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I. Általános határozványok. 

1 § 

.:\. folyadékok fajsnlya 1neghatá1ozásának 1.5~ lt 
~ 12° e hő1nérs€k11él kell történnie) s e czé1·· 
ból 1n1nden katonai g,Yóg,ysze1 intézctllél két. 
jó állapotban levő a1aeon1eternek kell lennie. 
rnelyek közUl az egyik a víznél fajsul,y szerint 
könu,yel1h, a n1ásik a f~jsuly sze1Íllt nehezebb 
fol,yadékok rncgh.1itá1ozásá1a szolgál 

2. s 
~"'- fol,<'·kony anya.gok 1endszerint suly- és 

uetn n1t'.~rték szerint i·endelend{)k Csak oly Yiz
sze1ü fól.yadt~kok: n1e1_yek1H~k i3jsulya a Iápá1olt 
víz fa,isul.y ától (:sak csekt;ly eltérést 1nuta.t és a 
inelyek aránylag esekél.ycbb hatékon,yságnknál 
fogva az orvosok 1.Lli.al nag)1olib n1e11uyiségben 
1 ende1tetnek. rendelhetők eg,yszei sn1iiHl tűriOgat 
szerint. is 

3. " ); 

Cseppe11kt~11t csak ül} fuJya<l(~kokat siabad 
1né1ni, inel,yek oly csekél,y menn:yiségbcn hasz-
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náltatna.k, hog;y könn,yehben meghatározhatók 
csepegtetés mint n1érés által; eg,y granunnak 
inegfelel: vizsze1·ü fol,yadékokhó1 (higitott savak~· 

hói) 15 csepp, cbloroformból 25 ceepp, tinot.urák 
(fe~t;;én.yek) és illó ola:jokhól 80 es.Ppp es aetlter 
és aethe1-szcszbőJ (Spir Acthcris) :10 csepp 

1 §. 

Oly k(~szitrnények, nlel.-yeknck eltartásá.Ia. ii\1eg
edénye:k sziikségesck. ha a g,yógyszcrkljn~yv sze,-. 
1int gondos clzá1ást igén,yelnek~ ez bekösz(jJii.lt 
iivegdugók által eszközlendű 

5. §. 

Porala.ku gyógyszereknél aila.gonként álta.lá
ba.n fé] gran11n czukor elegendő 

Be•iititcti; kivonatok ponrlakhan való feldol
gozására tizszeres súl.y mcnnyiségii cznkor sz;iik

ségeltctik 

6 §. 

A VITT sz jegyzékben felsorolt. kémszcrek és 
cszközöki ug~y a. gyóg,yanyn.gok n1i11őségének rneg
\•izsgálásá1a, 1nint kó1is1nészeti czélok1a is s7.ol-
„.„~ l„'1 1.· 

7 

Er. okból iuiuden katonai g;yógytit.1 és n1inden 
nag1obb csapatkórház (100 ágyon felüli rend
szeiesitett ál101ná1rynyal), ha. helsben hel;yőrségi 

g,yógytár ninescn 1 egy·, zár ható szckz én,yben el
t.artandó ké1nsze1 készülékkel látandó el~ az 
01vosok pi:~dig jogositva vannak) az emlitett. 

lré1nsze1eket rnás g:ytlg,ya.n.J:agokhoz hasonlóan 
icndcl11i: azonban a. rendelőjcgyen (Ordinations
zette1) elhasznúlá~uk - egy 1Q,;jd megjeg,yzésscl 1 

a használat oka felől igazolandó 

,.., s. 
I ~· 

.A. \TT frjezet azon gyógy~ze1 anyagok jegy
z(:két fogJalja n1agába.n! rnelyeket a. e.s. és kir~ 

katona 01 vo::.ok a. katonai g;yóg,ysze1-intCzetekhő1 
vPhetnek át *;\ *)-al jelölt g,yögysze1 a1ryagok 
háhot u r:sfd:.én nem vjtetnek el 

]~]Jenben azon gyógyszer au,yagok, fl melyek
nél nieg \ an jegyor.ve. hog:y gyógy8zer hészités 
(K!al101atio) er.é~jaira. szolgálnak, a cs. és kí1 
katona 01 vosok 1-dtal a katonai g,yóg,yszer intó-· 
zete k bő] föl nem vehetők 

~.\_ tncllékelt g,yóg,yszer-1'endei \~ények (Forn1nla.e 
No.soeorniales) sze1int rendelt g,yógyszcrck egész 
\agy f1~l adagonként Ifln<lelend{)k 

_,\r.on gyógy:-::ze1 anya.gok azonban: ame.l,yck a ka
tonai gyógy:;zc1-,ieg.yzéklicn sul.yuk i-;zcrint vannak 
1negj~lölv(~, sul,y1n<~nnyi~égek sze1int rendelendők 

' :! 
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i\. Iendelvén,yezés eg.}'S;t,(Hüsitéso és az clszá
inolás kUnn,yitésc czCljáb/Jl az orvosok a snl.r
menn,yiségek 1neghatározás:inál iendeléseikben a 
kilog1 ::unm~ gram1u és ccntigramm kivételé\•el a 
méicr iné1 tfknek n1ás fokozatajt ne használják 

Ugyanez áll az átYett. elhasznált és átadott 
g,yógyszc1ek clszá1nolásá1a nézve is 

Csa.k n 2 ~-hau e1nlitctt vizsze1ii fo1:yadékok. 
tehát a vizes ki\7 ona.tok sziirct 1nennyiségei fe
jczhet{ík ki a ''én;yeken litc1 111érh':k szeJ'int, n 
n1el,ynck h<-isználata azouba.n csak két fokozati a, 
a llter és deeilit,erre szorítkozzék. 

9. § 

A. vén,ycken (1endcléí jegyek: g,yógysr.er rende· 
lesi kivonatok) kiíCjczett 1nc1nryilegcs inegha.tá-
1ozások 111indig Jat.in betiikkel s világosan iran-
dók ki.. C:-iak a lendelt sul,yok éH mt:rtékek nevei 
rövidithctéík. dc csak ol,y méi tékben~ hogy ehb61 
sem niifé] e félreértés ne i ú1ua.dhasson 

Hasoulóképeu ily g,yóg,ysze1ck is1nCteJt kiszol~ 
gá1i:atása üsak nkkor van lnegenged\~e, ha az 
01vos a vé1ryen nja.hb keltezés és alúilás melletti 
az ismétlési elrendeli 

9 

10 § 

„>\.z l t:ililár,atban felsorolt g.yc:''g\:'izerek. ha 
az 01 vos által nagyobb adagbau rendeltetnek~ 

rnint a.z e táhlúzatba11 felsorolt .legnag,yohh ada
gok: neu1 RzoJgáltathatók ki. ha az 01 vos rendc" 
lésehez eg~y világosan kivohető felkiáltó jegyet. 
nem tesz 

11. § 

... "\ gyóg,ya1ryagok kCiziil a g,yóg,yszert(uakban 
a.z ari::.e:nes H['l:Y. 

a sósa.,=as apon1orphiu) 
a kénsavas atropi11

1 

az edz{; higan,y ch1oJ'idi 
a ~'ii:ga liigan~yjodíiL 

a. sárga higan;yox.·yd~ 
a sósavaR 11101phin 
a. ~Ó$avas pilocarpin: 
a Fowlcr·-féle oldat, 
a. légen,ysavas 8f1 ychnin 

hiztos zá1 a.Jatt ta.Itt-n1dók 

1~ § 

A„lo11 escthe11:. ha a. katona 01 vosol; az ü.ltaluk 
rendelt gy·{1gyszerek helJ'(~S ké;;;zitése v.agy a. 
katonai g,ybgyszei-iniézetckböl át\'ett vag,y ott 
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elhelyezett g,yógyszer-í.estek 1n111o~ege tekinteté
ben aggályt táplálna.k, ug,y· aY.okat. biiottsúgi 
clcso1nago1ás uiúu a. «cs és ki1 katonai gyógy
~zcr igazgató:-:úglioz a gyógysze1ek felügyelő 

bizottsága l észé re Béesben)) küldi ék~ a hon na.Ti 
a tén,ylt~gef; lelet 1nie]őbb tudomá~ukra fog hczatni II. Gyógyanyagok. 

Acetanilid u:ni. 

,]11!ifebri11um .. Jntifebrin 

l{ristál;yos, szin és szagta]a.n, zsirft?-n_yfr le1nez'· 
kék: kissé égct(í izzcl és közö1n bös kémha.tá~S'al; 
hideg vízben nehezen: for1 óhan könnyehln~n. bo1~· .. 
szesz és aethe1 ben kön11J en oldódik 113°-nál 
1negolvad, 29f>o·nál bon1lás nélkiil fo11\ és platin 
le1nezen 1nnrad6k nélkiil elég 

Hideg, telített, :nitifehrin oldat IH~n1 változtatja 
u1eg a. hozzá(intöft. VfiRChlorid oldat színét ].fa.JÓ 
kallval összeol vn8ztva., valan1int concentrált káli
luggal főzve a kéi'i:.dt1nényb6l anilin válik kii 
néhán.y es<~pp chlorofor111 hozzáadú.Háia ös u.Jból 
f'clrnelcgitve kcllc1netlcu isonitril szag fejlGdik; 
010 g1a.1n1n a.ntifebrin t gianun sósavyaJ_ cg)~ 

perczig főzve: tiszta oldatot kell hog,y a.djon: 
n1el.)'· 2 grannn ca1 bo]sav oldat hoz?.:áatlása \lfaín 
ehlormész oldattal (1 : 10) tégla vörösen meg
za.\1a1odik és ezután an1n1oniakkal tö1 tént t.nl·· 
tPlit(~~ nt,An indiP"r'1 l.::i'·k1P. ~zl1ir-1.zffrlik F"orIÓ viY.-
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ben (kh 50 iészbcn) szintugy conccntrált kén
savba.ni fehne1cgit0snél az acetaniliclnak tel jescn 
1~s sziutcleniil kell ol<lódnin. 

._4,:: ol-rrulási /~· /01 i á.-,i ponffü1, torr(hl-;1(. u !.aliuiJ1-

hydi oxyd, -i{!-1_ I re chluí of'Oi'tN1na.l ~.:-en;ben fa-nu;.;i!oll 
rh.:ell·ed{.>;)cr.l ~ncq ran ad-r(1,. az a-of-ifl>lh {n a_:;.·ono.~·fdgi 

1'eactiója. 
. " . ·1·1 ' . l /"' ' t ' Ifa,..,·011Ü;1, t}J az ar:<:frnn .11 1u11< .-;o:-:.at-ra. o.z-c~c u. rnt 

IH'rÍ/ ltí l-rii.- ;.;:.:i1u~_:::,:(_i'dl~c {;; /, ós/Jhh ( arbol ·HU' />; 1 ld0; ci.z 
és tti,q1·c a-ínu1u11ia!._·lr1) fii1 t/;d 1-u/fi:;liif.o:: dltal kc/i;t!.c
:::x1f i,r_'1xt/!.-ur:l1 f.{k ;.:.2:i.nf. .>;.<:irdén azoilOs8rfgi 1eactio 
Y.lflOIÚnt fl·kinth.1;fŰ1 /,dr t_z a:.· 'Uf//ll!-crc2ef{ «lndophcnol
'lf:a.r:l-iol> a. plu:i1u1_·e!in11/f ;:~ clőJii;1 ( 1oncenf-1dlt. l,a{i

luyga1 rayy ~::ilr.i-1d snarúkdlica1 f-örtlnt i.iss.zculi.'(OJZ
f.fis1ull az ant.i/Cljj-f11- s .. ~·f;fhorulik /t; cyyi!.· a.lkul1é~2e. az 

an-ifin, HCÍ'l'(IU, o/a)sz1}í" ({ C':iC{"!jJúk a{af.·jú!Jo.JI. vrÍ{fk ki. 
[.Ttóbbi 1nár «t~jrífs:::t1 i'i arouudi!.·us, 1;u;fJ kölfuye!Jbc11 

1wdi;1 chlor of'or-n1 ho::::dadd:srír(f i~)ahh herit/::.1uY f(d
ltpő ke{/('nu.~th:n -i~<1nii1 il ~·::ag1f1 ól i~ ftlis1iH'í-f1ct/J 1:-s (J..2' 

utób!Ji pr/;ba 1·1·1u~jc ~:-c1 ,:nt uyy ·1nufu-tlurtó /;·i, hugy a. 

ki/iiiJt olra~zt/l.·ot. (Scku1el;;·1-) ray_11 oldatuf uutrflkáli-ral 
ti::.-be tes.~:.-ük, hiyitof.t h'/nr:attul n1ey.'iar(f./t!fiUu.l· ls 
/.'(_'1.:{:;; c/i/(;rl.~i:·:::.fl rrtyy rtll.lói o::-:;;rtl'a,-r ·111és.: uldatdta.f
tr'rtlfif;j-r."11.- - eA ko; ibo!yrf :-_..·.2-iu(';_·Jid/c; f1!p ftl Tras
chloi id hozzúa.d á~á1 a. i._·-;u1r1í a-dá .~:i.nrálto:.á.s 1~lt'.!Jk ii
löíd)("i::lr:tl~iil <.:,;:olgril rt: anti(r-lrr·i11 /.<-: antipyi iu lti;:_iiU, 

_.f töúb; 'tnr:ykirrí1d f.ul1.~jdoít"'<Í.? a i11.ls:.if.;ué11_:11 fi-,;::-fa~ 

sdyrí11a.J,· /.,in1-ulatá.:{r( !'(!- <.:.;:olydl 
)')zagtalarn1ak kell lennie: l.-ü::.öu1bi.is !. (1u./1atáK11ua!.-: 

a.z.a-: ·"C'll1· .')z.ahud CC21-'f~a::at se;n s:::abad au-U-inf ·1u:1n 

::;zahr1d hirtalíiiU2iila. l:':.'. id6bl1i~ c/t-r,J. i1di:t,az a./i l.-éu1·· 
lutf-d" t:.~ xajátsdgo~ ~;;{1gátúl.. u1r~q akl.·oi is cláru(ia 
jch:,d/h;i, ha i-i8zfr1 t;i·::x·R uhlal lif'iil )611 h:f-;c 

.'1.zvn Ldrct.cl-rnény, hoyp a /,'(:8zit-;-nl~ny 1idtiadvríuy 

IÍ/{/,iil eh~(Ú\.ll /:.; /i::luu)r:gité0 aíl.·alrnrl-i:al coucc1drált 

/, f n«a.i:han ~:.:·i'1drdr:uiil oldór(j/k) s:.:!'1 i.'tii 1_:.;; szer 1.Ytk11 

ail//(fyul. jchnh:tit z~Íi:;a ki 

Acetum commune. 

Közönséges eezel. 

Teljf1ECll tiszta .legyen. sajátságüs savanyn 
szagu és izű .A.etherszer ii mellékszag meg Yan 
enged,-e~ kozn1t-Í8 vag_y dohos nincsen 

1\:önköneg ne ok(Jzzon lát.hn.tö ,··áltozást benne. 
a szénsavas nátriununal közömbfisitet.t eezctnek 
nen1 szabad esipfís vagy koz1nás izíínek lenni,_ 
vízfürdőn elpárologta.t,,a, esak csckCly n13.1adé

kot hag_yjotJ, inel,-ynck kíizzitás utún, vizze] fel
oldva határ ozottn n a 1 i k Cin hat ~-!su oldatot kell a.l1ni. 

Az cczet1)ck ()11/0 eczetsav hydrat t.tui:-a.lo111nut1 
kell hi111ia 1 tehát 10 gra1n111 köz(i1nlJösitt~sé1e 

J1en1 kevesebb inínt 10 g1anltn acidimctrikus 
folyadék legyen sziikséges„ 

.A. lolouai [!,lft;HY·c;;:.c1 kóilij(ntk a :Jelzett liatáro2i:á-

11-yo!. ala1d(l'ii '>ZÚínolnia. i.-ell atoll /,·(;11'ilu1/ii!f11,1fCl, hoyy 
í~IJ,i!e-; állo1ítá~ol.-on {;(H'tc2·r:l kiiitll_lff'bl11_:11 ln-.·z n1e,iy,«zc

/'(::_./a,tö, ;ui11f a h-igdof.I bor:-:::::-c-;:;,·hó'l i.'t: . ._:o.:iilt Ól' ::cl-, 1lfindaz 
ffllal f.'2' utóbbi fÍ'!!rányi fl-il_!!(t-.ifoh·t s:··i'.nr;:,:(l />: nyrílos 



i écszek kú;ebb tartalnzánál fogva, sokkal tartósuhb) a 
li -i:l;ánt savta'! talon-11 a nézve n1e,gbizhatóbb s igy gy~gy
szei-észi czélok'l a al/.;Jzl1nasaúb 

Ez-enlti-v1'U ft~gyele11nnel !tell lenni _a1 ra, hogy bo1 -
eczetnél több al-kalon1 -i:an han1i~Hás1 a n1int a 11álin
kából késziilt eczetnél és hogy az a /,:iodnt , savta1 ·
ta!Jnat „ itkán éi i el. 

Ennélfógva, lcülön-Osen bo1 eczet átvételénél a fen
teblri ·utasitások sze1 inti sz;:i.goru JJJ óba alkaln1a.zása 
7esz ki'.--cánatos 

l.Iindenek előtt a> ia keU ügyelni, ho,qy az eczet 
teljesen tiszta lern1en, .se11uni nyáko.'i rtlkat.; észt ne tru -
tal1nazzon, se1n~ni koznuí..s és dohos (hordó) szaga ne 
legyen Ezután az eczet szénsavas náh hr.nunal ponto
S(tFt !-.:özör11bö'5itendő és f'ebnelegitendő, - koz1ná.s va,qv 
c.si1Jős iz; é-; szag ekko1 világa.Babban les.z éi ezhető. 

J!)z:enkimil {rissen készített kénköneggel -ve9yitendő 

fölös 1n-ennyiségben, ekko1 nein .szabad látható el· 
ráltozásnaJ,: léh ejönnie, azaz az eczetnek ne1n szabad 
a kénköneg dltccl kicsc6phutó f'éme/,et, különösen ólmot, 
1 ezet és horganyt trM tahnaznia . .L1Z eczet 1negzavaro· 
dd..sa légeny.srtv és h'.genysa-oa,s ezüst, ugy.s.z.inte sósav 
és ch/01 baFy'us11. hozzcíri,ddsá1 a: 11e1n bii· f'ontossággal, 
ha a kizzitá.suál '1J·is8za1naJ"a,dt 1 ész, 1nint ez az előbbi 
ki-vána.ln1aldJa,n /, i ran f0jezve, ali ké1nhatással bú·. 
Ezen za1V(N odások azon -viznek chlo1 üVai é.s sulfdt„ 
jaJtól szá1 ·'lnrJiznak ~ a 1nely az eczet ké.szitéséhez lett 
használt;a, 

Ha a.z eczet légenysa:v ét: ezti.st nih at, só.sav é.s cltlo1 -
baryu1n hoszáadá.;;á1 a, ludározott csrq;adék.ot a,d, r::.~ a 
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kiiz:zitá~i 111a.rrf.déh· nern aJi ké111ltcdá.;;u., itgy a só.sr.01 
t.aq11 kénsa.v1.:a} ra1ó hanti>:.iiúc; yl)anuja. volna jogb.~nlr, 

~· az ilyen d1 ut Dissza- ~ell idasitani. 

Acidum aceticum concentratum. 

Tömény eczetsav 

Tiszta, szintelen, edző folj1adék, szurós, sava
iryu szaggal. Fajsulya 1 06, fon pontja 116--11 / 0 

Hidegben megszilárdul és elgőzölögtetve mara
dékot nem hagy 

Tízsze1es viz111enn,yiséggel hígítva. se1n kén
köneg viz (még an1n1oniak_ hozzá, adására sem), 
se1n Jégen,ysavas ba1 y11n1, sem iégenysavas ezüst 
oldattal nem szabad megzavarodnia. 

1 gramm sav 15 gramm lepárolt vizzel és 
1 gramm felmangánsavas káli oldatával (1: 1000) 
keverve, ibolya vörös szinü oldatot kell hogy adjon, 
melynek 10 perez alatt nem szabad elszintelenednie 

Az eczetsav legalálJb 96'/o eczetsadrydratot 
tartalmazzon. 10 gramm sav és J.50 gramm le
párolt viz kernrékébéíl lO grnmmnak legalább 
hason mennyiségii acidi1net1íkus oldatot kell 
közömbösítenie 

lly oldat előnyösen használható a közönséges 
eczet helyett 

Kalium ace.ticum előállitására szolgál 
()sR.21uH19zrísban az 1~jabb yy~gy-;.z;m liiuyz:el/,c/ a 

!.e.fo11.rti gljÓ(J.IJf'.Zer/,iJny11 ·11.e;n. 1I'1i; 1f efőhb 500'foi h.a11c1n 

-------------------------------------.-------. ---------------~""""------------------------
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960/o-o.<.; ecztf-~acuf hh;án. rnely J°rdr:11/-e9 a. ktllő 6sz
fa-':!.ágli(J:i1 nuii Lün11yen 1nfg"-::.€'JP'::.hető. 

„A_z 1'(-Z~'ft;a!'iial; a j(-n11ri /, ir!Ín11-hnak ~·.zu hit ncH1-

~=ahad ol?f fi5rr1,_);; t fartfrluutzn-ia-i 111.f-1yr1o kl11-l·iineg 

ho::.2-rí11dd.srírrr c.:1u1i /s ali l:<;11ll1a.tásu olda.lol.·ból ki
C''.(tpórlna); ; 1u:1n. !5.::ahud torúb/p( :~ó:.:rn:a~ és chl/n l!i..',(f.!fil
lef.ela•f. l./n.~11i:af /-; J.·(nsa.1Y/.~ . .,.:J)kal fa,1 lahnazn·iu.. 

..tizon l."·iránalo1u. lu1g,11 (f: e\' :::l~ff:tf.( a. f(_,nrdi ará11y

ba.11 a ((:lnuut~/r.fn.,,aru-; !táti olda!1íf. f:1 ne :;z:iuf.efcnit::i:~, 

n-<0;1 kU"cei-rhn(:nyt (O,q!a(ja. 111oyá(1tut, húf.J.1/ a:: /,/i/Ö·· 

;i{j~·r·n n1e1d !Cff,1/1'1/. l.r'.nes .~au (~:-;' ko:::Huís anyayokü>l, 
1nelp fis.ztáta.lansríyolr n 1.és<it/~i n1ódtól szdr1naz/u.i.t.na1., 

Acidum arsenicosum. 

.,1rsensnv, 1nirenysnv. 

Arsenicum album. 

Nag,yolih darabokban ,r.;ze1eztessék be: n1elyek 
kiviilről 1oginkáhb febérek, átlátszatlanok~ belii1 
azonban i.ivegszer iiek., sz.intclenck és ti"ilihé„ke

vésbé {1tlátszók 
ITevitésnél iivegcs6ben a cs6 hidegebb lt?szein 

képződlí fehér lcrnkorlás mellett teljesen fellcn
giil, izzó pa1ázs1 a téve f,>ghag,yina szagot ad~ 
csek1;\,y nH~lcghcu 10 rész a1111noniakban tel.ic8en 
oldódik Ezen o1datna.k 11en1 szabad súsavvali 
t.ultelitér; u1:{tn ~árga, eh:zinesedést inutat.nia és 
csapad1~kot adnln, ellenben kén1i:öneg hozzáadú-
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~ára tojás sárga csapadéknak kell képzddui int•ly 
hidC'gen arnmonia vag,y szénsavas a1nn10~1iával 
keverve 1 oldódik. 

... .\.. solu.tio arseuicalis 1T'owle1i alkat1észe 
_Az-on liiref.el1nln !f: hogy az nr :;eii~ ~f;a e iutgyuh/1 da.1 a

bo!.ban sz.trzf1ul/i he, azzal 1x1.n-.rncyol.-olra, liog,t; a. por
ala.khau /,:aph~i.tú sav yyakra„n ti.s~táta1au 

.A201los<.;úgi ·; l'actió 9ya.11áut f'elhozatit. az arseuet:
sa.v po,-a- fún; . .;;. :iZt;n;e -vel-r(', haláio;;uft fC>ghag,t/liia 
:-:.:xu;ot yo:Ju;::f. és hoyy az· ai zr_;u:s,-;a·v .~Ói:acas olrla
t.ríból k1h1könrg ., ördöu :-;á·; ga i:saJHJ.rl/:kof 1:d1.n:-:2J ki, 

uu:ly uyy rnnutonial, rnint f;Z<.!n . .:;aca$ <un;uonia,J; (/,·hi· 

anlhítoutól inc:1l-1ilüuböz·fpf.é1:Hih) oldat-rí1Hnt.. fe~}estn ._ 
oldódil • 

.... t kerr8},('th:ln1i lt;szihnl;lliJ t.i~zfa,-;1_(!/a ü~kúdelébcn 

uu'9hlmhitatik., ltog1; re: 1u ~cn1·-:.-:a1i1 ú1:tgc-:/)/J('ll hetilvió, 

te~jl;;:.en, u1arrulék luUi'ahag,11<F11a tuYJ,·1(/ f.}il/aujon é:-; 10 
Jt;.-;::: auirnonial.bau tc{jc,:,cil ohlrJdjdk I~'zcll ~oldatnak 
nc;n szabad (iiliis. s1ísurra1 1nt9-<a.-1:rrHyÚra s.Útff(l ~zi·· 
UE'zŐdtf<;l /~~1rcilni r::-: husszrJ.bl1 állá'> . n!dn ii./nhikel 
n~I n-í. 

l!.,'z dit-a! a.zun !.·<Jvfdel1)u_;ny tdrnü.Sztaiik, ho/!y a::; 

rn·.~'eut:.!:;ru; !.éuat$enfó/ nu:nt leyyr:u.~ az arseues~ar 

fi!Ü:"- ~úsru;va! iel-itefl a111n1on1:ahal1>J oldató.&a '(r:;::dett 

J,úuköncy,qdz tojd..;;si:ilga <'SUJ.HUÜ:/:ol leli~ /ioy,11 rv/jon, 

1iitfy rdegcndű a.111:1no11nia 'fagy l•éusata<" a1í1inouü1. ho2::.·á~ 
a-dú~ríra fí~!Je-;c~u oldódil. 
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Acidum benzoicum. 

Benzoes(lu. 

A benzoe-ből felli.'.ngitl~s ált~d nJ.rert benzoösav 
sá1gás lcn1czkék ,~a.g.Y tiia.lakn.. scl,ye1nfényii 
kristál;yokln111 fordul ell5, kifejezett benzoe szag
g::i.l. Olvadási po11L 12or1. l>latin lemezen hevítve, 
a ga1atot, izgató, ld)ht5gésre ingerlő g(5zök fej
lődnek. és végre fénylií lánggal, maradék nélkül 
elég IIideg vizben nehezen, melegben könn,yen 
oldódik~ ug,yszint.~n borszesz. aet.her, ch1oroform 
és pet101cum acthcrbon _.\._ forró vizes cJdat lc
hülésnéJ elúsz~h tejszet iien 1uegzava.1·odík, aznt<{n 

pedig a kristályok kiválnak 
\Tizgőzökkcl a benzolisa.v ícl,iese)"l elll1an; a 

hidegen teliteit v1zc1' oldat vasel1lorid oldat 
· ' t l ' d, 1' "t ' sa'1·1ra'c. v1g,:yaza os H)zzaa a.sa n ·au sa,p1 Ragos ,_, ,, 

zavarodúst n1utat. 1ne1,y hlgitott só·3a.v hozzá

adása után eltiinik 
A bemoii8'\V kristályoknak káliluggal való 

1nelegité~énél IH)Jn szabad annnouiak- és eoncen
trált fel1nangú,1Jsavas kali olclath-il, kcsc1ii rna.n
dolaolaj szagot terjeszteni. 

},::e11 lu1.f1li 02r<Ín}lof, tz(:Ua a.:::-: luigy gyrÍ!-(lJr.zllokra. 
oly Ú('ti.::ut.:;ar h11~::nált-a:;~;}(: 1nely r:l(i):.::ö-, i..; IH~112·uíJ

yya ntálHJl <'.-; U(íH ·1nc-:f er-;éyc~ (tff.t/i h!rrt;(:/.';;/.'/,(;{, /, ii!DniJ
f{'~n 'il.f'íll hu:1.11f)()l, 1'.s ;rtri.:,átl<5zor a 6en·z-oi~</,!j(.f.ll'ldbúl JU Jll 

liirl-r.y uton. lun1<:1n j(j//r-nyit/s dltal 111/f-'reli!.-. 

_,1 hr·u"":Di! . .:;ec !.·r-dre:..íi /."iilúni'h~1-11 f.·1)pf.1't(; lu1frifH1 

/!'i'lry u:on 1f.11,llu1_10~ ilaf. !ul<(jdo11ith!.li!.. u1f'lyt!, fii10111, 
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tu1iilia:-;::.·e11i ·-~ ('.'/UjJl/í'f.u1nali/,u"' ":2(!,()U1'. dltal l!in

í'cl. (r! 

l~Zeíl f()!i/-(J~" fH1rt;jdo110/, csal, a j(J/lt:n9if/„ álf:a.I 

IH-'nzoi;b(Jf il,l/Prt l1r:n2'{1iJ.,·al:1uíl találltatá!.-~ dc iYyyi rfa( t iD 

1íltal l.f'flű. z,;_,)o~·..:dyg1d /'iil 11('n1 h·::1nt;;·helúl. 

.-120;1, u/iuely rt'.1óyys2"E~i /.:i)n11t riltol f'r.dref-f. -1'.~-n1erfi:IiJ 

it.'l~ lioyy _törrt/u.11 ben::oiJ„ar oüla.t eq1; hiziJi(qos 'llltn;1yi

;.:(ftii /'r::ln1(!i!f!d11savr1.-; ldlf oldatot l'.'f.'I bizo'il,ljOs idű 

?iurlca el~zinf~;f-enit, 'llC1n úi2f.o" jel tJ.tra, liog,t/ 'iJ<~iiun 

az e/.;:::iulelciu::d{;8 nc1n·c 1ii-Ú~~ rfd1u:dlú /u.dá:::.a anyayo/,

ffiltjf!Í11 rf//.1· hr:. 
}(ídolo.'I a;:.011/Ja.n: h.oyy yyÓ91Jr:::éloklrt ~nrsf-t:i·-,.:/yt.;.: 

uf11n~ /ülep lingyfuj{ l./,~:...-di:ft lX'ítZ<Jé~~·ai; nf ha.;;;zná/f-(1.~;\//, 

]~': fr:/. i1íl:etbr·u azo11 lia.túrozaJ, hogy a. hen2.<i(:.~(l.l' 

/,dfi lv.gyal /(_!./!) fch;d./.('.(fités1·f.o,.. nrrn .~zabarl ílí11·1no

niul. nok f~j!ó'rlui /s 1.-ij(jt:::fff- hen::ai: ~.zaggal kell 
bh·ui(!) hi'ilü1uJsc11 .li.r1.1Jclr:n-1rc --iuéltrJ 

Á2Dn /,irúna!orn. hog,~1 a. br;J1;:;0Esao frdn1a.n9án..;,ura.c: 
1.-dli oldatt.r1.l kct:cri'i uurn1_/0ÜTOh{j s:.ayot. nr: (1.jle~s::..c11, 

oda ff J~jtd 1 hogy 11e turtah11a,-z:::.ou /ulu[j~ataf-, u1el,11 

tthJbbi a Su1tt(tfra„IJtu:;uC <.d/.'afr/sz{I l.épczi~ a 8/.a:111„ 

l1c;iz;o;:!H'1l (/.zo11hro1 ·1u~-n1 f'ordul elő, hogy t-ehát a .fJ.1JÚ9y
~::e1/-;zi c:.:1~lok1·a la1.-:znála-;u/rl bcnzoi!sav c~<tk • .;;iau1-· 

lH' 11:.'0i;b(j { .<;ZÚ J' lii<t-'::://, 

_.:f 111'Ul /(,//e111/ih:s, lunu'nl a l11:;;;o(~:(j1jtn1ta l1if('f::/~1~ 
t(lffl/ ·inrís rnódon illt'.'lfr·r:·u!9r'8 "Ccr111i uto11 ellláll-it.ot.t 
lil1U;OF'itn; a fennti lntfú; 02;-ná11J10!, szerint. ·íif.'UI has:,„ 
nril!tut,J llynen11l /,'/.;::.:if.1nényr:k nagyohf)rh·:::f U(;/!.:lilö:úl.
a. saj(ftlayo-:; ben:::oi' ~·zayot {s 11/aiin /r1ncz-cn. '/'a.lil 

1 f 1~g, t 1:~,1~:1 h lr: 11l!"~ n1a.1 a1 /(; /, ot lu~fl.'Jllal. 

2· 
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Acidum boricum. 

B6rS(W. 

