 328 P1ilru!liálk gyáiri 1el1öá.Jllítá.s1a 

266 
254 
252 

265, 266 
255, 57 
II 274 

265 
252, 267, 278 

267, 268 
268 

268, 269 
272 

Pe1ziko-likő1 II 258 p,i]u'lfuk 1kés-zítése <lrazséüsthen 
Pe1 zH.a h,ajfe..;;.;1tő II 60 PilTUl1álk s·zd..ga1·áll1áis1a 
Petárdiák II 217 Pilm•lwe 
Petetés.z.ek 520 Pil1ulae 1acidi au~Jenioosi 
PetrcZl.'!f'lyemn1ag 30 PilUilra:e .ac1dd. t1an11ici 
l'<Mol II 4U Piilu1'1,e •a.loes 
Peti ol, Hahn-lél•e II 46 Pilulae a!.oes comp, 
P,etrol1eumemwl1zió pe!lmeteiző II 207 Pilu1Lae .al101et,iiea-e 
P.e.t110l1e.umi0s h1ajmosó Il 4-61 Pilul1aie aiLoe:tioae fe1u"at1ae 
Petrolrnn hajmo;;ó II 46 PlluJ,ae .alfomn"es• PGrunmeii 
Petroselinum .sativun1 f1uctus 30, 516 PilUJ11a,e anetihi1naic 
P·eueedianun1 ositru thium 20 Pi1ul1aie anig•],icaie 
Pezsg:Ő'bor II 261 Pi.111lwe :a1ntie cihnn1 
P1e:o.sgő J1im.o.nád~k II 264 Pillu11rue anticatia,r1~ha,}1es Vosis 

268, 269 
268 
270 
269 

Poeizisgőpor-0k 189 Piluilne 1a1ntifiebrriil1e:s 
Pfefferrnann eZiájvíz II 68 Pilul1a·e aintiihyrr_Joc·hondJr·ica·e H,eini. 
Pfreff.ermarun-.fog"1pas1zt.a II 73 Pil1u1l1ae •an tineu11al1gica.e 2'70, 272„ 

269 
268 
271 
27U 
270 
278 
271 Phas,oollus vuil•giai11is (11e1gun1in.a) 30 PiluliRe arnti.periindica,e 

Phe~liaUlJdrii aqu1aitici fwuctus 30 PiluJl,aie antiph'lngiis1tica10 
Píhien10t10,I 485 Bi.lu.lae- •anti 1p1~osopall1g·icaie 
P>loone.tioJ~ nit.110 467 Pilulac ant:i1s1paisit5.ca:e 
Plh·0nooolI-1tabll!ett1álk 318 PHUJl.a . .e a:ntispa.-:;tiieae c.annn1 
PbJe.lliQl• J'i. Renol 485, II lű Pi1ul1aie a:pePie111tie~„ Kle1e\vin 
Plh1eno.~p'htia1l,einun1 438 Pit1TUl,a;e ape,r:itivia1e 
Pihre11o[run1 sülUtum 54 P:Llula<B aiI·g.e;nti co1ll-0idaH1s 
Ph.enoliut II 10 Pilu1laie a 11.g€11ti init1ici 
PhenosalyJ II 291 P.ilulaie arsern;ic„ e. ehinino 
Pth:enylaethylalkü1hol 11 88 Pilulae a1·s.enieosi cun1 fe1ro 
P'.hen;y1l1c.um.aili1n 16 Piluki-e a·ns<enili jod.a:1 i 
Phienylp:r:optl.onisavni,t1Ll 23 Pilula1e aG1ae foeti.dia.e 
Ph,eny1lu1n fS1a.lieyl1icun1 437 Pillulae Auglusrt:in:we 
Philüd1eTn1fa1 II 48 Pilu1la.e hahsan1i co·pa;i\-.ae 
Phlo1-og11'ucin 486 Pilula·e hal1s<aa.ni0a.e pec.torale.s 
Phloxinvfuös II 6 Piilula.e benedictl F11Her 
Phospholade (rn!JJ. Biady 11 327 PiJulae BJ,ancaidi 
Ph.oL9ph.o'l· l.. F-0sz-for Pi1l:ulae B·l1audi. 
Photoxylin 56 P1ilul1a.e oo,mphorae 
Phő11ix-f1e:-srtié:k.eik II 135 Pjlu}ae canum v·e1r111ifugae 
Phő11Jx„Secrie.I. 01i-ent.aJ ha.if. II 62 Pilukl'e cair.paticae 
Ph.t::i2.~iav (Flt.al.s-av) 486 ·pi]nlae cascarae .sa1g1adae 
Phta.]~a-ve·z,..,.t.e.r II 91 Pilula.e cath,ar'.t~ca·e 

271 
271 
270 

II 278 
II 326 

2&'1, 272 
270 
270 
268 
268 
268 
270 
269 
270 
269 
269 
273 
2'i3 
270 

II 273 
269 
2.70 
272 
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.Pilulaie ca:tha-rt1· 0 a,e co111p, 21"1 • p·1 l t b t -v : J. u ia,e corli ra o ..,, 1ruct.iJo.nes 272 
Pihrlae Caudin 268 i Piluloo odontalgicae 276 
Pílulae -c;hinidini 271 i Piluloae o.lei tie.rehinthinae 277 
Prilu1liae chiniJnj 270 : Pilu1:aie opii '%77 
P~luliae 0ho1l1ag-01gae Co·pl.a:nd 271 ; Pilul1ae onie.nta;1es II 78 
P11luJ1a-e eirnoh0J1ini 2~1 i Pi!lrr1la.e rpe'J)!Sirni 217 
Pilulae ooc,adni c1entacriae 277 1 Pilulrue vhos'[lhüli 277 
P.iilu:lia:e oo:erul,e.ae Zi4 ! p,iJru_.l,a.e ptc.is 'lf17 
Pilul-ae colcyntthidis comp. 271, Pilul1ae plumbli cum opi.o 2'77 
Plhl].a,e caloynthidii.9 comp. 271 ! PHulae podoph:y11lini cum beHad. 27i 
Pi.Iul•a.e cup:ri oxyd:atli Ha1g.e:1 2i2 ! P'i.lu1aie puxg·antes 269, 275 
Pilul1a·e cynog.l:o&S1i cum opio 2i~ 'P~1lul;aie of pu,rg.a:tiv P.ainis 269 
Pil111l1ae den~ta·riwe 2i l . P1:lu·l1ae ipuT1ga.fiiv1aie r:Drou1Sl"1e,an 269 
Pílulae depur:ato-ráae ~?~ 

1 
Ppul.a·e R.etll:ilnigeri :11axantes 27<3 

l'iluhe d]ge,s•!lh'll!e Dietricih 212' P1lulae ~hei '!fl7 
Pi1url·aie diigitaJlis co-mp~ 272 i Pd.lu.J1aie nh,ei com•p1, 188, 27'8 
Pilul1ae diiuretica,e Pea1rBi0n ~? ! P~-lu.La:e res:. j:ailia;p-ae e. ca]oniellú 275 
Pilul 1ae d:e Dupuytren 2'ia 1 Pllul'318 il'-O:bosae Viérites II 78 
Pi.J u].;_lL Dzi01Hl1ii 275 : Pi111J0,e Ruff.i · 269 
Pilul.ae eccopr.o.t.ioa·e 2'71 [ Pi,lul13.!e Ru 1din-ense.s· 269 
Pilul&e Elld.c,ffbethtnrue 269 i Pilulae saloli comp. 278 
Piiluliae emmena.glogaie 269: P~:l,ulae e0i:l1I131e 00111 p. 278 
PHuki.e ergoüni 272 PiluJiae s,ooafüV"e Rioonl 270 
Pílul1ae -BUJM.Jtiro.lii 272 Piluliae See'hoiff,er.i 268 
filulae extmoti rhei 277 PiluLa.e soo ,Sej.omnet II 326 
PiluJlaie feir1iatwe {f,erri) 273 Pi1u11a,e d-e 1Seviil!oit 274 
Pilula1.e fer11i eairbonici 273 P.ilul.a;e tia1enifug.aie- Jesuit. '%77 
Pilul.a.e ferni e. chinino 271 Pi:lu~l1aie ter.eh'iut!hiJn1aie 278 
Pilul.aie feíl"ri eh·lío·rati 2.~4 P~lu1l:aie 1f1nnicaie Wihyth. 268 
Pilulae ferri jod.ati 213 Pi1ul:ae tonico _:ner'iViniae 2í70 
Pilul.ae fe1'ri lactici 2i/3 P.iluLaie onn,t'1·a tussfum 276 
Pilul:a:e fer~r,i e. ma.gneisia 274 Piilulia·e uv.ae ur:ris!i e. sialolo 278 
Pilu1•ae feriri pro.toxalati 11 323 PJ.lulaie Urihani 2.S9 
J:l~Julae ferri pro.tox. e. qua.s,s.in-0 II 320 Pi:lulra<e Vial!e.r,iaJn.a-e 278 
P1lulae fe1rl il'.educ1:ii 274 Pilrul1aie v:rulrer1'iiaJilJae comp 275 
Pihilae femi sesqni<>hlol'„ 271, Piluloi;e Vallet 273 
J.liJul-ae gna.iaooli :2.'74 P·iilu:l1ae Vie,1pau 275 
Pilulae ba•emal!bumini 174 Pilulla.e WaDbru'!l'i 211 
Pilulae haon:o,glohini 274 P1~;lu.l.aie zin-01i -0xydai.t 278 
Pi:luliaie hae·n1.os~iaticaie 271 P1llul1a,e ·z·inci va:ler.LaniJci 278 
Pilu\.ae Heim 270 B" t ( 
Pilula;e Hn,)'"l,1'ca" 2 p'~mre.1:1: a aor.is· f;ruetus.) 30 

,.., ~, /r::; 27 im·p1.nel11ai talllisum ll 
Pihilae lhoroz:iianiwe 2z5 P~ n1pi,n.ell;a s•axifDag.a {l"adix) 30 
Pilul.ae hyd1,a,gogae 272, 214 Pimpo t TamaXlacum 34, II 133 
Piluüre hydra11gy1·i 274 Pimpó (v>áronJ,ó) 37 
Pi:luila1e 1hydi1.rurg. :bichloir~ati 275 P:~n·~n 489 
Pilulae hy·oscy.runiJ co1np. 275 P1n1 f1UJ1ion'e'~ 30 
Pi,lu.l1a•e ioht.yold. !kroo:t Unnia 275 P!nue .abi1e,s, ipice.a, 1pumillio 30 
Pilu11aie impe:!iiwloo 269, 275 Il:nuis l;a.l"ix:, pÍilliaatier 34 
Pilu1J 1ae ipeca.ouanchia:e oomp 275 P1nuis syl.v.e.-;1t!l'dis 30 34 
Pi1lu1l1aie j.al13(J')ale :oos:111ae 275 Pip.acsrvli:rráig ' 29 
Pilul,a:e Jesud,f,airu1n mobile\8 271 P~pe'r.wztn 489 
Pilu],ae lka,fö.i jodJaiti 275 P1pemzin phcncol-Jirth, ta;bJ, 319 
P:~.luJ,rue !k.ail•ii perma.ng.anici 276 P1per ,alibum 30 
P1,lulra1e k•rei0soiti 276 Pi,p.er a1n.gustifQU1iu·m 22 
Pfüulae k1xaTut1es 268 269 271, II 274 p;,per cube•b<a<> 17 
P~Jul1ae l!axa11;tes fnr.t1~ '269, 2:75, 276: P:;pe1r ;l1011gun1 (firuc.tus) 30 
P1.1u1ra.e 11axa1nt1es K.nei1p 272 P~1Pe1. n1:e.tlhys~Ji,cum 21 
Pilul1aie 1\.f1a.r1enJba1den1S<e 2'68 P~p'ell' n1,g1mm 30 
PiluJ.ae de M•eg}i,n 278 P!pereec1e,t II 22, 23 
Pd:luilia,e InLtlúg.antes Ve:J.pau 270 Papere:k:rrém, umJv,eris1a:l II 3? 
Pilul1aJe M-o•r·i1s:orni 11axoa.nt..es 269 P~1pe1r•es1z,a:ppan-oik II 79, 85 
Pilul1ae mmphii e, ipeca@aniha 276 Pipere ~eJek II 28, 29 
Pilula,e nervino-tonicae 270 271 P1pe.r.ev1zelk II 110 129 
PiJlullae nitir.i 0amphorat1ae ' 270 Pi.p.e·riddn ' 489 
Pilulac JJohiles J esui1al' Pn1,g 271 Pipitér, festő II 132 
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P1ridLL!etrooid!rnmetd1pyraol 466 
Piros xówas.z.1r.om 31 

P o.i:.wtór 'fügta&Ztó f émrr·.e 
P-0tenciál.ás a homeopathi&ban 
P<Jtenti!Ja al!IBe'l'illa et sy lv 
Potio eff,ervasoons 

II 199 
511 
35 

122 
69 

PirDsító gyökér 16 
Pirnsító, eoot, pas"t.a, viz II 38-39 
Piru.s 00Illilllunis és ma!lus II 133 Pofao Jmrans le Roi 
Pistaooa 1entruscus 22 Potio Riveri 122 
Piha! II rn Poudre l. Puder 
Phfogland-01 , Pituitrin 209 Poudre Rm>issa;nle, Simon stb. 

Pókell1enes kenőc.s 
II 3í 

223 Pittyloen II 10 
Pitypang 34, II 133 
Pix burgun<lica 34 

Pópium ir 
P·ö&Z:Illétebor 

226 
II 261 
II 267 
II 326 

Bix liquida 18, 3ű, II 90 Pr-a·esie:rvs-ó 
P:raniatol -Arcu11a Pixavon II 10 

Pixol II 29 Prágai házi ikenőcs 22>0 
452 

II 125 
523 

300, 391 
390 
3íl 

II 327 

p,["'néta-kavmóik 38-0 p,r,ecipiróá1t ;k1én 
Plantwgo psyllium é.s ispa.ghul 3.() 
Plantag-0 major~ (media lan0eolata) 30 

Prasfon s,a] tis 
Pr eventiv swrumolk 
Prés<>lés, prések 
Préssz.űrök 

Plasmin II 241 389, 
Platina 482 
PJectrnntihus patclwuli 29 Primula officina,lis (f,Jor'8S) 
Pliom-holk foigtöIIllésh-ez II 223 Pr imula•tum-T.osse 
P~umb= L ólom 
Plum~bum :3Jceticum 
P.lun1bum 1acet.ic. b.aSlic. 1Soilut 
Plumbumos lLajfestő 
PneumodolL szájvíz 
Pneumok-0kkusz-sqj8Ium 
Pn1e-umos1e 
Pneumus boldus 
Pode>pihyLli n3sina 
Pogosten1on patchouli 
Pe>lychwit 
Politura ikrém1eJr 
Polenske-szán1 
Polo.skaír·,tósiz,erek 
Po:lygal:a amara 

Prie>Stly dr szá,ivize 
468, lll Prog.resszív tablettagép 

123 Pu.·npyl-pipe1iclin 
II 60- 61 Prostata 

11 72 p,110t.wl1binpapi:I siz~nezés,e 
526 Protargol 

II 320 Pro,tairgo'l,'lrnnőcs Farh ind. 

II 73 
308 
487 
521 

II 223 
487 

13 LffYBI~kuss-en II 32;). 
30 ProtmgoJ,os gazé 328 
29 Protopin 15, 18 

16, II 6 Pcr:unu.s don1estáea ét p.eisLa.n 30 
II 158 Prnnus padus II 133 

573 Pmnus spinosa (florns) 7, 30 
II 2(),7 Prüs,z,költető por 192 

7, 30, 33 Psm'1Jofor h.a.,üaitó ,[abdac.sok II 32'6 
Polygonum aviculrure (herba) 
Polypodium vulgwrn (rihiwma) 
Polyv.al1ens vakcinálk 

30 Pseudojervin 35 
30 P.si<liun1 .gua.i·ava 17 

525 P&or iasis (plk,kclysömör) 518 
Pio.1n:ade oamphrée 
Pom1ade die 00.n1comh:ne 
Pomn1ade ep.ispastique 
Pomruturn hydrarg. dilut 
Pon1.a iillill populi comp 
Pon11padu-r sziépségtej 
P.onceau, vörös 
Ponyv.álk víz.hatJ1anntá tiétieh~ 
Popp-féle Anatherin 
Popp-fél1e növényi f,ogpo~· 
P-0pulus vulgaris (gemnrne) 
Porcelll1ánf1öl.d 
P.nrcell1á.nj1elző t1ntáJk 
Poroe,l1liá:n-p11de11, 1am1e1tl!k-ai 
Poroe,]1loá.nuagas,zt.ó II 194 
Porctkafü ' 
Porcsáváz.ószex.e"k 
P.orcs:in !kresie:rűfű 
P·orírf,áJs, smtálás· 
Porikeveréke.k elosztási 
Po"Ifl1aisz.tó szá'I·ítók 
P·or111e~n1ű kO'zmettkumo:k 
Po1:iJk "kiészíf,és1e :és eltar;faísa 
Pmok tapadása 
P-0'I101k s~teri'lizálás.a 
Portland arro\v-roott 
PoTzül por.csávázó 

II 30 P.~u,r i1mslis .elil1eni pasZita 216 
II 54 Pscv l.!i s.crneu 30 

219 P.5ychot,r\n 20 
222 Pit1enoea1rpu1s n1ansupiun1 21 
227 Ptm·oea"prus s,a,ntal:linus 32 

II 23 Pu bmta,s v;érnés,ek 52>0 
II 6 P11derek II 33. 36-37 

II 230 Pud,dlngpornk II 251 
II '12 Pulblt-Baym II 284 
II 71 Pulmo siccat 521 
7, 30 Pulmonariae arboreae J1erba ;~ü 

36 Pu11ni0naria off„ és· maculosa 30 
II 149 Pulnai só 198 
II 37 Pulpac 161-163 

196, 198 ·Pulpa jujubae 162 
20 , PuLpa tamrurindo'mm (depm.) 34, 162 

II 200 ; Pulsa tiUae herha 30 
30 i Pulvanol-CMrnoin II 284 

8, 341 Pulv'e"es (mixti) 185-192 
186 Pul viis adsp.ers·orius benzoatus 186 

393, 395 Pulvis adspersorius cum bism. 186-187 
II 16 PulvLs aemphorus (comp.) 189, 191 

8, 9, 185 Pulvis acroph fern&t. gmnulat 281 
II 14 Pulcvcis <eeroph. ma~ne<üae .eff~rv. 281 

185 Pulvis AlgaTothi 423 
12 Pul"'!s ailfomns Plummeri 187, 270 

II 2íl9 Pulns amygda],ae comp 72 
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Pul v.Ls ain tiai1.tb.r i ticus 
Pulv1is :Mltiasthm. fumalis 
Pulvis antiepiil1epticuB 
Pulvis antim-0nia1i.s 

188 
187 
192 
187 
192 Pulvis antipih1logisticus 

:Pu:Lvis wromaiticus 
Pulvilis .arsenicalis 
Pulvis bitumiuatus 
PulviB 0ai·minwttvus 
Pul vi,s 0astrrat-orius 

187, 188 
188 
188 

18 7, 188, 100 
188 

Pulvis caTuS·tiieus -ats<enicaldts 
Pul;vis caus.ticus Esmmarc'h 
Pul vis cetaooi saooharaitus 
Pu,lvis cihairius 
Pulvis chinini tan.nici comp 
Pul vis cib&ri us Göl~is 

II 277 
188 
188 
188 
188 
188 
187 
191 
188 
100 
188 

Pu'lv"ÚJ.5' cinn1amomi oom;p. 
PuJ,vis contr.a COT'.YZüm 
Pulviis ca::;etae arom®ticus 
Pulvis cretae oompos. 
Pulvhs cube-bru11m comp. 
Pul viJS denrtifTicius II 69-71 
Pulv1s desinfooto.rius 
Pulvis· d'iges,tivus 
Pulv.i.s diiure,ticus 
Pulvis Doveri 
Pul vis eff.e.rvescen.':i an,glicus 
Pul vis e.me.ticns 
Pu11:·is. equorun1 
Pulvis expectoranM 
Pulvil':i exsiccan~ 
Pulvis f01·1~atu.-;. 

II 291 
188 
189 
189 
189 
189 

II 279 
191 
187 
189 
188 Pulvis ad flatum 

Pulvis fumalis 
Pul vis gia']act.opeus 
Pulv. glycyrhizae con1;p 
Pulvjs guaranae cün1p. 
Pu1lvis gunilllosus 
Pulvis haen101111oida.1is 

II 127, 128 
189, lI 281 

100 
189 
190 
190 

Pulvis ha.entostaticu.s 
Pulvis hydra1·g. bichl·o1 oom.p„ 
Pulvis hyd,rargyr·i cu111 ereta 
Pnlvis infantiun1 
Pulvhs in.spet.siorus 
Pulvis lpecauanhaie cun1 o.pio 
Pulvis ja.Japa.e comp. 
Pulvis jodofo1rmi d1es-o-dor•atus 
Pulvis kamalae dep. 
Pul v'is kino comp 
Pulvis laxativ aro1n·atlc. 
Pulvis liqu.iritiae comp 

19ű 
190 
100 

190. 191 
186, 187 

189 
192 
190 
190, 
190 
191 

Pulvis ly-co.podii con1positus 
Pulvis magnesiaie cit1icae efferv. 
Pulvis n1agnesiae cun1 rh.eo 
Pulvi.-; Marchionis 

190 
187 
191 
191 
192 
191 
191 

Pulvis mentho1i et eocaini 
Pul'\.~ mo·rvhii n1u1 
Pulvis opii cornp 
Pulvis pro ovibus 
Pulvis pect.oraUs 
l'ulvis pediculorrun 
Pul vis p-epsini comp 
Pulvis pistorius 
Pulvis Plummer i 
Pulvis })Orcorum 
Pulvis pur-gans (ape-riens) 

191 
II 250 

190, 191 
191 
188 

II 228 
187 

II 280 
191 

Pu.Iwis r efrtg·el'ans 192 
Pulvis rhei tarfo,risw!us 188 
Pulvis robora,ns puerorum 188 
Pulvis salicyl'icus cum zinoo 187 
Pulvis coTutra s0a;biem equ-0" II 28".J 
PulviB scammliae comp, 192 
Pulvis ,stermifatoüus 192 
Pulvis stomachi0us (Bao:e!J'1) 188 
Pulvis &trumalis 192 
Pulvis tempooans 192 
Pulvis tra,ga;ca,ntihae comp. 190 
Pul vis co'!1tra tuss:iilll gaJlicus 190 
Pu-1.viis contra. v.ermes 191 
PuliVis visci oomp. 192 
Pulvis zinci aluminatus 192 
Pumex 36 
Punooos cukors""[,"tíkék II 248 
PumcslLkőr és iessz-e,ncia II 257-259 
Puni0a ,gu:_"ania.tum 19 
Pup1Ji],ms,zrukfüik és tá>gítóílr II 79 
Pwrgo II 320 
Pur itas fogpcyr II 71 
Puritas haJjfestő II 60 
Put,aime.n nucum 21 
Pyasisan C.hinoin I1l 320 
Pycyanase Sliehs„ Serum·w 525, LI 3-27 
PyoMani.n 110, 320. 328 
Pyramickm 489 
Pymrnidon lmtilklorálihiduát 469 
Pyrett11run1 ci1nerrurium 2, 3, 4, 7, 15 
l)yre1th,1 i ron1.ani radix 31 
Pylidin II 1ű 
PJ.'··r1nonti só 198 
P·yr1n·o.n ti víz 19.3 
Pyrocafoehdn 21, 489, II 11 
Pyrofos:zforrsav 478 
Pyro~allo1 469, 489, II 11 
P~YI01ga~;lol el-Ohívó rr 221 
Pymgalfoloo ,Jra.ifes,fük II 61 
Pyrotechn>ka II 209 
Pyroxyliln 56 
Pymol 489 

Quaglio szénsavas fü1I1dő 
Qua.r.amtain:e il1l:atanyiag 
Qu,assia .ama~ra (Jignu.m) 
Qu·ebrach-o COir~:ex 
Quercus robur (cortex, semina) 
Qu.ercus infectJQr1a 
QuiUaya saponaria (c01tex) 

196 
II 88 
7, 31 
7, 31 

31, II 5 
19 

31, II 5 

Raehitits 1k.eiooliése 521 
R.adices qui:nque ape;:r'ientes 42 
Raeüa lrajf.es,tő II 61 
Rafanol Chinoin II 284 
Raffi&ta caca,o II 256 
R.a,gadozóik mérgezése II 2()1 
Ragas.zitópapLr-0s sebre 334 
R.agas,zt.ótiapasz, :kauefiuko.s 337 
Ra,g.amtósool'eik Il 100 
Rauhaut haj.ba,J,zsa;m II 61 
RajzóQr, 05füa~<>k II 217 
Rwk&ta"kompe>zíciók II 213, 214 
Rarnogen táp.szer II 243 
1~anuncu1us bulbosus, scelerat.us 516 
Rapid cupnunoo hajfestő II 60 
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Rastok török haifestő lI 6~, R:hodtno.1-tllatanyag 
ltatarrlli1ae radix 31,_ II a 1 Rhüdod.endro,n chrrisanthurn 
Raiümol's lI 2-07 Rhome- A usü ia 
Ravissaintie-poudi.e 11me Ro.sa II 37 H.ho1s aTomait:icae c0.1„t.ex 
RácüQ'Jllős II 261 u"d' Rhois t.oxicodendri folia 
j_l;U 1,um, ema.natio és sói 482 Rhon1:nol-Le Prinee 
Rágógummi (Rici) Il 224 Rhus cotinus 
Rákwem 37 füb.a 
Reagentia 531 Ribamalz 
Reb.arb.aiTagyö!Dér 'J 4 - 31 R 
Rebm·bwm-ntlul ""· -· · • 1 

• LbiUcm baccae (1ibizli) 
R ~ '"" 27i Ribizli bor 

eba;rha,ra szirup 145 Ri0hter iiá:pcuk'Clr 

II 81' 
fü& 

II 327 
31 
31 

II 326 
II 133 

II 240, 241 

ltecepturoi tabJ1ettáz.á;s '99 R' · 
Re t n 1 -:el ~ -1.m.nus 00.·mmunis (sem·en) 2 

cep ·UrélilOZ o d.atok 1.,,.U-152 R1c1nus-creme ' 

II 243 
31 

II 260, 261 
II 239 

4, 7, 31 
II 30 
II 50 

133 
285 

II 224 

Redukáló ke:nőc.söik II 20 Redullffiló sz„r-ek Ricinus ha.ikcnőoliaj 
l{'eg.e-nierin Wefl 106 Ri·cinueolaj, édesítiett 
R lI :126 Ricinus pasizta 

e,gener,ol'-HeiL Ge1ist 11 32ú R.ici r.ágá-gurnini 
ReiC:h-enfu.alli Asthn1apo1 II 327 Rigofor.ni~k.er1 <J"cs-Iruti·a.k 
Rei0hffil'harn fürdősó ' 
R Cih 

196 Ringei-féle liziol. oldat 
ei ·er-t-J\feissl száni -,.,3 R" t t 

RektifiloMó készülék 363, iJJ4 Rl~'./;:\:;;re dei Gapel:li Rizzi 
Rektosterol 
R.eil'e..s sicc.a ti 526 RiJZ:S<kemién:rí·tő 
Renofo;i:nl 521 Rizs mint he1i-1beti o:k 
Repara:tol' 319 Robinia ps-eudoacacia 
R II 320 Roboca,lein-Bánó 

.epce (repcsény) v·eí.é-;i 33, II 133 Rüb.Oiferrin~E,1.·.á,11'." 1· R.-epee-indiigó ... "' .,,. 
Repceolaj 20 Rocks-J).rops 
Repe.rtkoliál;ás ,-i76 Rodag,en-t.ej 
Itepkény, 'k·ei·,e;k 79 Rodirnal .előhí \ ó 
R,epü.lő zsír 20 11.-oni-ershansen ,sz,c1nvíze 
R·e6ed.a-.g·eiraniol 234 Ronce·gno gyógyvíz 
R·e&~dia-lutc<:i.lia (f',e,..,.:tö) II 88 1-{one.soló un:'>: aigok 
R:es11rna gua,Jaei II 132 Ro111tófű 
Resi1na ,j.al,a,paie 19 rloob 
R.eisina 'l·acca 21 R.orell.a-c he1üa 
R.esina pini 21 R.01is IS<O.l:i,s h·e-rha 
Ries,i,nr0l-Lahor 34 R·osa canina 
Re , II 208 Ro . ..,a ee.111tif·ol1·1JJ · S·og"e,num cu1eo1eun1 Palla\. lI -Re,o;·orbinum 321 Ro:„·a gy-oulo1 ha ]1zi.s1a111n 
R·e&o,r-cin 217 llo/'.:.aldeiI1-Ulat 
Resnrcinro·''· ik.o"t"z·"iek +89, II 11 R.asil1Jdo1 " "~ 328. 330 Ros1·11ol 
Re.s;tutiitions fluid 
Re.t1e1k cu.ko.rka Il 277 Ro,..,n1.a11"i1111.-; officiln:!lis (fo·lia) 
Reuma .e)J,e·n•r· m1·xtu1"1 II 247 Rns·og1io laxaus 

~ 125 Rü~·ol·sav 
Re1"eda i· 1,J.at II Réz 88, 1D6 Ros.zt.apcs.i n 

R · · k 482 1~oittl1er.a tinctt>J ia 
,ez- •e.s .a;d1niu1n.siák r-s 480 lI 9 R 1 

Rézama1l11l'am ' ' ' o tu ae 
R

, II 195 Rotul1a.e al1thaea.e 
e.·zgálrr,c. (:rézs1zulfát) 4·3 480 R R lf "' • · ou,g• en pa f.e 