Pikkel;ysz-erü, szintelen 1 fén)"'€Si zsiro_s ta.pintatu 
kristályok, melyek hideg vízben nehezen, meleg 
,,..jzben és borszeszben könnyen és tökéletesen 
feloldódnak A meggynjtott borszeszes oldat zöl
den szegúl,yzctt láil.ggal é.g„ 1\ vizes oldat sósav 
hozzáadása után is barna vörösre festi a curcutna 

l'apirt. 
,,,_!\. bórsa.vnak tthnén_y kénsavban n1elegitYe, 

fel kell oldódnia, a hideg oldatba helyezett 
vasgálicz kristál,ynak ne1n szaba(l barna vörös 
övvel körül vétetnie 

A légenysa,vval 1negsavanyit.ott vizes oldatua.k 
nem szabad sem kónköneg oldat, sem legcny
savas ba,r.yn1n vagy ezüst oldat.1 s.en1 pedig kö
zü1nbösités után a1nmoni.um va-gy kéna1nmonium 
által látható elváltozást szenvednie. 

,.,·1 /J(fr.~a1: <t.:z:o;1.ossági t('(u.:thUa a. burszcsz:lá11g zöldre 
sz:hu:.:::Hdése é!>i a c1"rcuH1a 11apirnal.: sajútlagos~ )elle111zfí~ 
Ú(Fr ;uÍ..i·a. ft . ..,ff}rlé'iic a bórsa.F oldat {Utctl, n1/:g sÓ.'1.(!.I, 

hoz:xiadúsa u-t-án. ·i."!; ezen s:;inez-Hd/s szr1hud h·f~l!-Sa/) 

)r:lcnl~Jt.lhr:n ·is létre .}fi h:; J;iilöniisen ~zcrnbcfiinik a 
pap1:r s:dradú.wt a.l!:alunital. 

Sz.u 11c:.: anyagok!.-al t·a.ló fe1·f.Ő2:t:sck i<'le11llf171.-et l~g· 

-inl:dhb a. hó1·:.:aríu1J:, (01· 1·ó töm/ny !.·ti1sa-vban ·I~alá ft-.1-
ol-ddsa./;or bal u.d; ff< ::;z1'.;wződlf> ált.a.Z ár u..~já!.: cl. I,éyen._ir· 
s1!/:il!·: u1•'l!f ujrthh itl{Jbn1. u bó1sar f:!/Jállit-1ísd-;iúf lu.r-f>Z· 
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11rUtu:ti/; f;„ rz k1!/üniluu:Htf{ fr1t-fl2l11-t1~. a-2 1:/Uúf nukloil 

1fluilt. !.·énwuxz'il. oldtt.f.fa{ tlh ténik a k/1n!(x, 

. .f k'énk·iJneggel fs k/na.111uton11a.! ra!á /,{:ndés a 
il-í!l11:z fifn11,/.· /t!l-r:n{1:f.él nurf1t(jrf. ki, a. ba.1111.un Ó!:i r:zü,-.:t 

., ' , { 1 • ' l l . 
J/11_./ (( .. , n Jl CJl'f'(l.V (:~ ( 1 -Oí ..-t) (/. ·1nely t!-l(!j(l"!JOl1 tál {(. úót -
~ar1utl._· UH n-t-nch kell tennie. 

Acidum carbolicum. 

Phenolum. 

Sz:intelcll, idővel vö1 öses baruri.Yá \ áltoz:<\ tú
alaku k1istálJ·okból összetett, saját.szer ii s~agu 

an_yag 
Edző hatá.!-iu: a Je,·egóhúl ned\·ességet vesz föl 

és clf'ol)rósodík: közö1nhös kémhatásu 
()lvadási pontja -Í·Ű-4·2o 
Forrpontja l 78 -182° 
Gyulékon,y Cs n1a1 ad ék nélkül elég 
Köriilhclől lf> 1ész \Ízben: aethcr, borszl'sz, gly

úcl in1 kali és uatron lngban 1ninden a1·án,yban olvad. 
Vaschlor id oldat, vizes ca1 bolsav oldatban 

barnás iboly·a :;;zinczó'dést, b1ömviz pedig feh~r 

pehclyszetii csapadekot idéz elő, mely utóbh 
rnég igen na-gy higii.ásoknál scn1 (1 : 50.000 
ma1ad ki. 

A folyékony carbolsav és az aqua carbolisata 
előállitására szolgál 

------~---____. ...... ___________________ _ 
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.Jlai 11.ap íJ/rÍi 'Jv/.·/,rd ti$:.dábh carbof.'::lar fordul cl/J 
a J,·ci'(S/.'cdr;.,_!Jeu1 1nilif a. /;1Jfoi1a!'. gyÓ(J.ll~·::.:e11.·önyv tló'hhi 
kiadri~rínrtk idrj/htn, f1111él/ogra rt.2 eli!bbihcz. J,/pr.;;.f a 
ti.:;:z-faf!ági /,i)rr:t1.:ln1/1tyc/,et i!-; teten({:$t;n (ol·ozni kr_'l/eU 
ezen j'onf-U"- és so!." . .:z.or lut~zndlt ktJs::..-itli1inyu/d . 

. -'l hu..:..~;::~1,.bl; cí!lás kö:::btn (ellipfi t:úi iJsc~ rag11 bru 7u((') 

el,-;.zin<:sulé'S ol,·a u;1yan Ult;9 'iJ/a. sin('.!-; l:tl1ó'h'1ji ff,ltárra 
r;~ J/t.(I) 'ilfíll al(afldlyozluitú. iJIÚ$részf. pedig 1ú11<·:;; 

hrbizOilffitl'a, hoy.11 a ta; bol':!.a.v y1/óqys::.frflatú~·a ·a 

jc9t('Y:k ilyn.r:;1uii clszincst(ll~<;iill c . ..,ö/.·Iennt /~'n1u'./fáyra 

a t.öhl_)(:.1,-'-1.'VÚ:;l11; r~l."'-Ziilf-'iedctt f:(tí'hol,"'av ha:szurflata rlle11 

~ ha. az l1 i~tdlyokból rill - kifo9ás ;u::1n r1n(,llu'l<~· 

}~::.:. dl l.ülönij"cll hrnlfJ·-:ulyuzaurhi: Jilfi t cl{íi e lúthrrtó„ 

hogy a /,·atourd f!.'fágy.-::::.{:r-inf/:x:tcl.bc11 r1-2· ('Jtdr_dilr'rt 
sz:infr'1{:'11 ca;-bulsa.1; ~ n1(dylycf f6l lr-tfr,l., ~·:::(1clrt 

hoss::.{1_.bh úllás JÍIJ?llctt rüriisc; ragy ba1 ilrl.~· s:2htf flJy 
f'clrc1lni. 

1„:nnr;J.· c/((C:.:ril a ':1-ZtJ.brul vrfla,-;.-:::trí-sndl rt .:;;:;infrdf:n 

kls2-;itu1l'nynci: a<:- r}r,;;.;i;1.(!iffdcttcl s::x:r;dH'J/ e1()11.11 adn11dó 

és a gyóg,lf82ti'lszl'li felü;1.1;cf/J b1::..:of.t.sáy álfr'(./ szi'.11ff.lcu 
dru lesz /n;.;.::J:rztndü 

J;,'ztn lá!:.;::ólag jrd{'utdklr.lr'n r'/..;;.:incsrrl/sen !.·iriU a 

1:arbolf'a1: f.ir,;:::fasríyrt j'/Jleq a hasou.nt-;;1ü ·1)r911iilefe!.· 

(l:rc.solol.) fri1;0/1/t.c dltal t'f/.il. felt/tr1f'z-vc. 
f;}zcu reglji°ilrti:k ahu_·r,;onyabb olra.drí-:i /s 1nft9r1,.c,ahh 

f'or1 )Iont. n1e/l-<:fli Di.zbcn 1'.crdsbl <ildhat.ók r!-; J.-cr1.f~bl 

vizfc1szirók: rninf a lis:tta carbo/.-,,av 
~4-z.on tapas:Jalat, /;(i,(11/ a /.""C1 eskcdeh:íJlbtn r,1öf'orduló 

carholsav lerft·i..;;ztdhb f"r~ja.i ~ent rr1tnf-c;.;,e/.· f(j/,·/frd-<'s1'11 a
a l„1tf;o1o!.:tól: o/.·a.1 hoyy a. /'eutebbi hatd10::.:rrin..yokban 
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Acidum carbolicum liquefactum. 

és 

Folr11Ifam.u cm bolmu 
]{j/( il(':Z,,((')1 f/i (1.1Jl1F/. 

kristályos carbolsav 
HO 

l~~~m 10 
lepárolt viz 

1nelegitf;:; 1ncllett (isszevegyittetik. 1ni által 
tiszta olajncmii folyadék jti Jötic, ;ncly!Júl 100 
iCsz inég legalább 22 rész ''izet vesz f~L a nél-
kül. 1iog,y zava.ro<lás jönne létle , 

„1 !. affJ11ai !JYÓf/,llS2'C'l könyc!H: kiinn yebb /s q1101 ·-;r1hh 

l~i~zr~lyálto.frí~ ('Zt:l;jdlHíl /{ tt n:: állandó fü;·~1>u!fs!'.9ii 
f ofyl-1.·ony r·ri:rbofs.a1.' fi. ln_: te (9 ; /:-;;: !. r {;;;fá/110,.-,, c<n liul~ai: 
1 r/-;z Fizr() „, - . 

.11 9: 1 rn·ú1iy u s;íÍJitdd,;;ur:íl l./nycln11,s1-bh, u1hd a 
nu{s !JYÓY/l"::.u· !. iinl/t('l. lx n 'ineq.s::.ffhofl 10 : J rtf,ín 11 

„J ·r-i::) ('flel,·hdu· indifj'c; c.ns tu.lajdo1ulit.ól, . la;Jn.o.;::._
fald~ :-!Ztrint a <rn·bol~av (:/j'o!yósitd~ára és fuly/l:onv 

úllr11_1ufhan. far·f((.~dra a./l.alntao.;abh, ·inúd rt bor.1.::::csz 
vagy glycerin. , . 

Az r'lf'olyósitás 'Z<~ljdb61_, a qy11nge hűn/! elolvadt 
k1 i::.tdlyo.i;; ca; bolsa.1) tcf.'!l.::.:l,.; ~:x:í'inti Jnen·11yi:-;/ge Df!Y 
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j'o/;ozaf.t.a./ elldtott. (tari-roz·ot.t) gürehbe /r_>sz tlvr:.~ eh/u)z 
/;·ilenczedri:s.z lep(Íí olt. -Diz adatik és -isrnf-telt f(drá'2:-ds 
által egy1:ulet.<·sr:n Ö':J:.:zeke1.:e1 f-e!Jf; 

:1 ('-flrbol~(f.1) 1nin-Őle-gts 1n-eqh(1.fr(rozdsrín-fl!. gyol"s f'f\ 
könnyen J;irelietó' ·n16dszert; húínyába.u t{-júnlaf.os a 
1-~Jl;;,.:er 7?1, dltal java':fo!t e(jrítá.'31 ·1ncl11 'lncg!.:özclitő 

ta.1 ta.louun{:y/11,1,fározá-:t tesz lt]iPf.::u:ge.'5':5é„ Ez azon 

f-í:n.11(:n ata1)ul, ho.qy a ft•(jf:':Sen ~zár az co..rbolsav 0 36 
.suly1ls::uyi i·izzel 11u~(I ti0zta kci:e1·él.:et ad, 1nel;1J c:!iak 

több ·11iz hozzrhuld'5ríra zavarodik JUJ'!f 

10°/0 L'iz lioz_zr((J.d(l.~rifal e/i__lállit.ott folyél.:on.y ca.íholsru; 
Hi/rJ 22·4 ~ulyr(:f:z- rf:~_.t~f tld1t>f. /('l, a nll/.·iil-: hogy zara.

t'Odrí,s állna be .11 ff·nfehl)i előfrásban e szán1 22-re 
lett. i.:i/._·(;1 r~kitrc {~ ezz·ct a tisztább li'etes/i.('df:hni árunúl 

előforduló ú1qa.dozá~ i." szriniba. vétetetl 

Acidum chromicum. 

Ohr61nsav 

I3rtrnás vöri'is. p1is1natikns: aczélfén;yii, nedves 
levegiín elfolyósodó kristályok, melyek hevités
nél éleny elvesztése mellett sötét zöld chromoxyddá 
olvadnak 

\Tizhen és borszeszben könn,ycn oldódik, aother 
és 90°/,os alkohol rncggyulad tőle. 

Üvegdugóval ellátott edényben kell ta1 tani' 

Acidum citricum. 

Ozitromsav. 

Nagy, p1 is1natikus1 színtelen~ á.ttctszlí: légállú~ 

meleg levegőben sz~tporló k: Í8tál,yok, rnel,yek ina·· 
gasabb hőn1érsék rnellett 1uegolvadna.ki azután 
elszenescdnek és jgen csekél,y hamu hátraha~ 

gyása 1ne1Ictt égnek el 
\ 7izben igen könnyeu, bor~zt~szben siintén 1 a.ether

ben nehezebben pldódik 
A mészvizzel ali kémhatásig tcliteti: vizes 

oldat tiszta lna.1a,d. folfőzésnél azonban fehér 
csapadék kiválása folytán mcgzava1odik, mely 
jól fedett vagy elzá1 t edényben kihülés után 
ismét teljesen eltiinik 

„1'i. vizes oldatnak kénkönegviz által a1nmouia 
hozzáadásá1·a sem sza.ba.d elváltozást szenvednie 
és légonysava.s biu.,ynrn va.g.}" oxa-lsavas amrno
nium által is hosszabb idiín kc1esztiil csak jelen·· 
téktclenU.l szabad incg7.avarodnia 

lt czitromsav kriRtálJ•oknak vízfürdőn nyolcz 
vagy tízsze1cs n1enn,yiségü kénsavhan tisz1:.a, sárga 
folyadékká kell · fololdódniok, melynek meleg 
hosszabb behatására sem szabad vörös vagy sötét 
barna szint kapni 

A Potus citricus á!katrésze 
A fenf.i ha-f.(h o::ván-yok ezé/ja ri.z, hogy a gyógy

Rzcré;.;.zi cz:.éh a. felha,92:11-ála.ndó c.zif.ro1nsav - a 1nülf 

f'Z a tü;;;.tr.ibb kc1esl.cdeln1·i úrunál- 1iU.'[11.·övetelhct--Ő -
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Jl;-/fl': ff;un-1., Q.1_1!
7sar r'c< bui/11~':;rt.tfr)l 'llltJid lu;ytn /is, 

'illt:..:.z rrt.1au1iJlf f.r'.;;::;a-cas sr)hn1tl. 1,!';a/, nyoulftif trrrtal

'lil(!:.2a 

.A riz.>'s olduf;ir~/ (1 : 10) k/nl.:iiu.e.11i:;;; által ({n1·1no„ 

ni.a!.· lio::::(Í(ld1í-:á1·a. ..:.on s:..1d;({(/ tálto::ríst ~ /'őltg 

hrtrua 1.fs_z.in1_'-;cd/-;,f (Uf/Y le1sujiÓrldst sz.r:nrcrl11i(' 

l~'::eil l.hrínalot11 aJon a1ujJU!. hoyy ó10111 11yon1ai a 

r1::..·fN i-2,iri'oín..:.o.r r1/rlffthn11 1'.-:1!pdn l.li1.~Öiif(.!Ci.z. ho::.:::<í-
1ulr(~·á1a /,i ·i/''ífl lfti!f,dh 1d()/. a:::(JJtliau lat a. c::.:ifr(JJn

.~ar an1n1oniff.l. últa!. /„;;z(hnhij,:,ift1fil, iycn 

l~1a.::· U~/l/(lil lio~tlj a. ba1 fi{[. c/.s;_.;1u srd/s. lllf'ly a.2: 

an11n.oniaf. /;al lö:ú\nhö.sitrft r::::ii; 01n.~·a1.: oldrdha.n k{n„ 
f.ii11-f'fJl"i:. fHc·::./uu/r(slf.1 U f(·'[l/j.l~ l'U'-' 111/11.'it.rJ.if.t)/ is ti cdv 
licL d{ frtJHl~2t(!}rís sztriid r.z. (.::_:(u /,·/~:.:d;H(:iiifb('n un~it.l 

uÚ1idig úlo1n 11y0Ji/{f-Íia rnutat. 

}/rJ. 1·.:- !1 <Íuyhau í'llf;J rt.lai uui: l1i.Z'ONlJOf:.orlni~ u.fJY 

ilt'!gylibh ;11.(·nn_11i::.:/q kih iilhcliil JO fii r1nu11 ·- t-z·it/'0111-

sa.n 1}c1dosa-11 elhuí·nra . .,,;_:/a.11dó h~ a n/hdny r;-;f'.JIJJ higi·· 
tott ll,qr 11ysur lio::::rútdú<;áu!I l.:1~~·::.filt- oldat !..r:;;J.-öncy-
ri::.:.rl lté111Ü·'iid!J 

.'L:· i!yc11!.rJi ff·ll/111'i ha; ua rl„:inc"-cdls i:rryy lHn·u„(.~ 

f'r/,ctc i_:"apa~léi.' --- rilirtl iUJHl".;:falat .sz_('J'int 711ds, t'Zf'll 

J.·/;·nh:.;;; 1núrl s;;.•:i'int /,;;,,.;(r1iludd fl:n1rk a !.c1e:c;/,tdchni 

(;:::if1 OiJl"(~/'IH1tl lE'iil /(!rd1tln-a!.: r.lö -- ó!ounnal ra.ló 
ftl tííilsr( 11111taI. 

.1:- r:!üi,t: nu:..:.::.ri:.:::(:/ ·1·a/1í J./111/r:,„ ugy a c.:·if.10;-nwtv 

a:::oJ1ossá9ai 1ni11t. a.::; o.calv {:S horl.·/.ísac t.ároll!iténtl.~ 

l.:iu1.uf-atásd1 a. s;:;·v!yd! 

J(~·r:11 !.-é1nl/:-: l-1·r1jobb11n tf!!J ·1ut[J.1JOh/J /1(n1c~őben eRZ·· 
köziillu:IÖ, 
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].:,." í :51;/;{; 111 c1111 ~ti ~r:y1i 1_ ;:;it i' (f!t1-;c1 Dúld rt-! ho.:. .,:;o/, 1n~_:;,;:.:.-

1' i :::1 t. fc.,,z1iuk é . ..:. -i·,ín1;ftlt 1 rí:·((~ ríftrt! Öc;.-:2·r_/,r:re1.:iii!. ]~1 ;·( 

a !,crr;1;I. 1r.yy/{(rfú:;11 i:l::-;yálhdil ·nN'fJ .~ addiy l-í'~::i1;1.~· 

ho:::1í ~:.:·ii/.s(9 e.'~ei/n Jn/:;:.:1·i-::f( rn~-q ludrí1·fL'off. rr/i 

l't:(YJi.o uu11 í'íl11fat!. o::.//, llá :.'ara.; odá;; l/:pne /Cl: ez 
(u a!- ffl:IJI/ bo1 /."Ő...:.a.tnt! rr.d6 (r_ J tá~ésrc 1111da.f ,:~ r!:-.: 

Úi'l! ri.->~Zt/.itfa..::ifrt.11rlú. !Ja a l.rrc1 <:k lfs::ia 1nur(!f/., 

al. f; 01 f()i· 1 Ú<:,iy 1n1-lcyitf1 fii.-~ a. inidö!I. /(11. o::rtto:;rni l,"(·ll 

íilt ;r:uun od n Í(( f'cl (or1 d.~ után a /, (;JfJtSöref. hr: l.-1.1 l 
d11yni, tli,'f'f lut a !.·1'.rfihl(.:s - a íni l,o.:1~:<Ú(; r:z-,:ls:::.1. rli 

/,(/u_/1;bcn i'i._ii-f(ill- c:f- rÍ1(f/ir(y,rJe! /.·(-ll '1rf'cdni /'!!a 

/J!'(-J//,et le /,tfl liiifili hugyni Jf(I/fihf!!Uf. hhüf(;'f. td1Í1t 

f-r_ u(." dt!át.~::ó.--rí:1i11 ff1 /,(_//. ti.,;.::fuhú{(. llo'!,,:,Z(fbh fű:ú..:: 

J. (.;· 1ilc11rlő. 'lih1 t t.z· dftu1 a r:2:if; Ofn.srtrO-"> Jil{sz}1(Jl /r/lú 
t<;apad(;Í; /;í'istdl:;o.>- -hs,: t:s lr:/iiilt:t'JI(;/ i/{:fii olrad frl 
tölJf_1/ fí.!jt-;;t·J! 

"4 kr;lil!\.::ó' hc1-/uyns.:o/r( . .,,a. t rt!fi/ a /,y/n-fy IHf"üd/ . ..:1' 

a.::.i1'f ;--:.;;,i!/..-:-:(:[fl-'·S1 !toy!} (( hnyű /1oz.::új/(f.fÍ.-:a /.:; s..ziil:'ilí.-

nt-~' n1/.-::;- /, /pzf/'d/.,,( ri!f!:1.! o.I. o.:-ott. .:al tli·odd~ f{J/hjJf( 
e/./,i i alt..- -:1;1.:k 

,,4:. f/(;i;t l/usar-1nóhrt ((. bu11.ő..,,ar "·" 1aá~· .:::;·„1rc . ..:: 

rn11J1ryo/, /,/i11utatli~·dra -;,:0!9áf. 
'/Yiii1/11y 1. (~/1-WJ,( (Í_1fu! (f c::iti OiliS(/( 1ná1 (.S(.~ {:il,I ldh1/í 

( l..:..,-1·1u~1·d1;..,, :u'./J,iil rlho1dut.i!.: rniy rt 1){1í·kiJ:,·a1· (:._ nuis 

-:.:frtr . ..:. rn1.yar;o!. Uf/tf1nur::oi1 rh:::vn11ol l·ö.:ötf- r/-;:)1r'11 
(J:;:.(ilfS(d11u~. ·iui a. 1ir1.r·1rJI., lúhú1;~!.cr/s1Jbr: inh11zic 

(J(f.i 111; rl."-::..iil'.-:;u'/(;-;1: dtfu! /c~z lrithutó„ 1~·~:(U k/:1nhis/ti;_ 
pur 1n1, 11 les k í' i i.:f-ril yo/,· rd I rrs:.:fa11dúk 

Iloy1,1 l(q11u;~aras bai yain /.:.; on1li.:araP a11uno11 t;iz:r'," 

c::if;·vut:-;av oldathu11 1u 1n a::o1u1a./~ lun1t:111 1_'8al.· !tos~;:(d1b 
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idő 11111ír:u o!.ozhaluo_f; 11/111t ;u.currHlrisf. e91J1:rf.-elY;ui 

a:-on köt.:tl.elr!,r.:sel~ ·1ni~.-:..l'riu.f. t::ifi oin<::arhan 1;~:11.saras 

~1j/, na!.- (lr~gini,ább yyp.->2: és n1ás nu:..,,;:.1;r:gyül-r_'f.ek) t!5a-h 
1P/Oína.i /i:hcl;ud.- jr:lt,U-._ s urát ahlia.n is l:if(:je::lr.:t nyer: 

ltuil,IJ a czit1·01n"5a1_; ll(qf;"/nél c:::.ak· -i_yf'n c~f'k(:{y 11n11y

uyí:-;l'.:Jii /ta.uur luifrarnai a-dá.:sa ·vau íiU'[ff'll!Jcdce 

Acidum hydrochloricum concen
tratum. 

'l'öm/ny sósa.v 

Acidum muriaticum concentratum. 

Tiszta, szinte~en, csipc3s savanyu sza.gu, hevÍ·· 
tésnél teljesen eli]];rnó folyadék 1 12 fajsrüylyal 

Légcn,ysavas ezfist henne fehé1 1 turószerti, 
fülüs a.n11noniáhan könnJ"Cn oldható csapadékot 
ad; barnakővel he,,itv('.~ chlórgőz(ik ft~Hő<lnek. 

Az ötszörös 1nenn3riségii 1epá1olt vizze1 higi
tott Ravna.k l1c1n szaba.cl :-;em kéukönegviz, sen1 
a1111nonia vagy ké~na1n moniurn hozzáa<lásái a el
változni. 

Ezen folyadéknak netn szabad, kl>nköncggáz
zal telitve és íedett edényben hosszabb időn át 
melegitvc) sµ,rgt-t. szineződé8t felvenni és tojás
sá1ga pelyheket levála.:-:zl.ani 

A vizz(d higitott savnak ncrn szabad sen1 ina
gában scn1 n1iután .iódoldattal sárgára lett festve 1 

lCgcn;ysavas ba1yun1 hozzáadásála 1negzavaiodni 
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1~s p{u C3epp .iudka1i ol<1at fs keniéuyitő csu1z 
hozzáadásá1 a. inegkékU1ni 

1.00 ICszben 23·8G rész chlorköneggáz van A 
tizsze1cscn higitott oldat 10 gr~n11njának~ tehát 
legalább 6·5 g1an1n1 acidi1nctrikns fol,yadekot 
kell a közön1bösitéshez igényelni 

_,J /,·afoilai Y,i/Óf!!f"'2Ci /;6nqv utol...;(; /, iadú~a c:>al. eg!}

-;::.:c1 iifn. .>:&~at'a.f ~OHi!t í'tl /.s azon J.i.)r(ftl1ut-n:1l tdHnn;z. 

toíf.a, '10:11,1 1 J() fujc:.11l,y1uuu: /-; a; :.:(iUi1(1dt:::,1u·k lr:ll 
ltnni1 ](zen hu!árfi::.'.cá.1UJOk.: cy!jef/i f(~/cg rt.": au::zltiai: 
11i11g11tu r:-; 1'0JtHiu yyr)!fY.;;::J'í J,„önytucl. t.i".s,:fu. a'.'Ülu111 

h,1jr/ror1i101 ftl!i!I (1u.d1!'úl 1."r: 1 < ,.;;/~ edtl Jíl; fÍi u! t{lf:lf:::fek 

fl:l. „A Ü!]Jn~:ta./rd u::.~111bau., hoyy 11 IJ.iWn~·éyrs .sún1r 

i11/q sr11í "ini nd ig (!-J ::.-e 1t iilt.nf c-; /.'i r:.;:on ~:h:i tii1 tl.- rl.-;~ 

lioyl} a J. a1011ai yljÚY,r/>!.Zt 1 ki;J1 yr a l'hai ·1n ait8f r ia.f,a

t((f frluh;lr:g ()s . ..:.::Jut11;1la h0::a.:·1 . ..:.//, colta.J, "ln/-,·cadól: 

(!i 1 a
1 

hof/IJ a l.olo1uú y1,1óg.11 . ..:.:.:e; f.r)nycbf az ucirlu.ut 
h.11drothlorir:1uu cr11d11u1 lJ/t:l/1; rru~r/ a:: a.ciduni hf/tÍI (1-

(/i/r)i /_1un ,_·u11cn1fratuu1 -i,-,· jl_i/c/ff_.si>(':;,„ .s <!Z· 1tf-!ihln:1a o 

/Ú/ih V01iafe1./m,1 (12 Odiák rJl/Ór/!J<O'J'/.Üiii/V J "lJ 
l úul:i.~á11a.f. hafái 02i:á11yai <dl.a.lH1ffzfac;.sana/,-, 

]>;'i"rf' .;;zolyúl r/s/J -:orbrtJl. u (a._js;dy (1: 12) ,:s iyy 
1t .„at•iutk t-iinu;;u;.-;1;!Ji f(1k1t . ..-·1z c„::1h;d.- /s brn n1d.ií1:eli 

t,-i:Jn!r.:8 uú11t a.:::0110~-;ÚrJi _111úbff szofqdl _,-L:;'(JJ/ hatá-
i o:cúnr,i, h<1.'J.lf 11<.. úf:-:za1 i"Js -i:i::::.:-cl hi:1itoft su.r sr:in 

l1;nki)ne9ri:z, ~011 alilii/Oliia. é..:. J,1h1u..1nn1o;ziuíi( ál

ta./ hí{Y uc -rúltozfrdtar.:."/Ji\ rt.- 'l1f'h/z jY;ncl" jr:h:nl/f/f_ 

zár}rt- ki 
il„.{11l-ii111gci::. /10;.::.·{íudá.'.:.rÍi a clűálló tfjs·~.crü, ú(!Jneny-

1'1,1h·r:t11i ;.-ur:n·orlús chloi t1tg 1J /,/11(-;sa1-' jf/1·iil/t/f 1110-
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taJjr1, 'i'nelyek a jór!f.·,13rn/u11itl_; 1n·<Jbu d/t((./ iiu'.:t bizto 
Bahliun 1.·h111drdhatá!: le.~z 1 u•!. 

1..1/ge_ny'f.ata~ úrn·!Jil1n ho::.·:.daddsú/u "f'ií'I 1 iit,1fih1 ne1n 

sZ(!-Íiad :..·01J11rodrí..:,11al: hehtkr -:nie, - un'. J:/n..:.ar)fle//

llt/l 1nutnf;uÍ: -~„ .c.:nn n1iídd;t a .~·ur iórloh!attal .sdi;~ 

yrha /fsfí-·ü:U~ a iiii ,;r:;1 1::s~1tr: jf'lenl/fr~i'f' utal 

.·1 t(;;;,/;.~y sÚ~'at'-11(.!l 11nu ..:.::..rrbad hhdf /;/nsurut, 

<.hloí'l /..; 11ú11e:o;"(f1:e{ f,_11frt.11·;N1:'JÚ'!. dt' í/!,ll~ccr:;1uilul 

ftljc.i>e11 a1 .w:n1ncnfr·.~·1uf.' ;:el! fe1111ir. ~! utff.IJ /,üol'üd
í)l1:nv a ft~;dc&ói l11:1td1 o:::niCinpol; ha11 is ffJglaltatiJ,· 

A.z iJt.s::ö1 üs úU ;ii!i/is/qtl ri:::c! ltiaitott ·"rz.i:Jull.: ha. . .. ' 
/;/ n !. ii1u. f!!/tÍ.-::::.·a 1 f e/ itt(/ i /, 1-:~ lN fed i:t! crl r' n !ífic 11 /( íni r:I r>-

yit f tli!. 1 tü!Ji, áia ltf'ol.11d~:e !{fán .-.:on ·~:al1ad J./i1a1 :>t,u~ 

úr'J! állfí .whga. 1)(fyh:i1t ler,(f(t><:)rtirf /;_; sú1yr.~ ><ZiJl.t·· 

::::>!/.><t j(Jrr1u1·( 

Acidum hydrochloricum cruduni. 

rl1iszta. többé-keYésbbé súrgá.s szinii, a levegSn 

füstölgii foly>idék .! 1G fajsnl)·lyal. Arncmucntes
nek kell lenuici n1ié1 t is 01Jiu~l hasonlókCpen az 
~;\(~idu111 h,ydroch1ori.eum coJJeont1atu1nuál e1<íi1 t 
kén1lós nyer alkalrnazást 

1\_ 11:ye1 s sósa.\' fi:.~l\·(:tetett a ]\atonai g,yóg)r
szci'k<.iny\'be: me1 t a:i: H k:=itonai gyóg,y:;zeI1aktár 
lahuratorlun1ába11 g,yög,ysze1 elúállitit.si <:zólol.:ra 
has:t.nálta1ik 
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Aciduni hydrochloricuni dilutu:m.. 

H1gitott sósnv 

>S'::xiz./1.u;;z y11nnu1 

tömény sósa.v 
százfiZ'-l'll-f'.tJY 9rff1dn1 

lepárolt vizzel 
(issz(·keve1tetik 

1~\1j~ulya 1 ·062 

120 

111 

... .\ ké1nszerek irúnyában vaJú visplkedésé1e 

n~zve lásd a tö111ény sósavat 
100 iés:t.hen 12 4, 1ész sósav<rázna.k kell fon·-n 1::> 

laltatnia, tehát 10 g1amm ·t.izsze1esen higitot.t 
sa.vnak legalább a~ gra.tlllli acidi111etrikus folva-
dekot kell közö1nhösités1e iP-éll\··clni ,, ·' ,, 

Aciduni nitricum concentratum. 

'llinufny Ugrmysav. 

'ris:i:tn 1 szintelen. rnclegben teljesen elillanó 
fo!sadék, 1 30. fajsnlylyal, mel.v a szimezef. bar·· 
nás vörös gőzök füjiőclé"e közb~n feloldja 

„.\.. tizszf~res vizzel higitott savnak ncn1 szabad 
kénki.iucgviz \·ag,y t'l..l11111(lt:Jia. és kt'ua.nnnoniuin 
J ' " ' 'lt ' , l ' 1 1ozzaauasa1 a va. oza~L :-;zenve1 n1~ scn1 ógen,Y -
savas bar,yu1n vag.Y ezüst oldatla] iögtöni zava-
1odú.Bt 1nut:itni 

l{c'~h:iny csepp eh1orofor1nnak az ötszörfis v1z
:r.el l1igitott Hfl-\ val i.isszt~1ú.zva n1·:1n sz<ibad ~.e1a 

, __ , __ , _____ •"'"Ili-lllÍlllllllllll-----------
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rögtön: se:n ónle1nez hozzáadása és c~.ekély Levi~ 
tés1c ibolya szint felvenni, 

.A.z ig}r higitott savból 5 grammuak 5 esepp 
fclrnangáusavas káli rJldatt.1-1 keve1vc állandó 
ibolva vi_i1ös sziuiinek kell rna1a<lnia. 

A-' sav 100 suly részében 47 ,fG sul,yrész légeny·· 

savhyd1 at.nak kell lenni~ e sze1int a tizsze1esen 

hlgitott sav l 0 graminja közön1bü::iités1e lega,lább 
'j·7'J gra1un1 aeidin1etrikus fülyadéknak kell szük
ségeltctnic 

}„eidu1n phosphoricumi Argcntu1n nitrieum és 
13isn1uthu111 snbnit1ícnm elUúllitására :::zolgál 

A l.·r!fonai yljíÍ[/!JSZc:rlönyo f1úbbi !. iádásáhan elő,~ 

fCn du ló .41'ü/!un 1zil1 icntu pu.r :un ~- C[J.lJhr:haug::::.rllag 
az o.~::[; dk rn1óg1j.':_2fJJ könyi: l· "1.l l:.ia.dá;;á!'u1 ~ (( fl:uti 
elur:1 c.:/.-;; alaU lett ft!r(rt·. ~·l fi-u'suly /.~· t-ÖnH:ny~l11i 

j(JÍ..trJ.. tonaf/,o:ú /;ii:ár1al-nut.l.- a ;/girl. nuti'adtaJ..: 
.Azon luJ.fáro;::rúny tfltal. hogy a t~:zzf:f. lu:vitoU Ka-r

b([.11 s1.~;,-1- kl11.J,ii1u'91,'(z scn1 u1n1no11ia /s /;,!nrtJ11n10J1i11.1n 

vd/to;:,·((','.f JU' idr'-,:::./'nek elő~ a nf.'Ílé2 fi'.nlekl.el tiiJl/n[í 
fl·rt.őzls /~'<„: lc.izú; va.. n11~g a.:·on !.·f)tettlrn/ny dlial, hoy1; 
l/ytH/J:)(T/:as czii.-;f- {s /Ju; yuruofdut hoz-zárulúsára JU' 

!.:r:!ctke::.::.(·i1 rii~1tüu :..:a.un; odás1 a chlor /~ káu~a.rjeh,n

létr'.1u·k c.-;a/." 11!/0'/Jl{Ú 1r''iz111:!.· 1rt!·[!f'llgcdhetől.-

/Í chlorufiH:n1pr(íba.~ ha. rá:::á~udl ·1 ii,qfön ibol,ija-~7i·· 

nr:ződés l<]_i fi.'{~ szahad jorl j('fcnléü':1 e rnuta.t, ha az: r)n
lr'u1e2. !tuz::.da.dá~J, a lljJ /el~ jorlsa.vra. )11<.'l!J <f.n!Jagok/.al 
küli.h1ii...;.en (f. nalronsa./ltron1hól l.·/~z.iftfl sav szol:oU
{ertiJ:.i:r lf'nni. Ila a (cnti'. l'IJirá.-; szerint /Cln1an.y<111-
~al'as ka1iur11011J/ c-:(ndlt kénd1.;f. all;r.t/,·;uíra.l a !.everé!. 

SS 

el.szintelenPdése áll be, eFi;el légenyessav és a-llégenysav 
je/,f].J-iléte lesz- l-inudatca, Jílelyekne/o, e szelint a hi'vata
los sa.cban szint.én ne}IJ. szabad ,jelen lenniijk 

Acidum nitricum crudum. 

.Nyers légenysr.w. 

Aqua fortís V.álasztóviz 

Tii::zta. S2.inteJen cg:é~z sár g~is, igen sa vauy u 
és edzői le\'cgőn legt(5bhszíJr fü~tö}gő fol3radéki 
1nel,y a szintezct hevesen, barnáa vörös gőzök fejl6-
dése mellett, barna \agy kék folyadékká feloldja 

Fajsul) a 1 :15--110 
A n3rers s~létton1sa \' a collodiu111 és fer1 urn 

seS11uichloratum ellíállitására. szolgál. 

Acidum phosphoricum. 

Sz-úz y; (ll/nn1 

phosphor 

Pfi 08 phmwa v. 

egy téres gö1ebbe helyel.tetik és 
f'!JYl'::t'·1:r9ys:d::.11yolczran [Jf ·ru1un 

1 2 fajsulyu légenysavval 
(lllJOZ.::::s::dz g1·a111111 

tömény légenysav és 
hdru1n-,;:-d::11yrifr.zt;u;1 ~1r·amm 

lepárolt vizből álló ke\'<:rék'I 

leöntetik 
H·.-4- Katonai gyógy;:zerkónyv 

100 

1180 

800 

1180 



A görebet vizfürdőbe kell állitani és egy ke
vés lepárolt vizet tarfalmazó ballonnal tágan 
kell összekötni és azután lassan feJmelegiteni 

Ha a phosphor élenyült és fokozott hő mellett 
se1n fejleszt n1ár vö1ös gőzö~et, a göl'eb tartalma 
platincsészébe lesz kiöntve, a hallon sava.nyu 
vizével keverve és addig le::;z hevit\'e, mig a ki
vett kihiilt próba egy belehelyezett vasgálicz 
jegeczet tön1én,y kénsay hozzáadása ntá11 ncrn ve:-;z 
vöröseH övvel kö1iil vag,y azt meg nen1 ha1nitja 

E7.ntán eg.J' Jnásik próba f<ilös 111enuJriségii 
kénkönegvizzel kevert.etik: megn1clcgittetik s ha 
ekko1 :::.árga c~u1padék, sárgH.s fehé1 zavarcnlás vagy 
a kevei ék sárga szinez(ídése mutatkoznék. a cs1~sze 
egész ta1 tahna eg,y téres lon1 hik ba hcl:yeztet\~én. 
há1 omszoros Jncüny ist~gii destillált vizzel higit
tatik~ a. tne]eglien k{:nköneggázzal tellttetik, s 
könnyen födve, köriilbelül fiOo melegben 12 órán 
keres1.iii.l állni httgyatik: és a- phosphorsa.vas 
oldatnak egy kis próbája (sziikRég esetén filtrálva) 
ujból fölös mennyiségü kénkönegvízzcl fclmele
gittetik. Ha ekko1 isn1út sá.Tgás vag,y sárgás fc>héI 

S7.inez{;dés rnutaikozna: ug.y az egész phospho1~ 

savas oldat ís111ét kénköneggázza1 telitendő és 
ezen eljárás mindaddig ismétlendő, míg a, phos
phorsav oldatnak tiszta és színtelen próbája, b6 
n1cJ1J1,yisf>gii kénkönegviz hozzáadá.ea. nt:\.n, i-neg-
1nelegitésnél sctnrni vá]tozú.st sein szenved. 1\liután 
a csapadék leülepedett, a lombik tartalma egy 
lapos csé:::zébe lcöntetik és jobban fíjln1clegittetik. 

' ' 

35 

addig, a mig a folyadékkal megnedvesített ólom
papír többé meg nem barnul, ezután filtráltatik 
és a, sziirlet próbtija ammoniak tartal1nu ezüst
nit1át oldatt:ü kevene fclfőzet.ík Ha ekkor bar·' 
nás szincződés vagy feket.e ha1 na csapadék (phos
pho1ossav-) képzlídnék, akkor a phosphorsav oldat
hoz kevés légenysavat kell adnj 1 s addig hevíteni. 
a mig \"Örüscs gőzök fejlődne~ s ismét ammo
nialr tarta1n1u ezih:tnit1úttal k~~il próbát tenni~ 
:-: csak., ha. ez últa1 az a.n3rag \'áltozást nen1 mutati 
lt?het az ü~sze~. ujhól filtrált. arsen és phospho
rossavtó1 nH:nt phosphorsa.\: oldn,tot pla.till cst~szén 

l.'50 fajsulyig hcpá1·ologt~-i.tni s jól zátó edénybe 

eltenni 
Gyógyezélo1.;1a :{. t(imény ~av {~nnyi destillált 

vizzel (kü1 ül belül a háJon1sznr-o~ u1enn,yiséggel) 
hígítandó, hogy '' keverék fajsulya 1 09,J. legyen 

„A. J?otns acidi phüspho1icj alkat.1észc 
L1 f.·ato1uú 9.?/'-;!f~/"-2r.'.i ··h1f/zet(1, ils.c;·;y;~ ~::ü/,;:,:.(qlete a 

ltu!olini ff.t/Óyy.~.:·(1 ··i"(ddcl.1 laboi'atoriuíuáhan. 6tliUatil.~ 
clö. ..A fnili /i(f{dra:;-crín,110/, t1ljese11 J~ifu,<fáda.la.n 

!t/:::z.dtn/;111 ( lti'állitri·i1d c::r:/o:..:..ríl« .~ a::.uk br:tru tdsa 
u1elhfl c/ű(íílitoff. J-1hn.:pltü1 .:.af';ur./, teljf:::-1.~u Jí·lf[I kell 

ft lí Inú a:.:011 1:-iltefelin('n:ig/, 111 /,. úiflye/.·rt u.z O.'iZb ák 
gyrjgtf'>Z(~r!.(Jnyr JTJ]. kia.dá~a. tá11·t({",_z-t. f:':, azt ldvduja 
ltog1; a JihoP.p!io1.~a1' (':::Üst11itrair1fdat ho::.záa.dására 
ti-:..::fa „:!:; s2in1<dc11 utai adjon. azoitlJan a.1;1u1.onia vigyú·· 
::.:afos lio2::áker1Ji:>:.r' 1dún. ~uÍlya. r~apadék tá1i·1adjon, 

rnelyilefi (ij/(js :::.arban /s fölös a.1nu10;1'i(i!dKln i.s oldlta

frj1u;.!.· !. rd f lennie 



E~::-r:ir rcar.t.új a.z ortho11ho.~plioi.'tirtD a.;;on<J"f!ági p1úbája1 

ínely csal- l:-ö::iJn1hö.'> oldalban a.ri léyr;nysa.ua,.;; cz·iisttel 
-,;d-rga. Cf::(lj](ld(-:1.ot~ ·111ig ;, lil~'fa.- (;S j).iJiü_pho.'Y)JhOi};(f.l' 

fcl1é1 kí,c„apúdlr„st adnak; f!"hlr za-1Yli'(H/á,.., ra9y Cf:apa
déi." /."éJ_.i::/Jdé:ff' c.zii--:t--ndi·at-i1r1k pho . .,:phor;;.arho:z- ari(i.-:.a

alkahnát:a.l r..hhJ1 -:;,z.cnn.tf{:..:őd1;':'-llek ic: jele 
_,.,fz r.:zü':'!fn if-í át- t;:-. (öli_i-" an1'Ji1o;riúrrd l·r:vc1 I (olyu

dél:nal· f(:lfőz{:s/>01· ne;u s::aliad ...:i=.'íN fi_,kctén tlf:.Ziue
.-,;r~rlnie. .,:GHI f'cl;f;ft tWl}Jrtr/(~/,-ot lcr(i/a~z-f.auir:t Ez::(:/ 

pho~ph<n 08>!UlC jelcnfr:fr t;aJI li.-::rí1 tu 
lí/nl,·öncyi;j;:-zel vcy1;iii:•: nn11- szrrhad 1n/9 ah·.~01' sern 

sá; :qa..: .~(lf1 _lJf:'d ig .,;drgd~ba 1 J/{f. :-:::..Ú1-f~ff-nr'1i i:agy C:if/jir'J.

dá/:nu/,· ()/ir:í!la11ia, ha a t1:y1j!'i-l//; f't'r/('ff cd(:ny~eu e_qy 
ideig ííi/t<;//.elt u1ell_'ylH·n to.í'taiik Ezen J,1:icehd111ény 

dlla.I a. nr-h/z., sovan1p( oirinlai!.l)1;l /.r:1u~·ú1u'fJVit rí/fa/ 

1..it:c:apludf) j'/rne/: jch·nl/ft: le.~:..: i,-i;-·úi l1af(; ,:~ a föl.-llc·· 

fe.;; aí'.'iGflílieidCf:"/fl ú1<q !. ii/i_ini_i;-:1'11 az ríltrtl /1'.,:::._: bci,q(/.

::oli~i.._ hü[llf 11 -'fflt'11al· a Jlar.'i/1-/('l< i.:/,"zi'i/i:I. hl'n riz.-;

gált_,:a:. ar;:.t'11ft!liir11ek ui<~J n1jíJJi1ait ,.:, 1u :-;_z,rd1arl 1-;11datui. 

E-zf:nl:ii.:iil a f.1:1~·:.:r1r:;; nu·1i11yi.-:/ftü -1;i::::::r1 hi,r;tlott 

plumphoJ ;:,av légcn.ysanrs brtJ'ijinn. 01"a/~11-rrrs a·1nn1on lN 
fele~..,· a1fnrtuniak ho:..zfludfÍ.'irÍ-rr1 ;u: Zf-t1:11rodjoíl nu:g

1 
ni; 

11ltal a . .l,-1;,1;:,av /~ rné;:.::"::i'.l t:•fh} /t:;-fű: .. i~t:k zárl,at•í/; ki-

Ila.l.-;201 o~ nu_7111,11is~?ii óor.'>:.I:t:;::. . .,:zel hevet 1.:f'. a. phnii
phor-:.a.1) /.i.-.;;zfa. Nnoud)on. ttf'n próba f'/Jli:g a 11h{!.'{j1ltoí'~ 

,-;uras uu5!i:: kidc1 ·ités1:; {' ,·:_:11/yrfl 

]<·'etényi fihnln.'f 1.-/n:::arcal i.ci-:crvr:·~ ur.:·111 .-.;_zab((.d a 
/i]l{lH; ön töft. V(l,c-:_,/tÍ lic""'.v/ rl a.f.na k 1r ::.· 6-int i. i::-::é~· i iwl.11tn 

n1egba; 11-1.du.i, ·1ni dltr1l r"t /;_~q1;1t-,1;.~a.r jeh·n. -neo1 lét-e 
kiiveteltetik 

1 

1 

1 
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T ·égr1' a. ~·ro;. plafh1 csé~z.éhr:n történt elgőzlj/és é,'i 
i::::.it1)s -uftin (''.''fii. igco, kci:é"::{ -~ j'úlcg /,ora~av és 
pfto-.;p/111r wt ((1..-; ·víl. 1HJI út fú ~ !ftaru11f:t. ut ha-JfJ._jon 

„4 jJho.~'filHn .'i((./.' f11j,:.1//y{i /;.~ t6utCii.!f~éyi f'o/;(/ ff~l.-in·· 

ftl/:bea Dgybeha.nyz.úan ff.Z 08:::-f; ól. ff!frlf1yszer/,öuyi; 
VIJ l.-ú1dá,á1Ktl - kiiqazitást l.ctldl e<zközülni . 

.rl l(;·(ji] '11l111é:;z 01 tl1.011ho~;ho1·sctva.f. ta:rtat;nazó 
·1_;i::l!s oldüt (ajsulya 1 094 

.A_ 11ho.-7ihor~·(n.' f1rr t-r1/uuínak ·incylurirírozá'5a a,cidt"~ 

nudrii. u...: uton. a:: {'5nu:rf. okoknál f'ogvu. nctn lehet·· 
'-:(!f0) 

.-1:. ú~:::trúf, gyóyy::-:::f'ri."ÚúJJV f'" 11 !. i-ruldsa. előirja., 

}/(>gy!} c·ius t1ho~Jhü1f:.al~' 1 _qra-uun /1'i
0

':'-SeJl. é,qetr~U Ji1ag

u1_-.,:i10-;;~'.hf;g,:l .-,:.::Úl'a..::ra ln·vift:( é-: 1.-íh.:;;.itva- 1'I)6 graunn 

ínrrra1l/1~ut !iay,;,don háti a 

l-f.1_. 1nosl a:· i.::.::itrí_:-:i rrtal adé/,-b(;/ rL:: elhasznált ·í!/(l!f· 

nc-:.inn10J_yd ~u/_1/Úf ltvo1ijukf a. l<1il<"in1Uü::-ct azon pho'5~ 

phoí sruxr11lu,ul1-irl uu 11.nyis(qét {o,qja. adni, ;;u.:-ly/Júl a 
kr:o;;;/1_~fhen tartalu1a::.:off orf-l1ophofJJl1<11 sa.v le.e::: ki~z'{i-

1nithrdá 
71 7!:':>::. Jiho.~-111ho1·saranhydrid rneqf'clel 98 sulyré . .;;:z

ort/u;phD.c:J1hor~cn_,,nul· ...'iz· os::.lrák gyógysze1 !.:tJnyv által 
f.-ij,:(;frlt .')a/y:;;;upoí odrísnal.„ tehát 0 Y11 qrlfHl'lfl orlho

fJlt{i'J'ho; ...:av (l'ltl '!Jl(f/i ?Jlf'l!J ') i'Ffle, (h X I094_) 5 4·7 
qra1nin hirata./o:::. .':ial.:bun foylulta.ti!. _r!:-: 1G'G.50/0·of tesz- ki 

Jih.:cl a l.·a.tonai gyrÍ[fY":C..'.r:'r'l.ih1.yv 11vilc9 11.en1. RZ(hnit 

t/;-j'o9!d 8:::((:.:ahU,ul.),i1,./~ ·11gy 1.iiuduldsi JlOfd g,11a.ná11-t 
az osz1rál, g11rí/f,1f.>;::.crkrJnyvben rd/Ji; ti a J->ho..,,phorsavrui.k 
u1.in(Js/g-i 1/l(fl/tatdto::d-:;;rh o. ~-:::olgúhí rl.Járá~·h,Jz azuu 
t-ét-cl vccud{í fel, uli~zcrint- a 1>11osphur:s<J.V 100 suly-

.. -~-~----~---------------------
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dsdbrn 16 66 sulyré.1z orthophospho1 savnak kell fog„ 
lalta.fni~ a. u1i 12·07 $Ufyrész pho::11fiotsov unJu;df'·1:d11;:k 

f'elel fneg 
10 arannn pho."phoí'.<>rf.;_: (' RZfri11t. 1 207 ~p·frnnn. 

phogp/i()i'~arrrnhy1/;·-idtt. fttí"falinoz.:un és c1nu~lfo,q1-r! 10 
gi'anun 11hO.~jhOl saroldat 2 g1 a1111ir f r i~<:.t'11- /gftr:ti 'iiU1:J-

11J;~iur11<1:r1;drlal l:i'izd;·a.ddsiq lntdr10 ;'s fr.·zii'f:rr hya1ább 
3"2 g1·a.u;1n rnaradl:l,:ot ha{Jiljo;i „ 

Acidum pyrogallicu1n. 

l'yrv,r1a1lussa1.' 

Fényl6. í'ehé.1~ igeu könn.J~ii lcmezk~k Y::tg~y 
tűk. fan_ya.r. azután keserii phenolszerü izzel ; 

vizlJE~n~ ho1szesz és aetheThe11 könnyen o1dhaió: 
130'-ná.1 olrnd, majd erősebben h<tvitve föllengül. 

.A„ nc1n tnlságosan higitot:.t vizes o]dat 111ajd·· 
netn közDn1hö~ kéni hatást n1utnt 1laR (~hloridn1da-t 
eleinte barnás zöld; aznt{u1 1Ja1n:í.s yi_i1 i_is, Íl issr:n 
készitet.t \ asgálicz oldat pedi.Q: kék r;;1,ini.ire vi:l

toztatja 
}'()lüs n1észviz az olds.tot. e16hh ibolya ~zínre 

azután zavarodás iuellett ba1n:ira eozinezL káli-
! ' / ' 1 ' ~ 1 t' . lugga sarga: raza.:-:i1a gyoisan )a11u:.~ ie ~e .t:.\1e 

változó szinez<íUést n,ye1. Légen:rsavas e.züst oldat
ból a pyrogallussav szineziistöt csap kl 

Viliigosságot :j,t, nen1 boc.s:'.t.tó üvegben ta1tassék. 
A frissen ké::i·ziteft. vize.-; 1;yroqa.fh.rs~Q.1) ohlaf. R.::.intr

lcn és közörnbüs ki-;nhatdsu, hosszabb állá~ -utdn azoubftn, 

különösen ha higitta.t-ik. savi lnhnha.f-ás és ba.tna. szi
N{~ződés áll be 

G·allu:s:5a.V _jelenléte r:settn vizben oldható.súya cseké
!y1:bb lecurl /f: határu:<Jfl sa-1;i klu1lu1i/n;u oldatot. ad 

.:i -ra.schloJ id! -va.sgrí.licz, l~qcnysaca<s ezüst és /;álilug 
oldatokkal ci>zkö2ölf. 1)1 úbd!.: tiszf-<.( 1 nicllékte?nufnyekt/Jt 
n1ent ké,;zifrnlny lúnu.tatásdra szolgálnak 

Acidum salicylicum .. 

Salieylsau. 

Fehé1, tüalaku, klinnyü kristályok vagy fehér. 
fino1n~ kristál;yos szagtalan po1.; savan_)rkás·édes; 
kissé összehuzó ízzel. Hideg vizbcn igen nehezen. 
inclegben, 1neleg glycerin és chlorofo11nhan kön)'
n,yebhe11, alkohol és aetüerben ig('Jl könnyen oldó-~ 
dik Vizgőzökkcl föllcngül és kúriilbelül 156° n:íl 
olvad. 

Mészszel hevitve 1 ea1bnlsav gőzöket fejleszt. 
A vizes és a bu1:-izeszes oldat vaschlo1 id oldat1a1. 

állandó ibolyakék. nagyobb bigit.úsnál ihol} a piros 
szint vesz fel 

lia.t.szoros n1e1111yisé•gii tön1én;,-r kénsn \:valke\'Cl Ví..' 
a salicylsav majdnen1 szinteleniil oldódik, bor
szeszes oldat (l: 10) pá1 csepp légcnysav és 
lt!genysavas eziist hozzáadására változatlanul ke1L 
hog,y nntradjon li hor~zeszes oldat szabad -
egész klszáradásig tö1tén6 elpát.olgásánál tiszta 
fehér maradéknak kell létrejönni 
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„4 catbolsav gőzök fejll.ídése 1nészszel való /un,if-ér;n/:.l: 
a rasc/;/(n irlda.f szfrnht-n tan1tsitof-l visell<cdésc /s az 
olva~iási .pont. fi '>',(l,.fic?JTf;aV (('ZOJl(IS;-:Úgi JJYÚ!J(Íj f(lf([.Jl(Íllf 

szolgálnak JTigyá.c:-.afosan heEifLe l101nlús ui:ll:iil frJl
leng1'il1 telt-dt jJl1t110/ ,qú'z /f:jlild/sc 1u'.!kül, r1Vs /i.(:tités1u!l 
azonban~ l.·i<Uini;sen aljak Jclenll!Ab(~ni ..,:::'/:nsav és carhol,.. 
savi (t hasad 

11 légeny~ava . ..-; r:::iistü:l ra./á klailés chlorvrgyiiletck

keli .szrnuyc::ődis /;i1;1uf•.(.fá.sdra s-:.:olqú/. 
.11 bars::es::eii .~a.licyl':!ru; oldü-f efJHfrolgásáuál vi.;;szx;.

n1a.; ad-<) l.:r h->irí.lyok hr:gyúncl.'. vih i),c;c~ vagy bai nrís ,;:;zinc
ződésc ]Jhen.ol vcgyüÜdck t_;agy t)(/-S rilf-aJi fc1 tűzési· e nuttat, 

Acid.um sulfuricum concentratum. 

Tömény kéns1w. 

Szin és szagtalan, olaisze1ü, melegitve nehéz 
edző savanyn gőzök fejlődése mellett teljesen 
elillanó folyadék 18<± fajsulylyal. Légenysavas 
baryummal vizzeli er{ís higitá~ra is fehér: vizben 
és savakban oldhatlan csapadékot képez. 

A ;\farsh-féle késziilékkef megvizsgálva arnen
tiikörnek nyomát sen1 szabad mutatnia: -·- ÓYa~ 

tosan kénkönegvizbc csöpögtetve, nem szabad 
megzavarodnia és fölös arnn1on és kénammon 
hozzáadáfláta sem homál,yosodást~ sem zöld sziue~ 
zGdést előidéznie. 

Ha a. tömén,y sav fölé óvatosan fiissen készült 
vasgálicz oldat (1: 3) lesz öntve, a két folyadék 

érintkezési vonalán nem sza.bad ba1 na sz1neződésnek 
jét1ej önnie .. A huezszoros \: izzel higitott savnak nen1 

szabad légen,ysa vas eziist által Jnr.gzavarocluia 

.-\z ötszörös vizmenn,yÜ;éggel higitott és kihiilt 
sav '3-4 csepp felmangánsa,•as kalioldatot(1: 1 OOO) 
ne szintelenitsen cl iögtön, 

()tszö1(is 1nenn;yiségii borszesz.szel \'Ígyáz\:·a 
összeveg_yitve, a. sa.v11ak ne1n szabad meg7.avn.
rodnia. 100 rnlyrésznek legkevesebb 96 sulyrész 
kénsa rnnhydra tot kell tat talnrnznia 

Ennélfog\'a 10 gra.mm~ tizs.zeres Jnennyiségü 
vizzel kevert sav közöm.hösitésétc legalább 19 G 
g1a1ntn acidimct1ikus oldat sziikséges„ 

A. J.1iqno1 acidus IIalle1i alka.trészét képe7.i 
.t12·on hafrí1·02·vány1 hogy n1é:1 a. rizzel crő.~r:-íl h.-igi

tott h (:11~a-v is rul t( llyent;sa1xt.~ hrn y1.onrna./- (e/u[r: 
·vizbe11 ls ~a1Yth"ha.n oldhotla.n 1:sr1prult'.kot, azoH.vssági 
próba gyan<Ínf- t.chiuf.endJ. 

]Ja a tiJraéuy klnsa.v ~z·iJ1.ft:/i:n~ a Ji/i;d az íncg
kiv(ínlafi.k! 1l{J!I :-;::.·e;vts auyar1ok is s.clr-:n/.(7! Ü:> 1ne11t 

/{ii.{iinö.s nyo1naf(;/,; hr:fyr'ztndú a. /'rn!i f'.fó'iid~ok 8.zr.1'iu! 

arra, hogy a k/n"'fl'v t-1..~Uc.<:.Cí1 aJ 2'('1t.tiíe1ites legyen, nu:iy 
Í.'Ö/:(:lt:lés ezt11- „;.acnak qyÓ_q!fs::.c1·<:~zi czllol.'1 a. tört tin(; 

gyakoí i hasznúlat1in1í{ (<HJiXl. ttr1u1.;s::.'f:t1:~ ·ís 

B1íi' rnú1 a l.:r!n/;ö11t'fJfJf'l ,;s a {eln1angáns.a:1;fl,>; l.·aliun1-

1nal e-:;:/.·ü:::i_ilf. 11rába) uuí.-; auy(!yot~ 111el/etf~ 11r1[J!/Ohl, 

1ncnuyis(qii a.1 xr_·n j1df;1h'.tét s::inft~n khnut.af.ja, (ft hog,11 
az fn ::J:.:11 ílfk nu:g ·nyo;11r1.i i~· kitdí assa.na /1 kitví.utafil:. 

hogy a. ké;;.~a.-v, a Jlfaí sh.-f~:le /;{::;z:ül/l«!.:cl xc 1nut.a • .;;sa. 

az arsr:ntül„iir 11yon1a.it. 
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..t.f kénkön1:y,qel és ut.d.11na az arn-n1un és k<;nauuno
'fÚUAnrnal e.szJ.:özölt l:énd{::; dltalábau uJ.inden, ezen

k(nu;:zerek dlt.al khnuf(!.tható finff-i.:re vouatkozik 
..'.Í kén.savnak viqytfzato~ leönt/:;éué{ vaf>:,n1h'.cz ol-tlattal 

a llt ('ul!fadék (:; iu~l<e.2:é..:,i hrddtá-n /f:ll/pű ba1 na sz}„ 
nez:őd(s légenyncl.: é!eny i'{',Q!JiilPf-ci - l~qenysav és 
l/f1('Jl-1jéleg -- jeltnlit-érc 1nu.fatna-/,_· 

_,J (cl1nang<t11sai.:a~ f;áliunnnal fö1·túnő l:éínlés a 

ltinsa1,;ban _ieltn fr_0 r:Ö í Pducdló anya~gul.: ki-íuuta-fásátcf. 

szolqál. Jlfiut ilyrn~'k tel;intetbe /öhídne/;:: szerves 
a.nJ;agok: 1nrdyek azonban rtl(t,jduc1n 1nind kizdrlu.i.tr)J.
a sn-v szinf-r:lens/y/;~ek 1.-rJvetr:ln-uhi.yével~ ra 8ensav, 1nely
"1Jf!k nyo1nokhau tl/Jjövl1-rlén(~{ a -~fa:; ;;h·f~:lc Jf'rúba va.n 

eliíil'·vtt, iv..:gi'r: kl:llr.'J és légenyessav }-.,' ui.ellett 1nt9-

jegy2cndői hogy ezen utóbb nfvezctt. két sav együ/(:
ji7lcg 1u';n fordulhaf elűi a 1nennyibcn a kéJu~ssa-v 

ll17enycssa.v által lcénsavi:d fleuyittctik. 

.il ffí;1c-ny~ava.s e::lhdtcl m;zltözölf. kénilé'!., .i:;císat• ln'.
tnutatdsára ~;::o/9dl, n1cly ha na_q,1J(1bb n1enuyi'iit!_qben 
'tolna jelen, t:ajdtsrígo~: 8Zurós .s.::ayu által -fr; fclisnu'.t
IH:tő l tJl.JUJ 

A_zon !.·öv(dt!Jnln!J, hogy rt liinu:uy !. (usavnak ötszörü.'5 
nu:uuyigégii lnn -;::.:e>rzs:::cti úvato.<.: ö,,.;,<;;:J!ttfJ,IJifé~érel zava:

tod(ls ne álljon cld. /;én'SrPva8 sók: lhl0nöst'n kéusata.<; 
6lon1 künutatrísdt czé{ozza. 

Acidum sulfuricum crudum. 

.">/;er9 vaqy wigol Tcéns(w 

·riszta .. s;..:intclen, olajszerü folyadek 1 83-nál 
nen1 kja~hb- fajsulylyal 

Ezen sav (·~ak előáliit:ási czéJ.okra szolgál a. 
katonai gyóg,yszor raktár Jabora-toriun1ába11, 

Acid:um tannicum. 

Tanninum 
](1!fc.z:cí gr(t1n.1n 2000 

finom porrá tört gubacs 
2-i Úl'ai ned,~es hel,yeu úllás után jót za16 edénybe 
tétetik és 

luí.J Oíinzer g1 rnnro 3000 
aetl1er l·s 

hél-"Zr(.~iii-'l.'rn q; r1.1n1u 7 öO 
tömény borszeszből' 

álló keve1ékkeJ. cg,ypá1 Hnpon ;i.L, iddnl>fnt fel~ 
l úzva. kivonatik 

A. kivonatnak a fel i1c1n oldott rna1 adékról 
leöntése után ez utóbbi n1Asodszor is ugyanolyan 
folyadékkal lesz leöntve 

12 óiai állás után az oldatot le kell önteni, 
a maradékot kipréselni 



Az 1isszeöntött íolyadékok filtráltassanak meg, 
cgyha1mad1ész térfogat lepárolt dzzel ke>ertes
senek és heves rázás után állni hag,yatna,k. Az 
igy elvált 'izcs oldatról a fO!ötte uszó aetheres 
folyadék Ieüntctik és az utóbbi viz7.e] még kétszer 
össze le.sz rázva 

A vizes kivonatok összeg)'üjtetnr,k, lepárlás 
által az aether és boiszesztől n1egszabadittatnak 
s teljes ki:-1záradásig lcp{n o1tatnak A szára.z 
maradék porr;:i. töietik és száraz edén;yben lesz 
eltartva. 

Ez halván,y sárga.: f&n;yar, összehuzó izli po1 t 
képez, mel,y víz és bo1szeszhcn ·könll,}'Cn, g13•ee„ 
rinben is, de tiszta aetherben nem <Jldl1ató és 
platiu lernezen igr.n csekély n1a1adek hátraha.
g.~yásával elég. 

Higitott vizes oldatot vasehlo1id kékre fest., 
téimény oldatban kékes fokete rsapadékot hoz létre, 
rnel;y kénsav hozz!tadásá1a cltiinik 

_.\. sav vizes oldat:.:ínak (1 : 5) se1n hason té1fo·· 
gatu borszesz sern tovú.bhi f~.ltér±oo-at.nvi acther 

,'J •·' 

hozzáadására neu1 szabad tn<-•gza,vaiodni. 
A cser <;avna.l.· l;f( n ffr:::fa. 1uinő,,;;/9c {<; ltay!/ luf.t i a 

pl-alú1. lctne::ei/. i:::::if.va Hr~r;li 1uarrul1V;of~ a 'liÚ f'enii 
,.,;;;;., (íS ~ze; iut 1íi!'qr·nric1l//.('tű. 