R:":~í~1~!:f~.~oat, fajsúJy,t.á,lJI. 501 l~ovarc!-iÍPé•-; eJileni 1-i·pili1.u.-; 
Rtéziz1el valró bevo11ás II 139, 14() 11.ov.a1porvi1ág 
R.ham1nus caitharti0a 31 II 167 Rüyal pnnc.<.;c.s.-;z.cncia 
R.hamn1us f.i~angula (co1·(cx) II 133 Rozs.dafoltok e].f,á\o)ít.risa 
Rh 18 Roz,svirág · 
Rl .aim1!1u.~ purshi,ana (eoir1t-.ex) 31 Rozmru in Jc, t;l 

1'eoni.grin 31 Ilókazsí1 
Rheun1,a ·elleni tin~ktu1 n 1"0 R. . l 
R .. heunia-ge] (Bán,-;) ' . on1a!1 1e1t1árng;')·öké1 
Rh l v II 321 ltó111ai gyi>kér 
R'h-eum '· R·ebarha1a Ró1uai 'kö111.ényn1a.g 

R"1 ·euni. paln1aium (rhi'Zo1na) 2 4. i, 31 Ró1nai .s·zékfi1'v1·1„"g 

II 326 
fo2 

II 61 
29 
11 

II 235 
10, II 88 

II 321 
II "21 
II 246 

518 
II 221 

ll3 
194 
lú7 
33 

4i, i6J 
]j 

l'i 
17 

4, 8, ;n 
J6i 

lI 89 
II 91 
II 88 

31 
ő~) 

489 
259 
21 

289, 290 
289 

rr 38 
170 
15 

II 259 
II 185 

17 
31 
36 
31 
43 
17 

P'11eudn1os pez.s,göpor 189 RózlS.a.eeet "" 
io '3.n1invör&-; 1 Rhotlanyar.an\.Tfiii dö I 6 R6z.~aiJ:l,at 

l 23 
II 11l6, 112' 

15 
25{) 
118 

28 Rhodán·sav · TT ~~23 R6zs,aoI'aj. bulg,á1 
4-$2. Rózr'-:a.olaf S)'llf!t II 13, 88, 12!\ 

Rózsart1ej 
Rówavíz 
Röppenő:k 
Rubia tinctornn1 
Rubi idaei f;iuctus 
Rubijervin 
Rubio B láps·zer 
Rubus .ciaes-eus 
Rúdcukocr 
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1I 23 
56. II 93 

lI 213 
31. II 134 

32 
35 

II 242 
23 

II 245 
II 56 

II 136, 137 
II 182, 183 

~.alici.s fr;a.g. eortex 
Salicilid 
E.al:icyl-Eba.ga 
Sali cs lchin tőpooc 
s.aligenin . 
Salimeuthol (BibusJ 
Salipyrin 
Safü , 
Salithymolos gaw 
Salix acl!b•a 
Salo1 
Sa!lolos f.01gpoJ' 

S, 82 
4Sil 

II 021 
II 321 

489 
22;; 
436 
429 
;)28 

32, II 133 
437, 489, 110 

II 70 
II 67 

330 

Rúd-pomádB 
Ruha!e&tékek 
Ruhafol\.ok tisztítása 
Ruha.iegyző tinták 
Run1.ex cris·pus 
Run1-ex nliaTitimus 
Rumex obtusifolius 
R.umex patientia 
Run1, iumarnm-a 
Run1os cukürrsz.elet:k'ék 
R1~mos puncsesszen-cia 
R.uta ,grav,eo1lern~ 
Rüh:b:a;l7_..._-..am 

II 15ll 
516 
32 
21 

II 132 
II 259, 260 

II 218 
Il ~J9 

2, 4, 8, 32 
133 

II 279 
117 

II 2o0 
130 

Salolos fogpaiszta 
Salo1lo.s gyapot 
Salolos s'Z/áj.vizek 
Saluhrolos .g.a;zé 
Sal'v•arrsian 
Sa.l1via ofrficin•a:lis 
Sa1ypi< i'll ~nk 
S1a1':ibru•nni SiÓ 
8al1:ooob!ltrfi víz 

II 74 
528 
489 

2, 4, 8, 32, 60, II 5 
110 
1J8 

193, 194 

Rfrh·el1en•es iá1lat,gyógyszerek 
RiiheUenes hel.ga -oI.da.t 
Ri1heHenes kenőcs 225, 228, 
Rühern.erres olai 

Sabinaie fro,n:des 
Saha,diil.liae semen 
SacchaT:a medica ta 
SaochaI"lin 

Sa!mcfulir.fi só 
e.an1·bucus .ebulus 
Sambticue ni,gr:a 1, 4, 5, 
83Jll1atogen 
Sa•ndaa'íaca i:ei&ina 
S·angui.f.errin-P:a1nao~.a 

8. 32 Sangu\nal 
32 Sru11iguin1ruriae hei-ha 

278 Sacniie-uliaie herba 

198 
17 

8, 32, 1I lM 
II 241 

32, 1I 174 
II 321, 323 

II 242 
19 
32 

328 
16 Saccharose 

Sach-e:ts .ar·on1a tif.;.écs 
Safranin, v1ö.riös 
S-afiol 

489 S1a.n.ofo!"'mi0s ,gazié 
489 Sansib1rurlrwa,] 

II 119, 120 Sruntali alibi el rnbli 
II 6 SwnfalolL 

!Lgnurn 32 
II 88 

278 
15 

298 S·agrad a-la b<la e.s-ok 
S.ag-o perla•tus 

14, II 6, 88 Sa.ntalsa]o,l .laihdaesc>k 
270 San•tonici semen 
ll 1SaDJt10,niin-C1SigáJk 

Saláta, vad 21. i 8(3,lnf.oninum 
Sa,jt,fe&tiák 
SajtoJ1ás 
Sajfo·U méz 

1I 249 ; Sanmat-Lrubor 
76, 389, ll 2491 Sa•palh.in fogpru;•ta 

566 1 Sap.alco1 
3461 Sa.po a:cidi heurw\l.ei 

21 S1apo aciidii' borici 
Sajt és tú;ró v1z.sgál1ata 
Sal:á ta, vad 
s.wl bromartum 1efferrv;escens 198, 
Sal oaro:linrur. 1efferiv. 
S.a.} Marienbadense 
Sal .ma~rinum artef. 
.Sal 111arinum prü balnea 
Sal physi-0.Jo·gicus 
S.a!1 ip0il:vb11io·matu.;; 1effeiv. 
Sal de RocheHe 
Sal Scignetti 
Sal t1h>erma:r. Ca1d]inaTun1 
83"! t.berm. Gmrol .efferv. 
S1al t1he·1m,, KiLCIB~,rug:en ·eff-erv. 
S.a! vitri 

281, 262 S1apo aci1di carbdlici 
282 Sapo acidi B·a1i:icyil!:ici 
197 1 s.apo aciidi tannici 
196 i Saipo an:is1t1o!li 
19S Saipo 1aimmoni1aie 
188 Sa,po a1'!l'Clllti oxyd1ati 

II 323 S.a;po .arinica1e 
450 Sapo ha.ilsami pe1 uviani 
!5() Sapo be.nwes 
197 ·S.apo lbo:raxatus 
282 

1 
Sarpo bu.tyirinu1s 

282 [ Sap.o -caliQm.e•l:ain-0s .n1olJis 
3S Sapo camphorafos 

16, 470, 489 
II 321 
II 67 
II 10 

233, 238 
238 
238 

23il, 238 
233, 238, 240 

238 
234 
238 
238 
238 
238 

200, 238 
232 
237 

SaJ.ep cMlm!],á.d<Í 
SaJ.ep tuhera 
Salétrométer 435. 

j84 8.,apo can1tihia1:rLdini pulv. 
~2 I S·aip-O carbonilSi dieteri:·1g. l:iqu 

485 8apo olünimi 
113 S1apo 0hlor1alli hydrr arti 
49~ Sap.o ch1T'Y\S1aro1bini 

233, 238 
233 
237 
238 
238 Salét,Ioms.av 469, 482, 

Saliétron1s1av f ajsrÜ.lytábliáza t 
Salé.tron1sa.vas e,ti.l.éter 435, 485 Sapo creo'llili 
Salia 
Salia 
Rali.a 
Sali.a 

a.Quaru1n ininer, 
balneorum 
ther1narum factitia 

185 Sapo cocoi.nus 
19] s.apo a.es:i,nfec.toJius 
194 S<JJ]lo durus 
mi E'apo eucalypti 

233, 238 
238 
232 

238, II 291 
231 
238 



- 376 --

:Sapo follis 238, II 190 Satiueiae her:ba 
Sapo cum extractis 238 Savak 
g.,,po l!'lyoorini 237, 239, II 86 Savanyú füo«dő 
Sapo Jiydrairg. Mchlorati 237 Savdrógok 
Sapo hy0dm'1"g. cinerei 237 Savfuchsi:n, vörös 
füwo hydiroxylaimini 238 Sav6készítő paszt1!lá:k 
Srupo icli.t.yoli 238 Sáfoímy 
S'aipo jodofornrii 233, 239 Sáfrány„reklice 

8, 32 
107, 108, II 8, 25 

196 
II 5 
II 6 

289 
16, II 6, 133 

14 
140 
212 

Sapo jo.dc>li 233, 238 Sáfrá.ny szfu"up 
Sapo ikalii joéLali 238, 239 Sáfrányos galbánf1astmm 
Sapo Jralinus 23-0, 231 Sáp1VéLts.ág kezelése 
Sapo :kraosohl 238, 239 Sáorg.a swmvÍ2Z 
Sapo :liquLdus neutralis 238 Sárgavio.la 
:Sapo lysoli 238 Sánnányfű 
Sapo medicatus molliB 23D, 231 Sárfok 
S&po medicinfüiB 232 SárviDág 
S&po mentho1'i 233, 238, 239 Scabiosae herba 
„Saipo me.rouría~is 239 Sca;bosan Fles·Ch 
Sapo naph.tal':iiná. 233 Seamonium 
Sapo DJaphtoli 238, 239 Scmndicis herba 

II 78 
126 

35 
33 
16 

II 133 
32 

TI 321 
32 
15 

II 25 S·apo natrií peroxydati Unna 239 Schi0huJis1ky-féle ar0mosó 
Smpo natrii sozojodolici 238 Schlippe-féle só 466, 481 
83.!PO olei jecorris 239 Schoenooanlum off„ 
Sapo oUiei rusci 240 Sch~·einfur.ti zöld 
S.apo olei t1eT:ebtnt:hiJ1.ae 238 S·ch""-0IlJilin1geni fürdősó 
S.a,pn picIB 238., 239, 240 ~ch\'\ immer-féle hintőpor 
Sapo pmnicis 233 • Scillac bulbus 
:Sapo pyrogalloli 263, 2.~'8, 239 Scillipimín 
Sapo riatmruhiae 238 : Scolope.i>drium vU'lgame (herba) 
;Sirupo meso·rcini 238, 239 i Sco,po]iamin 13, 
Sa;po saloH 238, 239 Scopo.!ta c.rumiolica (rhlwma) 
Sapo co.ntra scrubd.,em 239 Seo,rdíi vu:Lg. h.errha 
Siapo seba.ce,us 1 232 Scott-frélJ,e csuJramájemu.11ziG 
Sapo sieoa.ilis 0011IDuti 239 Sc11op:hula1i1a n(),c1osa (h,errha) 
S·apo s-01z-oj-od0il'i 239 Sc1 oiphul.osás ·ell1eni species 
Sapo &teairinicus 232 Seb.al-d ha,j:t.i:nik,tul'!ája 
Sapo ,,(ibi,rutus 2-09 Sehfü 
Sapo sulforiB 235, 239 SebkezJő szemek (áUat) 
Sa'PO terebiwliliiruatus 24{) Sebkötőző por 
Sapo thymoli 233, 238, 24{) I Seb1kfüözií szerek 
Saopo t:hioli 233, 238, 240 Se1bum he:nzoatum et srulicy1. 
Sapo tonsorius II 84 ' Süb<viar,ró rany·rugok 
Sa1po un1gudnosus 240 ! Siebvíz, sav,a1nyú 
Sapo -zincí oxyd1ati ei t,annici. 24J : Seb víz lan,gos 

32 
457 
196 
187 

33 
33 
33 

201 R4 
33 

7, 33 
75 
33 
41 

II 46 
13 

II 281 
331 
321 
216 
333 

49 
56 
33 S 1a.pofo-rm II 290 S-ec:a1e co-rnutum 

S,apaldmenta 234 s,ecoi.n-Chinoin 
Sapomentih-0.l 2:37 See1i.off.ell" baJ1z15am 

II 284, 232 
169 

Sa'Pomol~K,álmám II 2-07 Seeger hajfes,(,ője 
Saponaria (hUUlgmica) 1, 8, ö2 o'1eda,tin-Barfa 
SrupoJ];f)S duri 231, 238, II 1&7 Sedol-Hunrnia 
SapoDJM 1iquidl moedicaA:d 238 Septan-Neu ooávilmó 

II 59, 60 
II 323 
II 323 
II 208 

Sa,pones medicaki 23Q, 238 Septofmma 
Sa'PC>Wes moI1Les 200, 238 Scgédes'"1<füök ""' <;dagolásho~ 
Smporues pulliviwwres 233, II 83 E.etd!litz-por 

290 
319 
189 
198 

II 125 
Sapones UJilg11Íill.Osi 230 Setc1sehützi só 
Sapml'imeaJJtum 0amphame 236 S.el "'1l•!l'l1wís, Sel <le P:rmton 
Sapo1nin 19, 33, II 5 Seileniu,m 
Sa,poninos Sfllájvi'Zek II 75 Se~J,ruk 
Sapo.toX!in 31, 32 SeJy.emfornáJ, joéLaformos 
Sa:d<\fü 33 Sely<Jm sterilimLái!a 
Sans<upJJJii]la 32 Se!yem.s.zöveteJk megkülönbözt. II 
Sa,,,.rufra8 ligJllU'.lll rndlx 32 Semis.,,pones 230 

516 
21 

332 
324 
228 
233 
391 
11 

Sa.ssafras off. (Jignum, nul.ix) 32 Sem!.e~sfü\s ' 
Sassafras-iJlo11banyag II 88 S.omocairpus an:aca:rdium 
Saturntiones 47 8enecio vulgruris (heroa) 
Sa tu:r.a.tio citrica 122 Senieg.a h urut~pas·:nt.~ Rooenbe1:g 

33 
II 321 

Seoogoa"' rmlix 
S 1en.nae folia és fo1'liculi 
Sennae f.olia deres.inat.a 
S-e:pi·a officinalis 
Sep1·őke virág 
S{•rtn·gia illatainya,g 
Serother:apiia 
Se-rpentaria.e rhizo-n1a 
SerpyUi h<erba 
Se-rratula tinctnria 
Sertés-orb:ánc ike-z.el.ése 
Sertés por K \vizda 
Ser11m antidiphteriti-OUID 
Serun1 auti~.e.tani-cum 
Serun1 J,acths 
S·c-1 ohalz . .sa•m 
Sha111poi.ng Ba~„-ru1n 
Shan1poing .pudere:k 
Shan1poingWater 
Shan1µon 
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33 'Si•rupus brom-0fo1n1ii C>OIDP. 137 
33 Sirupus caloairiae fer:ratus 137 
42 Siru·pus ca!lcii 137 