.:t ·v(:f';(;/t/01 ·(dp; ó0a rtzonOf:O.:Ú[/i pí úba_. yya.ndnt .~.:·(J/y1í/ 

.4 bors::c::;z ls aci./1erc::-.· 1.-r;/Xi'/kl.·c/ c~z/;ljzijft kó1111és 
f,'.F;zfdf.ala.n (crff./zé.~~ek, n1-h1t küliJnöstn súk, de,J~triu, 

rtun1n1i, czukor ,„fb„ ft<lisnu:1 é~lrc ~::olgr'd. 

Acidum tartaricum. 

Borkő.wu· 

Xag_y„ szintelcn: áttCi:3ző, osz'.Ojf vagy· tábla 
alaku. soksz0r kére,g;gé összénött~ ]égálló kristá
lyok, melyek platinlemczcn hevitésko1 <-~c(t-

" C7.uko1 szag terjesztése rne1Jett c]szencsednek és 
igen ke,:és han1u viss.zahagyá-:a 1ne1lett elégnek. 
vízben igen kUnnyen és hor:;:zcszben is feloldódnak 

_;\. bor kűsa.v vizes nldatába.n ecr.etsava.s kaliun1 
ho7.záadására, 1 övid jdő mulva fehél. kristályor:: 
kiválüs {tll he. 

A tömény \'Ízes oldatban (l : 2) kénkiilicg , iznek 
ncn1 szabad senJ n1a,gában: sem amn1oniával tör· 
t.ént közön1hiJsitésc után, iia1nás fekete szineződést 
vag.y csapadékot e16idezni. líígitott vizes oldatban 
(1 : 10) sem gypszviz. scn1 légcnysavas ba1,ynm. 
és au.nuoniáva! törtent tultelités után oxal
~a.va.s aln1n(1n11a.k sen1 sza1rad zavarod{ist előidézni 

A l)ulvis aecophoJUS és Pulvis aö1opho1us 
Seid]itzen~·i:-; alkat1észe 

fi. nti r'//Jii 1(;; .s.:·( i i1d rX hor-J.-[;'~ra)J?ftk u.zonot:sdgi 
;.ndli1~ja .1J.i/rl11(Í1d: riz't=" o!rlu.fhan a- latiurn ·t:C[Nfl'ilélcl.:el 
sz·r:'lubr:n tai/N.Sd1J!l ·1}i~clia··r11.:se /~ n 1.·ri-;frf!qcil1 elBzene· 
scd~:i1/i1{l f"r 1l/~1Ji! r·(u rni/1 ls,:·rry ~:olgríl- f";;,e11 :s~Itf! a 

IH!il.·i.lwtu;·r.; ·''r;/.· lu·vitr.'c;t'.!1/I i~ (/úri//. 

_„f kf:o!~iiiU'f!fJCf uyy srf.l.~rn11;n H1i1d_ az anuiioniácal 
1:/Uhl1 közihilbii.-;itctt o/datba.u C8z/;öz.{jft 11r6bu u nr:héz 
/i;u1.r;k 1.·ili1Uh.ffrÍ:->rÍ-1 a ~;;.:11/rjúl~ iiu)_lft~kn.ek -uyo1nol.:ba.u 



46 

qent .'!;za.bad jr:len lenuiöl.· ÍA'[JinLább ólo1n és riz jönn1::k 

itt ff)tintetbe 
.11z uüJhlJi (1.5n1eh kt'.Jn.u.taúisa. küliJ11btn /,_·önu_yr;n r·sz

kö::.ölhetö, fia, a_ 111a.radék hron1~ '1.-~f_f(N!/Savbau (cloldatik 
é.~ a. jilli·(ilt oldat l~/uLö11.cgvi.zi- nú·friu--ni~ulf(rf. t;fi. 

f'crrocyankafi olría.tta-1 l:t.zcltetik 
_4_ ü'.gr:uy.':"-ca:as ba-J yuH1u1a/ r~zf,-·(jzijft h·'ln1lí:'5 l.·r;11!:'ai1 

khnutatd.~rf1·e :::.to!yríl a.: a-ni'iiio;1;1:- ,:,.::. OJ:ali;are.s (trtuuo
uiu1n1nal 1: ·11•t:.~::: 1 (, ;ncyjcitf::-r 11dV ({ ~·(oi/)(nl., hoyy 111/s:: 

1u1unuii íJ1i11dri! l.1:1n3/,erlrd111f1'utlú'su1 bun r:lií/(n·1/u./1utk~ 
•·11rfytk a:·unba.JI. l.cr/.~ !ta111a iíUf; udoíny ;;;cyc;1~F-·1l

hetű h:m:u - lil/fl el/f.1.1rr,1/h1!f6f.:. 
. ~''.1101nol. 11 1íl u 1.v:;ohb íJ1.>:'1t11y{:-;f::Jii iil(:szs<!k ni.dr bor·· 

sze~zbcn caló oldhatla11s<iyu!. 1)/hd ([rí; uf;j1ik nu!gukaf 

„4. (f'f]J.'>::vf:_-.:.x'l f.-;::/;özöif pr1;ba a.·z: oraí...,av /s .~::(/fü:.:.af: 

/,··:111útatáRá; q ~:olr1úl 

Aethei• crudus. 

,;\ [;m·s ndher. 

0 /BO fajsu1yn és h:iizö1nhös YegyhHt.ásn l<..~g) en. 
A.et.i1er depuratus és aci!lum t.annicun1 ~-·lőálli

i.ásra !17.olgál 

Aether depuratus. 

'/lsztrtolt actlwr. 

'flzr:;:( í qtrf'!i/Ul 

nyers aether 
husz 1.fi anHn 

10 OOO 

20 

,-! 

marókali 
száz gra1nrn 100 

vizbeni oldatával 
ismételve fc1rázatiki hosszabb állás után a vizes 
oldattal leöntetik, azután viztclenitett chlotmesz 
felaprózott darabjaival ismi•telve összerázatik és 
végre enyhe hő és a lepároló készülék csövt3nek 
szo1gos lehiité~e mellett egy jégbe hütütt edénybe 
lepá1oltatik 

Ez által egy tiozta, színtelen, igen illékony. 
3ö~-86° ut-íJ forrásba. jöv6, sajátságos szagn éR 
0 ·725 fajsulyu folyadéknak kell lét1 ej ön ni . 

A folyaclékkal megnedvesített itatós papírnak 
az aethor elpá1olgása ntá11 lle1n szabad bor- va.gy 
kozmaolaj szagnnak lenni 

Egy téifogat lakmusz oldattal festett víznek 
cg,y t,érfogat aethetl'el való heves össze1·ázáea és 
teljes leszúllá.% után nem szabad megvfü iisödl)i, 
és egy tizednél t-öhhel sza.po1odni 

Hlivüs, lehetőleg tüzmentes helyen, vastagfaln. 
igen jól elzá1 t iivcgekbcll turtand6. 

A Spiritns aetheris és ~l\.othor ca1nphoratu:-:; 
alku.t:részCt képezi és az Ext1·aeturn l:~ilicis n1a.ris 
és Col lodiun1 clőállifásn ra szolgál. 

.11z clőhbeni c//jh ás .~zerüd /.·/.~ziUrdik a katonai 

~J:l/Óf!f/;,,::cr; a./. lrh lnb1n afor iurnúban a f-hr::;f{) aeihe; a 

11-yc; :-;„ 1.-r:tc:-;/:cdehui a.f.dherhól. lloyy a l·és~it1nCny 

i'Oj>j)f!íd U/ékonysúgo. u1c/hJt l'C.~z!cség<'k elltrj1 ülhcf1~k 
/(:gycuek, tisz-Iitús czéljá!Jól rn.indig npgyobb n1fn.nyi

ségü aetherl kell e,qyszen e feldolgozni 



Ilff u1rJdon ké~2i'i.! a l,afonai gyó[f!f"5zer~al.t-ár labo-
1 aft)J hondbau az e9é'3z, e/{Íi ro látható évi 8Z-ilk.'iéglet a 

hideg év.::zakhan, é . .;; a::. el!Jbbi ufa~~itrí.'-:ok é1t.eli-n/ben; 
i·es:d1'.,;ér1cl.· lí.éh.etű }„·il.:cr iilése L'r-!gctt! a uyeFS aetheJ 
egy:i-z-1._~1 i rnf1111yi~!·:ge~ '1;11-!y fi;.;.ztitd~ és -vizt,,leuitfs cz.f!l
júb6l rnuulába. r1~tr:rik, leyalábl, 10 J.·i!ó legyen. -~~a[/!JObb 

·inr:nnyist~11e/; /, r_·::r:h:sc J.-ii/(;nij,.:.; elú/.'(:~:zii_f.ffr.k uéll.-iil 'Íl1di 

(rJCtl 'i/U[f!f 1(( lii:::-!.l'.[!f'l}H. iffiJi;:-ift 

„Az ö~~.:c.-; uuut-t:-::.:.:fitoft /;;: rizf.1!c;1(t{1ff (U:th.o 111~n.y

"-/Jh~(g h'pÚ1 /rí.~a 1:11tJ f'of._l/fúhun t(r;t:.:Ies:..:.ék. f:,"nnél ugy 

a lr)!á.rló yiireb f1./rnrJc9ité~e uúnf a h111i1·ló c."l!i' lehii
t/::;r; ~'2aZ.1u/atlan fiyyrhntf, /;.[/·(lil „A hiiti;c . ..:.i} fchetf.IltJg 

hos.-;zu-. elég tág lr:[f.IJCn {~ iyen féi'r'~~ hideg i'iz. b[í.c.;/9es 
hoz:::!lf'ulJrí:-:a rí Ital f'(Jlylou /p(f, hiitilhcngt:i {)('}/ 1d/u,iyczvc i 
a /f'íf'ogr; erlr:t1y. 111ely a lepú1 ul11nr/(Í acf./tc/ j'elf'oyá
sdra .s:..ulyál, j(qbr! ltgf/<'il hiitvc 

„4-2on körf'ffhiiény~ lio9y az. actlir,:f' uern könn,lff!U 
tör/ir:t.it, iytn jól zúi &dd /!.rr~r1 f.•dén.ybr:n~ kidey, lche
t-iih:1 td.:í·1itilfr:~· helycu Űí {::lf''i:-:ll:·i iflrn1>J.··oíl!fSdga é::: 
f!Y?-dél,u11y'irfya. f'olyf!ill f1Í1ii(t:S:tafif, . 

.1L: rudlu»-nck ifin:'t:fíi a::·ono.-:sáyi 1nó1Jf~ja Ha. a 

l.·é,..;z.itu1ény a (enteu1liú·fl káv1'felrné11yck1u,f.· n1egfl-!el, 
alloor -a7 uefllf'r qyttiit.!11! jelc::?1efŰ i6'. 

11t.-l.·i11fr'Ucl a:: tlf/irf. f'r:t;j.o.;ul,11 /s {oi rpon.f-1 a, k6rül
úcliil 97· 0,. 0 aú.-:oluf rJ.cther tru t.a./u1dna!.· kr·l! /fnnh:: 
rt tiJIJ{JÍ r/:;;,::; filfl"[I i:iz (!', bo1 :-::-·tsz /.~ 1iu:lh:ki;scn a_z, 

(u.'f,/l(.'1 elődllitásakoi· /.·(!1efli·1'z(J' n1c!!fkfe1 u1r:uytf.1J(Jl (.fl1 
LÍZ r:!ií'irt l:u:ertsi ]H'óhdnal.··~ {((knlír~:.::-:::al .-,;;inrzet.t 

n·i;;·zcl, k{t. c::élja. van: p{{):'S::.Ör .~:::abad sa:vak khnufa„ 
i.(Íf\a. 'ln lyck a r-iz vörös s::htc:::.űdé:-:r: fiilyf-úu tünnek 

(:/ú l;S Nirl-:od . .;;zo; a 111/:q a:: aflh~1heu ffi;ú' t·1Z ú: 
bur.:-::::e'>Z- li111uta.irÍ'5f/ 

1 r1i~2 act/11.~r 14 1 r:;-;z tizet i:~ l ; /:::::. Vl2.- 3C rész 

ftefh' i f. -Cl.'SZ f'ef 
.Jfi1rd P//:nél(o.qca. a:· ar_f/i"T riz(elccvD J.-lpesf!lfjt: lttc~ 

·i11cscn ki:-;f!hh 111iut a 1)iZ-u(:/: acthr··; fi:{(){~VÚ. kripes.sf~ljf'~ 

n1úr a_z tyyj'orfrut. tir/'vgaf-u viz t'.~· (!./J:-;::::.:ofu.f aetli::·; 
, dzd:-:dít(fl a 11{zr/ttq nagyoliliodrf~dua!. kelü·111.: bcállluú 
/•,'z. uié] aholiol jefr:ul/f-t> által f'u!.Yiz/afili {.;;a J.„atouHi 

9yrJq,1p;;::r_c1 l.ii1l/f1; a. ri.z11(:L té, /o:tHf.i :-;_:utporor/á..,,át, 1;11., 1;i;ct 
lu1:;0itft'.1 f'oyafu (U-fhr:1 i cl ij,;r;ze,-d::u:.t. fí}w:s:-; tqy ti.:::1·d
nyi1 (' ff!<:;;j 

J;; n1elf!_,ft, rtll'.t{jtgyz(-ndJ Jnf.9: hogy l':.'i'it 1n6lNt 
!.~:; (;;zfJilrifr:l1Uu::: /úkok!.al ponfo . ..:.a.n e!lúfof.f: yradud!t 

hcn;rJer s.:z:ü/,.-.;('.9t~ /s 10 grarnnu1rí(. nr:nt kil'f'~t,bh <M"t/u; 

hrts:.n'(./{!..J1.rló 

]~z1.:nkiviil JJ..1?J'1í- szabad u1~11 /lj/yi;lrnen kivi'il lvryyni 
a:d. sc111: ltoylj savf-(J.i fahun a.'.!llu:1 lak-r1ruszpapir l'(.t csak 

akkor ; eagri/, ha. ((.Z' f/űhb ti::zcl ·111f~Y hdf ntdre8it.vt 

Aloe. 

Aloie. 

A liliomfölék családjához farlozó kiiíönfole 
aJo(~fajok ·leveléből készített kivonatszerii a11yag. 

J{ivii11(íl zUldes sötét ha1na, vag,y feketés, gyak
ran zöldes porral fodett, törékeny vagy szétuör
zsölhctő: a tör lapon szemcsés-kagyló:\ üvegféuyii, 
vCkou,y szilánkokban át]llt&zó, an1011)h, sa1 g:t 



öü 

vagy voros lmrna darnbokba,n fordul elő, melyek 
1negtör\1e sárga port adnak; kellemetlen szaga 
és igen keser ii ize van 

Az a)o(; hideg vízben csak részben oldódik, 
kétszeres n1enn.yiségü fórt ó vizzcl n1ajdne1n tiszt.a~ 
barna oldn.tot ad, mely azonban kíhiilésnél meg
zavarodik és gya.ntasierii rász ülepedik ]e. Tömén,y 
borszeszben L!•ljes('n tiszta oldat gyanünt oldódik 
mel,y, ha melegen késziilt is, kihiilés után nem 
za va1odik meg. 

Fo11ó aethcr aloe által gyöngén sárgáI~t fes
tődik, chlo1ofo11n s7.iutelen iuarad 

A Pilulae soiwntes alkatrészét képezi: 

Alumen. 

'l'ünsó 

Octaederes, szjntelcn, levegőn kev0ssó elpo1ló, 
édeses összehuzó izli k1istá.lyokat. k~pez 1 melJ•ek 
köriilbelül 10 rész hideg, 1ncleg 'izhen könn.yebben 
oldódnak és savanyn kémhatást mutatnak Hevi
tésnél el{)ször vizvesztés után fehér, szivacsos tö1neg 
mgrad vissza1 izzitásnálkénsa,v g()r.ök táYolodnak el 

Platiudróttal egy kevéssé világit/> láng szélé
hez tartva, ezt ibolya szinre festi .. 

A lnistályok vizes oldatának kénkönegviz 
áhnl nem szabad változást szenvedni, kalihydrat
tal kocsonyaszerü csapadék képződik benne, mely 
n fölös kém~zer ben oldódik Ezen olllatnak 111elc-

.·.1· ' 
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gitésnél sem ~zaOad am1noniakot fi~jleszteni és 
hozzáadott kónsavtól megzavarodni 

A Decoctum Sarsapa1illae, a Solutio ,..>\..lumini 
aeetici és a Solut.io mercu1ia1is corl'osiva alkatrésze. 

/Í fi111föld a.2ono:-:.!!-tÍf!a a fl,nf.i határo21;ányok Szc·· 

riuf. a l!aNln1drat. é.:; l.·énfirJUnonna.l s2·ernhen f<Mius'it.oft 

'ti~el!.cdt:.,c álta.J dlhr;fitJa.t.ik tntg. ./1 li-n1/öld-hydrat 
fi'i/b.~· l>úlilugb(!JI va1ó oldata !-ldóranunouiian hozz<i<rd<Í
·"ára njbú{ kivríliJ.„~ 1ur'1y i eacf:iá a lt.'éna1n1nou-iu,1n Jfl óbú
hoz ha0onl6an ki2'árja a horganysókkal való ft/C<;f_:réJé~t. 

.1L=:tn1 hat-ároz1Híu11, hogy á thns6 lri.~t.dlyoJ,'. a ~z.hi

i-tlf'n !ting· .sz:él/t ibolya, s~iniilt ftsfik és a:.z ali o/.datu 
lun~ii-1;.snél .seni frjlesztenek a.nnnu1n'.á/:ot: azon ki.iv!~feléscn 

a-lap-ul: hogy lcali thngÓ lu1.sz11dlt.r1ssél.: !l, e_z a-;nrr1vn

~6kkal ne legyen f&rt-/.lztc. 

.A klnldineyl(qp;-ldH1 a p{z'-Ci> ol{la-tban nthé.:\ e:x:íl 

ldmsza dltd /f'Cwphat6 fi'mek jelculétü zá;ja ki, 
klina.nununf1un rílta-1- az a./latlikus ohlal n-t za1;arta,-;sék 

1n~g; züld .~zinezűdlB: va..;; -nyoiua.fna!.~ jtle
1 

halfgat4-
lago.san 1;1-ey -ran e11ged,ve 

Ammonia. 

Jlmmonüih 

Ammonia pura liquida, Liquor ammonii 
caustici. 

'l'iszta, színtelen, maró, maradék nélkül elillanó 
S[\játszerii, átható, esiplís •zagu folyadék, ali kém 
hatással, 0 H6 fajsulylyal 



Ha. sósavat közclitünk hozzá1 fChé1, si.iri.i k1)~ 

döt képez: eczetsavva1 tnltelitve se1n kénköuegvi~ 
r::-em oxalsavas amn1on: légen:ysavval 1negsava.-· 
nyitva sern légenysa.vas baryurn, sem légenysava.s 
ezlist által n1eg ne zavar odjék 

A 1"genysavval tultclitett oldat, szárazra d
gőzölögh:~i. vc 1 inajdnem szintelen n1aradékot adjon, 
rnel,y er1'.ísebb hevités1e teljesen elillan 

A folyadéknak 100i0 a1nn1011iak ta.rta.ltnának 
kell lennie, 5 g1annn közö1nb(isitésére teliál leg~ 
alább 29.4 gramm alkalimetrikus folyadék s7.iik
sógeltessék. 

l\„ T;inimenlur11 a1nmoniatnm e~ a Linitnontúm 

sa.pona.to~cainphoraturn alkatrészét képezi 
F'r:nfi el/J'irrh;;ok ~;:1;1 i-Jd az aín:1nonirtk ft)lya~l/k '/l{: 

farta1rnazzon fi~1nck('fi ·1nf'lyck a:~ N".:::1-!;-:ft1x1s oldrdb(jl 

kéu./.·,:h1eg ·i:·iz dltal lccsapafnftl.·, nt .z.rrua.roo~j/f; 1neg 
o„ta-1.sai:a.'> aunnon rílta1~ ff'luit n1ész Itt'. lcgyrn houu:, 

a ff!,qe11y.'l>ru;ral 1negsa:lYlnyHoU oldat sun léytli,1/Sf!/:U~ 

ba.1 yu-rn sc1n lég(:il-!J-"ava:". c;;,üs.f úlf-a.f ·itt.ffj ne ~'fll (/..

/' or/jf:l~ a rn.i által J.lrnYl-li t:ldó,- 1:s i:yan va-1u1uk l·/
-:;rh 1;a, 

..:t~ou kövctehnlny, hogy a. h~qCiilJsa.r?ral tuUclitett 
oldat el,qDzlilfi·f-/snl:l h1ajdn'.·Jn s::.inf1.1f'n s.::.xfra: Jn-fc.1 rt

df:l.ot adjon: fcltdü:l~·::i, hoyy a:. a.ín1no11ia.1.- (olyadé/, 
·intnf leqye11 1.02·nl(Js. rn1yayol. tói, ·111el,11el clűúllit1í~riuál 

- a i;i/áyit6 yú;.; yyrí1 td.~u ulkubná1Y~I - fai tahr1a.::.. 

Ily a11_1/a9ok JU!ff!JObl1 'Jilenuyi;-;(qe clái u!ff.d-i/1 a.z elfJ/J(;i 

rnó1/on tdűállaotJ i;;:xíraz 'fl'l('-iff.'!1:1.. ml; {j,c.; vay1; lH_rriuís 

.„;:,iut: által. lly /:02·11uí~ anya~(/Ok 11(/0llut.i a /"';c;·cs!.·e·· 

1 

[ 

.1 

dcfn1i (Í.1 uha11 1 ( urhf'tll f'lbfú1'thJ..! 11a./c és e-z a1nínoni1r1'.;; 

gyógyszc;h.;zcti ha-;z11dlutára való tckiufrttcl rz1-ig !.·if()

gá~olhatóh"~ nliéJ f i~ csal.- az köveftltef:ik, hogy a 

~:;ára:- 111ara.dék nu~jrh1e;íi "Szi11telcn lr,gyen. 

Ammoniacum. 

Am1no11iak yyanla 

Gummiresina Ammoniacum 

.A. Pe1zsi(tban és a Araltó kö1ny·ekén fr'k\{) 
i)l1szta:-:ágokon tensészői az 01 u:yősök esaládjához 
ta1tuzó évelő növéuy, Daietna .A1nrno11iacun1 I)an 
szá1:tbói ina.gától kic;.;urgc\ a levegőn n1cgkenié--· 
nycdct.t gu1nmigyanta. nec1v 1nagános ,„agy eg,}"-
111ással ijss:zeta.patlt~ gö1nhölyded 1 ho: só„dió nagy
.„(tgu~ kivill fehé1es sú,tg<is va,g,y bA.1nás. ho1ná]y(1S 

yag,y zsi1 féuyi.i sze-mesékben jön fo1ga1on1 ha.. 1ne
l.yek a kagyl(Js törlapon tejf1~ln~1·ek vagy kisse 
ibol.yafehéiCHek~ opál~ze1 i.i külernmeL vékony szi
h'tnkokban áthí.tszók és 1neglehet(;s kcn1ényc~k) de 
a kt~z n1elegénöl 1n0gpuhnlHak; keserii.: ce:ip(ís é~ 
é1nclyitő izzel és sajátságos~ nem kclle1nC'S szag

gal hiruak. 
Viz:<el az ammollÜtkgyanta f,,hér fejebt ad, 

n1el,y natronlug hozzáadására sá1ga~ n~ajd ba,rna 

s?.int vesz ff'l 
Ch lo1 n1é$zolda ttal n~egne<l vesi t ve 11a1 anessáJ ga 

szini.i leH-zi -- az.onos~~gi próba, 



Ci,yógyszerészi használatra addig kell vízzel 
kezelni, a mig csak gummigyanta oi vad fel ; 
s a megszürt oldatok addig párologtatandók be, 
mig a kihült anyag törékeny nem lesz 

.i\z Empla.strun1 gum1ni-1csinosn1n alkat1észCT 

Ammonium chloratum. 

Chloram111oniwn. 

Fehér. szálasan ki istályos, fellcngilés által 
Il}.,.Cit anyag; ez kétszeres menny1segu for1ó 
vízben fololdatik, az ammoniakkal vegyített 
szíhct több napig levegő behatása melJett 
állni hagyatik, ujból filtráltutik és az oldat 
gyakori keverés melletti elgőzöltctésc által 
mint fehér, kristályos p01 lesz elöállitva, 
111cly hideg vízben könnyen~ n1clcg vizbcn n1ég 
könnyebben tisztáu oldódik és hevitésnél tel·· 
jescn föllengiil 

A vizes! közön1bös ké1nhatásu, szagtalan oldat 
marólug hozzáadására, kfilönösen inelegitve a1n1no·· 
niakot fejles;:t és légenysavas ezüst hozzáa<lására 
feh(n) snjt.szcrii, an1rnonía.Rba.n oldható cEapadé
kot ad 

A vizes oldatnak (1 : 20) nem szaha.d sem kén
köneg viz: sc1n légcn,ysavas haryum~ .sem higitott 
kénsav behatása fol,ytán változást szenvedni és 
eósa.vval megsavan,yitva„ vasehlorid á.}ta.l vör<ísiie 
szine7.ődnic l{óna1n1noniun1n1a] lle1n szabad fekete 
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csaprulékHak, haucm legfölebb sötétzöld szinczet-

11ck Jét1eiönnl 
1 gra1nn1 só, kevés légen,ysa,vval n1egnedve-· 

sitve és vizfiirdön inegszá1 itva fehé1 maradékot 
adjou'. mel,y gyenge izzitáskor Ezinváltozás nél
küL teljesen föllengüljön 

A 1.atona.i 9y6:1~/s::l'1 l.öuyv oly /,ci tsli.cdchui ú111t 

kir:án. 1ncly ((. (ölleuyif/::; 1át1urt6 .feleit lun·dja n1a9án~ 
111i1xl (;: a:: 1u;1;111_-·rez-<'ff l.·fisdff!yo~ salutiaknál .-..:o/-,,kr1/ 

f,:-..:.::f!Íf1b„ /{i'ifi_;nij~;n a :-;z./p ff,h/r, rítttl.~.::!): kPrn/;101 (s 

~;:tf1·r1-:: .. krh;trílyos ~::n ke::r'f/i fiilneqcJ, fft:o>rn1 J.-iciil 1'.:yi._/, 

111,1fJ11utit 1nutat/rfl· az· idfgen rfnyrt-gol.ua.k. 

J.lihct u f'útlcnyilé'::/, u{jdu nyert- sahnif!A uehezr11 
fiirhetií jlOí rrí: <! h·rdonrti gyóyys:::-c1!.-iiny1) a /,'('lf!Skf

dchni rfru tú~_-::fift(srf1_:a! össiel.iilfr·-té,.;;hen. annalc _11orala-ku 
1í/luputába raló dt-m~tcfli'f'. a 1.·övf'fkr:ző c!ö1'rá.st adju · 

A l.Tif:tdlyo:-; túrll('g·nek dntv<Ín /cfapr-iiot.t d(trabjai 

k/t~zei f'!:' ·1nc1111yh:.é{1ü fo1 r,; rfzbcn jfJuldatnak, JH!J' ,;,...,_ 

·ind~ íll(f'hani!.."US tis.2·trítJaúsc(qokü;/ dtsziirés rílta.l 111eg

t-is.::tilv<t., oly riszo1tyok /,·ijz:é ltuzafnulr .. rne!yben a. uts 
/, iválaszfdsa. a hpelth11;ösef1h("J1 türt(uil.- l~Z- a $ct1tniaf.·. 

ón11 ·1nint rn:ydul vegyület. fordlfl tlii s Ciiuk o:e-yd 
·vpgyyr! 1,1.íltuzús után r~..:.a1;ódik le, a u~i annnonia./,· 
hoz-::áadása /;.; az oldatnak több 1ut1li sz·a.ba1l fevegú'11 

rflh{~á-vu! le.c.:z. ellí'vr~ „A kivált tYJ.Bo;r:yd 1r:fi.lt.1·fl/ása. 
után a.z oldat vi."J../iiidtln. be lesz í!J'ztt é'::/, ~zorgos l:o;e

ff~ utdn- lús.:r(rif.ra 11z igy nyl1l h1i.-;ldfyus J-'Oí a 

ff:nntdzolt tu./r~fdon.okka.l kell hogy bújon. 
Jloyy a. vizr,s1 kii::lhnböP. kffrnha.t.rf,u o!da.f. kali tagy 

natronlug hoz:xíadásríra, l..:ülöni).~·r'n (chnclf'gifé~nél, 



ff'líUYiOttJa.\'ot j"cjlc-;zt éR lt'.(JC'ii,IJS(l.IJ(lS f-Z/isf Ü'{ f /(} ÚS1 

j'ehér, a1n1nr_ndakba.n künn.ytn oldhaló csa11ailékot ad, 
(J.Z-O-no.'lsági p,róba gyanánt. s2ufgríl 

A ké1o:zibn/uy t.ii;;z:fff.'5áf!a- nuír a.:on köi'ctr·hnény d!tal 

-(,.:; hcf;::, jclez-ve1 hoyy az: ti<;:Zi-a: vi::f:li o/.datot oJ(jon éB 

hc1_:itisnil ffdolrad((s nélk1il, f.elje-;cn. f'iíllu1gü~jön. 

Jfegkicá11ta.tik czcnl ir1il~ huyp ne ta.rf.a/Jnazzon kén-: 
l.·öucgriz ú/ta! fct'.jt!pódó /f~1n{:kct. Lénsa·pn:; (_;~ szén
~f!V!!~ ~~)krtl és hrn yuu-1 t:1'gyiilelfkcf. (k/n::ru;prdba;, 

u1cly utóh'-iial.· néha a lcrcs.!.:r;:rlchni d111-11an elOfúrduJnal.-
,11.:: l~jabb r-1úríllitú~i nnhl folytrín _a :i·af.inini.:. k(:Jl.

cyant /'; fai fa.!n;a::.hu.t.: 1ue!;tpH1~ 1né[! n.1101nol.:banjch:n
l(f.e is u !!-Ósav1.:al rru:g.sru.·anyitott oldatban rrN;chlúl i<l 
ho:t:zúaddsa uf1hz hrá/1r) vf.it'ö"s o:;z.iur:J)d(.~ által /.er;;z 
1.· itn 11 f a.{}ta-trí. 

. iÍ ra'f! t8(-l.éfy n.yornaJ rtz. rí/fal ra.nnaJ ;negengt:dl't\ 
lio!Jy a thlora:rn1'noniu.n1 oldata kéna.1nínonitn1l'n1.al l1rí-r 

f>iJ'tétzöld .sz:ini?1H~ vríiha.!.~ dt ftkete C8apa.dék /('.{re 

non jölu'f 

Azon. /,övcte!ri"5 rr.:gre, hogy iil'Ji1 nagyon C8ckély, 
h!:r;alább 1 granuu 111c;1.n1p'.';;/gfi chlorannnuniu.1n~ lé,qeny·· 
savval UU'[/ll('dl't.'lif1it, a u·i2fürdő11 törü5n/J /;(_'~zríriüísnál 

i'i:;:::la f'chlr 1na"r.:,d(:J.·ot adjrrn, ;ncly g!Jf'ngr~ 1'.2:::itá.-;11dt 

,:~ .s:::iutr:lcn 1naradjou, fi nu~q ff:ljescn tl nen; illan, 
azt l ii:á1da. ho_qy a -;ahniak an·(lin és !.·ritrúny kt~;;z.it-

7;1ln.1J1:l.töl ?1itnl lcqycn. 

07 

Amygdalae am:;,rae. 

Keserü 111 (Lndola. 

l\ 1ózsafélékhcz tart.ozö„ a közt?ptengc1-i 1eg10-

ban honos, a közönséges, nálu11k tenyésztett inando
lafa egy külön válfajúnak gyümölcs rnagLele 
(:\.rn.)'gdalus communis L. var. amata T....1 ·.1 

Gyakran csak kisebb, dc kii önben az édes 
ma1~dola alakjá\'al bjró.: igen kcserii izi.i

1 
vir.zel 

eldö1·zs(il\'C rögtön keserti manrlo]a olaj szagot 
terjpsztő n1agok 

~i\z „.\qna .A1n;ygdalarnn1 a.:n:iraruin elé)állitásúra 
szolgál 

Amygdalae dulces . 
' E'des mandala. 

A ma.gfehér nélküli, tojás alakn, rövid hegyii_ 
a csncs alatt foliilctes köldfüdwl, az alapon egy 
nagy, tányér alukn beh01pad:iHsal biró mandola 
magok (az aln,ygdaJus corr1munis J_J,) egj' bőrsze1ii„ 
ho~sz1ostokkal ell:.i.tot,t.., ba1ázdásan csikolt, kissé 
porosan énles, fahéjbarna héjból és két laposan 
convcx, fehé1i olajo:;a.n l1usos

1 
kHnn,yen szétváló 

~ziklc,élből éH egyenes, rö,:id gyököcf!kébú] 
állanak 

Enyhe olnjosi édeses izüli: van. vizY-e1 s:t.ét· 
döizsölve fehér, kellemes olajos, édescs izii fojct 
keletkezik, k<>se1ii n1andolasze1ü ,·ag~y ~tvas iz 



üS 

és Rzagtól n1eutcn. .....\ keicskedeln1i á1 u ban tehát 
nen1 szabad keserü vag,y a.vas mandolának lenni. 

Az E1uulsió amygUalina. cl(íállitá.sára szolgál 

Amylum tritici. 

J ) , ' 't" >UZll1te111 en !fl o. 

A füne1nii.ekliez tarto7.ó bnza. -· rrriticu1n vul

gare J_J - 1nagjaiból f;.} Útszeriileg kés;1,itett 
ken1ényit1J li.szt a keresk'edésben szahéi]ytalan, 
finorn fén.}telen fehéI: szag \'s iz nélküli,, hideg 
viz és boi sze:;:zben oldhatian po1 rü s7.éio1nló 
darabokban fordul elő \!izzel fiilkcvet\'e niik
loskop alatt ré~zlien igen -kís gol,yó, részben 
IJagyobb lemez vag,y vesealaku szetncsékbf;J lát~· 

szik lisszetéve, rnelyek ki>zii-1 eg,ycsek központi 
maggal ''ag.y csillag a.laku hasadékkal és kUz
pontköriili 1étegzéídésscl vannak ellátva 

Az ~~nen1a am,yJatutn kéFzit.é~~r e szolgál.. 
f,""-::cn haüí1 ozrány aüipjrtn a l.alonrú yyógyszc1 ki'Juyc 

úu::o.Ju:1íu:nyit/H l:irán, rr1tly ff lnngonyahcn1/nyitót!il 
az áltri/ J.·iih'Jn1!Jö::ik, IHJ[f!J utóbbi flno11uo1 BZP·1nc.')ÚZtlt„ 

iJs~zr:uyonuY1 csik(ll''(JÓ, 1nT11 ir.·(fc~cn. .-;~1glalrn1~ ft:1lfjlű 

{Chér ~ rc11dr8r-1t .1.:rírurísfirf jdts:.:ó JHn't /,·l]H'!, 

./t lnu·ytJ1l]lr!ktJnén11:1</ l··h·. gihnhöfyd1'd sZf,"/Jl! sék rncl

/ftt HH'glehct[i'„ urtg,r;oh at .f::; lai ta!~uuz, t·zck tofá8 vagy 

r:llip."oid- ragy kayyl6alnkuak és /;is~ le[!inkdhb /,iJz-
1>011!011 J.;fl.:fili 1nayot (s ÍIJPn hatrl.ro::otf.

1 
s.z.r!hrílylalen 

e„rc-cnt; ikas 'i étcgzCdé~t. u11tfatna.h·. 

Antipyrinum. 

Antipy1 i11 

FchéI.: kristál,yos po1 vag;y k1jstá.lyos zsirfé.1ivii 
lemezkék, a.li.g észrevehet.(í szaggal. és g,)'eng'rn 
kesern3•és Ízzel; vi:lhCtJ. bo1e.zesz és ehlorof011n

ban igen kö1u1ye1L aetherben sokkal nehezebben 
oldódik, közö1nbf_i:;;i kérr1hatásu. 113{1-nál olvad éR 
platinlemezen hevitve, marnih ánv nélkül elé~ .; '° 

A vizes oldat egy "'"PP vasehlorid oldattal 
vegyitvc, erős \'ÖIÖs szint vesz feL melv nehánv 
csepp tö1nény kt~nSU\' \7 al sá.rgá.sba me&); út . 

T:Iigitott vizes oldat.1 higitott kénsa~~val n1eg-· 
Ea van.)ritott légen,ysa vas ká}ioldattal keverve„ 
kékes zilld szinü lesz 

..-iz olva.drf~i pont {:; rnlg inkdbh a-z anti11yrin l:i."rl 
lir,dr':.~(; vrM;r:hlort:d ls utúlar1 kót':XfV ho:_·::.ríar/d...;d1·u. ~zinf„ 

U,f!/-1 l~qenys/nJ1xrf .'1::."f:Jiill(n urlut a:::ono~sdyi jrr(;hrí1, 
1 clwiók fii 

L(~(/fil!f"av ho:::::úarl risd1 a. a::, (Jidipyr in h-igltott '1/i::.u' 

o'dalrt ftr!l.·f'~·„::ülr/ "ziu1f lt~::: lii;n/nyrhh oldatbúl ::.ii/d 
i . .,;oniltoso·anlipyrin lu i::drf1yol.· rúln(.tk J.·i. ]';':::{'11 /,-/-;n{/,-:: 
nttn igen /1 zé/, rn.y 

.A ·1xl.'>fhlorirl:f,/;1..-:;rn)k41nlés ((.nnyiú(n1 8::.tre1H:I n1hlf 

1 i~ztasági ]Jróha, rt -1i1tnnyifJtn álto1a. 1. iilönf"ált: s_;::c1 vr„c.: 
a.Hyagok: j('h:nléte /, i::rh·ható így a carbolsarna.!. n 
txt~thlo1 id dfta./ oko~xlfl !tél· .~zine kéusa.v hozzáadásd-, a 
bo.1 urí.~· sdrgdvá: a :;u!ir·.11/sav -i!Jol:ifaszine ~z.intclenné, 
a- l:aif'in. barna ,,:;;;;ine biborviJ; ü.ssd ~JrÍl/ú2·ik 1ilás fc!P 

----------------------- -~"""------------------------------
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a. Zé-:2it1n/ny ti<?:tuság1ínak rtz. hr19y ftlrc'.í' {:; ~::r!gtalrn1.. 

'J.::.intefcn és közii111biJ~ l,·fu1ha.tdsu olrluhd ar/ i.~ n1ro arl

rríny néllíi1t ('/fg 

A pomorphinum hydrochloricum. 

SÓ88avas !lpomorphin 

l{1istálvos, szú1az, S?.iirkés fehér~ viz és bor
szeszben ;;ldl~atói aethe1 és ehlo1ofo1·~nhan n1ajd 
nen1 oldh:itla.n po1 „ 111ely platinlc1nezen he\' itYc: 
sajátszerii (pézsIEa) szag fejlesztés(~ rnPllett. 
n1a1adék nélkül eJég 

.A száraz por, ugyszinte \'izes oldala légenysav 
hozzá.adására ''él pi1 o~ szinüvé vú1ik 

.'1.z apomorphin frissen kés7.Ített vizt'S oldat-a 
lnnjdne1n szint,cl<~n és kö~~ö1nhi_is ké1nhatásu, rne
lcgité:;nlq és hosszas áll:: s után zöld lesz és nli 

. kémhatásnvá válik Vaschlo1id amethystibolya, 
kál ilug há11i:is fekete szini e festi 

F(~n.yt(íl védett szú1 az, jól zárható edényben 

őrzendő. 

.:L:: ((prnno1 phin ( l6y/s{n/í f1j!Udő $rljúf~((gos., jJ(::;.;-· 

nu(i rr tin!Ck(;__f{'fÜ' s:..•lg~ NYIJ":infP Ll]nnyit boJiilékony-

~ága. /f,ccg(!u, ínt.'y 11.!f?f (( pu1 'iJliut r/. t:izr:s o{rlat. 

nu~r12:öldiilé~éT1tll- jt/(nfktz:U. a /1:vcny~av ho.z.:::rfrulá-
!)úra. ff:I lé1Ji) ·1 Óí v!jrü:-: o:;:_.i1u::(Jd.'.>." a vi:te.s oldalnak 

ra~chlorir/ ltu::;:;·firtddxríra /'rllé11ii' U'lncthyst ibolya 

tekint hetük. 
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,4_ l.és::itutlN{f h:hci<~·· ti"-:::li."!.~<Í.'/ána!.· lüi:ttcfrn!nyc er1g 

:::>2'01 it/;o_zik. hügy a..z ~::ára-z:: ~·ziir/.;{s f'ehé1 1-i~r,1,t;en é.~ 

uz~·tjr/u('iU .<;:;·infr:lcn, l>D::.ö1ribó::: kénd1afi.Í.i>'1.1. ·ri:es n!datot 
a.djon 

' 
.A s:..ildrrl apc1inorpl1.ini dt 1111_:j7 in/.:tU;b vizes o/tlata_ 

brn11lrísnaL ran /,'.ltérc: 1nety ::.üld l'/iz.i1U'•:.cdé-;.::;r1 dru.1ja 
<1 tnagrít. Xúld8:inü por :.:i!!d ·ri:c~ uldatot ad1 1i1f/y 

ali /.i1lhatúsu, il,r; oldat gyóyyf'.;:é/ol.; a nHit" n<'fn /vn:„;
if'(/ hah; 

Ehliú'l kiit;cfke;;ff._·: hoyy rh·e.~· oldato!.~ 1nindtg s,:/'i4·q!g 
,-;z(; int (ri-;;<>f:í1 kr:s.:.:itte"-!:'f'i/(k .'< ·tlfffJ..!J H1cnn.1;i~·/yii apo

'lilUI 1ilu:n kész-/tfbr ll n''. fru tu.'>sél.:. 

Só.'>rrvi:al qyU"uydn li1t_q.~·at(t1r11dott. -vi~·c'J o!da.toL ,ju&l.11.tli 
r)ff!.ífludúk (s a /ll{'f!2iildiil! só cldtno/(Jíuonal 1·dzvu, 

gyo/'8s;;1i11t;:;/~-: ú,;- uug.~;:,rÍi'iffÍ,-; utdn ·i~;n(! h{f~:.11d/hrtlúcú 
tclktU 

Aqua Amygdalarum amararum . 

líe8e1 ii 111andulauiz 

,:'_fyolczszúz 9ran11n 

keseri\ mandala 
öeszctö1 etlk és ÍR1nételt. hiprése1é:.;sel 
j:itól rncgszabadittatik .A. porrá ti.i1t 

halr.·.z:cJ ,'JJ a.1níi1 

vízzel 

800 

zs;ros ola-· 
lepény 

GOOO 

l\C\'Cien11(í és 12 órai á.ll:'ts 11{:'1.n di:··eet gőzzel 
lepárnlandó a m1g 

tZf!I .ff'l'U/l11fi 1 OOO 
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vag,y annyi n1cnt á.t a felfogó edé:n,ybe, hogy a 
lepá1olt anyag 1000 része l rész kéksavat tar
talnutzzon 

10 gia.mn1 kese1ii Tnandola.viz. 90 grannn lepá
rolt vizzel higittatik, ö csepp kálilug és csekély 
natrimnchlori<ldal kevcrt<'tik és ekkor folvtonos 
keve1és ni ellett addig lesz tized nor1nal ·~ezüst 
oldat hozzáadva~ 1nig ina.1 adandó fehér zava10·· 
dás keletkezett Az c~hhcz :;ziikségc.s tized no1mal 
eziist, oldat 111e1:nyiségének legalább 1 8 gran1mot 
kell kil,cnnie. 

A kesc1 ii mandolaviz kis, jól zá1ódó edények
ben sötét hii vös helyen tartandó 

l~yyó1'11a11yzrj/ag fegUiúh 1~jabb gyó,qysz.erl. öntrvrel éH 
a:: os2-lráf, gyógy:<.2rrk611yv 1'"1 l. khtdásáva-l és t.P!.-in
fr·'ftel rt. i'i.:.r-dn; '/"( rul~·:-r:r rt1 való kéuytlrne.~ebb s:z-á-nl'i

trfsta: a ka~onai fJf!rl,qys::erf,·ünytJ is a.zl kivá"i1ja.: hogy 
a. kr~'(-·1·1( uutndolaviz kéksav üti talnut _! pro 111,ille 
lcgyl'Jl. 

A f'enti elű(U/it1l~i 1da~itá~ f.:::erint. 1 kiloyrunun 
lces1;rii n1a.nduld/Ji){. 125 ce11tlg1 aunn kéksav nyerendő' 

,./z előirrf.-;ba.n f"rnlitelt 1ne11nyi~~qi n1e9hat-árüzd,'{ 
O:i' 1 a ·1;rni á/lafn·b.:a.1 hogy a !.:ékwt.t' oldrt-fban~ nu:ly cr űs 

ali hatú-=(q !.·a.fi lug_qal é~ csekély 1ncnn.yis/gü r11.fo1 ~ 

natriunnnal 'lia.n 'lir:tl!til-l:e, a h~r;cny"!.avas ezii'it c71lor
f.::iist által oko.:.ott 1iUtradandó Z{f.VUl'Odá~f- csal.: akf..01 

olo:::, ha rzz ('fjé~::. cyaufatlalon1 cyanczüsf„cyanka1i-
1u11ba 1urítf. dt 

1 t~gyenért-ek léyr'nysrnxt~ ezihd cnnll(ogva 2 egyen~ 

érti;?.~ kéltsar,1l<rl< felel 1ney 

Aqua Calcis. 

.Heswiz. 

Száz yi annn 

frissen égetett mész 
ag,yagedén,r•beu 

11égy:szá.z 91·an1rn 
vizzel 

100 

400 

lesz megfecskendczve }'[iut{u1 igy inegoJtatotL 
keverés mellett 

ötezer yr(_Mn1n 5000 
viz 

lesz hozzáöntv(~. Eg,y pár úra mul vn, a fClüJ 
levő folyadék a feneken levő üledékről leöntemlii 
és utóbbi 

ötezer gra1iun 

lepárolt vizzel 
keve1endő. 

üOOO 

Ezen keverék jól zárt iivcgben g:yakoribh 
fclzárás mellett tartandó Haszn<ilatkor a tiszta 
folyadékot kell leönteni, szükség esetén szfü
léz11i. 

1\. inészviz szintelen1 tiszta. erfis ali ké1n·· 
ha,t.ásu lcg,ycn és fözésnel n1eg;.avarodjon 

.A. jf:lr:n. /.:{>:z/tési afasilds a J.·a-fonai y,11óyysz.erki..inyc 

eltibl;i kiadú.<:.aiban kiadot.fr1klól f(flry abban /;ülünd;ii~ 
zi!.·J h.opy a 1nés;:; olt.á . ..;;ához 11eu1 f:qyenlű~ ha.ru:1H a 

néyys:.:r•; cs ti':::;Ytfnnyi.c.;(q ha.-:.;:núltalil.:, a_:;.: elsü· fcliii1tr:-: 
50-szci·r-.;.; 111c1111.yis/yii !. iizDns(qe>: rl:.:2el e.-::·!. ü2:iJllcf.il. r:~ 
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H1.iutdn (:Z fijbb Úi a. lefúlyd.::.a. ldd11 lr:ö1u'etett, a ·1uriso

dik f(-:lij11tis 50-·.'liZ.f'iCS ·1nt:unyi,'i(:!f17 Ü]HÍrolt vizzel tih'flnik 

Fri.-;."en /rretctt 111.l::.;zd<u·abokual.- 4-6-'f;Zúros ·l'i:::-

1;u';VL.lfi8i,(f9cl történt C,(/!f8Z('.1 i lc1i;dése által eyyenleh'~ 

(eh~'.; JH:11tl 11-yfrünl,, tir<·lyet könnyen {s !'ff.l/euleil'8(Jl. 

lt>ht! n(!gyobú t:i::'íl/f'./1)1.lJiségel..-lu'z "V{~gyiteni . 
..-1 H1.{;;~pr:p t:I~(; f'elünl.l:J.e rendesen 'i_:álto:::ó 'lneuuyi

~/gü Úrt~iso.<.: sókat hu frt//J1a:·, nu:l;1Jel vagy 11idr tc. tnr~~z
/;Ü/;'. n 'ltl(f-1 rat1na.~· i:agy ho.z.zát<qJrulf ha1nu1·/s;;(1_~.-:kt!ktf.íl 

szdrnuc:.uak l,"::l1 t ez, 1i1ihelyt az: ;'i/ed/ktűl t-;':;zfán 

f'ÍP1í/t é,>:. dr:tuntáll1a:f-ó - a nú pd1 t}ra le(olyá.'ia uhfn 
le,-;~: h1u'f8/ges - ~)üntetik. 

J-,,h:l<Oi' le~:: hoz.::;áöntte az 50-.-;zcr(~::; ·1ncnny1'.~<~qii

/('pÚrolJ. 1:iz~ a 1.·tre;·{k üvtgbe fe;:;z hfl.yezi:e, jól bc(lu
.'!a.s.zu!i:a is 9yakrabbi (elJ áz(i~sal le.~;; ldfarf-t'a. 1lfiVf;l 
f'!JY i/:-;z ·n1l~.::éley -75°-1-u(l 750 i fSz-· ri::hen oldódik, 
100 grannn olt-oU rnész a. l/gköi i ~zJH8-ll-D Vcluzfrí.sútól 
)ól 1ncqü1 izrt, a ftlöut-ls ti:t:szeri 1ílf:gz~/if.<Ísdra ch~g,w:r;c~. 

_,.f keDc1·é!.et, hogy ndndig tf:titett Jíl(:.szri'.z dlljon rtn
delkez(:p.rc, ·idűnkúlf f'el krdl 1 dzni 

jJJé~d<'[J.IJZendő rr1l9 a. fiilzf-a::;áy k<JDcfc/(séhez-, hogy a 
1n/sz1.~iz: tiszta„ Rzinte!en, (SJ"ŐS(~n. ali- ·VCfJ.ljltatdsa leg!Jtn 
/s f'ő::./s;u.;l 111.rgzararodjé!.·, tovdbú((, hogy a n1Jsz- o!df! .. 
kouy.~drff" a hÖ1nlí·,,lk e1nell·r,df: .... /-vrd teteuifseu alább 
szri// 100 'l(:~z fr'/if.el.f. nu~~zriz lrJo-ncf/ 0· 138 réxz 

nu:~zo.:r:yrlot- fatta.lrnaz
1 

ndg elletilH'U. 100 rf:,'>z ffurd"f:.hau 
h~r/.) n1/s.:::ciz csal.: 0· 077~td 

.1! fV:z{c;·u/l- 1ncgza„t„a1·odó -rné.~z1_}iznf·k i~n-nélfo91'(t csak 
esekélyl!ftl ktll t.libbr:t f-cn taltna_znia O· 07'i 0/ 0 nlé.-;z •. 

/lcgnél és a zararodds fóJ.,á-ból l<Üi iilb1diil lehetsége8 

J 
1 
1 
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ir.-sz 1ilf!Jhaidro.?ili1 hoyy (t.2: rJ. tefit{ú jl(!i1tfál h(1:olaúD 

LtUJy ahhoz fi'ijzth'1Jb úll-r:? 
/J n1ész fa.; f-a.lu1ár1z. a leyjobb ff!i;;{ár10.:;itást a.z 

alJ,-aliuud1ii.'a1> pi()b11 11.f~Jrf 

100 (/l"(iUIJFI l'."'1°-íufl f(·/.ifrlf 1n/iizrfr: 133 ínill1~(fi a111111 

·ur/.:-·:1u.rlrrlonuual 1.ü.~:örnhij,-.;if/~re -fí'.rí qraunu al/,ah

'/ilelri!.u~ oldatot l./rr{n 

Aqua carbonica efFervescens. 

/izóclct,viz 

N;yo1nás által tiszta, mosott szt'.nsavval telitett, 
tiszta ivó viz 

Aqua destillata. 

Lepárolt viz 

Tiszt.a, kiizi5nséges víz, a gondosan 1negtisztitott 
késziilékben lepá1 landó, az eleinte lefolyó tizei1-
kettedri!sz elöntendö, a többi összegyiijtendő addig, 
a, mig tn-integy há101n1Ieg,yed 1észe az összes 
1epárolásrn szánt folyadéknak a készüléken át 
nen1 1nent. 

„!\. pá1 lat 20 g1an11njának nem szabad clgőzii· 

léi,i;tetésnél 1na1 adékot hagyni és kénk(inegvizzr.] 
szintngy n1int. higan.yr.hlo1id: légen.ysavas baryn1n 
é~ oxalsavas a1n1noniakka.l veg,yitvei vúltozást. 
szenvedni 

-------~--~e~~~~---------~---=-'--':;,,.,. _______________________ _ 
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100 gramn1 lepárolt viznck ö gram1n bigitot.t 
kénsavval és 15 csepp feln1angánsavas ka.1iu1n 
oldattal (1 : 100) clegyitvc és 100°-ia hevitvc, 
határozott veres szint kell kapnia és egynegyed 
Ora hosszant e szint 1ut~gtarta.nia, 

Joyo;;nak rnutatkozik a leprh-ol! Di.:: li~zl-/'i,~il9a tekin
lrt./lH'Jl. 11-agyolib i.rJl;úlj(·kf'i f.áTtias::fani, üihd az f'~hli9 

szuhrísball rolt. 
.\'f,,n sza.!Hul e1uu:Zfu;1t:a l'.rJY /.is.s(; uagyohh tu1:11nyi

s1'.gben „_ 20, grauun- - r:lz;úrolo!ff,(tf.ra, '!IJaJ'a.di'./.·ot 

hayynia1 a u1.ir>:l dlt-a-ldba.11 11e·1n ilüi anyayok jel-i'nlide 
-can i,iz-árta, /(/iliíniJsen kizárandók azonban l:é1il.·önPg
DizZ-{'1 a 1u:h/:: f('.1ne!.· UfJOJnai_1 kü/üuii~cn ólorn, 1 /z_) 

ón /s hor_qa.ny; higanychlorúldal a'/11·1noni-ak nyo-· 
111(1.-i, t..;ziisf. é:-; ha1 y11112- nitraffal: chlor tf.',(/_l/Ülefek r!,.., 

k6n.-:ara .. ~ <l.Ók, r(qii.l o,ralsa.i:aF: a1nu1unir:rl,'ial a. 'ií'i/s::; 

jrden/t;lr' 
A fl:frnangdnf:ara„;; kaliurfin1a.l e~z!.:()2:ö{t pró1JáJtúl 

a 1 edul;,úfó a.nyu.,qokl._.u./ kíilünÖ'$('1/ 1;;;r:1 re;; a.1iyayo!.· /...; 
Ü~f/CnysaFva! való fertőzés 1nu.fathaf-Ú l·i ·ilh:ftf: ker iil
hetű el 

Kif'ogils!.<1..la11. 1n.1'.11űségii lc1;úro/f. i.:-i:: clűrlllü1;:->d11ál 

·nen1 fogunk azon l.:öi:tt.(dé~ te(je.'fiitúsf!t.:el üu:gcléqed-ni, 
hoyy a.z első tiz·cnktttcdct clön~jük, ha11c1n. az· c!Hbhi 
clői-rrls6l ~:::.erinf. azon idfipoHfot kc/'cssiik ki a f1:lsotolf. 
k/1ulésc!.- segl:ly1:vel, H·1időn a h7Hf roll. Piz: a /,; ciÍ rd 
t-iszf.a.wlgúun (ol:tfil.: 1-i! 

Ila lepá!'o!t l?iz: elűállitá . ..;1i/uJ::. csal.: rogszahfJ nu'.uű

Sí~IJÜ l.:ut.-i:i::: <ill ·1·end(~lke2és1·e, cztifil'ányos h,sz· a::I 
c!/Jszijr uzé.-:ztiz, az11fdu fi'fi1.-:ó oldat. é~ t't~g; e fclnuzuy<fn-

1 
l 

l 

í 

1 

S(U1(L'i kaii hozz.da.dd i>Ó-tal -i { I ([/.:0;11/ a-l!.·ef r i;~ze ~-t/il, l ~qc 11.y

:-><uxu~ -~ól.tói rh: szertc8 a.n.yayokt(;/ 1neyszabaditan·i, a 

uu:gti8ztult /Olyadff/-.:ot nz üfedél.·1 ől ltönt-eni és ugy 
l1:11rfrlrísnal.:· a!rírcf-ni 

Araroba depurata. 

Olu'ysw·obúw.1n 

Tisztitott araroba. Chrysarobin. 

J(1istá.l,yos. könn_yü~ a1an,ysá1g·a: szag és iztelen 
por, a nyers ararobából forró benzol által tiszti
tás által n,ycf'\'C, n1ely ~zéjjel dörzsölhető~ tnajdw 
ne1n f'iilde:-:i~ :::á.1gá.;iba.r11a. egész oekc1sárga. szinii 
anyag~ rnel,y a.z Andi1a. A.raroha Aquiar ncvii: a 
papilionaceak (lcgntnino:~ne) -családjába ta1tozó, 
a brazíliai Rahia. ta.rton1ányba11 gyakran el(ífol
cluló fa iüegeiben találtatik 

Hcvitésnél megolvad és maradék nélkül eli:g 
.Forró vízzel Cissze1 áz:va, ] esziirlezés után ~á.r gús 
folyadék jün létre) tnel,y közörnbös ké1nhatásu és 
vaschlorid által nen1 szinezcdik n1eg; an1111onia.k 
hozzáadására. vörös, tihnén,y kérisa:vval vörös ba111a 
~zinczö<lés jG ie;:.re; kalilug csercsznyepi1os ollla
tot létesit, mely vízzel való f'elhigitás után zöld 
fluornscentiút. mntat 

Fo11ó tötnén,y borszeszben legnagyobb 1észt 
a1any sá1ga szinnel oldódik fel 

.. 4 uy<:rs a.rarobdóól, az 11.yynecezetf yru111orhól f{n J'Ó 

benzollal ta.ló kit(JJ1rÍti u.tdn egy tis::ldblJ készif-'lllf11y 

G* 
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U}!Ci liet(.;1 il1rly ha~o;i{r;f./J!:·11 JH'fN l/p('::. egyn~·~nü, ti..;;zta 

/.'rqyi r7ii,l!f!fJ'd-i haut'in tyy j-'óképcn (_11rysophrn1s11r /s 
cin ~1,:,a.1 ü11iiibr;l df/,,; rrqip'il/h }~'::-á!lrt.l ·IJ(UI a 9yá,qy.~zrr
l6n1;rhr ft'ltrl{ r-/ur_re.t./~· iyazo{ra. 

Argentum nitricum fusum. 

Ofra,sdoll l/gen 7;sa vns e:::ii i;f 

Lapis infernalis. Pokolkő 

JiJzer prauun 
színeziist 

a sr.ükséges n1ennyisf>gü 

1000 

köl' iUbtlÜl (_~zeröfs::áz gr 1 ?JOO 
légenysa vban, 

mely előbb egyculií mennyiségü lep,\i olt Yizzcl 
liigittatott, fcloldatik A filtrált. oldat kristályo· 
sodásig e1páro1ogtatandó, a. krir:;tál,yok megszári
tauclúk~ gyenge tüzn\)l 1negol vasztandók s a. mP.g
olvadt anyag gondosan tiszt.itott~ kiSimitott (pói"i
rozott) es 1neg1nelegitctt f'orznákha öntendú. . ..-\„ 

páJczikák fehé1 va.g:y s7.iirkés f'ehé1 szinüek, suga
IUS törésiick és vilúgosságtól védett helyen tar
t„.ndók 

'\
7izhcn igen könnyen: lJorszeszben nehezebben 

kell olflódnia 
.._I\._ vizes olda.t kö:t.éin1bös kéxnhatúsu és sbsavval 

veg,yitve fehó1 ~ tu1·ós C5a.padékot. adjon: -n1e]}T 

fölös amn1oniakba.n tisztán és szihczfidés nélkiil 
olt!ócljon 

GH 

.A ]égen,ysav;;~s ezüst oldata (1: 10) nég)"szeres 
111e1niyiségíi higltott kénsav,„al ,-cg,yit,~e~ fClf(n'-

1;i.lúsná! ne za\'arod.ion 1ncg, légeny8a\'as ba.1yu1n-
1nal esak könn,yü opálsze1ü Z<1\'H.1odást. 1nutasson 
és az ezüstnek saliniak által tfjrtf.nt k!csapatása. 
után ol:y filt.ra.tutnot adjon! a 1nel.v sem fölö::: 
am 11H„n1iak sen1 ké11könegviz által ne1n k:ap szint 
va.g,y zava1otlást. sen1 pedig száraz1a el_pá1olog
tatva! tna1a<lékot nen1 hngr 

.1fit·r'l rtz ofi·(!<:toft (::Jhdnit1ut e ,:„,,~í(f!,!/Or:. f.1.'.s:)t

itu:11yhii! /,f~.;;,f/. "1i1(~9r.íf,;f (:;t.1t()dfl.i horFt -;,1i,rdf.'rll-Ű1r' 

11yya111! :::o J/ /;e.: Úr u:::i: r! ;u,1uf. inc'.r /. rfr/ r},~ 

~,J,::0:110.-;sÚ<Ji jJJ 1;l1e. [jt/C~;u(ut f! ri:e . ..: ofrltff{H}/ ~ú.-:r::i'(fd 

t1Cd1/fJ csajJf(.r/1_:1, /-:" c;utll. tcUc.;; uldh(J.t1j.~·úya /fj/i;.-:, 

(~rn1noriia!.Únil szolyúl 

Ti:-:z"fa.::-:r;yi 1n (;/J11 yirun(11t 1ntg!. i-rd1da.ti/, : rJ. ((.::e'<! 

oldat !. {ili.hnbö:-; ld;ntltahí.„a: a. ff'l:z:(~ h;yifoit. f.-{n~·ru;rr?! 

1nidó'n -;u-u, ...;-:.abarl za„trn·odds1u1k j'efl/pnf (&lo1u-)
1 

hrrry1onuif;af /Hi2·z-ú<!-drf.w1. 1 111rly fílt.r!l r·sa.k a /./;1:,·u.r 

uyo1na. nudrrtható ii i: fordlihr) az r2·ii~hn_d KÓ.'!(f.trrtl: 

h ir'sapaf1{-:"a. ut1ín íJ/t~ljtiUtrrtrhj /vlyud(;!. /,/íJ/Í/~·e (f/,lf

·1 {:s:::t tt1ilinoniaLk·al, 1;1idúú il(i'il .~·:.x1/;(!r/ f.-f._:/,- .;;::i11ezrh1f/, 

/"r l f /11u i (l /;;)1 }fU( ::-: I' /,„~J /1) 11 ii r]negri-:·.:".f.-1) Jiiel ~! 1Í lt a_! 

.~nunii; nr!té:: fi_:u1e/.'· ú/f(!./ v/,o:::.oll ;_o.i:r11·or!ú:'1u1/, <.;(·1J1 

-;:.:uhad ntutatLo::.11i; 1_/rJtt' 1_::_.1_.n . .f-llfr(!fUíUiif-d1 tlg(::.:1; .. 

liir;f(d/se, rnül/í11 non ~-:.xdi(!d .sc11nui nu-n·ttdránfpia/.· 

(lr;qeiiysa.ca" sói.) nndatl.·ozni 
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Atropinum sulfuricum. 

f(iin wwns atropin 

Fohé1: kristályos. \'iz és bo1 szeszben könn,yen, 
aether és eblorofo1 mha,n nem oldodó por, mely 
])latin1c111ezen elolYad és azután n1a.radvány nél·
kiiJ elég, 

Kis mcnnyisrgü kénsaYas atropin pár csepp 
füstölgő Jégen.ysa.vval \'egyitve és vizfiird{ín ki
szárítva, ol,y maradékot ad, 1nely n1eghi.ilés után 
egy csepp bq1szeszcs kaliurn h,ydtOX,)'d oldattal 
rögtön ibol,ya vü1öshc át1nenő szint vesz fel 

Eg,y pÜrszen1nyi 1-~éusa:vas atropin eg,y csepp 
tö1nén:y phosphorsa vva.] platinlemezen óvatosan 
addig hcv_itve1 a 1nig a szinteleu oldat: sziriez(íJni 
kezd, sajátszerii vitágillatot fejleszt, mely lehii
lésnél eltiinik s felmelegitésnél ismét fellép 

A vizes oldat közön1bös kémhatásu: ize még 
ezerszeres higitá:snál is undorgerjeszt6 keserii és 
a látát kitágitja, A töményoldat (l : 20) pár csepp 
kalinm hydroxyd által igen, de ammoniak által 
nen1 zavarodik meg 

A collyrium atropini sulfurici alkatrésze, 
11ZoH08.WÍfJi p16lHr rt!JU-íufnt szolgál az at.; opiu szd-

111dra a. láf11.fdftitó haüí:Jon kivl'il a fl~stöly(i l-(qr:ny.-.;a-rvrtl 
ri::füi'dú'n r:lú'ríllt'.!ott szúraz n1ar(u./lk -ri~e.llced68e u boí'
'iZf.'!Zf.<; kuli 0/1/atho::: és a plr.osph.01 :-:a.v j)róba 

.{~. o.-;;.:h· 1(/.· y/jr).r1y~zf:t,l.iiuyr f"'JJ: k·iadd.~u, a. /),'uu·-

11ur;·o11oca rfi' r;nanfr:tira{ C[!.IJÚe/i.anyzÓ((.JI ((, c;zaf]jJI óbdhoz, 

1 

1 

i 
1 

;1 

(f Jr'ht-<:/, iqf'.i· ~utal l'!'idif{:ft f'öltlfe{ek<'f il,'jrt- elö, Juely 
~:.el' int 1' 1nilliarannn kén~ara~ at 1 opin CfflJ:,_!.·rl1nr:~[Iben 
Í<J1/;· _qőZö!.· f~jÍHd1;f;eig hfcit.fet1'.l" ls J·,5 rJí cu11n1 tönuJ.ny 

b •. "/' 1 '111'' k/n~flt !to:.zárglá~a 1d!ÍJ/ (f/"Jl(lS .S.Z'l'iltZ{!( f,'.';i )(C((' .(flY 

11 ;e/.{:'[Jit.1x· les.::, :rn.ely 2 g1 rurHn ri.z1u:k J'öyti.ini hozzú
adásch a iy('n kel{{'lin's ~qjáf:;;ágo~ illatot f(j!f'.,::,zf, uu:ly 
a-:: fU.'(hc1·1'.l.u~ !.·e~crii 1na.1uloln olt(j t1zagáúa. ni.egy át~ 

n1ihefyt (f/Y j'ffr;1anq~lu-'i>aca..;; /,aliun1 k1 h::f.ály ada.t-i/; 

hu22á 
]:,'::('11 l.i-:s/ /,·(}; iil1n(:nye~ k61n//') r1. !.rtf.<nuú JJ,IJrly11-

'i.Z:Ei kö1111c <llta.! 1_,/{Jil'f 1d1osphorsai.: 1 ea.ctiót érz/kcny
sr;ghc n ~1.t ir; 1n u ~ja (cl ii l, és az e51,11sz1: r üs1iy ·int:lh'f~t ~ru:y 
azuu f'lÚnye is ran, hogy C(j!f é.-; ugya.naz.011 proba1x:d 
a. S({játsrígos szayot a f.!_}1üU tegyül/k ffl11udr:r1itr:se rílf.11./ 

·isn1/ff:lrc leh(:f cl!Jidl.:::ni 
]:}zen ~·:((y a S_ph ata. t:ayy .·.tcliillea szr1yríhoz hasou/.i( 

dr: nú11dr~n eseti r ofy j('lh:1nz0') h(Jfjy cyy izben tapa.'iZ

iah1a, nern féhjt/u:tű cl i'.sinét 
'Jl /,:1i,o;.::;ifn1ény fi-.;;:fa.wÍgrft. ((. t:i1:/JPJ1 ét-> a!"f.-oftoflJrf.11 

tahí ol.dhat6sdy„ a. l.'6::Jhnhö.-: kr~n1hatás1 n 1na.1 nd-1:rfuy 
iiél!. üli el1;qé.s /s a NJuu:uy cizcs oülathau rr:n11nonia!.· 
tayy s::./u:;;:n.:a'<' a1ii'l"JHJ1/- hu::,:::.:úadd:-;r(rrt. f'öl ni:rn lépií 

::.ara.rodás 111Uf(1.fjfl 
J(ali1uu hijdJ ~1'1Jd 1~srt!. tD111lny oldatúrJI csa1!ia 1r 

1 :~ a fec~aJJÚ fuly1ul/1. fiJ/ijs/cyé!JcJ/ ·i-;tnt;f oldörluia kell. 
J'izf'~ oldatok /i(J.Jna1 bornlanak s ('Z1:rt l:1!Rzletbr:n 

111'in f.<11 fandók 
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Axungia Porci. 