3i', 516 :Siiupus ca,pillo1un1 v·ene11ÍB 138 
19 Sirupus caricae (comp . .) Ulo 

II 88 Sirupus carnis 138 
522 Sirupus carvi 129 
12 Sirupus caooame 138 

7, 33 Si,rupus castauieae vesca 138 
II 132, 134 Sirupus cerasorum 138, 146 

II 282 Sirupus chamom1U'1e 138, 139 
II 280 : Sirupus chínae (comp . .) 139 

525: Sirupus chininí citrici 13il 
526 : Sirupns ohlor,ati hydrati 13~ 
122 1 Sirupus cichor:ei cum rheo 139 
223 : Si1rupus cinchonae 139 

II 47 l S!rupus cinn·a-momi 1S9 
lI 47 · S,rnpus citli 135, 146 
II 45 5irupus cocci-0nellae 139 

47 Sirupus cochiea:r:ia1e comp, 13G 
11 Sirupus oodeini 140 Sh.01ca f.el•anica 

Sicco·l (hintőp., kré1n) And1hska 
Si.d'('l it is n10JlÍHn.a (he.r b:a) 
Sign·ntu1a L S:zi.g.natúra 
Sikika.ntyúfű 
Si1icinl.ahdacs-Labo1 

TI 321 Si1 lLDUS e:ofieae 140 
33 Sirupus roffeini comp ü8 

Sjrupns colae lKl 
32 SirupuLS croei 140 

II :i~1 I Sirupus cydonii 138, 14" 
17 'Si1 npns diac·rdii 140 Siliigin1s flores 

Si1iquae dulces 
8i.lk pro11-,e1ktív, ka1·holoi:
Si•ly.n1iun1 n1ariarn1~m 
Simai nb·aie cort.ex 
Sinapismns 
Sinapis aJbae sc1nen 
Sinapis arvensis 
Si.napis nigra (s.e1ne-11) 
Si.pon supp Farb. Fa.hT 

IJ\evenknisen 
Sir.o.lin-Ro.che 
Si rüp o.f figs 
Sirop de pecher 

15 8iTupn,-:; <lionini 140 
331 Si.tupns tloruP.sticus 144 
14 Si111p11~ t1n1dsivns 1J6 
33 i 8i1 upus ei·:-.:·od~ctyii 140 

II 252 Situpns feb1··ifugus li.!9 
4 ;'} a3: Sirupus fel Ti albun1iuati 146 

33, 'rr' 133 ! Sirt1pus fe1ri a:lhurninati comp. 140 
2. 4. 7, ;.13 Si1 upus ferri, c:hínini et stryclinini 141J 

Sl-rupu,-,; fer1·i jcdatt 141 
Si1ur1u~ fe1Ií l;:itpio11ati 141 
Si1upus ferri hypoplu~E-phoros 141 
Si1 upus fe,rri oxydati 141 
Sriu:·upus ferri pept-oLLatl 141 
8trupuiS fe1·ri pho„ph (cum 

II 326 
142. II 327 

lil8 

Siroisol 
Sirupi 48, 67. 133, 134, 
Sirupus acid!i citrici 

so 
H2 
185 
JS5 

ehiniuo et st,ryoh,nino) 
Sirupus ferri pornati co1np, 
SiT"upus f.erri s-accha1&tus 

Nű, 141 
141 
ű9 

146 
135 
141 
135 
141 
142 

Sirupus acidi tan.niei 
S.tirupus acidi ta.rta1riei 
Sirupns ahs~ntihii CO'IllP 
S·i rupus .adianrt.hi 
Sirupus adianthi pelrt.ati 
Si1 upuis aietheris 
Sirupus alth.areae 
Sirnpus 1an1ygdJalinus 
Sirupus anisi 
1Sirupus anthelminthic11s 
Si.rupus anti·diaJl"II'11oi0u"' 
Si.irupus antiscor.buticus 
Sirupus arnic.ae 
Sirupus aromaticus 
Sirupus ail'temi_si,a:e 
Sirupus aspaTagi 
Sirupus iasperul1ae 
Si;rupus a:u·:r;a.ntii co1t. 
S,i.rupus autantii f1lorun1 
Sirupus aura.ntii fructu1un 
Sirnpuc;; ba.l&ami peruviani 
Sirupus be1beridis 
'Sirup1H~ bor.a,ginis 

135 
J35 

67 
138 
135 
135 

134, 136 
1~6 
139 
J36 
Hl 
136 
1~9 
1S6 
139 
1J9 
1~9 
136 
13í 
146 
.137 
14G 
139 

Sirupu.3 f:rago.run1 
s:1 upus fumariiae 
~.:rupus gJucosi 
Sirupu.s .geniiana~ 
~irupu~ gnmn1osus 
Ei'.l npus vuajaco'.~ cc:Jn,p. 
~1rupus J-:tydrargJ.'Jj bijodati 
S~rupu~ '.Íl~ po.phc . .: pl! orosus, comp, 
S'.1·111:u,.:; ~pcoacu,;,nbae (comp .. ) 
S1rupus Ja1bo1'landi 
S:Lrupus jod'otannicus 
Sirupus jugJiaindis cort 
Sirupus ju.nitperi h.aec. 
Si·rupus lkalli hron1ati 
Si,rupus lffialtti sul.foguajaoolic.i 
Sirupus lkalii suJ.fok!I'eosotici 
S1rupus ikre:r:rn:e.sinus 
Sir,upus lk:,reosoti 
Si11upus laetucarii 
Si,rupus liohenis is•l,an·dici 
Sirupu.s 1liquirítiae 
Sirupus .magistralis 

142 
141 
1!2 
139 
142 
142 
139 
142 
1!2 
142 
139 
143 
143 
139 
143 
141 



Sirupus maidis 
Si1rupus m.a.lti (f.oenicu lat.) 
Sirupus ma:ruga:ni 
Sirupus manrnatus 
Siirupu.s n1a.nn.ae (cun1 rheo) 
Sirupus n1enrtJ:ia,e pip. 
-Sirupus n1>0.rorum 
Sirupus n101p-hini 
Sirr11pu.s naphae 
Sd.rupus ononidis 
Sirupus -0pia1tus 
Strupus papa:veris capitu·m 
Sirupus peeitor.alis 
Sirupus pepsin•i 
Sirupus· conitr·a per tussim 
Siru.pus- phytolaccae . 
Siirupus- picis (cum co·de11no) 
Sirupus pini l~·ylv„ tur 
Strupus :Plaintagink; 
Sim!J'U" poly.galae 
Sirupus pon101rum ,ac'id. 
Sirup.us pruni viT,girnitanae 
Si1rupu,s B,ami 
Sirupus r·;aphani 
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143 Smilax mootca elc 32 
143 Snürnlwk II 37 
143 Sodamintpas~til.kík-Egg,e1 II 321 
143 So<leni só 198 
143 S.od•eni viz 193 
143 Soiabab 33 

138, 14J; l".oktal-Bayer lI 200 
140- Eolanum dulca1na1a 17 
137 Soföar-Bayer Il 203 
139 So•l-fürdő 195 
143 Solid.rugo aurna (he·rba) 34 
140 Solution8'S 147 
144 Soluüo adren.alini ~ 
144 Soluti-0 alum:i.nii acetici 117 
138 Solutio a:rseni.oo1is Fow1ier'1 121 
14Jj Soluüo atropin'i sulf 533 

140, 144 S.dlutio Belgica 117 
144 Solutio oarmLni 117 

139, 144 Solutio ca.mphmae aeth 533 
135, 139 Solutio chinini mur 533 

146 Solu!io chinini pro infante 125 
144 S·olutio cocaini 533 
137 s,ol-utio coffeini 533 
147 S-olutio dionini 534 
144 Solutio Do·no.vani 117 S1irupus ratanhiae 

Sir·upus rhamni c.a.th. 
Si1rupus :rihei (0on1.p.) 
S~rupus rhoeados 

139, 144, 
139, 

14.5 So 1 uüo gelakinae 534 
145 · Solutio heroini 534 
1451 Solutio hydmrgy.ri 534 

Sirrup-us ribis fructuis 
Sirupus rosae 
Si1rupus· rubi •id1aei 
Siim pus rutaie 
Sirup sacch·&r i 
Sirupus sambuci ba-cc 
Si1rupus sa:pon.ruriae 
Sirupu~ saraapa1rit1 a;e 

138, 146 Solutio iodi spir, 138 
145 Se>lutio •natrii 0hlor. phys.. 534 

138, 145 Solutio na;t,rii kadkodyl ~3344 139 Solutio noVl()Caini u 

147 Solutio s0opolamini comp,, 535 
146 S.dlu!Lo sec, Pearoon 535 
135 S-01-utio naifa:ii c:hl<>~. physiol 15~ 

146, 139 S.oJutio pilOCiaTpini ll1UT'. 535 
147 Solutio resi.na-e elasticae 336 Sirupus is-ciJ.k~e 

Si.rupus s'8diati vus 
Sirupus senegiae 
Si1rupus sienna;e 

infan·tum 147 Sofotio Villati 49 
135, 147 Solutio Vlemingks 117 

S'iru:pus simplex 
Sirupus s:Unrap'is 
Sirupus 1spinae cervinae 
Sirnpus tamairindorum 
Siirupus, tereb1.ntihina;e 
Strnpus cfiliymt (comp.) 
Sirpu. tolutarnus 
S-Lru:pus tormenti,11.ae 
S!Lrupus turio:num pini 
Sirupus val•erianoa.e 
Si1rupus verbiasci 
Sirupus vioQ,ae 
Si.rupus yierhae ,g,anta-e 
Sl:r:upus zim.g-itberis 
Sisaili::vi:r:ág-gyökéT 
StsymJbiriu.m <rff. 
Sistomensics (lufooUpold) 
S1karlá.tviörös 'k-enőcs-1K.a11'e 
Skat°'l 
Skin tionic 
Sk1ierolsyrup-Frarukel 
Sko„bu.t ·elleni '""irrup 
S1korbut elleni tea 
E'k.rubber•e!k 
SmeN1ng saH.s 

143, 147 8olutione" desinfec!01i&e II 200 
147 Solvin-Gabos II 321 
147 Sorna:tose II 24Q, 241 
146 Somkóró 22 
147 S.onikarra e II 251, 266 
147 f'.orbus aucupatia (frnc.tus) 34 

70, 147 Sornlki.tt fog!öm<Í"hez II 225 
137 So rv;e;lés 20 
139 Sott,e.ni:n.g m-0.s6s~er TI 189 
144 Sovcá'llyító.swrek H 77, 78 
147 Roz1ojodol-0s gazé 328 
139 Sozolith II 267 
147 Soxh!et-tápcrnkm II 237, 239, 242 
140 i"úkeveréke1k fül'diik1höz 194 
147 E/.ósav 4J;9, II 8 

10 R6s:av-fa.j1súlytiá:bl·áza:ia 493 
33 RútSrbo"tsiz.esz (nrosz,) 116, 160 

521 Róe fürdők 196 
II 326, 327 Rós gyógyítóviz 193 

489 
1 
Ró,:ka;bogyó 13, n 

4
13
88
4 

II 2.~, Rósk.asó 
II 326 S.ö1nOr., piikk:ely~,ön1,ö1 518 

136 Röműr-flru;tmm 212 
40 Sör~ ia.!11k.oiho1ln1ente.is II 269 

373 Spanyolf.ehér 427, 477, II 6 
II 125 Rpmtein 19, 489 

Smilax china (gfabrn, lanceaef) :!5 Spa1,t:ii ·~eopa1ii f]o.res 19 
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Spas·m·olysin (ToTuolysiu) II 323 Species purificantes 
Spár.ga~ira 12 ~peci.es Quarini (.a1n.a1ae) 
Specie&ik (Tea .és Thea) 39 bpeci•es resolventes 
Spe-ci-es adst:ringentes p1 o Species rohDran,tes 

g.arigarisma 42 l::ipeci;es Romainae 

43 
40 
41 
40 

Species a.lthaea:e (e-o1np„) 39, 44, 451 Sp:e-cie(j Sarsa:pari!lla-e pro dococto 
Speci•ff:l aperitiva.e 42 Species sopieDJtes cl~nici 

43 
43 
43 

Specte.s ama.rae (Kühl) 4-0 1

1 
Speci<JS stomachicae (Dietl) 

Speci,ea a.no-dynae. ('TriU e1) 13, 44 Speci,eis su,durriferae 
Species anth-elmin:ticae 40 Sp.eciies Suieci0a-e 
Species ,a.n:ti.a:rthriticae 40 Speciies· uiri0Jogicae Schafer 
Spooi,es antiasthm·a.ticae 40 Species ad vitam longam 
Species an1tifiebriles 40 SpecLes vuiLnrenariae 
Species :aai:tihy.diropicae 41 Spemgler-Tuberkulin 
Speci,es antihyste1i0a-e 43 Sperma eeti 
Species antirrheum.aticae. 40 SpeTmin PoehL 
Species a,ntisoor.bu1tic.ae 40 E.pi,g.elia marilan:di0a (,radix) 
Species a,ntis:erophulose 41. Spillianthies ol.eraceia 
Speci·es rul'tispas,modicae 43 Spi.rea ulmaTia (flo'les) 
Species aperientes 12, 44 S.piritus 
Species .aroma.tic.ae ·11 S.piritus. wethe1e.us 
Species baln.e-o,rum 41 Spiritus 1aetiherrhs1 acet~ici 
Species Breiner 42 Spiritus aeitheris campho,1at. 
Species bechioae 39 Spiritns ruHtheris ohl.oraiti 
Species c.airmi:na:ti;v·ae 41 Spiritus ,ilJeth-e.ris f,e.11.atTuS 
SpeciJes Carthusianürun1 40 Spiritus ·aetheris nit1osi 
Species a:d catapla,5mate 41, 42 Spi1itus arruno.niae aron1aticus 
Speci·es eaföarticae Ko.e!ler 42 Spiütus ammonii erurb,. pyrool 
Species cephalicae 41 Spiritus a:my•gdalae amarae 
Species Cirbusz 10 I Spiritrus anisi 
Sp8ci,es den1ulcentes 39, 44 Spiritus ,anisi comp 
Speci1es depurativa_,e Arlpina,e 42, i3 Spiritus Anhaltin.us (coonp) 
Species di.alysata-e ad gar,garis.n1a 42 Spi1ritus allltirrheu.maticus 
Species diaphor,eticae 41 Spiritus aron1.aticus 
Species discuti.ent-ee ·11 Spiritus as,ae foet. con1p 
Species diureticaie 4], II 324 1 Spiri•tus bal.s,amicus 
SpecLes e1no.llie.ntes 41, !2. Spiritus caliami 
Species feh1rifugae !1 S·piritus camphnratus 
Specjes ad fom1en1tun1 41i 42 Spi1ritus oarmelitaru1n 
Species fran-gui-ae 42 Spi,ritus carvi dest. 
Spe.c1eis fruna'lis II 95, 128 Spi1ri1tus cephal•icus ('ThHen) 
Species ad gargaris1na 42 Sp}ritus ch1loroformii comp. 
S1)eciel;; Ga,,;;teinens,es 42 S.piritus cinnramQn1i n1ixt.. 
Specief.. St. Germain 42 SpiritIBS ciitri 
Species .gynecoio,gicae Mai tin !5 Spiritus cochleariae 
Sp·ecie„-s Haeke,1·i l·axans 43 S·piritus coeruleus 