Diszmízsit . 

Adeps suillus. 

Szé1) fehe1 ~ n1ajdnetn szagtala.1L g:yengc lnelc
gitésnél tiszta., rnajdne1n színtelen olajjá szétfol.yó 
zsiros a.ny ag~ g,yenge i~zcl és kenőeEsze1 ii állo~ 

1nú.n.rn.yal. 
Forró borszesznck: disznózsir1al össze1ázva és 

lehUlés után egyen]{) 1nennyisógü \'izz.el higii-.\·a-
1 

közömbfj::; kén1hat.{lst kf'll mutatnia 
Az Axnngia. Po1ci henzoa.t.a. az J~1np.lastrnm 

H,ydrarg.yri az J~mplastrum Plumbi giimmi resi
nosu1u és az lTngnentum If.yd1argyri alkat1észét. 
képezi. 

(,' lfr;.1.'/(:;;:/ I uJ, r a c:..:11 l /.' if(1y<í.-;f u f f!.JI ;11 i ;1(/-:/!Jii d ; . ..,_3·11ó-· 
z·':ih· /11J.1>ználnud{í 

lfyr'n11r:I. cló'dllitr(.<;r~. a f'l"i~·.->r'n ltiill rli-:;;í1<ll. rc~c h.: 
h/lf'odí'ol. ::;.:./1)úbtí/ l!f'JJl o!.·o:t ;u:/1/z-~·lqct ..11 lcrr.•<:/.·c
dr,/1ni di-:.z.'í1<Í::si!' lcgjohhru1 lt'prÍ1 fllt i:i::.::r·t ;;~.-.:.:.Iolrr1.::-:.z'frj-: 

rillal fi-:::titlnrtó /.-: u!./.'o; tt. kinínt f.uJrf;)doNr1ll.fl.! lrll 
bi; niu 

Axungia Porci benzoata. 

Rrnzoi· trutnlm11 d1.i;:~nózsú. 

]{/f . .;,.zd::.:: y1 a-1n-JJ1 

disznózsír és 
llf/ülc::: .fJi'ennn 

benzoe 

200 

0 

" 

! .; 
! 

7H 

viy,fü1 dőben két óra. hosszant f<Jzendő, azután 
leszii1 endd 

f{r.'11iJcc;ü,I, r.tll.~~ti/-::c .lfin-1 a hrnz:u(j ho::.::r(rrtf,ísr! 

d!frtl r~ dt.·~::.:Nú::.··..:i,· l.rllr.nufí{:il ~nrqara~orfr;_~11 r1larl/r

l.r1oztu...f.i/. iiU:J'„ (2 o/,úá{ a /.afona-i r11J1)r1,1;.::.:::.er-/'.nf{tr:'tel. 

(öl:.;:::1..rcfl~l'1e rt hr:u.~:-üi; ft!i f.r~.11nu d/;.;;::;1Ó::.>u"í a. /:eto11ui 

r111úy1;.~:tr!..ünyr últ<!.l i:-:. /rlr//(.feff 

Balsamun:i copaivae. 

GJp1úua balzsam 

1\.. t1opikus tiéli • .\..meriküban clfrjiJ\T(í (.)011aif(!1;.t 

fa;ok, különösen pedig a (Jopaife1e úfficinalis <;i-: 

gnianenRis Desf. --- legn1ninosae
1 

ca.esa.Ipiuaccae 
···- kéregé.húl ben1etszés áHal nvert tc1n1észetcs 
balzsam. ' 

Zsi1 os olaj álloinán,rn fol,yadék, tiszt.a) ~<Ítga 
vag:y sárgás ln1rna 1 fajsulya. o·n.1- 0 DD, ~njút:::ágoi'i 
balzsamo~ sza,q-ga.l és kis:-;é e:::ipfís (~S keserü íz~cL 
rrisztán kell oldódnia i,(jJnt~n:y hoiszesz. acihr.t. 
ehlOrofórni és szénkénep;licu (í,yc_Hgén 111,elegitve~ 
nem szabad a halzsarnnak te1 pentin szcigot á~asz
tani. vizíü1diin ·elgőzij]ögtet\"e. világos barna, 
ti:-;.zta 1 kihü]éi;; ntáa ken1é11y) t.i.i1 ékE?ny g,)'antá
na k kell \'isszarna1 adni 

,A ji·~ntchh <'1n1iff'tf ri;.:c/J.r_;r{/-.:r rílta1 ("l_qlf::.ii/f.~r1tr·t/.-.:; 
tdl.·alulff1:al luJ.u1(sit1(-:a. fl í 1)r11tinnc/~ illctiilt!f ;:si;·o.-:. 
(,/f1jokl,o) l.i1nufuflirdr; !ui1rl. 



Balsamum peruvianum. 

Pe1 u balzsa.1n. 

.A 1~oluife1a Pe1 e:rae Baillon (I.1egurnino::;ar. Pa
pilionacoac), a kö„é1n1nwrikai San-Salvador állam 
heg_yein honoB fától szá11nazó .. s,..;ÜJ psiil'üségü: nc1n 
ragadós, zsiros ta:µiutaiu: levf'géín ki 11cn1 ezáradó~ 
barnás fekete, vékony l étegekben vörös barna~ tiszfa 
folyadek J .14 1 1 (; fajsulylyaL sttvanyn kém
hat:1ssa1, kellemes vani !ias?.eJ ii_ kis s{~ koz111ás 
szaggal és csipU:-:: ki-:sé kesernyés ízzel 

;\ balr.sa111 eg;yenltí sulyu tü111üny horszeszhPll, 
tisztán oldéidik. Láturn l ész halzsarn egy rész 
szénkéneget za \. a1 odás nélktil vesz fel: továhhi 
TJ.)'O}(·z rész haJ.zsan1 hozzáa.di1sára fckct~s barna 
g)rtJ.nta válik ki. ~~ 1ei_intött tiszta, sá1gús Ua1na 

foíywléknak nem ~zalrnd Hno1cscálui. A balzsam 
benzjnes oldata szabad elpárolgás után olajos, 
sárgás rna1adékot ad, 1nel,ynek1 gyengén 1nclc
gitve sen1 te1 p1~ntin, sem st)•1ax1 se1n copaiva
halzsarn szagának 11cn1 szabad lenni 10 csepp 
ba.lzsan1 20 csepp t.ö1né11,y kénsavval clílfhzsölve~ 
eg,yenletcs 11yulós~ esci:cszn,yc piros keve1éket a<l, 
tncl,y hideg vízzel kin1osva., gyantá~: hidegLen 
ti-iréken,y 1na1 adékot: képez. \Tjzzel átpá1ologtatva., 
a pcrn balzsan1nak nem szabad illb olajat tar
talmazni 

~A.7, E1npla.stutn anglicanu1n alkatlésze. 

7S 

}-f_,nnf-t n:: (1.-;zt.1 dk ,:1y(Jgy."i21.:rküuy1.'bt'11 a JJhf!i'rna

cojJoca ge11na.uicácr.tl crl!ftfir tV!eg felvett ké1nh5$i 1íuid
~zr:r >;;{'[!(!ly/t:f:! a br1./z.<;a1l1 lia,:1ríisitá~aú idegen gyrolf-ák 

{...;, óal::~aJnolt/,al (l'i~r:lkedé.~(' ;;;z:énl:/·ur:q i; rí.nyrfban, e 

úe11.z1'.nts u1.aradélc 'f!z.aga)1 z . .:;/'.rofJ olr{j~/.-J;ld ((l· t.liri1;511y 
!. /nc,;ar1x1! kezelt- IH1Is: . ..;,a.u1 ·r1:..;:r'1l1:d{x() 'niJJ t illó ol a

joll. al (lr:pdrlcí-..;;i 1n&ba) leh'!f khnut-atni 

Benzinum petrolei. 

Pd1ole11m benzin 

... ~z a1ne1ik:aj petroleun1 lepá1l~-í,i:;a által. nyert 
ti~zta, szÍl!tclcn, 1101n finoreskáló, igen illékon,y 
és könnyen gyuló folsadl~k. rncl.ynck sajátszerü 
ncn1 kellctnctlen szaga és O·flt- 0·4'i flljsul.ya. van. 

l{út rész petroleun1-henzinnek, egy rész tömény· 
kénsa 1.r és nég,y rész fiistölgfí légenysa.v lchült 
keverékével felrázva, sc1n szincződnie sen1 pedig 
kcse1 ti rnandola szagot kapni nem szabad„ 

/i)z(n k<'.111!/~ dlfal J.ót1 rfuyoh~j /:-; lú.~2·/n/Jcn::..i11. f.rti .. 

taloul zárltaló ki. 

Benzoe. 

Benwö. 

Resina benzoe 

Gyanbís lé, melyet a Styrax Bcuzoiu Dry auder, 
egy fd'lcg Sumn.t,1a-8zigctén honos fa (St;yraceae} 
önként vag,y előleges n1él3r bevúgás után izzad 

·- .c ___ „.c. __________ ,,, ______ ---·---„-·-----·-·---·---------~--· · "'~=-"'---------;...._----------



76 

ki. és a Jeveg{)u 1negken1én,yetlik Ez legön1hö
l.yitett 8z(iglete~i nagyobb'. egész néhán,y eenti-
1netern.yi átmé1(íjii~ sü1ii, a, fri::;s, kn.g,ylós tiirésen 
i-.ejfehér: viaszf~nyii • g:ya11ta dara.bokat képer., 
n1el,yek kevés, részben szi,·aesos: é1dcs, szétdö1-
zsölhető, zsirfén,yii vöröses sz:iirkc vagy s:1,iirkés 
ba1 na: vék1.nl.)' szilánkokban átlAtszó anyagok ha 
ág.yal va, szabálytalan töinf~ggé összeol va.dvák. 

A benzoünak kcllen1é": vanlliaszcTU szaga van 
Borszeszben, g,;y-enge ht>nél majdue1n tr~l.]csen 

feloldócllk .. A. leszürt oldat vizze] tej3Z(H ii, savanyu 
kémhatásu folyadékot ad. 

... ;\.z i\xungia Porci henr.oata készitéRére szolgál 

Bismuthum subniti.•icum 

Hnsisos l/f!enysmHL~ bismnth. 

Magisterium bismuthi 

J;. .. (t.~::.dz 91 anun 200 
finoman porrátört bismuth 

busz yrrnn 1u 20 
légenysavas káliummal 

jó1 (isszek(~Yc1cndlí1 tégclJ~ben ]assan fokoz<'idó hő 
rnellett egybc~ol vasztandó és gya1i:rahhi keverés 
n1ellett f!gy 11rgyeclú1a ho8szant n1egolvadva tar~ 
tandó Az olvadt fém vízbe öntendő és a salakt<il 
megfaztitandó 

Ezen tisztifott és dttrva poná tört fémhiíl 

s::.·ó.2: yí aín111 

lassanként egy gö1ebhe téi.ot.ik. melyben 
/;éiszúzha.ii:un yrarn1n 

tömény légenysav 
Vtlll, 

" 
100 

260 

Jia a.z oldóilás lassan ha-lad előre) n1eg1nelegi·· 
tcndll, s vég1e feJfőzendő ~.\z ig,y n,yert fol,yadék 
Ü\'eg pamuton sziiretik át és 

haf.r:::.er q1 a ín ín 

40°-rn melegitett 
lepárolt vízzel 

kevcrtetik . 
Az ekkép nye1 t 

i_itszriz fi r u.-n1 ui 

szobahőmfa sékletii 
lepárolt vízzel 

GOOO 

c:.-apadék szii1lén gyüjtend6 t"s 

öOO 

ineg1nosandó, szii1{í papír között kip1éselendő és 
hiiv(is, árnyas helyen n1cgs:1.árita.ndó 

.E'chér, sava.n.yu kén1hatásn kristályos poT, 1nel.Y 
kűmesübcn hevitésné1 előszö1 viz: n1ajt1 1égenycs
sav gtiziiket bocsát n1a.gábbl és sátga bismuth 
oxydból :\lló maradékot hagy háti a 

Ká.liluggal hevitvc, nem szabad ammoniakot 
fejlesztenie Higitott légenysavban gázképziidós 
nélkiil oldódjon, a kevés viz7.el higitott lúgeny
sa vas oldatnak nen1 szabad sen1 ezüst va~}' 

ö 

ha,1yum nitra.t., ::;en1 higitott k{nsav hozzáadá~á1a 
látható változást szenvednie 

.A .. sónak higitott kénsavban teljesen oldóduia, 
kell; fölös inenn,yjségii a1n1noniakna.k ezen oldat-

... CCC.CC~C.CC~~c~~==oo.~-'l.------------------------
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ban fehér csapadékot kell adni&, a lefiltrált folya
déknak szintelennek kell lenni és kénkönegvizzel 
nemf szabad n1egza va1odni 

Eg,y gran1n1 készitmén,y, kénsavval kénsav gőzök 
fejiődéseig hevitvc oly anyagot kelL hogy adjon, 
n1ely a l\fa.1'sh··féle készülékben vizsgálva arzen„ 
t.ii.kö1nek nyoinait Re mutassa. 

}·(,ufi nta.~it1ís szerint a b(h;i::;o." léyenysaca,-; bi,.:.;nndh 
tl/Jdltd1l':.áhv;; !tiseúb ·1ne1uu1is/gii nye1·s anyag -réte-;s/k, 
H1i11t a. J,atonai !ff!Ú!J!/~Z.f'í künyr e!ü'bbi !tiadásáual: 
?ffu"if•(wr- ~ZCJ int. 

J~,:z egyr:-uhdes f'.3 t-iszta k/:$zitnu~ll!f el~1:lh"tdsa. c:é/. 
j1tlJ/;/ k<'innyebbr:n ke::::elhetű ,;._a la.fona.i Y!JÓ_qy::;.~-<:,·t1tönyv 

( satlal.uzil.· uz o.-:z!rúk yyóyy.sztTl.úuyt t!/.J(í//-if-r{.,-;i tda,"i~ 

ftÍ':;t{/102 

]{iifi;n(i-" .;,,1dy /ekh·f.eudi) a hhnény llyeny~aca~ bi::.

ntutli oldutn(tk iiFcg qya1_íofo1t l.·creszl1U türf./n(J úf.s2:ii

' 1'.:~trt, 111ert ('Z által az a; zen v-issz(.dartatik ]· ~iltl'dló 

fHlpir f'zen o/da.f dltal tönl.·1 e uu'Y!I 
Sú1 ya

1 
lt:gcnyr·s~av yií:J.ik /f;fló'dé8e a lrfí:;zit.nufny 

lu:riü;xc alkalnuí.ra.l 7.·/nu;~(JIH:ll /.s :-,·ál'ga tn.arrvh.:ány 
' ' "/' ' . 'I ' t 1 i '/ ' t.Tpzucl'se a::onus,o.;aIF Jll o_Ht· gyana.n, szo ya :n.a1t 

A só tisztasága /'enti elűir<ls sz-(r-inf. a /cijvetkező 
/Jróbák ríltal lya;;.·olt.a.lik : í.'a}i'. hyd'l'rf.ttal tnf-lcgitvr J/(:'1J'/. 

s<.·r1harl (f:1nrnonia/..·nak f'ejlőd1ú; l/genysarban fehildt)a 
ncnz .;;:.;:.aba.d pr:z.-wynú: (.-:z/nsai:) ff kés.zitnu:nyni.'k l/gcuy
su.rban tlikéletr~sen fel !.el! oldódni) oldha.tlnn nla1 adél.
sulf/Jj(if, tah·u1n, úlurn, YYJJ-"Z .stb, jr:lenl{fl:rc n1utat11a; 

a léyen!J;-;a:i:a,-; oldatuaJi: nen1 .-;zf1.bad seu1- cziisf.nif.rát 

(ch/011:egyiihU<el.: jl,lei)~ 1:w1n ha.rya111nifrat (k/usavas 
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::;ól.)) .;;(:'/Jl h:igitotf lún3(!t (dlorn farla.!01;-t) hozzá(Ylá

.i;r.f-ra,l 'Jlíff/:..(tCa; vt/;1i l~'ze,d. ú:ül az el-fJirf. pí ób(huil 
/;'/n'ia.r1:ctl 'iU-7ii jüu11r tisztit oldat //ftf' 1 ha a. /.."é-:.::it-
1iu'1u.1 6huot~ barytot„ ru9y Hir~z.et tnrtolnt-azna; a:... 

rt-n111·1fJ11ial Lal tultel itrdt /, /11...;U:rrt.~ olrl1t-f1utk ·;1-C-Uí sz:a!uul 
/, //.· 8.tiuf 1uut.ai'ni (r/z) /s ké;;/Jh1{óy dlta-t rn('!J::-<U:(f

rodni (uch/;;. f/nl!;/.); r/;1re a Jla1 sli-f'/lc l.l~ziilékúe11 
ri2~gfílta,, a:;· a;,'lcu_ f.rOts hi(íuyrít- 'tHÍdar...;u 

Calcium earbonicum nativum 

Creta alba Fehér kréta 

rriszta f'ché1, s~·)savban pezsgés inellett majdnen1 

teljesen oldható k1éta 
~i\.z lJngucntutu Styracis sn1furatnin a.Jkatrészét 

képezi 

Calcium chloratum siccuni et 
fusum. 

Ezen kl~t készit1nén,y clőállitúsi czt~1ok1 a ~zolgál 

··--~A-------------------------
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Calcium hypochlorosum. 

. JJclllm osscivas 11 nf.~z 

Calcaria chlorata, fehérítő mész. 

.r~ehC1 szá1a7., fan:yaI iziii r·blórsxagu por, inel;y· 
ned\'ességct szi fel, \'izben részben .. savakhan 
hősógP$ chlórfejlődés lnellett tnajdnem teljesen 
föloldódik 

Lega1ább 20° 0 hatékon,y chléirt tartahnazzon 
Ennélfogva eg,·y 2 gra1un1 fehé1itő mész és 

200 g1a1n1n lepá1 olt ''izh{Jl álló kevei ék fJI'> c.enti
g1 a1n1n~ kellú tnenn,yisf~gii higitott sósavban fel
oldott arzenessa.v hozzáadási.í\~a1: :::!-3 e.sepp hal
ván,y Ílldigocar1nin 0ldatot szintclenitseu el. 

Száraz~ .Í<jl elzá1 t cdén,yhen, hüvös 1 sötét hel~yen 
ta1 tancló. 

.Jr; /s {i·i~·-: l.c1·(-:/.cdel11ti dru ~ol.ha.l f.iibb ·1uiut 
20°t0 , ; ! ;u/(-:( n ~10°;' 0 -un fl_1ú.li ch{(;,- ta1 ta/o-,n1nal hit 

.·1 leqfij{i{i ,rJ.lft;;1ys::.-er/.iinyi:, l~JY a katonai ·Is n1eyeh:9~ 
~::d,„ f-rl.i11fr,tte/ rt /;/s::.ifrn/;1r1 l.-iiu11y1i lio·11i/((xa é:-: 
t•lt/ó; te~::tes1~;r;r1' /ioo..;~:::alJb fai l-ú~·1ufl„ 20°/0 lcgki.sebh 
l1a.h:f.-ouy chfótfar trdonana.f 

1:'11111.?j(HJl-'(f 2ylrf.liíiU chlá1 u1lo.;z111 k lr·y(r/úhh 0 •f.y; annu 
hafr:ko11y 1 liló1 I kr·ll fa; f11./r11anli 

71 sulyr/o..;.:· <'hl1;r r-i::.co..; old(ff/;rtN ~)f_J s1.dyr/.~·.:::_, tthút 

400 ·1ni/iyta'Jif1ll rJ1h); ~ .557 n1i/lig1 annn a1 xtn,,,arat 
/lr·nyit 1_u ~r:11~·11-ri:1(, 

A:: clűirrío..; ,o..;;:u i1d /,-,:,o..;::i'ilt chlá1n1/.-;:·, r;:- /s a,·.o.;/-
1/( s~ri !' 1.-r fi:f / !-.: t 1 frn1f! a. ~· z.·t'i /.- ;-:.r:r1t ,-; 1111 1u1 yis(qt'i /iiryi folt-

Bl 

~rí~arhan iXlil frdülr/1_·r1.-; ennél/'ogta -nu!q n1_„1u1 s:::ahad 
(:/tfú1 hu ht!vuona./ kíll, hog11 l1i1jou, a 1ni íF'/l(Íil,ll 

r.~"f'ZJJ' h iyitott ind lquetu úliH oldat í ls2:/1if:!.t-d{,;.:/f ol.o::.:.a 

Calcium oxydatum . 

,_..Jf(!széLeg 

Calcaria caustica, ma.rámész 

:Fehér. tUr11ött. vizet gyorsan feL'3zjvó <laia
bokat kPll kiválogatni 

},él f.'n 1:v nlenn_yisi?gü vizzel leöntve, nagyobh 
hfífejlés 1nellctt J_HJTT{L ke11 sz{•tesnie; 4---G-szoios 
viz1nenn,yiséggeli egyszeri(~ hozzáadvai og,yenletes 
pépet képez, inely sósasban csekély gá.zfejl·~ích'·s 

111ellett nt~.g,y részt feloldódik. 
Agua ealeis all;;a.trészéi képezi és előá1litá.3i 

czélúkra :;:7.olgál 

Calcium sulfuriculll ustu1n. 

1;r;ctctl ká1s1was m/8:: 

Égetett gypsz 

1~,inoin, fCht~r, a1norpl1 por 1 vür.zc] ke\'cl \·e pépet 
képez~ 1nel,ynck i(j\'Íd id6 alatt 11H:g kell kenll~

nycdni 
~z:'LI :t.zon kell clta1 tani 

-c·:-_-:-~-:c::-·-.,..,_·:=-===-·=-''-6.----------------------------------
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Camphora. 

Iúímfor, 

1\. (;innamom111n Campho1a l\ees et. Ebe1mcier 
Chiua. és Japánban honos, a babórfélékhez tartozó 
fa összevitgott <hrahjaihúl vízzel való lepá1lás 
által nyext és föllengités által n1egtisztitL1i..L 
stea1opten, n1el,y tányér aJakn~ eonvcx-concav. 
közep(~n átfnrt leprnyckbcn fordul el{), 

Szemcsé:3, kriBtályos. fnhér! kis da.rabokl1a,n 
szintelcn 1 átlátsz<.\ kissé zsi10s tapíntatu és zsir
fényii: tötéken,y és szétmo1zsolható, a.1omatiku?, 
kissó keseriL eleinte felmelegítő, majd lehiitií 
izzel és sajátszerii á.tható szaggal biró anyag; 
1endcs hő1nérséknél lassanként n1ara.dék nélkiil 
elsúll, fellengités által hatszögii, fényes kristá
lyokat ad 

\iizben alig. acther, chlorofo1m és bor~zcszben 
könn,ye~1 oldódik és ezen folyadékokkal tnPglled
vesitve, por1á téirhető 

i\. Spi1itus can1pho1atus a J)lnin1c11tu1n ::oapo-
11ato ca1nphoratum, .... \cther ca1nphoratns E-s a Soln
tio 1nercurialis co1Tosl·va, a·1kat1 t;s:1.ét k('pezi. 

Cera alba. 

li1e/z..é1 r:/rrsz. 

'rörékeny: Vl;kon,y i étcghen átteh,7.ő darabok: 
1nelyek 1{Czrnclegéné1 g:y·n1 hatók, de si1n:.'1ki esu· 
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szúsak nen1 lc::.iznck ; kö1 ülbelől fi4 °-nál habkép
ződés és üledék képződés nélkül olva<l. Fajsulya 
0965-0 ()70 

Gyurt viasz daraboknak 0 950-0 960 fajsul,) u 
borsze:;zbeu ::szoba hUtn(~rf?ék n1clleit alá kell 
siilvedui 

i'oo rész tö1né1rv horszeszszel főzött viasznak 
oly folyadékot kell ailni, mely lehülés utá.n le
szlirvc, esak igen gyöngén savanyu kémha.tásu; 
négyszeres 1ne11nyiségli vizzel veg,y·jtve~ nem· sza
bad n1egz:ava1otlnia 

Eg,y 1ész viasz HOO··SZO?OS 1nennyiségii higitott 
borszeszszelt 1 rész szá{az szénsavas 11átriu111 
hozzáadásával fűzve, a i-Hljesen 1eJ1iilt és lesziht 
folyadéknak sós:wval legföljebb zaYaiodást szabad 
n1uta1.11i 

Az Ungucntum simplcx alkatrésze 
"·'Í ft'ílf:Í r:/1;fi á~ .'iZCJ /'.-nt a. viusz f('rfÚz/st jJffrrrfjl11 1 

('('i(:sin, ~·tea1i11i fa.rn1yyu, )011úni tia8z /s yy(udá/,!.:al 
/, ;z.(Í'i ható h'end. 

T'araffí:a„ ccrcsin, {ayy,<J!JU. (':.;; j(!:)J<Íui viu:;:: (/ ria,~;, 

o/i:r1.r/á~i pon(jdt ü;,~·-zálli(ják 1~" a . .faJJáni ll1'.asz· hic,~ft

lércl fq.jsu.lyát keve~:.ln'til:„ 'liHdy az -ui-óhln'., ~ltariu és 
gyanták h.o:;z:dadd-::.a áli-al iJregbedik. 

„f ho1,-;z~:·szef: fU.Z.ci~1'. J1róba ,ni.agában /s szénsa.va.s 
uat1 iuín liozzrfry_/(r1;dcal, ·" a -;zü1 lelnek eliíirt- l:f:.::fl(

s/rt:l a :-;f.rxtrin'fla.c, fá9yyyu1 niif(~ll'!J ·tlas:::, és gyanta 
/, hnufa.f-ásri.1 a ,c:zolyál. 



g,j, 

Ce1•a Hava. 

Slirvn vi:a.~z 

Szc111csés dara.hosi tnézsz.a.gu an.}rag~ kéz1neleg
hen meg1rnhul, 63-64°-nál megolvad. 

300 rész foTIÓ tömé1_1y borszeszben: csekély 
maradékkal felolvadjon és kiilGmben ugy viscl
kcdjeni 111int a. fehér viasz 

Az Emplast.ru1n I>liln1hi gnmmi rc::.:inotu1n alkat„. 
része 

ji xdr!Ja '(:ja,,;:.z nu~q _qD;'O?iibdUb hrt1nisifd.';o/i· tdrpyrr 
tniid a. fi.)1,::1, /,;,: t'iZ.",<JtÍlf!túnúl rn/y lfi:ttÍu,iji a11yago!.·J 
kc11u:11yilli, uyt1s f'_f'Yt'siu /r-; he'!:oulóh.ra. 1.·('ll hii:dft
/((Jjwil jiyyrh;·(('f j'o1·dita.J1Í 

_.isrr,ínyi r1uy11.güh az i::itá~!; jií úba
1 

hr:1n/n1;it(J .)r;r! 
jii'rÍbrr rflfal Jíiidallirtfrí fii 

Chininum sulfuricU:m. 

Chininum sulfuricum basicum 

Tii alakn, igen finom, p1ha, sclyemfényii, el
po1ló: igen kesel'ii izii kristályok: n1clyck hideg 
v.izben igen nch(>zen, foJrÓ vízben kevéssé, fórró 
horszeszben kiJnnjren olvadnak·, é~ platinle:ne.zen 
hevitve: 1nara.d(~k nélklil elegnek 

.!\. vizes oldat 1u~n1 savanyn kémhatásu és eg,y 
(~scpp kénHfl \' hozzáadúsúra. kt'•k HnoJcscf:'nt,iát 
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kap; Jia, chló1 vizzc] veg,) ittetik és hozzá csekél,y 
u1ennyiségü a1nn1011ia.k adatik 1 zöld szin(ződés 

iép fel Ijégen,ysa\·as baryurn hozzáadásáta fehé1: 
sa,akban oldhatlan csapadék jön Jétte. Légeny
savas ezüsttel ne1n szabad megzavarodnia 'rö·· 
n1én,y kén- vag,y légen,ys~:..vvaJ rnegncdvesitett 
kénsavas chininnck nem szabad szinét megvál
toztatni 

:2 graunn sü, H 'i g1an11n ahs~)lnt alkohol é~ lj: 
g1a.n1n1 chlo1oformból álló kcveréhnek 4-0 50i··nál 
felold''a: lehült;s 11tiin ne1n szabad n1egzava1od11ia 

2 g1a1n1n kén:-:avas chinin 20 g1am1n lepú1olt 
vizzel lcölltcudú és feházús rncllett vizfü1·dúJt 
kö1 iillieliil G0°-ra fehneJegítendő 

„.:\z egy 61á.ra félretett és azutún póntosan 
13°-rn lchiitött oldatot száraz filteren kell át
szUr11i .A. :-;zür1etből 5 gram1n lassanként ·i·2 
g1a.n11n an1n1oniakkal vcgyitietik ... ~z eleinte 
J.:épződ6 csapa.tlöknak pel,yhek hátrahagyása nél
kiil teljesen fel kell oldódni, mihelyt az mnmo
niu.k tnind hozJ:á öntetett 

l(énsavas chiuin 100°-nál ii)1 té11{) gz;í.rit:i~{u1ál 

ne111 szabad 1 ;)010-nál 11agyo1Jb ... suly vesztesség(~t 
szenvednie. 

1\.. Solntio Chinlni snlfnriei alkat1észP. 
A:::ono~ . ..:ríyi prr}/H~ r;yunánf s .. :.:olydl · a !.//. //11u1 n;

< á/i(.s u:: <f/Y r~e1r11 /,·1.inxurra! urcy..:.a1~auyit.ott ri.::c~· 

uldatbau1 ff f'/d1il (i:: 1.:s rn;nnuni((k ftoz~:da.dá:-:ái (l. f'cl-
1/pi!. ::.ü/d ,;~ fl;(/r'l/.lf~(/(((f.:, fHti".lfl!íl/1}/((.{ k/11:::(/r/fif( f't/11.;1, 

~au1!.ha11 o/t!ltatla.n c':\ajiad(/,: 

o====c~,,~ =~==~..iiii------------------------
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.r1 f.öbbi /ufanlé':i f'crtözt.;~ck /; iinutatdsrit. czri{u:::z(h r~~ 

pedig: a- vi:;-~os nldafíu!I.: ü:gcuysara.s ezüst ho22dadd
':id'l'a kcletkezíi z<f.!Xtrodás chfó1 j(-:/r;nÜ~ü!t 1nnf.ai11.o:l.1 a 
töuu;n.y !:én.savval Jncy111.'(l;;esiteU kr!szihnény Dörös szinc 
.;Jcycn f-:ZCi' V(,') rerJ.lJÜ[cfek ~- -'l'f!}'(Ji.J' Íll-1 xaJ.i{~l:il 

;.:/jlét.barnu ('ZUkOí ra rnnla.f.na, 1-(qeu.y~ar-JJ(tl tih tént 

n1f.gn(:f/-i;e~ités uhín féllépű l)ÜrÜ'3 !;zfn 1nor11h-in (.;~ ln ucin 
ftrlii:::/fl jrJe. 

,,.tz· alkohol -- ('/ilorofúr1n j-'i'Óba á!ta1álHhl a készit
'Jitény t.is:z.ta.ságát- - kiilönö:;en pedig d.,;;rdn!Ji anya90!.:, 
a2onki1a'U a chi·;1ali_I„_:; cgyl:b n-1cllék1.x:gytin-ek ~- chhu:ho-· 
uiu, cJu:nidin - na,qyohl1 rtu:1c1q1í . ..,ly/t )el::.;i 

A ker('f:~Jtd(~hn-i úr u ezen 1nr:/h;f.a(jal'tól sohar.:.cn1 
1iU!ut te{j(;scu. E'zch'. J.·özön1bö;-; k/u.:;,uvreyyiiletei Tizbcn 
'f{okl.·a.l künn:1fcbhcn oldódnal.·1 uún.f a kéJi.savas clduiu, 
1nl/rf i-s1 ha a f'ent crnlitctt c(járd~ s.zigo1·11an br'hu

ta.til, fó'h~fJ ·vizl1ci1 fClofd<Jdnak, a nudybűl (tí111no1úak
krr-l /.'.·in;a11rrt, annak f'ölöslfge últa.7 ncn1 _ohlaf11ak f'el 
01,11 1.-önn:i;cu, 1nint a c/iinin A fenti tlőird.'i szr:rínf. 

·cer;yit1;f.f clúnin1>ulf"uf(J{(iat- (:í yranun) f;S a.z a1Jun.0J1.i((/,~ 

(7 2 9ra.-r111n) tc/irít ('8aJ.. rt!.1.·or fo9nrJ.I.: fi.~zt.a, pelu·f:i; 
n/11.·üli olda.f.of adni, ha a chiniu:;u./fa.tot ki-sé1ő1ncll-1.9,:

(f.(jak 'illCllil!Jis(qe igen ('8ckr:{y (J-20/0 ) 

.Azon kövr:f-f,ln11íny, hoyy a. :-:6 lOOr; n1ellctti .~·z:ci; i
trísnríl _'[:J0/0-nál ii)l1h(;f. sulyrihdl ur-~ r~:.!izitse11 1 azon 
alaps;:;ik

1 
hogy a ch·inin.;;u/fáf. & j)(trán.;i; = 16·2°/0 

la hsfrí,{ypiztf. tartaJ'iJ1az, 111ely csak 115°~u<il 1uh olog 
cl teljesen 

1 

Chloralum hydratum. 

C'hlm lllhydral. 

Szintelen. átlát-szó 1 légá1ló, közii111Li:i~ vag,y 
n1ajdne1n küzörnbös kén1hatásu, sajátságos aio-

1naticus szagu é~ esipös, fa.n:ya.L kescrn,yés ízii 
krist:.il,yok; vizhen, bo1szesz és ae1.herben köuy· 
nyen oldódik, 58' 11ál olnd és bevitésnél elillan, 
a nélkiiL hogy g,yulekon;y gázt fejlesztene 
J(aliu1nhydroxyfl hozzúadására a vizes oldat 
1negzava.1oüik és chlo1oform kiv3.lása. után isn1ét 

megtisztul 
J)égenysava:-. c;;,iisttcl c~a!:;: legfeljclib gyeng<!n 

sza1a<l megxava1odnia. 
Tijinénv kénsavval keverve a ehlo1:.dhyd1aJnal-. 

ucrn sxa.J_;ad ha.ina szint felvenni és só~av gőzö
ket fojkszteni. 

"\tilágosságtól elzár tau, szára7.on ta1 tandó 
A ~!ixturn Chlorali hvdiati alkatrésze 
A <hlol'o(vr~o ki1:ú/d'5a Í.a(iund1yd1o:i:yd ltoz;;áar}({

súra a chlol'alhyd1·at uzonossriqi 1Jrób({jáf- /,/1>r':Z'i 
./! /..'/s.;:if1n/N!f tis:..·htslÍgdu.al< ·inc9ifél/~·/;1él a /.üctf· 

l(·:űki r· l1etl riy11dzni: 
,,..J.:::on /-,·{!1nl/s, hoy11 lu-rit/s1u:{ clillrtn, a 1t/lkül. ho,qy 

yy11.l/kouy yd:: jl;jlőd11//,J ·'iJ1ely thloi 1alJ aff..:ohola.f-faf 
f)aló ff1·tiizé!->; r 'lttU!atJ 'il~"ill plafi11w/('JnczenJ ltanen1 

'izfi.k l.:ln1c:;;ŐÍJe11 ('8Zküzlendfi, rru:lyn~:li: 8Z({júnrll uz 
elillanó gázok a. {(u1gga.l érint.kez:i.she hozhal-ók. 
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A rhlúJ(f.//iyd1at. !.i'i-:.túlyai rsa.l r1(/d;y l(qúliók
1 

;ui~J 

nin-r ;;111r:i !::i:::r!tdiJ'r:.0-~ö/1:1· 1 uf(íh/1! ri/l(fpofl,an 1n<q bu:'30-'lnr1.-

;10/i:(I ·(s gyor:·-1,1u1 rU11-~'(lt:c~1_'dnr:li .A ri::.C'~ olda.i Jnr<jd-
11e111 1niudr:q rp,1019/n ;;a.ci h{rn!tafcÍ-;U. (,;'; h\1tnlf,'>{f/.'l_!f: 

c:::i'i"ttcl l.önnyü :::arrn odáiit. li11dut: 1nr!y a. /t11fi l'l<i~ 

//'d~ /rt-eluu:/n'n 'Ji/(;q Ulf'!ffürlirdO 

A. tiinu:;i,1; 1.-~:„,.w/.1.Taf rafr) /./;n/é.;;
1 

rnely;11_? r1 J,1:;;::..ií

jil1.:"111ne!. nrn1 -::z(!!Jrul ·;nrgl1a1 ;;.ului 1;,;. s6 . ..:.r:.tna!.· nenr 

..;z1J./1r1d frjlt~dni, (h/r1rul e!l.11liofaf r:~. 1nrí~; a 1ld1na.f. 

!tydru{ gyri J'f-d:-:;1úl i. rj;ziid[; -;nellt'J. Ü'1 n11:11yr-k khn utrtfú

"át c.:t'./0::.:..(1 

Chloroformium. 

C'hfo10/r1rm, 

TiBzta,
1 

szi11tcden. 
folyadék: fajrnlyu 
GO- --G2°-uál fon 

sajátságos szagu, r'tleses izii 
1' 485 ég 1·50 között van, 

1/"izhen igen kr:vé:-:i'H\ borszesz: aethe1 és zsíros 
u1ajokban könn,yen oldódik, 

Eg,y chlorofor1n, borszesze~ káli oldat és kén
savas :.-lnilinhól álló keve1ék kt~mc.sfSben he\·itvc, 
sajá.tsú.gos átha.t<\ kelleinetlcn szagot, fejleszt 

~4.. e.hlo1of01n1 tcunyérre éinty·e, igen g,yo1~an 

elszálljou és- se1n fullasztó sen) kozmás vag,y 
égetett szagot ne ic1jeszszen; a vele összc1 úzott 
kétszeres inenn,yjségü viznek nen1 szabad savi 
kémhatásunak lc.nni és légenysavas (•zi.isttel n1eg
za.varodni, vizes jódkáliun1 oldatnak, vele össze-
1 ázva} 11em szabad l ózsa. sziuü szinezetet felvenni 

1 
l 
1 

Száz az kémesöben hason térfoga.tu tömén:y 
kénsavval GsszcrÍl.z\··a. 
belli! sziutelennek kell 

a keveréknek cg,y ó1áu 
n1aiad11i 

(=Trn1dosan elzárt edénybetL Yi lúgosságtól 'éd \:r. 
tartandó el. 

.A_ T,h i1nentum ('..tilorofor1ni alkaf1észét képeii 
]-[,.,_ !ld:,iOí(n 1n, h01 <\Zf.:'{Zt·,-; ~ulloh/af 1:,„ i.r:n.,,ai:u" 

rntiiiil 'f/.ll f.-(Hi: . .-&l1f'11 f'iiluulr9ilt.1iil. 11hci11;lca1-ln;lru11iil 

(isú1 .1JIOIJ)/1<· 11!/f) i. / {1;;.i;df /; , 111 r_ly ((il yrr: / narJIJUil 'U._.;id 01 if !; , 
/,c{/CiiUfic!i; rÍf/i(fffÍ /::; frt; {r:Ís :-!2(UjOi (ÍI ({~;':{ }{:::c11 i:f-;e/

/;í.r//.-;/f/;- u::o11U""'i'f;·.ti fi; r){)u ff.1fU111(;tf_ <:;,--::.uf_q!Íf, lia f fr{{ii U

/()i íil /UfOtil!Úf {((li'!ill( l1,1 (<.ily1td/klHUI ltlf !. hni!f af J/Í 

llu r:ldorof'oi u1 Uff[yiÍhan ra.11 j1-lr 11, 11.,r;y rgy1:1, fuh{i

do11"úqrti J.-r-//(;;:1:pt11 jclhrri,:-il. 
.·Í /l·1if.i r-h;l; rf,,,o/. h h lu1/lJi il ·111!'.rjálht 1nlúff. /./<;~,f.11..wíy:· 

prríh(i/. re 1 onatl. o.::ófrrq í11e,r(i1·,r1?/<.·c 1ufij, hoy11 a tcny1'1; ó'/ 
tlpú1 olyr) tli!orof(111n 8:::u;-vr, /.·iifii11ós tir~11cluu-f /rdfJil(/ 

(\;ip!./s, i::yatá .... ::.ag liu1nlá."i ai l.o::n11í." a, ,l./s::.:i'tíJ1(~í1,if 

fis::táf/ruti:=(Í!Jár<!i /;(12·ouí:-1- ({J/,l/a;101.. ti~::fdtlen rtli.ohof 

ho:::ái.ct(l'i:s( j(Jl.ifltfn liií't/nf. ha111i~·ifri,.:1a n11.if!d 

.-J r h/o; of(11·;·1111a/. ·,1rdi:t..:Ki'.y (;,.: l/(f/1(/Jiij /. (i(1_--tlc::.J1:

/1r u. l/f;1jihií' {i;)J1dús((1uíl (/i/o,, illf'lrt s1)c:1_1.( /.-<'ltl/,e,:il.: 
i! 11 n1ty1 rtlf o;;:uf t. !. /.'.:.:::fn11_'111; fi jodl al f-rtHI o(drt.f oi f {j/J(11:

/, u·1:.,d1!11; tl!úyos1r11 iho/1,1;;. tii,-<i:-:1'( fl'<tr1d /s -lt/HÍiutl 

1:1~2111 /,- sarrt1UJI-' !.·1'.ro/1rdfÍ,.:rít 1:"' a {/1;c11y~-rttrf8 (2'/'i"f 

hü::.:;ríutlrí~·1(11:í! /r;f.; 1)iiri) ;::rf.t(ll odúsáf o/.'o:::.11ri 

.·I iih11/n1,1 !.·i'.Jl~rn:t"al t.":;/;i_i::,6/t J1rrlhrt, raely11c/: K~ú1-

r1osan /h;zlilotf /s l:i.;,;::fÍ1 itoU l.«~inr:sú'hf'n /,·r./I tii;·f/'iúl', 

ider/f'J/~ 1•/ifoJ fa.rfalJii/I. ~::.,/111:i::.1-'t'!ff/f:/i ls hr1ZJiHfi; fl,ii.1j(lfjOf.: 

/, · i'til ut <l l 1(;,;át l!Zéf 0:::2 a. 

,..,~~"--------------------------------------



HO 

](is 1n~:nu~1is/yü alh·o/c(J{ ho::zúru.Lú~úral rf 1_'/!/01 of'or1n. 

frv f.ásubb lc8z „Az r:zr:n t2l!ra !taszndll. all. ohuh1ak 
fis:::h!it-ak /.-; !.·u:::1ndtríl rnentc.-:n(_k kr:ll leuui 

<:.~·ckély ~iil"nn;r1is/9ii tis::Ia a.f!.'ohol hoz:áadd.o.:a az 
1'4-85 fr~j...,u!y iuya.do::ás nu:g1.11y1dés(~1;cl, a-z ufn,-;itds. 
:-;:tr int-, (-/tür /i(d(Í. 

Cocainum hydrochloricum. 

Sósnuas cocain 

Szintelen, tíía-laku, áttűnő. szagta1a.n1 \'Ízmen
!ns kiistályok vagy fehé1, kristályos, kesernyés 
izü por, mely :t n,yelvnel~ időleges érzéketlensé
gét okozza, vizhen, bo1 szeRz, acther és chloro
for1nban Eönn,yeH oldható. közö1nhüR kérnhatásu 
ös platin l<:•mezeu hevitve. n1aradv3.n;y nélkiil 
elég. 

A készit111ény 5 ccntigrammja 2 gramn1 tU-· 
rnén,y kén!:!avval kémes<Jhen 1i:iszevegyitve'. szinte
len oldatot adjon: h:i. 100° egész 1fJ0'-ig fel
melcgittetik és azután B---4 gra.1nm vizhe.z adatik, 
benzoösav k1íst~ll):ok képződnek és kcllernes szag 
h\mad. 

A séisavas cocain vi?.es oldata (1 : 50) egy 
csöpp felmangansavas kalimn ( 1 : 1000) oldatá-· 
nak hozzáadásával rövid időre vö1(is szint kap, 
3-4 csepp l.tozzáadásá1a a. színeződés hosszabb 
ideig tat t, de barna manganhyperoxyd kiválása 
µcm jő létre .. 
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_,,_:\_ készitineny tö1nén;y oldata a fe1magansava.s 

káli 1 : 100 oldat:íval keverve. rögtön ibolya 
szinii k1istályos csapadékot1 mel.r~ fe1mangansa
vas cocainhól áll, választ cl. 

A sósa\~as coc~-tin vizes oldata. eg;y csepp YfiS

chlorid hozzáadására oárga s nem kék vagy 
kékes ziHd szint mut.as~on 

S<)savas cocain oldatai könn;ycn bo1nlanak. 
miért is nem tartandók készlotben 

A Solutio Cocaiui hydrochlorici elűállitására 

szolgál. 
E,qycl/Jrr azono.;;sár1i jJJ r;l;a. .rJ!1a.1uínf. 1;11d{f.~(Hi}1 helyí 

{r::-(:-;feÚ'nitű hafá/;a /s bcn:-ot~sav J.., i8tdlyo!..· /,_·ü;á/ása a 
kf11.f:"at: prólidnrll :;sulgdl1111l 

1';,.:·én'l<av hozzáadác;dí a /ellé11ú' barna :s:..:i„11<-zűdé.w· a 
/;/,<:..Zif1n/il!f /i{r(uyos f-/~::f(!~IÍfj(h íf. li'IUfa,f11a, (;)-l}J Íf!,il brlí Jl(I 

::;::iuczúd1;s f(:ln1anyá1N~a1-'a.f-: 1.-ali ho::záa.dác;::.d1 a ragy 
/,r:~r:rli ·1nandolnu!aj.~2yrü Kzay frll/:jJfr:, hasonü)L1:pe1i 
t-i~ztdtlun::;áyru 'Jlttdatnu. 

J.'"a.<:r:ftlorirl ho::.::d.adása d1ta.I calú léndés oly (tll.'/U

qol.- jtlenl/h~f. ran hi'.cal-i:a /;i:::-á; ui, 111ch;r:I.· <.ZtJ/ l·hn

~:;,·r~1· hozzrí-arlcfsdra ft!tiinfJ sz:incz:ődé';:;f tanusitauak 

Collodium. 

Colladiwn 

1\:11olcz.;;z.áz. r1ran1u1 
lég-enysav és 

/.:éf(::;er 9ra1;nn 

800 

2000 



U2 

nyers kénsavból 
készült 20°-ra lehűlt keverékbe 

~zdz(iz y; a1n1n 110 
tisztított gyapot 

lesz téve ; a keverék 2·i Ól a hoszszrint 15-·-20°-nál 
t-Ulni h<lg;·yatik, azután tiilcsérre helyezve, azon 
2--t ó1a boszszant n1a1ad a fülö::::leges sav lccsepe
gt~sc czéljábbl 

.._.\ visszanHl.rad t co1 ludiu1ng_y apot ann.} l ideig 

JC:4Z vizze} kinIOS\"a.i tnig a sav t.eijcscn eliúvolo
dott, a.;r,utit-11 kifacsarás által a viztől szabadit-
tatik tneg ~s ~f, 0-nál inegszú1iitatik 

Ezután 
SZ({ 2'. fii U-iil íU 

collodium gyapot 
100 

liá10m,zúz qrcrnnn noo 
bo1szeszszel 

áí.necl vesittetik és 
l.ilczu "YIJ·'°'iz gramm 2100 

tisztított aetherbe 
he1_y·ezt.ct.ik1 i:sinétel,·c fe1rúzatik ó::i a ]P,v:í.lt 
tiezla folya.dék lcöntetik 

l{ör.ü1nhiis, szi11telcn \agy csak igeJJ gyengéJJ 
RÚt gás, acthe1 ~za.gu fól,)- a dé ki sz(ji J_l siirii~éggcl, 

rucly iétegckhe ken•:e. a levegún g,yorsau ineg-· 
szá.ratl é:.; erős hú1 !::yácskút ha.gy hátu1, 

Cortex Chinae. 

Clitnahc{j 

!30--10 cin„ sőt hosszabb. 2-i mi!li1uét.e1 
va:;tag~ kemény~ törékeny, tö1ésnél egyenes vagy 
kissé ::;zálas ti)t·feHlletet n1utató, csőa-laku héj
da.1 abok 1 u1e],yek a te11yé:::r.tet t chj n ehonaf aj ok~ ki.i l ö
nö~c11 a (~i<inchona snccirulu·a l_}a\··on (rubiaceae) 

h~jüt képezik, melyek kUI felülete Yéko11y, fe
hé1szii1ke \agy szii1 kés barna, <lurva ho_ssz1·únczu
kat. ''ag_y -~yakran 11a1únt, 1epcdésBl;et n1uta.t(1 

pet idcrma által fec1etik: alatta ba1·na: a fald•j
b~1,1nt-l vag,y vörüsha1 na belf'P1iileten fino1nau 
sáYozotf., górcs6 :1.latt a legiukábh 01sóalaku, 
incg1ehet6sr11 J öv~(l: teljesen iuegvastagodott (:;,: 
n1egfúsnlt. a he1Rő héjon sngá10.~nn sz(:i"szórt. 
háncs úJta] iellen1eztetik. 

];.:e kes(~ru é8 tis:-::zel1nzó 
A \"(-íriisharna. porrá tört hé.i keu1csGbe11 he

vitve szép •'ÖJÖs küt1ányt. é.3 ncrn keveseblJ n1int 
3 ;jo/0 sajátos alkaloidokat ailjo11 

„A. l)eeoctutu (:hinae készítésére szolgúl 
.il f"l:nfi rh!'ii Ú-.; .s::r-rint 1t katonai .fJ!f'Í.fJ.lf!<:-t·1 l,·ú11,11I' 

r1-: (f'ilf/01; 1íh-ntt /_,;: (1.<;2-fi ri!, :Jtj(Í.f!.IJ:~_.:u liöi1!Jl't1d cqybc
lur-n:1::-1ían) f(11ip>„;:Jr--ff 1 hiJHl1011a f<{ivl.- /u:j(lf !. ioÚi(ja, 

.,-iu'n,l r::.:1/.· ji·j~:e;c11 1 yo;1dosro1 -..::di ifi:u /„, y11:..:rla:1 rrJ{us:·-

1 r'.l.-1Hl·ll l. {'.I' ül i1 !_'/.' f árya l OíJlhfl 

,-1;:· tfJIF'Nhfrs(/il1 /....: )ofi/, Úi'Uílal. 1Hr·y/i1r1(Jleg 8·.'joi0 
11/J.aloid fa1fH.!o-1u (r'h'i&/1 1·:)0 /") l.ii:1(J1h!li/,·, (_f. liii 1.-iii:rf
I 1 tri'i.1;iJ('.•1 lr -.::: illr:1huf,fr1<:l'I!: 

' :c-.::::::-;c:·:-_c-::.-.-::::..--,::c.."""""'-P-""'----------------------------------
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:!U gra;;1111 ponátöd lu;J 2dqwm111 /rúm1 kéq'i/f 
1n{szhyd;qf. /s 400 gra.rrnn türnény horf;z:es::~::el egy 
yD„el1lH'il- öss<c1.·eg.11itt1d1:J.-J a. ·n1egtiilt&t.t göreb rnr:g1né

' ifik 1.~ ri.1.:.:;z1 r-folyó hüf-(;·rrl ~;lláf-ta: ·1:-1::::-fiTi:d/.ín fgin'lf.rlt 

ff:!rd.zd.:, 'fíltllctt ('!!!! óra. hofiszant fehnclegifft:t-i!.: 
J-i._'.ihüh:s ;:d!Ín a g6reh f{n taln1dca./ l·gyütt. i~nu:t 1neg 

lct~Z n1érJ)e é.~ hff a uudatl.-ozó hiány ,a Bzükségc'.,; rr1cny-
1lfji~(qli ti.hnfily Ú0Ys2-e.s.::.':fze! kiJJf5foltatoU, u ('olya.dék a.'2: 

iiledlk; ül lt0nfetif,'. t_;.;; áts::ürl/.zff'rik. 

200 y1 anun s::ürh:f J n1riy 10 gratiíHI lufi 01-rhY:o11y 
unyayait tarto!nvf.:z:ai j_() [IJ'(fH1"/f1 destillált -i:iz t~„ 1 
y; annn úo1), /J',,:rn:i:al -rC(Jl/iftct i/; /~ Ph::fi1.; d//n a.ddf;g 
littitf.ctil, H1i9 il hors::..es:.' ('fpÚi"Olyott. ~4 feldilt 1na.1a.d-· 

rrh1yhoz. 20 gi <CJJ/'/il riz {(';-;;: l/t.t r~t: a2· oldat. egy .Jól 
.::!Íi Ó ed/uybe {cs.::.'.iif t;(· 

.A. :-;ziirűr1 1na1 ·adó ; /<;;;/r f.11c/, h /udűle~1 /;ci:1!s rizzr:l 
ra./t) /, ilu9oz·ú1:!ft után a:: ö:..;c:::f'ün.fi_itf s::.-iirlt te/,· U(!frit1,1n~ 

ltyd,·oryrl oldallal ·tcyyitfrt-1u'k1 a 1;úy határozott l·ü.z6nl·· 
/;i_is k/111/ud.rí:-; rn utrtfl.:02il~ /.,.; torúúb; c:::rfj)(Ul{l klp::/)dé:::. 
nr~1n tü1!énik J.1)11r- 40 yraiuni aetlur t1rtetik r1z üt:egbr, 
beduyaszollatik ('~ jól üss::x:ráz(tfik _Az rudh<~rcs oldal 

a ri:e':5t(íl gondo:;an eli:ú!as::;fatl!:, a::. utJhhi 1n(q két.„ 
~·zcr 1-r.~::. 40 g1'((.ulin ffelhcr1 el i_i,c;,'izerázl.'a. ..:ÍZ ÖRfiZ<?

yyi{jtött atfhttt.":-, kh1cnuÍ.tok lcu1é1 /. csé.c:z/n clprlruhig
tatnak·, a. ·1narr.ulél: 1001J-náf inr'g.:::zd; ittalih ls az: 
e t.~i.r_·caftit {Jan /, iht71ni httyya.t.i/,· .A c.c;l~zc ~uiytöbblcfc 

10-el ~:.orozftLJ a Juj afkaloid trrria.f:n11ít adjrt. t>zdzíl

/él.oAba.u 

Cortex cinnamomi. 

_lf'fflu'J. 

ACinnamomumCassia Bhune (Lau1 aceae;cgydéli 
Chiuáhan honos tekintélyes fa ágB.inak a. peridci in
tő! nag,yjaban megfosztott és n1egszáritott héja 

Cső és vályu alaku darabok 3 ccnt.imckr es 
jóval nagyobb hos7.szal, 1--3 millimeter vastag
scí.ggal; kenlény.: törékcu,y, törése eg,ycries vörö::;
'La111a, hon1ályos, külseje l't~szhen a. peride11na 
szürkés 1ostja.iva-l ho1it\'H: szaga sajátBze1ü, kc1~ 

lcn1cs, arornatikus, ize iissz(~huzó végiil n;yálkáf:. 

.;.\ g()rcsű segel.}'t~vcl főleg a középhé,i legbelső 
J?zö,·etéhcn eg,y lnügszakitott réteg sklerenchy1n
sejt1 orsó alaln1. :fir.0111, sin1a, t.eljesen megvasta„ 
godott.1 suga1a-5an szétszÓr\.·a. lcvd hánc.sszá1ak a 

hels() keregben es szá1nos, részhen nyá.kka.1. rész
ben illó olajjal telt. csövek a pa1e11chymába11. 
mely i5sszetett keméuyitőt is tartalmaz, láthatók 

A Tinct.u1 a. (jin11a1no1ni készit<~sérc szolgál Cs n 
Dccoctu1n Sa1sapa.rillae initiu;;; alkatrés;.:e 

Cortex fructus Aurantii. 

,.,itrwwslu:J 

Flavedo corticis aurantii. 

A Citi ns vulgaris R.isso, tt föld meleg vidékein 
tenyésztett fa (Rutaceae Aurantieae) érett gyii-
111öleseiről legink(1.bb elliptikus szelvényekben 

---'-':~;__ _____________________________ _ 



~_lí_) 

leválasztott es 1negszáritott perica1piu1n. mc-1.y 

eg_y kü1s>".í~ ripaeso~an iúnczos, vi_irösbarna1 actbe
rikns ola.jial telt ii1 egekkel fedett. 1 igen a.1 01na

tikus.1 keserii és ('KY bel~ő, , fehér tap1ósze1fi~ 
ke5ernyés rétegből úll 1 n1cl,)r-utóbbi clt.ávolitandú 

}~ ... rrinctnra átnar:a és ~.\u1antil corticis készi
tésénél használtatik l•s a Decoctu.111 Sa.rsapa1il1ao 
eon1posjtu1n mitius alkatrész('~t ké1iezi. 

Cortex Granati. 

(h ri11 átlufj 

A l)nnicn g1auatu1n J_,, cg_y a keleten honos~ 

délc_~urópál>an ten,:yésztctt fn. tö1zse és ágainak 
szárított }H~ja (.Jly1 t.aceae> .Eg<~sz 2 deci1neter 

ho:::szu, l 2 n1illirnét('1 vastag, könnyii~ tö1é
keny, a. ~i1na tö1 Yé.Q'Pll ~:i.Igá~ <~ . .;;övek vagy 
\-'áiyuk inel_ye.k kiiloldala. 8zihké~1 hosszl1án)'ll 

pa.ral1:czekkcl bevont és kls: fékele apothekiák
ka.l és zuztnútelep n1a1adván,ya,-ival fedetti. a hal-

ol!lalon si111n, sátga. v~g_y vöri_)Rharna, kereszt .. 
rnetszt.•tén nag,J itúiiveggel v&kotl.)' vonalakkal 
ha.tá1 olt hálózatra van oszt\· a 

A hasonlókép elfogat1hat_ó 7 gyakran a. tiirzs 

és ágak héjá\"al a keic~kedéshen kevei tc11 clG
f'ot duló gyökét héj n1eg·i811H.~1 het() a· rendt~scn ki
schb. majdnc1n lapo~, nen1 iitkán kifoiditott és 
belfdiiletén fa szili'Lnkoldrnl forlett da1abokról, 

1uei.Y~~k külfelliletc bat na és éi'deB~ zuznHl 1na-
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1 adványok nélkül és cg,ycs nagyobb da.rabokon 
n1ajdne1n kag_ylószerii · mél,yedésckkcl, rncl.-yek a 
pa1a1éteg le,-álása folytán keletkeztek: vanna.k 
ellátva 

~\ héj ize i5sszehnzó és kissé keserii 
A_ l)eC'Ot'tun1 G1rn1ati készitésé1c szolgál 

Cuprum sulfuricum. 

J?ézgú..licz 

l(éki át.lát.szó: levegúu kissé elporladó: vizlJeu 

kf_innyen oldódó kristál.~ ok . 
... ~ vizes oldat légcny~avas ba1 yum hozzá.adá

"ára frhé1. sankban oldbatlan csapadékot ad; 
ain1no11iak hozzáadására pedig Pg,y türkisz szinii 
lccsapódást, 1nely feJes ammoniával sötétkék 
tólyadék g_~ anánt oldódik. 

-~ vizes, só:..avval ke\:e1t oldat kénkitneggel 

feketebarna- L'Sapadékot ad, a csapadéktól ment 
fo]~,adék11ak szlntelennek kell lenni és elgőz(i
lögtet.\'<-': n1ri.t a.!lékot nein szabad hagynia. 

_,f ha1 .11~·!1ií uiii (f.Í /10:.':.:·tírulú~dr(t /,/[;z/Jdű f'chér, ,"-(U:((/.·

brt11 0/1//1111/a/l C'!f}HVl1.:/._, a cildyo1::: ff:!u~; c'0apadék 
.~ ,_:p::1)'~//..,_( annno;úek iJi:ai'o,-: hvz.:·((rtdáRduál rl:-; 1:::: 

ut1íb/1inak /cíuldód1í~a (ij/,J.s a.u1n-1011ia.i.lian ~r'il/ff.:(:/, 

j(>lya.d1!/, Y!Jr.r.;irfilt. 11 j l::„~ul/áf. 1t::-011os.'fági p; ólití-if 
!. /p!;:.:.i/.-, 

71i~zt.astígi j>l'Úha yyrt11((nt cley~,;u/i)' tt:::on köi:ctelés, 
horl!J ; /zkéuny lo :-;apódúsa után tt .'!\Ú8a.1'va./ 1nf'_qst-t.1Yt-



nyitott ·vizrs olda.lbál rz utóúbi oly ::;z·lftlctcf a({jon, 

un:lf! ..;;zintefcn f:-.: r:igiiziif(igtefre, 11u1:J'ad1ikot. nc1n 

hayy 

Emplastrum anglicanum. 

Angol la/XL8Z 

EizázJ}trcn .f!ra1nn1 1 öO 
szétvagdalt haler1J'V 

töbh órai á7.tat.ás után annyi fo1 ró lepúrolt \'17.
ben ol<!andó. hogy ·ai oldat 

k/dczu 9r(on1not 
tegsen. El~hez miko1 n1ég fo1!ó 

ltlf:-:.::ázüf-vt.n grlnn1n 

tömény bo: szesz 
adandú 

:!OOO 

... .\ Rzitán át:;izii1 t és ujhól fehntlCgitett kcvcnék 
1 qu(fd1afrnJfri' 1m2 

nag,yságu ki±Cszi tett sel,ye1nt.a.fota egyik olda.
lá1a ecsettel ug,)' ho1dandó fel, hog,y in1nden 
uja.hh bckcnC-R csak akkor fogana,tosi1:ar1dó. ha 
nHiI az Pldhhi besz:iradt. 

~·\ kc\·erék elhas1.nálcisa fs az utolsó hekCnér..;. 
1ncgsz:i1ctdása ntán a f;aíotct 1nú::;ik oldal:t 

f ize11kdt. qi ·annn 

peru balzsamnak 
hat-van graHun 

tömény borszeszben 
hidegen késziilt oldatával bekenf.'t,ik 

Szá.razo11 tartnnd(J el 

12 

f50 

Emplastrum Hydrargyri. 
lliganytaprúz 

Emplastrum mercuriale. 
J:i,:~!fOlcz~záz gra·11un. 

clisznózsir és 

99 

800 

négyszáz· g:ran11n 400 
finom porrá tört ólom éleg 

folytonos keve1é.s mellr:tt és id<'.'inkint n1e1egYiz
zel megnedvesítve a7. ólom eleg teljes elszappa
nosod~sáig tapasz kcrnénységiirl~ hefSzetik, s a 
1nég incleg an,yaghoz 

/uhomszdz gra-inm 300 
higany, 

mely 
százöi-ven granun 150 

közönséges terpentinnel 
a higanygol;yócskák tel.] cs cl tünésóig Usszedü1-
%sültcte'lt1 gondos:-111 kevei tetik 

Emplastrum Plumbi gummi
resinosum. 