40 
41, 43 

45 
41 
45 
45 

525 
38 

520 
34 
34 
34 

433 
155 
155 
155 
158 
157 
158 
115 
159 
155 

155, 156 
II 73 

156 
160 
~-56 
160 
160 

155, 156 
156 
156 

155, 156 
155 
156 
156 
156 
156 
157 

Speci-e1s hie1ha.1·un1 ·ad balnea il Spirituis Co.Io.nini-ensis 1. Eau ne 
Species he11·harun1 alpina.r11n1 42 Cologne II 112 
Species her·harum Le Roi 42 Spiritus co1nu ce:rvi .succinatus 115 
Species hi.spa.nicue 4H Spiritus oontra cuBces 170 
Species Hjer.ne 4:-.i Spirritus cup.ri acetici 157 
Species imper,a.f.oris II 251 Spiritus .dastillaiti 15'5 
.Sr;ecie.s infantium (Vienn·en1'Ye.s) 39 Spi1itus dilutus 157 
Speci'e.B Jl"suitarun1 40 Spiritus Dzondii 233, 236 
Species laxantie.s 42, 4:J Spil itus eucalypti 157 
Species ltgnorun1 (puri1ficantes) 43 Spiritu.s ferri acetici a,e.fh 157 
Species Ma-daga.scarenBes .fil 1 Spiritu1S f.er1i se-squichlor, aeth. 157 
Species Moldau 41 Spi;1i•tus formicarum 158 
Species ad morsulos II 247 Spi1itus f-0rmoli h58 
Species narcoticae 43 Spi1itus fru1n-enti faet 158 
Species ne.rvinae 43 Spb itus· Gari 158 
Specie-1<:; odonta:lgi.ca.e !3 Spiliius jodi (jodatu.s) 158 
Species prc-to1·al€s albae ~9 i2 Spiritus ju·niperi 155, 156 
SJ_}ecie,.;.; pectorale.<> enni frnctihn,, !t Spit-itu,-;. lithanthracis sap„ 158 
Speciel~ puerpera1u111 !4 1 SµiI itus Iu1nb1icorum 159 
Species purg-ativae i2. 4.3 i SpirLtus n1astichi.-<:; comp. 159 
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'Spiritus medieati 155-
Spiritus melissae 155, 156 
SpirLtus menthae pip, mixt. 156 
Sptritus mentholi lii9 
Spiritus Mindereri 115 
Spiritus mixti 155 
Soiritus my,ciae oomp.. II 42 
Spiritus myristiee mixt. 156 
Spiritus nervinus camph. 160 
SpiTitus oleosus balsamicus 159 
Spkitus ophtalm. Romersil:laru;en 173 
Spiritus e .. pediculoo 158 
Spiritus rosmarini 155, 159 
Spiritus rnss,icus 116 
Spiritus salis ammon .. auis-atru; 115 
Spiritus saponatus 159 
Spiritus saponartü-<}amph. Jiqu. 160 
Sptritus s,aponis 1k,alini Hehr.a:e 160 
Spiritus saponis mol]_11'is 160 
Spiritus serpylli dest 155 
Spiütus sinapis 160 
Spirttus terebinthinae comp 160 
SpiTitus tr.aumat.ieus 56 
SpiJriius vini Gallici 160, 161 
Spiritrus vulnerarius 159 
Spi:ritmcil<itkJwk II 150-160 
Spodium 37 
SpoJJ;giJa rusta 37 
SpcmgiLlia lacus'ÍI is 36 
Spo-ngyafohérítés II 182 
Spongya, szublitmátos seb 331 
SprLtek iUa tsoornlohez II 92, 93 
Sta.gnin 522 
Stachys off. (betonica) 13 
Stachys r.eda (sideritis) H3 
Starnüoxid 480 
Stannun1 oh1ora tum1 469, 4?2 
Sta.ph,B,Jr-Viaccina 525 
St3Jphisagriae €•emen 34 
Staphylosan 525 
Statim pruúrcm St. Mmk. Apoth 1I 326 
St.auffer-\SrreLencék igépkien·é.shez 246 

Stea:rinos piperefoj Il 29 
St.earinsav 489 
Ste.arins;zappan ikarbonátfőz>éssel II 175 
St<>rilizá1ás 149, 201, 323, 532 
Steril1J~áliás, rk1en.őcsölk.:ruél 201 
Ster.llllirulás kötsum!knél 323, 324 
Stmili„álás, pornikmál 185 
Steril,Wál.t t1ej6zin 542 
Steril .Leoorás 150 
Steyer növénynedv 144 
Stiblum ehlomtum 242, 476 
Stibium ikalio~tart<lric 152 
Stibium oxy<Jhloratum 423 
Stibium oxydatnm 424 476 
Sübium suLf .. aurant. 242. 110 
S'tic.fa 'Puilmonaooa 30, 516 
Stilliwgia silvatica (!adix) 34 
Stooohadoo floms 19 
StopLn 1gyujtó II 217 
St-0r€Si=l 34 
StJramoTuium (folia) l, 2, 4, 5, 6, 8, 34 
Sfu: o-phan1ti se-men 34 
Stro.ntium és vegyületei .1q2 
Stxychnin 34, 469, 1S9 

Stryehni semen 
St.ycl10sol-Ohemia 
Stxyohnotonin-Ohimoin 
Stypticin 
Stypticines kötszereik 
Styptoloo gyapot 
Styrax depuratus liquidus 
Stymx olaj 
Styrou 
Sub 1"'1Ilin 
Suhlim&t L Szubllinát 
Succarot B. 
Succimid 

II 
II 284, 

34 
324 
324 
456 

-028, 330 
33{1 

39, 228, TI 56 
II 88 

485 
II 9 

Succioo pmtensis (scabiosa) 
Succi ins·pissati 

II 244 
489 
32 

47, 161 
47 

163 
163 
163 
163 
17 

Suceus 
Succus ciajrnis 
Su-ccus oora.si 
Succus ci tri 
Succu;g cydonii 
Succus da.uci insp. 
Succus juniperi inspiss. 
Succus liquiiritae depwntus 
Succus -nasturtii 
Suda.n IV. vörös 
Sulfurol-Chinoiu 
l:;ulfonal 
Sulfosot-Roche 
Sulfotin-Ohinoin 
Sulfur 
Sulfur p1aecipit.atum 
Sul.zi fürdősó 
Sumbul fixáló 
Supersan-Kronen-Apoth. 
Suppositora 

162 
163 
163 

II 6 
II 203 

489, 111 
142, 1I 327 

II 324 
452, 480 

452 
196 

II 91 
II 326 

2il, 200 
291 Suppositoia e„ cacao 

Suppositoria gelatinosa 
Suppositoria glycerini 
Snppositoria g]ycerini e. gel1a,.t. 
Supposito.ria glycerin e. sapone 
Supposito.r la harnarnelidis 
Suppositoxia haemor,rhoidalia 
Suppositoria v.a.ginalia 
Suprarr·0naluu1 sicc. 

290 
29:\ 
296 
296 
296 
296 
296 
518 
~-,19 Supr arenin 

S11rlófű 
SuspenBio 
Sürítet.t tej vi1~s,g,áJaita 
Sütemény-fű&z.erolaj 
Sü~őpor 
Svi8hboga1ak irtása 
Svájci f-Utea 
Sv;ájci Jiab-dacsok 
Svéd punoo 
Sv.éd tea, laxans 
Sweeirtia cihira t.a 
Rylva,nol fixáló 
Symphytum officinale 
Synde'tkon 
Rynoni.m eine\ ezések 
Ryrin:gol 
Syr:om·el-Gtründ1l 
Syr·upus J. Sirupus 
Syrupus fwri album. Diósy 
Sy~rupus fer.ri ,alb„ arsen„ 
Syrupus feni alb. b~omat 

18 
45, II 14 

542 
II 251 
II 228 
II 2<J8 

4;; 
27Z 

II 259 
242 
l;) 

II 91 
8, 34 

II 195 
lT 2íf, 
u 8' 

H 321 
7lJ 

II 321 
II 324 

II 324 
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Syzigium jmnbolanum (cortex) 34 Szájápoló szerek II 64 
tizagoló ecet 18 Sooj és fogápolók II 62 
Szagc;ló só II 125 Szájvizek és esswnoiák II 71, 73 
Szagos mi.ige 12 Soojvblabdacsoik és ,taMettá.k Il 76 
Szagos repesény (Cheiri flor0s) 35 Szálprés pilulákruál 25!> 
Szakálfestő (Eisner) II 59 Száraz eLemek töltése II 228 
SzaJicilaldehid 469, 489 Szárazfű (Origanum) 29, II 132 
Szalicilos fo.gpor II 71 Száraz kivona;tok 77 
Szalicilos hintőpor 187 Száraz krémek 227, II 27 
Szalicil-sav 4i0, 489 Sziárítás 373, 392, ~!93, 
Szalici1savkimutatás tejben 539 Szárítási >súlyv€Szteségtábla 7 
SZialicilsavme.ghatároIDs borban 552 S·Ziárít,ók_ berendezése 2, 373 .393 
Szalicilsa vszublimáló 4-02 Szárító hintőpor 187 
Szalicilsavas borneo.l-es.zte1 429 Szárító Jr.enőcs 220, 229 
Szrulicilsavas etiJeszter 435, 485 Szári\o pud·ér 1787, II 32 
Szalicil-savas köt.szerek 328, 330 Százbiitykü fű 3U 
Szalicilsava.s hajszesz II 46 Százszorszép 34 
Szalicilsavas mosdóvíz II 25 Szede.rfa 23, II 133 
Sz.alicilsavas p:henyleszíe1 437 Szeg-edi szappa.n II 173 
Szalicil,savas szapp.antapasz 339 S:oogfűi1lat 106, 107 
Szalmaka.lapok tisztítás·a II 182 Szegfűo,oog 14 
Szaln1avirág, v,ad 19 Szeleik ·eill·en való víz 54, 69 
Szrnlmiálosz.eletkék 29 i 298 Szemcsepp, 8áir.ga 126 
Szalol !. Salol Szerokenocs (L Ungu. ophtalmi-
Sza,lonnakő 38 cum) 224, II 282 
Szalónbengálok II 219 Szemölcsfa.pasz 2U8 
Szialon, ,színes tinták II 148 Szemviz áll·at·okna.k II 282 
Szak.á.Jformálók II 55 8z.enega.gy6kér 33 
Sz.an1ár:hurut el,leni szirup 138 Szennailevél .33 
Szamárköröm-fii 18 S,zentjránosrkenyé:r li> 
Szarnál tej-fü II 132 Szeparatorok 409 
Szarná1 tövis 18 Szeplő ·elI.en ar.cvíz II 2;) 
Szandarakgyanta 32 Sz,eplőkré1n II 23, 25 
Sz-anda1.ak lakk.ok JI 164 Szer,e·c.se,ndióvirág 22 
Szantálfa-víz JI 112 Sz·er-elemfű 19 
Szantonin 170, !89 Szers.z.ámla:kikok II 162 
Szappalifaké1e.g 31 S'z;or,számo1k gépekhez 246 
Szappanfű 32 Szervi gyógysz-er.anyiag-0,k 517 
Szappanfosfokek lI 79 Szeza:rnolaj 57G 
'3z.a.ppangyártás hideg úton I.I 74 SZiélepe_pOir 1~1 
Szappaugyru lás menete II 169 Szél@evÍz 54, 69 
Szappann:,erndék II 168 Szélhajtó tea 41 
Szappanporok 233, II 83 Szétkely-féle kazein megh 545 
Szappan vegyos zsi1a-dékból 232 Székfűvirág 15 
Szappanok 230-238, II 167 Szélliaililat II 107 
Szappanok illat•szerni II 82 Szén 37, II 8 
Szappanok inkon1patibilitáisa 110 Széndioxid 470, 482 
Szappanok, kisózá,s nélkül II 170 Széndiszulfid 369 
Szappanok, ]ágy.ak 230, II 170 Szénhickát·lápkészltmények II 239 
Szappanok inosóhatása II 13 Szénmonoxid 482 
Szappanok p01 ítása 233, II 83 Szénoxiklorid 482 
Szappanok töltése II 178 Szénoxis·zulfid 482 
Szappanok tubusokb.a II 85 Széns-av 470, 482 
Szappanok zsi1i.arta.lm.a II 168 Szénsavias fü1dő 196 
Szappmro.s fojmosók II 47 Szénsavas mész ·448, 479 
Szappanos flastr-0m 214 Szénsavmentes lepárolt víz 51 
Szappanos fogpép IT 6G Szént·etraklorid 369, 482 
Swppa110.c füTdő 196 Szépítő ,krémek II 27 
Szappanos krémek II 27 Szépítő tejek II 23 
Szappanos isz.ájvíz II 45 Szérun1f.ra1kció, A-ckermann-.féle 53r/ 
Szm"della-mustár II 252 Szignatillala:kkok II 161, 163 
Szaru 6ZÍnez·és'e lI 137, 140 Szignatúr.arr~a~asz.t&k II 194, 195 
Szarvas.agancsresze,léJk 3S 

1 

Szíjjak és V'a.1;rásuk 242, 243 
Szarvasbőr tisztítása II 181 1 Szilárd Eau de Co!ogne II 145 
Sz.ai vasfaggyú 216 I Szilárd tkáliszappanok II ll3, 178 
Szarvasnyelvű fű 33 Szilfaháncs 35 
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Szilikáto·k mint iagas~tók 
Smmpatetikus üntáJr 
Színes foly&d<>k kiDaJkatüvegbe 
Színező fürdők fotogra.fálá.shoz 
Színházi ben!;'ád tüz<>k 
Színházi c.olde-ream 
Szinswppane>k 230, II 
Színtel<>nités folyadékoknál 
S·z-intetiJkus be-nzoes.av 
S.zintetikus iHatanya;gok tábl 
S·zirupok 1.. ·Sirupi 

II 192 
II 151 
II 228 
II 223 
II 219 
II 30 

174, 176 
40 

426 
Il87, 89 

Szitádllli, po.rítá.s 9 
Szit.á.ló fülke 248 
Sz-ivacspoLr, éd•esítet-t 192 
Sziv.acssz-énpo1· 37 
Szivattyúk 412r-414, 411 
S·zíver(ks1itöpo1a 192 
Szobooüstfüéik II 126, 127 
Sz<>baiJ,latfüítók II 125 
Srob!'ásci;[a,foke>k II 162 
Szornlás elleni labdacsok Zi2, 269 
Szójabab 33 
Swmöroe ecetfa II 133 
Szövetek meg1k:ü1förböztetése H 228 
Szövetfest.é:lrnk rákefélésM II 136 
Swvetneműek tisztítása II 182 
Széillőcu,ko~kimutatás húgyban 571, 574 
Szö!.lömo"ypusztító II 2{)3 
Szőke hajfeBtő II 59 
S.zőrtehmitőswr"e.k II 63 
Szublimál1ás 400 
Szmblimálás, fü·aikcioná.lt 401 
Szu,blimált benzoesav 426 
Szublimátos Mtsrernk 3\ql 333 
Sznb"imátos szappan, folyékony ' 237 
SzulfanHsav 489 
SzuMátok inikompactibfütása 110 
Szulfogu,ajaJ<,e>lsavas kaclcium 478 
SzuLfoguajrukolsa.vas kálium 470 
Szul!os,zaJic;lsav 472, 489 
SzulfurtLldorid 482 
Szlllllák (ecetfa) II 133 
SzuuyogCBí]Jés elleni l 1 ém II 28 
s-~~nyog·csípés elleni ikrriém ll 28 
Sz-unyogcsípés elleni piperoocet II 223 
Sz:úinyogesípés e1J.eni spiritooz 170 
Szupereen!J:i.foga 408 409 
Szurc>k, ·f clrér ' 34 
Szurak ffos !J:om 214 
Szumk.fű IJ 132 
Szuszpenziók 45 II 14 
Szűrés ;és elválasztás 76 149 402-411 
Szünke kenőcs ' ' 222 
Szűrőeel,la {dob) Polysius-féle 403 
Szűrőfelüilet nélküli elkűlönítéB 407 
Szfrrőprés ikísénleti 4ű6 
Szűrőpráselli: 404, 4()5, 407, 411 
Szűrőzs·áikok 386 
SzüzJeánytej IJ 23 

'llaJbletta elő1ratok 311 
'fübletta,gépek 297, 300, 3illl 
Ta,b[e,ttae extrc eaooarae Egger II 321 
Tabelltae ferri pr<>tox, e„ ar.seno 

Deér II 324 
Tablett.ae guaranae comp. Egge;r II 324 

Tablettae lectthini Richte.1 II 321 
'l'ablett,ae Mycosini JiI 321 
TaMebtae guara,na<e comp. Eg.g·er lI 324 
'])abh.tlae Nitmglycerini Egger II 324 
Tablettae Nucleini Richter II 324 
Tablettae p.ro!eo.ferrini Richter H 321 
'ra,blettae Tr i.brommal Radano-

vits lI 324 
Tab!ettae veronali broma;ti Egger II 324 
'l'ablettakülöwlegességek 317 
Tabletták 299 
Tabletták szárítása 31ü 
Tablettázás, lkévi 300 
'])a,bulae althaeae 384 
Tabul1ae elasticae 293 
Tabulae 0atarrhaJes tistae 290 
Tabulae jujubae 285 
Tabulae lichenis islandici 285 
'r1abula.e pl,anta.ginis 290 
Tabulae polyl.Jromat.ae eff. Egger II 324 
Tabulae sacchari tosti 290 
'!13.!bulae s·accha1ri pelilucidae 290 
T.a•bullák gyári előá,]]ítá'a 296 
Ta,bulettae 299 
Tabuletta ·előira!ok 3ll-317 
Tajtók1kő 36 
Ta-kács,at;k.a (s~ől1lő) pn.sztítás-u 1[ 207 
'J'.a_,lcu.m venetum 38 
rr.amarinda-pasztLl1lák 319 
r:L'amar indien ·Gri11on 289 
'rama.rindi fruetus 34 
T,amarindus Lndioo 34 
Ta.rmceti vul.g (fim es, herba) 34 
TanTuatbin 471 
rrannin 489, lű-9, II ~ 
'Ianni.nalburninát 4iI 
Tan·ninolaj 1hajsr.tBSz II 47 
T,anninos fürdő 196 
Tanninoo gazé 328 
1'anninos haj!kenőes II 54 
'ranninos hajszesz II 47 
'l_',anninos S'zájvíz II 75 
'fanninos tiritá1k II Hl 
Tanninu1m ·al1bun1i11atum 
TapaB'Zvagdaló 
1I.annobromin coJ.lodium 
l'ann-0bromin.os haj·kenőcs 
rranno.carbon ta:bl. RiehteI 
Tam.noch[inines ihajk.enőeis 
Tamwcol-osok-01 tabletták 
'J~.annof<>,rn1 
Tannon 
'l'apaszföla.kok 
'l_l.apaisizkienő ikészü.lék 
Tapas~ok l ,:@111pla<St1a 
Tapaszprés 
T.apétaenyv 
Tapioca 
Taplógomha 
T.araekfű 
T·ar·a·SPi víz 

205 
58 

II 53 
II 321 

II 47, 52 
3lfJ 

471, 489 
II 47 

337 
33'7 

II 199 
205 

II 199 
11 
JS 
19 

193 
'föraxaeum offiein (ra.dix) 8, 34, 
T.artaru.s .depuratus 

II 133 
449 
451 

38 
'Uartarus ·S·tibi.atu.s 
1'auroch·o1•s·av 
'Iaylor habzó száiTize II 75 
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l'álcás légiszárító 395 
T'ápcukoI' SoxhJet II 242 

lI 231 
II 236 
II 242 
II 230 

t,áp-

'l1ápanyagok .accesso1iku·sak 
Tápa.nyag-0k vitamintartalma 
Tápcukor Richter 
'l'ápklészítn1-ények 
T.áplá-1k.o7Jáis és rnestel'iS-éges 

szer.ek II 231 
286 

II 229 
II 233, 240 

ö•s·zetétele Il 232 
17 

II 2'50 
19 

Tápláló pa,sztiUá.k 
T'ápl,álósók növényeknek 
Tápsók 
Tápszer (tökéletes) 
T'árká11yüröm 
'rá1 ko-nyecet 
rrár nic.sgyökér 

'ler·pic1lin 
rrer pi.neol 
rr.erpin-eolos szájvíz 
rre1pinol 
TerTa foliata tartari 
'rerra J_a;po,nica 
Terra Lemnia 
Terra por0el.lanea 
'l1estbőT ti.sztítószerek 
Testes (siecati) 
Testf-01.n1á~k ápolása 
1'.esticuli 
'l1estig.la.u do 1 
11e.sto.g.en 
Tetania 
'l'etanus-szérum 'l'ea lásd Spe-eies és Thea 

Tea vim·gálata 566 Tetrahidronaf:talin 
39 'retrajodpirro.1 

526, II 326 
489, II 88, 91 

II 73 
II 88 

449 
15 
36 
36 

II 181 
520 

II 77 
520 
520 
520 
518 
526 
489 

T'ea keYcrél~c1\: 
'l'ea.Hkör lI 260 'l'etra1netoxiben-zilkin·0i1in 

4i2, 489 
468 
489 

222, 223, 225, 26 
191 

32 
223, II 283 

1"'eapuncs 
rr-earóz.sa víz 
rl'ebean I.ievi 
rJebecin Do:~»tál 
r11echnikai készít1n-ények 
Tehenek eröpora 
rl'ejkonzerváJ,ás 
'l'ej, lefölözött" 
'l'ej víta1ninta1 tahua 
'l'e.i 1uiuősítésc 
l'Pj vizsgálata 
'i'ej.al VL'tisztó paszt,i.llák 
'l'ejcukorn1e,wha1.áTozás 
'l1ejfé1eségek 
'l'ejföl kellékei 
J',ejfölborrbon 
Tejgazdasági :készít.n1ények 
'i'e.iindítópor 
1I'ejkrém 
Tejpo1 viz:SáJata 
'_Pejsa\' é~ tej:sav-as sók 
l ejsu\ fa,jsú1lytáhlázat.a 
:rr:t:-;a\'.ais ezü.st 
)~e.p;a\"ais 111~gnéz.1un1 
le.1sa\as n1esz 
I'ei·sH\'as nátriun1 
'l'ejszapo1 ítópor 
'J'ejsz·epa1ator <Alfa) 
'l'e.iszín, sterilizált 
·.re.i:szín és vizsgálata 
rreliga.n 
Teng.erésze·ll)- \ 
'I'enger i fürdősó 
'fen•g·er i i5Ó 
'l'engeri hagJ ni.a 
'l,eobTon1in 

II 2'59 'retJ amin 
II 118 Tetű- és bulhazsÍl 

525 'P.etűpor 
52fi, II 327 'retűporn1.ag 

II 131 'l'et űzsír 
II 280 'reucriumf.aj.ok 
II 268 'rexti1szappanok 

511 ! Phanaio1n 
II 236 ' rhanol-Chinoin 

540 T.hea a:m-ara 
535 T'l1ea helvetica 
289 l_1hea m-exioana 

543, 545 'l'hebafo 
511 Theden 
·544 rrheinha.1 dt-Infanti11a 

II 248 'l'heobroma hicolor 
II 248 Theobrnmin-quebr. tabi, 

189 rrheocliarin-Chinoin 

33 
II 178 
II 203 
II 203 

40 
45 
15 
29 
49 

II 243 
13 

DiB]'110'1 319 
II 324 

salicyl 472 
413 

227, Il 27 'l'.ehophillin natr. acetic„ és 
542 'I'herrnokon1presszotl.· 

489 II S Thiel szájvize 
' 497 1l1hie.I i y ba1lZisa111 

436 Thigeno]os .gaz.é 
453 'l'hiofonrnos gazé 
448 rl'iokol 
465 r:I1hio1sinanlin 

II 280 Thmnilon-Höchst 
411, 412 'l'horium 

54j Tho1iumniirú1 
544 Thrombin 
521 Thuja occi<leuf.idis (f1-0ndes) 

II 198 'l'hujon, thujinalkohol 
196 1lhus ( oHbanum) 
:198 'l'hüringiai m.arha1abdacsok 

:JB, 49 : Thiil ingin i ·puncs 

II 73 
169 
328 
328 

470, 110 
483 

II 203 
482 
482 
522 
37 
23 
29 

II 283 
II 259 
II 88 

'l'eob1-on1iuun1 uai1 iunt ace1ic 
J\,ol.J101nil1u111-uatriun1 sali e:; lic 
'repe.sapiu Zr-nner 
1 Prehen ,smt'lling sa.lt~ 

-:fíl 48!); Thyn1éne illatan\- ag 
471 · 'I'h:'l 1nog·Jandol · 
471 :Th)Illol 
;)25, 'fh) 1nonH1 lt-Haas 

II J2;j: 'Ph11110Jos fogpa,szta 

521 
489, II 88 

II 324 
II 67, 68 

328, 330 
II 76 

l\-1 f binthiua (co1n. és \-eneta) 
!_ i 1 liesek teúja 

,I,~ 1 nH_·szt1 111 g·-:. Óg"J•11Övények 
}.t:u lll~·shoza1n 
I e1 llll'.-:>zPies d1 O.ganJ.ago.k 

1.'e1 pen111entf.: s olajok 
Te1pentilll'~ lakkol\: 

:l-t · 'rh)· ruolos g·azé, gy.apot 
44 'rh~ n1olo·s szájvizeik 
2 · 1'h;'I rnn.s1nil'igy 
3 'l'h~ n111s ·SBrp;vllun1 (heTba) 2, 
91 

II 89, 129 • Th; mus vulg.ai is 
II 161 · Th;onilkforid 

521 
3, 4, 7, 
33, II 5 
4, 8, 37 

182 
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518 T.inetu:ra euphorbii Thyraden 
Thyrnoidea Richter 
Thyrooi·deum siccum 
Thywe>gkmdin, .thyrooglobulin 
Thyroxin 

ll 324 1rinctur a ferri acet. aeth. 

Tiliae flcnes 
Tillantin csávázó 

518 Ti,nctur·a ferri ,acetico-formic 
518 Tinctiua ferri Athenstaedt 
518 1.'in.ctura feiri formicica 

6, 8 Tinctur a ferri pomati 
II 20'8 Tinctura foeniculi compo;Sita 
II 133 11.inctura foTmicarum Tímárfa 11. Rihus cotinutS 

Timsó 151, II 18 Tincturn galangiae 
449 'rinetura gallarum (cornp.) 
196 Tinctura gei.Lsemii 

'l'irnsó, égetett 
rrim•SÓS fürdő 
T.incturae 
Tinetura absinthii (eomp) 
Tiinctur a aconiti 

48, 164 T1nctura grentianae comp 
166 Tinctura gin.gvinaJis 

Tinctura adstrin.gens 
Tinetura wloes (oomp) 
Tinctur.a amara 
Tinctur.a .arrnbrae (cum. n1oscho) 
Tin-ctura angelicae 
Tinctura ang-01Stur.ae 

166 Tinetma .grmdelii 
173 Ti.nctura .guajaci ligni 
165 Tinctura gua,jac-i resinae 
167 Ti1nctura hama.melidis 
167 rl1inctu1 a hy.dr.a,stis 
167 Tinctura hyoscyami 
167 Tinctura ipecacuanhae 
167 '11inctur-a ja;borandi 
167 1:Pinctur a jala;pae con1p 
166 'l1inctu1a jalapae saccharata 
170 T.inetura jodi (decolo1.ata) 

Tinctur.a antieh.oleriea (Davila) 
Tiinctur-a antidia·rrh-oica 
Tinctura antiiferbr ili.s Vil a1 burgi 
Tinctur a .antirheu.n1.a,tica 
Tinctur:a aromatica (acida, 
T.inctura a.rniooe 

an1a1a) 168 'I'inctu1a kinü 

TinctUira 3..sae foei:idae 
Tinctur a ,auran.tii 
Tinctur a -bal.sarnica 
Tinctura bellad<mnae 
Tinctura benzoes (co1np.) 
rrinctura caj,eputi con1posita 
Tinctu1 a calami 
'rinctura .caJu-m.ba.e 

168 'l1inctu1ae ,sec. Kneip 
167 'l1inctur a laccae comp. 

168, 169 Tinctura IactucaTii 
169, ri1incíura lavandulae cornJl. 
169 1\nctuia Jigno1·u1n 
169 Tinctu1 a lin1ünis 
172 rrinctu1 a Johe1liae 
17{) tinctura 1nacidis 
170 'finctura 1nakttis f'e1ri 
1 iO 'Tinctura iuartis IC.lap11 of h 
J'iO Tinctura. n1astic}1j;-; co,n1v 
l'lO finctura mosnhi 
170 'i'inctura n1~·rha0 

172 
157 
157 

II 321 
157 
175 
173 
173 
167 
173 
173 

167, 173 
173 
167 
167 
173 

173, 174 
173, 174 

171 
174 
167 
174 

69 
158 

173, 174 
174 
li4 
li4 
174 
174 
169 
175 
167 
J7:l 
157 
15!} 
175 
175 

'l'inctura camphorae co1nposit.a 
r:rinctura .ca·ntharidum (conip.) 
'Pi,nctura cap,sici ( con1p.) 
riJ.nctura car-dn:mo1ni (con1p.) 
Ti:rictura cardui M-a1 iae 
Tinctur.a carmintaiva 
Ti.nctu1a ca.ryphyllorun1 
Tinctur a c-a.sca.riJlae 
'I'inctura ca.stoTei 
Tinctur a e-a techu 

171 Tinctu1a ne1Yinotonica Be~~n-
171 scheffl 157 

176 
II 112 

li:l, 17 4, lI 74 
176 

167 'rinctura nucis von1i1ace 
167 l'ineturn olei eitri comp. 
171 1l1inctu1a odc??-talgicae 
1 il 'finctura op11 

Tinctura chan1.o.nlil1lae 
Tinotura chelidonJi Raden1'ac:her 
T.inctura china·e (con1p) 
Tinctur a chiratae 
ri1inctur a cinnamon1i 
Tinctur a citri 
Tinctura oocae 

171 Tinctur a peps-ini 
171 Tinctu1 a peTsionis 
171 Tinctur a pin1pin,ella0 
171 rrinctura pini con1p. 
172 ':l_liuctura piperis con1posita 
169 : 'l1inctura podoph:y Ili 
172: Tinctu1a prnni vi1g·iniani 

Tinc.t.ura coccio•ne11ae 
':Dinctura 0olae 

172, II 73 'finctn1 a purgan~ 

Tinctura colocynthidis 
Tin.ctuTa colchici 
Tinctura colomho 
Ti nctur a conduran-go 
Tinctur a coronata 
Tinctura coto 
Tinctura croci 
Td_nctur·a cupri aeetie Ra,d. 
Tinctura dentifrici.ae II 
'I1uet.ura digita.lis 
~rinctur a dToser ae 
Tinctura er:vodicti 
Tinctur a eue-a 1-ypti 

172 T'inetu1a py1Ptlni 
lí~ ~rinciu1a qua~ .. ,iat> 
172 'I.1inctu11a qnf•ln nc.ho 
líO rinctma qnilla,ac 
172 rine.fn1·a l'<lié1D1li:Hl 
166 T'in·ciula ihei nn1a1 a 
167 rrinctura 1·hc~i aquos;1 
172 'rinctura rhei co1nposi1a 
157 'rrinctura 1hei J)a1f'lii 

il 72 · rJ'inct-ura r-lici spil'ituo:-;a 
J'i2 r_rinctura rhei spir. l OlllP 

lf)7 Tinctu1a i·hei vino;o;a 
167 'l'inctu1 a rhoi.s aroni. 
17j 'I'inctu1·a iusci acthciea 

1'76 
j í'i 
l'i'i' 
J75 
1rn 
178 
] 'i'i 

GH 
Jl7 
.l j' í 
1(j ;· 

] ii' 
l'ii 
177 

G5 
Ji7 
174 
178 
177 
184 
167 
17S 

ci.trini et 
(kalina) 
cornuti 

1l11nctura santali 
'l'inctura g,cil1lae 
r:[11ructura s-eoali.s 
Tinctura senegae 
Tinctura sacchari tosti 
'l'inctur a spilanthi comp. 
'l'inctura spilanthi comp 
'l'inctura stomachica 
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i ubri 167 Tisane de riz. 
17ö rlisaue de royale 
Ti~ fisane de rhu.bar be 
l its 'fásane de simarouba 
178 'liszaújlaki hajTuszped1ő 
178 1'i.sztes fű 

62 
67 
66 
66 

11 56 
13, 33 
II 180 

'linctura stomachica pur.g.ativa 
'Tinctur a st-omaehica vinosa 
'finctura st:ram-0.nii 

II 73 Tisztítószerek 
167 'rl'iszt1tott méz 
178 Titk-0s szerek 
180 Tojás.bor 
178 'rojásf.est.ékek 
178 'I'o.já;s-k{lkaók.ré-n1 
166 Tojásk<>nyak 

127 
II 78 

II 259 
II 137 
II 260 rrinctu1 a str ophanti 

Tinctura svee-ica 
175 'rojáskrBmek 
173 'I1ojásolaj 

126, II 259, 260 
II 260 rri nctura .sudorifica 

r11inetura tan·nata 
'l1inctura tolutana 
'l'inctur a valer.ianae (aet.he1·ea) 
'rinctura vanilliae 

173 Tojás'l·um 
170 11'.ojásszaporító p9r, 
167 l'ojások konze.Jva]asa 

133 
II 26ll 
II 2.76 
II 268 
II 268 
II 236 

rr: ll ctura veratri albi 
rrinctu.ra viatica Kneip 
T.inctura viburni 
Tinctura vuln·eraria bals 
Tinctur a zingiberLs 
'J1inktuTák 
'11inták, írószerek 
Tinta alizarin 
Tinta anilin 
Tinia autográf 
'I'inta bádoglemezek1e 
'l1inta berzseny 
Tinta bélyegző 
'rinta celluloidJ.cni.ezekre 
Tinta cochenilJ.e 
1'inta ezüst.n1ara.tó 
rrinta fényké-pjelző 
rrinta gallus 
rrinta gallu.s-.a1izarin 
'Pinta gallus l11áso1ó 
rrinta gun1mi,brntti 
1Tinta indigo 
'finta hektográf 
rrinta l\:arn1in 
'l'inta kék 
rrinta kitöröllH'·Í1€ t l( 11 

rrinta külön ]cgnr; 
Tinta óJ.01n11J.a1 <ii o 
11inta porcellán.it>lző 
rrinta rézmal'ató 
~l'inta ruhajegJ.'ZŐ 
rrinta szimpa,teU ku.s 
rrinta üvegjelző 
'l'inta vasmarató 
rrinta, ve.gy 
Tinta zink.Jemez1e iro 
'l'intnloJt.ok eltávohtksa 
1rinta.hal 
'Tiniapoiok 
'I'i~ane de chiendent 
rrL<::.ane de fruits 
'l'i s.a ne de ,guaja,c 
rrisa1ne rle genti.ana 
Ti.srrne de gruau 
rr1sane <l'orge 
1l'tsane d'oseille 
Tisane de provience 
Tisane de quassia 

179. 'Ioj.ások me·gviz,s.gálása 
174 r:i~oiások vit.an1in.tartalma 
179 '110Jásos glyceriu 
179 Tokaji cas.car.abo.r 
179 rrokaji ehinahéjbor 
164 Tokaji eondru1a.n.gobor 

II 140 Tok,H~l pepsine.s bor 
II 14S, 148 Tolid-Bayer 
II 145, 149: Tc•lub-al1.sam 

II 145 ' Tolu bázis pasztához 
II: Toluidin 

II 1,:15 roJuifera pereirae 
II 15-0, Toluol 

II 1 Toluo.lBzulfamid 

59 
II 321 
II 3211 
II 321 
II 321 
II 284 

l:? 
282 
490 
12 

489 
472 

472, 490 II ! Toluolszulfoklorid 
II 

1

: 'l'oluolsz.ulfodJlkló.ramid 
II, _l olut1n <le ]{1g\:.i.ud 

nátriun1 47Z 

II J47 : l onic Shan1poo 
II 146 Tonocain R.iehter 
II 147 , I onogen 

; ronogen suprr.arenale Richter 
II 149 · T-0nquinol 
II 149 Tophosamin Richf.er 
II Jl9 'fordy-féle 3 király tea 

149 TormentiLJ.ae radix 

II 44 
lI ·,121 

5]q 
II '.!24 
II 88 

11 3'>.4 
II 321 

8, 37 
II 149 Towkg-yik!ű l. Reseda luho la II 132 

42 II 142, 148 , TonYköb lö.gető tea 
II 151 : Tölgyfakére,g 
II 151 : Ti:ikmag 
II 151 ' 'Dömjén 
II 1~0 Tö1njénfű 
II :1;,o Tö.rökvörös s·z.appanok 
II 151 Tö1ő- és előtörŐ:gép">Jk 
II 151 Törő z&á,nyik 
II 1151 Tőosztás palánt·ákná1l 
II 151 Tragaeantha 

31., ll5 
17 
29 
33 

II 178 
341, 34~ 

32 
3 

35 
II 186 Tragacanthás .gurnrriipm 

37 ' Tra.gan t 
II 142 I Tra,ge.a aromatif'a 188 (viridis) 

62 , T,r.nn.sm·,is~lo f.cn.ir0l y 

19D 
35, 37 

188, 191 
242 

II 86 
2 

lI ll, 88 
472 
429 

464, 48 

64 1 'Pranszpar-ens 13.z,appan-01k 
62 'rr.1ágyáz,{is, ta:la.i1nűve1lés 
66 Tiefol (tre!olin) 422, 
62 'l'r ib.romfen.ol 
62 i'r ibron1n1etán 
62 TrieMoraeetaldehyd 
62 Trichloraethylen 
66 Triehon 

369 
525 



Tüfolin illat 
'l'illfolium ftbrrinilllll (folia) 4, 
~r.~gop.eiLLa foenum gxaec. 
'I:rilk:J<>nbutilaldehid-hidráit 
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II 89 U liguenta e:x,tensa 
5, 8, 35 '!nguenfam aotdi borici 

l8 [.; ngu. acidi carbolici 

T.rrnk1ór'<>?efaav 47a; 489, 
Trli!llJethiyamiu 
1,r~et.hyl·dioxipurin 

430 ur ligu, am.G.i gallici 
II 8 I' lli:;'!L a.'C.idi tannici 

489 U ugu acocttmi 

Trrmetlhy lxanthin 
T.rin:iWo-fenoJ 
Trional 
Trioribenzoesoav 
T.riticin 
Thiticum repens 
Troohisci 
'IIDochdisctl. santo·nini 
Th:opacocain 
Tr:opailln Chin-0iin 
Tiropasav 
Tropiio\lin G., s1á[jg'a 

455 lJugu. a<lipis 1.anae 
455 l.Tn~:u~utum a0ruginis 
473 L "g ucrnum alroli ext 
489 U nguen!Ulll album 
442 Ungu album 0amphm"!t 
19 Ungu alfüaea,e 
19 U ngu alumoli ext. 

282 Ungu antiMyd1meiic. 
298 Ungu. afiltiecoomaticUlll 
16 Ungu. =t·h h "d rr 324 U.11gu. ' ' 1· aiefil{H"r, O•l al-e 

antis-cabiosum 
49D U ngu Arlti 

589 
al.6, 340 
217, MO 

217 
217 
217 
217 
217 
B·W 
2~ 
220 
220 
340 
224 
229 
222 

225, 228 

Tro,i>hil Saehs.. Serurnw 
Tr~op:Ln · 
T,ropon 

u312~ B ~:~. m:genti co!Joidalis 
473, 489 Ungu .. 'wgenti rlitrici (eomp) 

aromaticrun · 
H 24-0i 241 U ngu atropini 

222 
217 
218 
218 

'Thopuei coldro-eam 
TrychdloMurn fajok 
'DryehooyJrnm, 'Driehophtin 
TryptopJ:t,an ' 
Tuberlkufünc>k 

II 31 Ungu. AutemHhi 
. l6 Ungu b-a:lsami Peruviani 

TrtLclron 525 Ungu basibcum 
Il 5 U ngu. beUadom1ae 

524, 526, 526 Ungu biomuti 
II 89 Ungu ca0ao 

203 U ngu„ cal,ami111airi:is 

218 
228 
218 
218 

Tuheiron illat 
Tubusrtöltőgép 
Túlfolyó desztil'1áló 
Túll:zisíros S<ZlappannaJ 

szappanok 
Turano[ iill.at 

lk> .. 
1

„ , 360 Ungu cailoanelano:s 
e&t.u o gyogy- Ungu camphorat.. (v.aisielrina~t) 

238 U n:gu„ 0antha1ridini 
lI 89, 91

1 

U ngu.. eanthruri<latum 

218, i)4() 
219, 340 

227 
220 
222 
219 
219 

Tur~11ul1áik gyári előál·lítiása 
Tur.b1nulae ean.tonini 
Tumbok-0mp1·es1s1oor 

296 lT JL.gu. ca.psd.ui 
298 U ngu. car,boliisatTum 

416, 4171 Ungu. ca.rminativum 
15 U ngu caiS.einj_ Tur.b-olya, zamatos 

Tur;fa, bórr"B1avas 
Turi-o·ne.s. piná 
Truristafluid 
fur;pethi radix 
Tus-Jiajfes,tő 
Tus1Slilago farf aiía 
futokil-Chinoin 
Tüdő 
Tüdőelixir 
Tüdőfű 
Tüzijátékok 
Tyndfü!Jl-tünemény 
Tyndallisatio 
TYtr-osin 
Tyúkszemek 
TyúkszemJwllodiurn 
'l'yú1k&.remtapasz 

Uborkacoldcream 
li lJor.kahajikenőcs 
Uborkalkészítménye,k 
l]".bwkamag 
Uboiikaiej 
"Cborkatej-&:rém 
!-!lmi crix:-tex 
U 111?-ns· oo.mpestr1s 
:g~ncli növénybor 
l...,.J'ezüst s.zürkítése 
Bnguenta 

331 U ngu cepae 
BO U ngu„ cer.eum f0on1.p.) 

rr 277, 32.5 lJ11gu, ce1u,ss.a·e (can1p.h) 
21 U ngu ce.taceJi 

II 62 U ngu ehhimali hydr extens 
18 U,ngu. eh1 y.sia.ro.bini 

11 ?k4 Ungu citrinum 
521 U ngu eoJlairgo11i Crede 

69 D ngu de coepis 
30 U ng11 condlhl1ango 

II 209 U ngu conii macuJ,ati 
46 Unigu„ ·cosmetic„ Oirientale 

149, 532 U ngu Crnde 
17, II 5 U ngu creosoti 

II 18 Ungu. ad decubitum 
20'7 ""° ~4, .~~ UU ngu diachy>lon Hehrne 

' ""10, .:-.i.J: f.hM ngu d1a·chyJ-0·n vari.a 
Ungu digesHvum 

II 30 U ngu digita1lis 
II 54 Ungu domesto". Unna 
II fil U ngu. Ehagia opht,a,]rn 

17 Ungu elernd · 
I 22, 23, 29 U ngu emoL!iens 2'.ll, 2!17 

II 28 U ngu. epicarini ' ' 
35 U ngu. eucalypti 
35 U ngu exsiccans 

183 Ungu. forri cornIJQsif 
II 190 Ungu. flavum ·· 

199 Ungu ad fonticutos 

219 
219 

2J7, 219 
218 
2[9 
220 

220, 227 
220, 340 
220, 221 

34-0 
220, 34-0 

220 
217 
22D 
183 

219, 34-0 
II 33 

217 
221 

220, 226 
221 
221 
22-0 

219, 340 
221 

II 324 
221 

II 30, 32 
221 
221 
22() 
229 
000 
219 
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Unguentum fornialdeh_ydi refl 221 Unguentum populi (gemmffi'lllll) 227 
U nguentum fron (a;le Gr,a;efe 222 U nguentum 1poaml!i eomp. PJL G.. 219 
U nguentun1- f!lontaJ.e opthtalmic. 2'23 U rugu0ntum potassii jodidi ~ 
Ungue.ntum g·a[la;e cu1n opio 2"22 -ungu,entum pra-ecipii:iat-d. .a!Lbi 222 
U11guentnn1- ,g1a1lilairun1 (g.a111a-e) 221 Ungu·entum p!l'l&e-Cipita.t rrub;ri 224 
Un.g·uentum glyce1ini (e„ .sapone) 222 Unguentum -e„ pruri,ginem 225, 2f26, 229 
Ln!?;uentum hama1nelidis 222 Un1=,'tlentum refr.ri:ge-T·ans 221, 227 
Cnguentum Hehra 2i00, 221 Un.gue.ntum· a:esin,ae 220 
Ungueai:tun1 Horllovay 220 u~l!guentum resor·bens 223 
Ungu·entum hyd1a1g:y1i -extempo,re 223 Un1gue·ntum roo.at1llll 227 
U111gu.entu:n1 hyd1a1gJ ri albUilll. 222 Un.gu1entum IT'·-os-mrurini oomp. 218 
-Onguentun1 hydr-arg. -am1n1·oniatum 222 lTngu.en:tum :rubrum suJ.frunat. 228 
Ungu„ hyd.ra:rg„ e. be-lil1adunnra 223 Ungu-eu:tun1- sabinae 218 
U nguemtun1 hydrarg. chlarati 222 U Thguentum oo11oli 2Tl 
lJng. hyd1·a1·g einereum 222~ 328, 340 1Jnguentu.m. ad scaiblien 228 
Unguentun1 ·hydra1g cit1inun1 22'4, l[ngueuLum ad 1.'SCa.biem equor II 280 
U11gueutn1n hydrairg„ coilloidali\S 222 Uniguentum. simple-x (l-uteum) 227 
[inguentun1- hJ-rd1ai1g·„ fo11:tiiut-; 222 1Jngue1ntum staplhisa;griaie 2'27 
Línguentu111 hy<l1a1g. i-0dati iub1i 223 Unguen.tum steairini sap.onü. 227 
l.T11gue11tun1- hy<lrar.~ry1 i 1111-tiu-s 223 Un.gu1entum srtibUttum. 228 
"Gngue11tu1n hyd1·arg 11,itrici 223 Unguentu-m stramoruii 219 
Uniguentu1n hvd1air.g„ o·leinici 223 Ungu.e·utum styracis 228 
Unguentun1 hi-dn·a1g„ nxyd fliavi 2i24 U·niguentum s.ulfu:r·atum 228 
[Jng11t'ntun1 hydadr. rub1rum 224 Unguen.tum f,artruri std.bia.ti 228 
lh1g:ufniun1 hydrog-enii peroxyd. 224 Q_11guen-tum terebil:nthina-e· 229 
I~·ng11Pn-tun1 hyos.c.yami 219, 34-0 lJnguentum toxicodendiri 219 
tngue11tum hy1'goli 223 l[nguentum tutiiae 220 
lJngue.nturn ic:ht1hyolli oph-talmic 224 Ungue.1ttu:m vaselind. ,}eniens II 32 
Un.gu•entun1 joda·tun1 225 Unguentum v·er.atrrl.ni 229 
C111~"1lentu1n jodof.o!l·n1ii 224, 34'0 Unguentum Wilkinsoni 228 
Unguentun1 jull!ipe.ri 2124 Unguenitum Wihsoni 22-9 
lJn,gue1ntun1 kaJlii jodati (e. jodo) 225 1.Ingu.ecntum zinci (comp.) 229 
Unguentun1 1kaiUd. stibio-taTtailici 228 Ungue.ntum !Z.Ínci olre-intici 229 
lTn,b"uentun1 11 1anae c0:n1p. 217 L~n.gu•ent:rtl.11 zinci ox:y·dati 229, 340 
Ungue.nturn l1anolini 217, 225 Unguentum zdnci sozojo.dolici 229 
Unguerntun1 lauri1num 218 Ungu&ntum z.inci suJfur,atum 228 
Unguentum lentens 217, 221 II 30 Ungu~ntum zinei suJ.f .. piceat.. 229 
U ngu·en tu1n 11.iina-riae ' 224 U 11,gu1nosa 199 
Ungu-entum majoran.a:e 225 1Jnna h.ajvize II 46 
lJnguentum manuaile Lass1rnr 225 Unna .hőcr-színű puder-e II 37 
Ungu·entum mentJ101li •Comp 225 Un·~·a-fé1'e :kenőcs1ö1k: TI 19 
U ngu-entum m.e.rcurialoe 222 U n1v-ernál emész.tőpo[l' 189 
Ung·uentum molle fil7 Un~vm·z4lkit:l II 195, 196 
1Jngu.e;ntum myroharranii 226 Un1ve1zal p1perekrém II 32 
Ungue1T1tun1 n.apht1alani 225 Un~na odoratIBs:i.mia II 108 
Unguentum naphto1]1i con1p 225 Urt1-ca u,rellJS 35 
Unguen.tum n1e.apolitanun1 222 Ur:ánium 
Ungu,entu . 2 u ' . ""t" r·· d" .is

2 
. m nerVUJnum 18 T :ri~.n:er?.Bl o UlI' o, fotográfiai II 222 

Ungu0entum ni-co:tian·aoe 2119 U ~·an'La;zold II 205 
1Jn.gu,entUJm n:ucistiae comp. 2J.8 Uraguga ipecacuanha 20 
Unguentum olci rusci 226 Umny,]nitrát 482 
U nguentum opiatum 226 Ua'8a (karbamid) 1\2 
Ungu,ent= c>phtrulrnlicum 2tl4 Uret.h.an . 435, 490 
U nguentum parafülni afüum 226 l[ r etha;n mkompait1bi[itása 110 
Unguenrtum pamaisiti:ieidum 228 U.r1c.ed1n Str„oscih-ein II 326 
U wgU<e·n·tum oontma pedfüc. 2·2.3, 2fl..5, 226 U r:·g1r;i-·~ m.aritima 32 
Unguenitum ad pe:1niones 218 219 221 U1ob1:ln~-' •kl'Illuta. hú,gyban ;;,73 

U 
224, 226, 200 Urns~ptrn"Hurnn1a II 321 

.ngu.e-ntum Pieruvri·anu:m 21'8 Unson „ 

Unguentum ad vhtiriasim 226 Urüca dioica 2, 6, 8, 35, II 1~2 
Unll'U<>ntum P~"!'s {liqWi<lae) 226 Uspulun Bajer n 208 
Unguentum p!CJS Mnipos. 226 Usl'.ulun po.rpác n 209 
Unguentum plumbi 226 U&tm-Bayer II 209 
Tinguentlllll plumbi jodati 226, 340 UU

1
tiff\j · 3Q 

1Jnguentum plumhi tannici 226 r ucuko!llk,a 290 
Unguentum pomadirn11n 227, II 30, 54 Utifű hajolaj II 5-0 
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II 321 
II 259 

198 
193 
193 

45 
II 89 

14 
II 251 
II 61 

Zincum rnetallic depurat 4H, 11 4ii2 
Zine.i oil,eiuicun1 204 
Zincum 0XJ.„datun1 . 474, II 483 
ZincUJ11 peroxytlatun1 (Cinkper-

hydrol) 4Jí5 
Zincun1 soz-ojodoil_i,cum 432 
Zincu111 sufo0a.rholic„ oid.at 152 
Zin:k su1]fophenylatos k-ötsz 329, 330 
Zincun1 sulf11ricun1 152, 4i5, 483, 110 
Zing:iJhe.r off. 36 
Zin1kk1ü1id old[1„ tábl 507 

Xa,nthtn (metil) 462, 488, ~~18° Zink1klm idos kötszerek 329, 33ü, 331 
Xe.roform '3:::'.. z 'b] X.ero.f.oa:mo:s g.azé 399 ink~.zuifáf.01ldat f-s. ta 502 

X . f 1 " . s·· " "' 5"' II 32"1 . ZootJ:iernpia 51"7 _,_ 1 a -Le] ; ae_lir. uerun1v..-. "'-'• _ 
1
: zucke1rinpasztillúk 288 

Xyte>l 490 1 Zúzómüv€ik 3!5 
Yam-yarn synth.„ 464, II 89: Zyikfon B. De.gsch. II :l<J7 
Ylan.g-yl.ang olaj synth. II 13, 89: Zsálya, erdei (v.e1·onica) 35 
Yoghrurt 54:1, II 249 z· ·1· f v · (b t · ) 13 y h" b" 4-2 ... 'l1 u:~-a; ya, e1.uer, mezei e -0n1ca 

<> ~m m 1 .• ?~ Zsálya, kedi (salvia) 32, II 5 
YohhstJJin-Chinoi111 II ,J24 Zc<írkészítmények (tápcszer) II 238 
Za,b (hámozott) 12, II 133 Zónylk, törő 32 
Zabcsrnkrnládé 284 Z;·eb1kendő patfümök II 129 
.Zabdero,e, zabli6·z,t, 1)abpehely 12 Zse,la.tinlcmezr-JY-, gyógys·ze.l"es·eik 251 
iZachm~jn 15 • Z;elatin-!c>kok 320 
· Zaniót - 19, II 134 Zf,ela tinos fürdő 196 
Zapon\.ruillk II 163 Zsefa!inos rn.gaszté II 194 
Zfüszpa, fekete 20 Zsidócserfüznye 10, U 133 
Zfoszpagyökér 35 Zsirad€lmkk.al ink anya.gok 107 
ze,a mays 22 Zsiradékok 231., 5'i.5, 576 
Zedoariae mdix 36 Zsírfol.tok ellmvolí:tása II 187, 189, :WO 
Zelio Beyer II 206 Zsír:k.o·n~erv.{;.[.ás II 268 
Zellru, v·ad 12 Zsírkő 38 
Zell·ere-cet II 250 Z~iirnemű készítményeik 199 
Ze!Jier Jjjkfü II 21i0 Zúrfalanító puder II 35 
Zelnicemeg-gy II 133 Zsírtalan krémek II 26, 27 
Zeliz.cuk,omka 289 Zsiro1k ·viz,s.gálata 570 
Zi:li,~ökiér 11 Zsí:ros bőrávoló porolk II 33, 35 
Ziliz 1'epényikéik 289 Zsíros 1kDén1<eík, pasz.ták, 
Zi 1l[2.pas7'ia (tészta) 284 porok 
Ziliz tea 39, II 5 Zs.írn.s is1zính.ázi fesiJélkeik 
Zirucum 1és v,együ.letei 474, II 9, 482, 4S3 Z•,ilványecet 
Zincun1 0hloxatum 474, 11 482 Z.sln·,]ó. mez.ei 

II 2S, 29, 35 
II 39 

48 
18 

- 391 

Értelemzavaró sajtóhibák. 

I Kötet. 
19 ,oild„ felüJ:ről 12. rSOI, G.ra.ntaii: helyietit: G-rana..ti„ 

141 old felü1rő1 2(), :sor, 57 g .siJrychTuin helyett: 57 ctg ,t.rychnin. 
2ll ol,d . .alulról 29. 1sor, l.;,JO oera fl1a v:a helyett: 1.50 oora flavia 
535„ Wtl. alu1l1 úl a második beke:z-dés záró mo:Udata helyesen így szól: 

A leolvasott tejfokok a foj.sűly értékének a tizedesP-O'"t után következő 2, 3 és 
4. sz-ámjeg·:ye~n.ek fe1elnie'k meg„ 

536. oM. felüli ő1 10. ... sor üres edény·Eik helyett: üvegedények. 
536 old ·alulról 13. sor Serum fr<ICkcio ilrnlyett: Szérumrefrakció. 
i>3ű. old. alulról fil sor cukoro1dat hel>Bt.t: cukoroldrut 20 lwm-ével (= 

1 kcm te}). 539„ ·old. rulu.hól 25. so1 20 ,gr dif-enhl1a:n1in heJ:yett: 20 m'g di;fenilan1in 
539. oJrd„ alulról 2 so1 a j1clenliétében szó után ibetktat.andó: ibolyaszíne

Wdés mUJta-tkozik. Ha szaiicil-sava.t 1wrn találunk „ •.. 

540 old fslü!ről 3G.. sor A képlet áthúzwndó és helyére a köwttkezők 
i::tiatandók be: a f ~ -:.;--

f a tej fajsúl~ a, a) az aludt-tie.i s·úly a, v az aLudt-<tej térfogata: 

v=~- - P 
s s 

.;::4-0. o·hl a1ln.l,1 ól 15. so·l' rr..c-g-e,ngedett hel~ett: megadott„ 
543 o1d felülről 5 :sor butl·o.n1é.tel'l'Ől 1h-ely.ertt: butyrométe1·ről. 
513 old„ fcJiil'Iől 12 . .si01 .a :kénsavat hetyett: 10 kcm kBnsav·at 
J-!3. oJJ. a1u.1Tól 1. sor hefyese'n így van:. nél leírt n1ódon; 6„·acukrot 

a sű1ítctt tejn,él leírt n1ódo.n hnrtározzuk 111ieg. 
543. so1 felülről 28 .. sor 71000 - 1924 I Ch helyett: 71.000 - 1924 F. 

1'1 TX B 
IJ Kötet 

20.9 o.1d alulrr ól l so1 .kompozíciókkal h-elJ ett: k-01npozícióka,t, 
210 old feiliil:i:ől 4 s-oT ba1na sz.íuck elegyével helyett: 'iZtncs ele.aoycl, 
212 o-l'll f.elü.}!ről 6. sor kész csövet helyett: rézcsöict 
212 old f,eJülrő.l 26. ,sor 1-3 ié~z;n.ek h.elJ-ett: 

1
/3 résznek„ 

213 old„ felüLTÖil 1-4. so10J\: helyes szüv,eg·-e: . „ rái_üt J38-as b1·onzszi.~:__\,n 
e1e.ssziik át, vagyi.s arnelJ.·nek n1jnde.n colljáhan 138 SZál van Fa;sz,én .alatt 
frissen égetett fűz-, nyí1'-, vn.gy n10.gyo1ófa-swnct é,rtür1k 3'7-es szitán bZi
tálva akként, .ahogy az e szit.á1n keresztül hull A v.aspo1· durvasága .... 

213. old. felii•lrő.1 29. süT. A szintén kon1p1 i,111á.lt h<:!lyett: .._4z e.ayenletesen 
konTprin1ált„ 

214. old, f.el•ülről 12,. so1. A két röppenőt h.elyetl a kész röppenőt. 
214. old. alul1ó.l 22 so1. Ez utóbbi az egj irányban helyett: Ez utóbbival 

egJ irányban. 
215 old felüb:·ől 28. sor 5 m.aistix helyett: 1 n1astix„ 
215 .. old alulról 21. sor 30 kién heiyctt 39 kén. 
216 n1d. felülről 13. so1 klórsavns ka1iun1 hel)ett: klórsava·s nátrium„ 
:!16 .. old. felülről 25. sm 40 kalomel hely.alt: 40 lain .. 

216. old. a.lul1ól 5. Sül 44 szárított helyett: 144 sz.áií'.ott. 
217 old felülről 4. sm 15 mas.t.ix helyett: 2 mastix 
21.7 old felülről 30. •sor 12 két helyett: 12 kén. 
fil7. old.felülről 31 .. sor 20 durva szén helyett: 2J lyoni szálak 

219 old. felülről 8. soT 0.5 fémrr1agn.éziun1po.r után bEszúraudó: és 11 mi-
nium,. , , 

2-19. old. felülről 16„ sor 10 k1ó1.savas kálium után beszuTando: és 3 
antiniónszu.lfid„ 

fil9. old. felülről 18 .. sor 17 kalomel helyett í8 kalomel 
219 ·old. felülrő1 31 sor 133 kén helyett H kén 
·2il_9. old. alulról 17. sor (cuprum sulf-uric.uTn bp,Jyett: (cuprum sulfuratum. 
220. old felül1ől 23, sor 6-0 fémmagnéz.iurn PJ•' hel3 ett 6 fémmagn-ézium. 