G1mw1 i gyanf!ls ólom tapasz 

Emplastrum diachylon compositum. 
Emplastrum adhaesivum llagtaprwz 

'1!/:zez(:t· ;rra.1nn1 10 OOO 
disznózsír 

ötez-r;r !/r<un1n 5000 
7' 

:__::_'_:_:_=_:::..:.=-==~·:."'"'·--------------------------------
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finoman tört ólom éleggel 
a higanyta1)aszruíl cl6n r 1u{Hion ta pasz:sürüsí':gig 
összefőzctiki ezután 

f 2f-1 hrlf8ZÚ,;~fl.11_.::;;: [//'(riJ/.Jli 

tisztitott amrnoniak gyanta és 
hats_zú_z g; (-Oil ;n 

közönséges terpentin 
{jQ() 

ke,·e1tctik a 1ni:·goivaszt(1tt 1apas7. anyaghoz. 
Ezut:{n 

léh.::ei iits::d.:::· ~71·(0111H 

sárga viasz és 
f2-'J'/.'·1~l~::á::(if.rr:u y11t.nnn 12.:10 

főzött terpentinböl 
keHzitett1 átszürt Inázza.l a jbl átdolgozott Tne-
1cg vizzeJ n1cgpuhitott anyag hengrr alakn <la-
1;.:ibokká ala-kitt,a.tik 1 n1el.yek pa1affinpn.pirha esa
va.1 va leHznck elta1 ta.ndók. 

1\z Unguentnru 1-)]umhi gnm1ni1csinosn1n alkat-
része 

Extraetum Belladonnae . 

.\ ndra{/1.!.lyn-lcivonaf 

If):..r:r 9run111J. 

fi iss1 virúgzö nad1agnlya 11öv8n)" 
üfccn y1 rJ.iíJ'ill 

vízzel 

1000 

50 

lelocsoltat.ik, i5ss7.ezuza.tik {:,::;kipréselte.tik lTg,yan
ezcn eljá1ás 

"!ZÚ;J_dt.en qrarnrn 

vízzel 

101 

150 

is1nételtetik .:\.z i-.i~~zekeYel t fol\'Hdél~ok 80°-ra 
he\· i t tctnck, át sz iii. etnek é~ 

.~:::rfz q1 tt-nun 100 
n1enn:yiség1e befőzetnek a.zut~in az egész 

$ZÚ:: fii anun 100 

borszcszszel 
\ e.gyittetjk ii. keverék néha fel1 áz:itik és :C4· Ól a 
n1ul\:·a á.tszii1eti~ ~.\.z igy n_ye1 t n1a1adék 

/íf.ren r1„rnn111 fJO 
higitott borszesszel 

zá1·t edénvben kissé fBlnFÜeg·ittctik é:.; i~n1étel\'e 

felrá.zatik··' ~~ leülepedés ntán tisztán leönti)tt 

folyadék az eliíhh nyeithoz hozzáadatik K az 
egész fllt1álva~ sürii kivonattá l.tefOzetik 

A bt:llaclonna ki\'Onn,t. sötótbarna. s vizhen 1naid· 
nen1 tc~"jest•n ti:;;ztú.u oldhH.tÓ leg)'en 

Extractum Filicis maris. 

Ötezeí yra111111 

összetört páfránygyökér 
a helyclt-csitö késziilékbe1~ 

ri·ze::.cr gi'anun 
tisztitott aetherrel 

riooo 

10.000 

l.ei.;ntetik és a zá1 t. ki~sziilAkben kt~t napig áztat
btik; li:1 a folyadék ezntúu lcfölJL ismét ujból 
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aether öntendő fel a kellő n1enn,yiségbcn mind~ 

addig1 lnig a folyadék szinteleniil fol~yik le. 
Az összevegyitett oldatokból az acther lcpár

Iandó és a maradók en.yhe tnelegnél v:izfürdőn 
hig kivonat süt iis~gig lepá11andó 

Kiszolgáltatás előtt felrázandó. 
A Decoctum Granati alkatrésze 

Extractum Gentianae. 

1'aniÚ',s-kivonat. 
Otezer _9ramin 5000 

apróra összevagdalt tarnics gyökér 
har1ninczezer ,gra1nn2 30.000 

hideg lepárolt vízzel 
24: óra hosszant á.ztattatik és leszii1et.ik

1 
a ma„ 

radék pe<lig 
tizez~t grannn. 10.000 

vízzel 

öntetik le. Ujabb 24 órai áztatás 6s lcsziirés után 
az ülepcdésscl feltisztult folyadékok összekevcr
tctnck, forrásig felhevittetnek, leszüretnek és vii~ 
fürdőn sfüü kivonattlt lwfözetnek 

A Pilulac solventes alkatrésze 

Extractum Hyosciami. 

Beléndelc-lcivonat. 

A friss növényből oly módon, mint az Extractum 
belladonnae, készíttetik. 

1 

1 

Extractum Liquiritiae. 

...-\.z összetört. h/unozatlan éde!-1 g,) ö)..;é1 hől ~~n 

ng}· késziili mint a tarnlcs-kiYonat 
... 11_ Solntio J1jxt1acti T.iqni1 iti:-1P éj'; a labdacsok 

ké~1.itésé1 e ~zolgál 

Extractum Secalis cornuti. 

1m}'!I o::s-!áuma/ 

Extractum haemostaticum. 

lEzer r/l'(U1/lil 

összetört anyarozs 
a hci;yeti:m-Jitfí l~é~zülékbe11 

kltr:zer qrau11n 

lepárolt vízzel 

Ergotinum 

1000 

2000 

12 ó1a- hoss7.ant úztat.ik i\ gyiijtött lefolyt n(:dv 
vi7.fürdún 1negalvásig 1nelegiteudö. a rna:adéklio:-: 
ln. ssa.n].; l~ nt 

hárnmezer !!'a.mm 3000 
lepárolt viz 

öntendő fel A leesöpögő folyaMk kiilöll fe}fo .. 
gatik) sz(il_psüriiségig lepúroltatik _és ezután az 
első áztatás alkalmiwal nyert, az alvadéluúl 
leszü1lézett folyadékkal vegyittetik. 1\z össze
kevert oldat hii.101nszoros mc11n,yis1~gü horszesszel 
vegyittetik, 21 ó1áig többszörös felrázi" mellett 
állni hag;yatik. az ii1eliék levAlusztii.sa után szii1-
léztetik (!s vizfiir<lőn sliiii kivonattá bofí)zetik 

,,-_-_-,7-_-,_--c::_-:::=-=-.i'-/!•1",, _____________________________ _ 
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.~7. a,nya.rozs··kivonat oldat.a esak íiltrá.]va szol
gíiltatandó ki, ha az bőr alá fecskendés végett lett 
rendelve 

Extrs.ctum Strychni. 

hbvrJsznw{j-1civo1urt 

()[,ezer graintn. 5000 

durván porrá tört ebvészmag (nux Yomica) 
a k<;llő mcnn,yiségii higitott ho1szeEszel addig 
ne<lvesittetík, a. míg a po1 feld1rnzad, de össze 
nem csomósodik 

.Eg~y ö1 a lcfol,y:-ísa nt:_in az átnedvesedett tön1eg 
a. hclvettesitő ké;-;zülékbc hclvcztetik azután - ~' ' 

tizez,er ~!' anun 10„000 
higitott borszesszel 

lesz leöntve; 2-1· óra 1nulva :1 fol,yadékot le hag,y,juk 
csepegnj, mi alatt. lassa11kiut 

harn1inczezc1 ,qrarn1n 

higitott borszesz 
öntetik fel 

30.000 

... .\.z Ciss?.eg,yiijtöi.t. fol.yadCk gőzfüTdéín drst.illálás 
ália.1 a. ho1szeszt{í.l elvá1:u;ztat.ik: a nuu adék pedig 
hepár]:-ís últa.l 8ÜJ ü kivonattá lesz befűzve 

l 

10f; 

Ferrum lacticum. 

'L'ejsavas-vas 
Száz gi'anun 100 

czukor 
l:éú:ze;· grarrnn 2000 

savanyu tehéntejben 
1nely lcszüré:3 által tu1·ús l'észeitéil n1egszabadit-
1atott s azi1t:í..n 

ha.1 nliucz: [!í'0.1nrn HO 
régi turóval 

Jnr.l.)r le1)árolt \'Ír.2.-:·l l.'''''l''; l<'t·t sz"tll.. ··1 · ,__, , , .... , . • .<;:. 01 ZE-O ve e:-:: 
hasonlókép ineg Jett sziir ve és 

száz glannn 100 
vassal 

ieszben por, 1észben sod1on,y· alakban, keve1t.ctik 
és laug_yos helyen~ gyakori keverés mellett rr,ie
clésbe hozatik 

Id<'.ínként: ha a gá.zkepződés sziinctolJ cr.uko1 
por adatik l1ozzá, n1ig kö1·iilbelGl 

Öf';Z(Íz fii ((íf/IU 50() 
lett elhasználva. 

H:a az erjedés bt~\"égzódött. a kcvc1ék feJ h~sz 
forralva, fouón filtráha; a "ziirlet légbehaiástól 
menten, kristályodás czéljából hűvös helvcn 
helyeztetik el. ' 

Az összegyi\jtiitt kristitlyok hígított borszesszel 
rnosandók meg1 filtráló papit ldizött megsr.árj-

,,, .. """""""'·::.--~ ..... ---------------------- ·- ----
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tandók és a.7.nt::in potrá dörzsölcndők H iol zárt 
cdén:yben ta.1 tand(ik 

Zi>ldes fehér, kristályos rétegek "agy 1najclnem 
krist{i_lyos por.: mely forró .. kevésbé a hideg vizben. 
bot~ieszben alig oldható. Hevítve sürii, átható 
savan;yn, egr.tt czukor1a emlékezi-etú szagu gózöket 
fejlei:zt, ezután elszenesedik és vég1-e vasoxydból 
álló maiadékot hagy hátra. 

• .:\. hidegen telitett vizes o1dat saYaH,yn kéio„ 
hatásu és fCr1 icyankalium hozzáadását n SötCt·· 
kéki fe1roc,yanka.lium1a csak világoskék.cs csa.pa
dékot arl. 

i\ por1á tört tejsavas vasna.k nem szabad 
tlimén.y kénsa vva1 senl gázt fejleszteni 1 sem 
ho:-;szalih állás után barna szinezctct feJ,:enni 

A \"izes oldatnak eczetsavas ólom és só~avval 
való inegsavan,yit-3.s utún kénkönegviz vagy· 
légen.ysa.vas baryu1n által csak g;yenge zavaro·
dást szabad 1nutatui 

A légenysavval iuegnedvesitctt (:s kiszárítás 
után vig,yázva kiizitott só 1 gran1rnja legalább 
27 centigramm vasoxydot hagyjon, melybiíl fo11 ó 
vizLen semn1inek seru szalJad oldódnia 

A Matsh„féle késziilékben ''izsgálva, aJScn 
tükö111ck nyoinát son1 Hzabad 1nutatnia 

.... 1 sa.ra.nyu, lgef.f czukorsz:a.gu. gúiV!.· íiillunú:-:a. bá-r 
1u:1n tckin.tltetű a tt;i~a:/_, a.zo11os.;.;1ígi JJrólH(ja. g/lanriut.1 
de e.zen tilncthűl a. töúbi cqyúb t-ulajdonsrfy(tirnJk 

_tigy(drnnbe Détel!:Del e2·r:11 sao .Jclfn/(:l{1 e küvet./ttJztr;i.
hetüuk„ 
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Azon körete/(:.~ 1 hogy 1;öi'ös Vl:í luysó a :-;ó t'i.ze.~ 

oldaldbau .f.úféf!.:ék, o;:,Úif/a. ·t:érl-ug:ff) csak alig lile~ 

csapa-tlék:ot. <U.{jon, a::. o.xydulsó lulu.youzO j(_ len, az
o.xyd.só távoll.él~i lrii:<hóa 

Töini:ny l.·én..">rf.vtrd- -idegen s.ZCJ t('s rr:;11.1iil(_f-I k kiiliJ

niiscn ndd é.':I tejczuZ·or Jcü:nlr:te nndattatik 1'. ;, 

I?czetsaz:aB 6loru (df a! l<épzó'dölt c.::.;rq1adél.: <'2.l/ 1 üJf'i.iiat"~ 

bor!.:ősa'fJ é~ kln'5av .J(.lcnlétl; e 1nutatu.a. 

....! l:énl.ö~tcg rizz1Ji J>('.1nl/c;; a:: últula /.'ú'i<t-pl1a.l-6 
fér11c.J. 1.-hnufa-t-ására s::.:o!qál s tej.-;zc1 ü :xtrarod{if. clú
idffr:ésévcl a '1.Ja.so.tyrl ;,·ó 1u1gyohh ni-tu.nyislyáíi(;-1.· jelen-· 
/{/.él. igazolná. 

.A légeny.sa.vas baryu1n p-ró&a: l·én.<;a.1; l.·i'li1ut.atása 
cz:é(jából töí't.éuik 

1 grannn tcjsa.l·a.::; ta8 tlu'oí·cti~·c 277 1nilh~qra1nt11 

tlaso.-rydot lia.yfj'iUt háh a izz-ifri'!5 utá u ] 1}::-c11. 1ilr::nnJ1i'-i(r1 

kelek 270 nlill(qra1nr,11 a tYt16 lc.szdllitásáral a gy6g_lj
szer könytJ 1n-eytl(q.»zi/;· <:py oly k/:~zif'lulníl;t;(/ 1 Y1iely 

97 2°/0 f.isda tej.sara;;; va.'>at fa.rta.hna.::::. _A_ va,-.;o.:ryd 
-n1a..1·a(_léln1.a.J.: n.r""ln s::.ahad f(!i'i ó ·oizbcu o!dcídó ~ókaf 

ragy anyagol.at ta.rtahna.zn/a. 

Ferrum pulveratum. 

Pm rá tört va,s. 

Finon1. nehéz, sziil ke1 fé:n féu.Yü por. uic~Iy 

mágnes által vonza.tik és higit.ott kéu~av vag,y 
sósavban 'könenygáz fojlúdéM és igen csol;ély 
maradék hátrahagy,isa mellett oldódik 

·-·-··- --·;-- ·-· -···~·:;:_·~--. .i~--------------------------------



108 

Ezen oldat igen erős bigitá8 inel lett is ad 
ka!ifen icyan oldattai siitétkék csapadékot. 

Az oldódásn<tl fejlődő gáznak nem HZahad az 
eezeL~a.vas ólom oldattal mcgnedve~itett itatópapi~ 
:rost se1n ba11H1. sem feketé1c festeni 

„.\. sósavas oldatnak ne1n szabad setn kénkii11eg·· 
Yiz által mcgfeketedni. se1n a vasnak lé>genysav 
által tUrtént élegitése~ feles a1n111oniak által való 
ki9s~1patása es lrfilt1álása után oly fo1yarlekot 
adni: n1ely kéna1nmoninmn1a.l n1egzayarodik 

;\ sósavban oltlhatlan 1na1ad8k _!égen:ysa,:haui 
oldatának 11e1n sza.had kénk{ineg által f'Cketés és 
arnmoniak által kék szinte fl·si(ídni. A Marsh~ 
iele kús.ziilékcn vizsgálva. ne.ni ezahad a.1sen 
n.romait se1n 1nntatnia 

Jól kiszá1itott cdén.yhe hcl,yezc11,dó s ahbaIJ 
tartandó 

A feiruru laeticuu1 és sy1npus fe1rL jodati clő
úllitásá1a s?.olgál 

8ijf/!-l:é/; c~apad('/, fC!lt;p/sc a bá1 1;1c11 hiyitotf 

oldaib<.f.n l.aliun1 ff:i·rit1j<n1·hf lio::.-::.-áadás/ua.~ a -va:.; a.Zú·· 

;1o~stiyi rtactiója qyrn1ánt s.:.:-o/q1({, 
-"if !tigit<1ff só.sar/1101. (clúf-drí.;,. a!ltalnldl'(fÍ hátYa

i':ayljotf- ·1urnadr:h j'<Jt.,:pcn 91·a1_;/u'.t {s i."ova..':;(t-rb6/. áll, 
'i a i:u,-:;por 11a!.· r-. ... a./.' -igr:n <:8ckély ; /:s2lt k(J_1e::.'..z1-, 1nilí t 
i-'5 l(Zf -nr ;n ar. ::1:1 ray11 Dutütt ca.slJ1íl

1 
ha.ne1n. !dgy ·vas·-

1;,;1 kc!l 1: /~·::it1·11i 

,,J;:oif. l."ól"cltl/:<. 1nh~::c)'int a J.iOi ua../,· .wJ~arban ra,/ó 

i',/old1ít:-a al.'.a/J11á1_:a/ ffjlöd/.i fJÚZ: az cc::ctsa.va.'i 1;10111 

rdd~'/.ttaf nerli"c~fhU itatós pápirl ne balnif;;n cagy 

1agy 1:(!iisa1han o/r/,-í.s1uíf í.1:nlöncy:1ázt 
!{;::: r5luú1 Jiapii o.,,f, ·illi'l)b'n nilj1J. 1:af/1! 
zárja /, i. 
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ff;jlt-::2tr/n, 
7il( pf(~!. (fit f, 

.\f._ trn fu/11ia::.::.cn1 !11rrí{;/J1í a ra~J-i01 .'>ül a.n_!lU- ohlaf];()l 

J, /u !. iJ11rpyc 1 L ;< ~(fj1ltoí-ó f(;n1c!,·-f.f (;_-; hoi .'l<fiif/f· setn, r;u:ly 
ufiíhbi a l/;/l,illf"1:rrai u1/á fú~:-/511r'/ /hf;y/ táltoz:tatott 

r•:tsnak /(i/D . ..: ainu;o:ria1: áltül fú; f/nf. kir_·.:.a;;rtfú.~·u uf-Ú1i 

!'l ~::..1{1 /.:·/{;Ú/ f./11rtli!li'n111·:'u .. ;u ríit11! {/·..,·::. f, i1i11da.!rtf 

1?1;;:. tt!fl.11 ;u1í-:1 )i;!Jifotf .";:;((11-tlhrf11 U(;ii oldhrf.f<; ff'.;;11:l, 

u1clyul.·u1_i. ('- rr1.~1101 bu.11 nnn .. ,.:zabrtd jelen lciln.iök, 
l.·inuda.f/uffi..;J., lui rr ,.:á,~·a.1.'l)(íi1 o!dh11.tlan ·1na-rad(;/,'ot 

!(91.111,1.-:1;.r hu:.;:((udrí-.·r'{,a/ ff)·~:.fiki /~ a::· iy,i/ f{Í.UuJ.dt 

oldaftJl/.-/u/,(ii;(g /,..; 111u;nunio!.!.·a! ti::8,rpí(ju/; .·lz clső11c/; 

;u iú ..::,::.(!/i(ft/ ~-!'r i:"-1 (1dú~/' tilUIJ r':-:aJ-1ru/1:l of.., a:; utóblil:Jt-u!. 
!,/,~ .<::i;1:.:ud(;-'f lli/„:d/:::1ii'r 

,{ ra."f!líi ( i.:·c:gr'Íh(:.:~(nak at::e;1 111f01iUÚi a a·:: ctó'~ 

:1cÍ" ~~-ui1d a llf(u.~h-{{?1' /,r~~.:iift'.J,f.r'1 l'tll f(jtf{;nt:ir 

Ferrum sesquichloratum 
crystallisa tum. 

K1 istrífr;os vaschluri.d 

/,;;;,:n yr(nun1 iOOO 
vassodrony 

túga;.; (~dén,yben 

(ifc::;r.~r y; a'Jln11 

sósavban 
üOOO 

~"~~ ""'·------------------------------
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kétezerötszdz grarn'Hl 2500 
lepárolt vízzel 

h 'gittatott, feloldatik 
.:\ rnajdnem fórrá.Rig hevit,P.tt oldatba lassanként 
Mr~ 2 

sósav PAi 

egy rhz 
közönséges légenysavból 

álló keverékből annyi cseppentetik: n1ig a vizze1 
bigitott oldat 11éhány c8epp felrna.ngánsavas 
hálival kc,·ei•,•e, ezt el nem szinteleniti, tehát a 
vaschlorür teljesen vaschloriddá alakult át 

A~z oldatot vizfiil d8n sz(j1psi.b üsf;gig be kell 
főzni s biivös helyen kristály:osodni h3gyni 

Jól zá1t edényhen~ si;tAt helJeH tartandó el 
K1istá.l).ros1 sü.1ga: le,•egőn clfoly·ósoclú~ viz~ 

borszesz t'•s act.11cr\H„n teljesen oldható auya.g, 
n1el;y·nek alig van sósav szaga, 

A vizes oliiat íerrocyankaliummal sötétkék 
l~gen,ysava.s ezüsttel fehér turós~ fele.s amn1oniával 
1ozsdabaTna, kocson.~yaszcrii csapadékÜt ad. ,,::\7. 

utóbbiról lesziirlézett folyadék színtelen legyen, 
clg(ízölögtetve és izzítva maiadékot ne hagyjon. 

A vi7.es, vasgitlicz oldattal kevei t vaschlorid 
oldat fülé föl térmennyiségü tömény kénsav óva· 
tosan öntve, az érintkezési hatá1on ne Y!~g,yen 

fel barna súnezetet 
10 gram111 1 kis incnnyiségii vizben oldott •la.R

chlorid, 2 gramm poná tfü t: chlórsavas kálium 

1 
1 
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és H6 g1arnru tl)rnén,y k~nsa.v hoziáadása és a 
kC\'Créknek bőséges kt·nsa \·gázok fejllidéséig tö1 tént 
hevitésc után ol~y 1na1a.dékot adjon. mcl.y 1chülve 
és vízben oldva, a. l\Iarsh·féle késziiléken vizs·· 
gál,·a,'. az rrrzcntükö1 nek 11so111ait se rnufaf'.sa. 

~4zon "'r{jdf.-;:A'1 ii C'iaprFlt:l."ol;_. 1nf!.lyei.' a. -ri<:.f'.s ·ra,<;

chlorid oldatban sárpu "t/tl'Uf/i:iÓ, légcny"'a'ras t:züíif és 

aíH'iUOll·la.f.·_ h0:;.::dadá1;ál'l.l elódflnal, aZ(1J1osxd[1i prr;ba 

yya1uínt .,.;::0fgáfna!. 

jJ~ auunofl. p1óba" a2: (/{Íird11- szer·iut réulu::.:.vire! e 

'111elle!l tis2,fa.,;úg1'. pr<;f;a [lf!U.núnt is szolyríl_, Jí1i!ly azt 

1nuta~ia, hO[J!J u ca~o.rydhych atról lf.,.;Z-1'.if·t f'olyad1!kJ 
s::rh <rzig (}[JŰzi.ílij_qlelre /..;; a 'ina.ra.ffél.· e1 ó'sfhb iszifá.sa 

utdnJ 1nidiífl-. a kl11zi)(/<)lf. Hrdrnial.· iil/llan„ senuni tiiz

ríllrJ, ú:lr::11~n .-;rí/,·i<Jl o·r,dű aupagol.'af se1n tarta)nu1.z. 
lfrt a. fCnfi t}{iir1l::; s:::igo1 u br,f(u fúijrÍ1:al a tasoldat 

cldrlrral f.r:lif/sr: aJn1y1'. ideig /i1lytattatih) nu~q a fel· 
n1augán.~ara"i. kal-i1un olrlrd-úf. 1.'l Jl.('1'11 1;zinf(1-1.·uili töh/H: 

a!i-l.01 n11fr Hrn1 tartahna21ud vaschlo1 ii.1 t_, 1nPl!f czr n-

1.h:fi/ nu!q a:::o11- J,öccfe//~ rí/fa.! is„ hog,r; <(. k/.-;:::if1n{npnck 

1rt111t;;a/1 ci:Z:. 1.'..-; bot"';:,-1_'::;_::.:1 l1aJtt:'IU (fffh('/ br.11 is trlje~·t";11 

oldha.t1Juak /.·('// /1 iliii, 1.·; 1 un :::·ú, i:a FJ:::.alirrd :·;1Í,..:1!(_: 

je{enl1;//i ne1u .::.:abad ii/r-gtii; ;1( /~':::· .s_:;:u; ás ::;.z.'.a.,q!Ín 

kirü/ uu:q n:: rflinl is 1·1tfru(ja n1uyrít., hor1,11 ~9!! rt.J11111(1-

·nia.J.„l1a 1ná1 ft'Jtt. ÜO!-YJiti/t:a. l.öí iil. !/(/2ö1.lf (ejlf's::t 
A_ -ra~qrflic:; oldHt ,:„ a. tiiin/;u; /.'/n~arral ('.,;_:;).-ii;:x.i1t 

ki~·,;, lr.'f.n(k· 1:·i k1:/l uudat;1iai ,,1-ent-l tartalrna:::: rt /„h::::it

íi1{11y a {/~:::itá-:/ uuir/ll(;r 1.-i/{J/y(íla~/ rnég láyr;nysata!. 

. ,L:- a r S(' u k 1'.r;11datd . .,;á 1· a .~zolyd ló anyag el őt..<: Hz itri.-;1' 

a chüh n.ak fr(jt;s 1:/!rí_;;olif-ását c::Jlvzzr1, n1ely anyag u 

-: • ...:;c.c_-,;c,;:.-=c,,.- ::..;e~._,~·~; _________________________________ _ 
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J[rn "h-íl:/, !.·1;~:.iih:l,c11 r-~::·!;iiz1jff , i:-::::-:qd{1~tnál ::.rn:a

r1íír_tg lú:rf 
T7áo:1 ltlu1 id dirc1_'f 1utp/i;1u1 !1eltatá.:-:rt 

horni;'},- '-':;:.{;:i / ,-;rffr'.f, h1'1-1t•:íl frti'fttudú. 

(o!ytrí 11 í1/r:a-
" 

Ferrum ii'esquichloratum solutum. 

Kristályos vasch!orid 
{~s 

lepárolt vizből 
ryyeulú' ·1111:1111yislrp:;l: 

t.e] jes olUódásig ös~r.eveg.y i ttt-t.nel-:. 
Fajsulya: 1 ~H 

Ferrum sulfuricuin commune. 

Vitriolum martis. Vasgálicz. 

Ji'ókép kl~~krs zöld kl is túl) o1dH1l álljon: inol,y<~k 

a riljuk tapadt. anya.lugtóJ lH' legyenek tul;:.;ú.go
sa.n nedvesek 

Ferrum sulfuricum purum. 

}{/:.t~z.áz .'Ji'a1n1n 

vassodrony 
egy 

t~S 

lui101nszá2' g; a.n11;1 

kénsav 

nyolcz')zdz gta1iiíil 

vizböl 
álló keveiékkcl leüutf,tik 

11H 

200 

300 

800 

A. n1ég n1eleg oldat inihel}t a gázfejl<5(lés 
mcgszünik, 

nlgy.;;z<Íz gralí11n 4·00 
borszesz be 

szürléztetik, 1ni kö7.Len folyton kc1i11g6 n1ozgás
ba.n tartand6 

A k1istályli:i7.t rUgt.ön sziiJ-lérc hel;yezf-~ndői 
bo1szcsi-;zel kimosandó: azután kip1éselcndő és 
filtráló papitoson g,yors inegszáradás vCgett -
legjobb direct napfényen -- kiteritendő. 

}{ékes z(H1L ]cveg(ín clpo1ló1 vizhcn kö1n1yen 
olclúdó kristályok 

„~ vi::r.es: g.yengé11 savi ké1nhatásu oldat fe11y
cyaukaliurn hozzáadására. sötétkék, Laryutn 11itraf
tal fehér, savakban oldlrntltrn csapadékot ad. 

lfa az oldat légen.ysavval teljes élegiilésig fő
zetik: akkor föl(is arn1nonia.k hozzáad::iEára bu.rna-

' ' 

---~··'!,'-"~--------------------------------



11'1 

voro5, kocson,yasze1 ü esa.padék képződik: lnel3rnek 
szürlete s?.intelcn leg,ycn, kéna1nmoniu1n1na.l ne 
változzon és elgózölés Cs iz?.itásnál maradékot 
ne hagyjon. 

A vizes ol~latna.k kénköncg Yizzel ncn1 szabad 
maradandó zavaTodást 1nntatnia. MarBh·fele készü
lékt•n vizsgál,·a.1 ne111 szabad aisentiiköT nyon1ait 
sem n1nt.atni . 

. .f l. /$·::it n1ln:J el/i'áll dá:;(( nrfl rnuuf.l. d { rect. H(tpon 

~:::-ái if((f-:a ({jrí;1fta.fil:, n1ircl e:· ·1nf1(11 J,·/1;2·.i."j'rf(_ift o . .f'ffrl-
. -:ó1·a. ; r;i/Uf'úlr_í haJl'Í.>:. . ..;1.{.l hit. 

~4 rii; <)~ [_:;:, 1-U'f"Ó lH l/y('fl.if"U.l'lf.>: hrii'!,IUlliH/(f./ r/~jZffl 

.l, 1hu /{ . ..-:.1'1. a.;;OHO~:->ági 11rúba !flff!-JUÍ nf :;_::o/qrfl ;utl.· 

"·1zo;i 1:6reff.f1;.;1 h(J!flf J,/n/;6111'.<Jl"i.o: n 1:i:::-e.-; oldatban 
rnr.f.I adrí11drí ::.ata1 or/rí.,;;f 11uu ol.0~]1(!.f_, ·Ji1iÍ;\ ntli/:: fí;IUPI< 

)<'1r 11 !t:h:t ,:d 1 ja !. 1. f{i.i.:;DiiiÍil~" i. r.:in i1afrf.~u ((! ;:,f.- l;ncu ol rf a!, 

!.-/ n l,·i;11cyrf 2: •. :1'! g1;or "a ;1 nndá -:fii éf s:: i„1e::-ésf '11.iJCrhef „ 
!. t!11.<(rt111ak jJil f111uduyi lljJ::lfrl/ . ..-:.c (f' 1 öqtiini IJ01uh f~a 

h iil~l t 1. 1 zt1'./11'n 

_;J -ci2r.~ o!datnr(/. <1.111-rnu11ial ((/fal Nh té1d /,·i<'i.:.aputds 

ufáu 111,1rrf. .~:..·t'il'i{ft: illciilhrt r1i11f'f. tlyU'::/j/6yfr.f•;~e /e.: 

·i.:::·itdsu által nye1 f ú11rr<ult'd11v t:-h: . ..;gáfafa hus:1nlól,/]H'11. 

idty('11 f'/incl.· )clc1iléf1hu.·I., i:alunli1d ali,ali <;S "JJ/1.!f!UP~ 

::;;Uill súL11rt..I. /,·inntiatrfr;dt i~ c~/{o::.-::.a 

J?iyyr11;ut!Jc i:cend1~·· a~1J1tlun1, !toy,11 (6lö.< a1nu1011ial. 

<ilta.1 a i:a-: c.!->ak akl.-Ui (~S(tpa!ik le te/jf'.•w11,' ha a 
·1;;inf. O.'i:f1di:('yyl'ilet ra.11 .ir:lcn) ·1niy rlltnbtu. ·i.:a,-;u.rydul 

/lCf!iJl'ilf'tc!.· r1.1n1uon~1ík .J!·f.t•n/lf.('.nél oldftftti!.lJfJ/ a.nnno

nirtl,· ríltrd c.-;u 1,· f.lj/.éfct.11.'niil r:-~I1paf,-uiJ, !t-, /(11rft 1'y1; 

i /<.:;:/i~ a s::.:iir/uf/lf· {,; rii·n/i'fft/, n1 ..fy u:l(f1í1i l.-/·11fn11no-

1J.5 

nidl•al fi J,f.'f~; c~apndék crtgy h-qa1ább zöld ~::.inezf.ídl:s 

a./a!.júban rnutail.v::.ii.' és ezqűtiilöyhl-'ce (;~ izzi~-{((, Jíl{{./'<1-

t!~ '!. ut- li 11y11 hátra 
./ly lu'lyh:lr:11- fr lefr·!.· ell>e1 iiléf.te 1:::t:fj1lhál u t'ask/uer1 

fi:r.-:, oldata légu111~1ttcal fflztt tr?ir~·e)I élcgitend(;7 

ruh1úft a fá/ü:-; 1nuud1J1Úl ho.<:-::-úa1_ld-sa -1ne,qh); t-éun/l 

Flores Chamomillae vulgaris. 

Aii::öns/ges szegfii . 

.A„ Jlat1ica-1ia (;Ji,1uH.imilla T.1. 1 eg,y egyévi~ m0zű
kiJn {~.'i tU1 melek talajon itt-ott vadon el~jöv{í 

i1(i,éuy 1~0111posit~H~ - sugara~, sokvi1á.gn, 
szá1itott YÍ1c.'tgzata zsindelyszcrü taka1ú kc}H~ly

lyrl, knpalnla1
1 

n1eztclcn, belül ü1Gs, 4·-5 inilli
n1etc1 n1agf!,s1_ 11 ;2 niilli1neter széles vi1 ágta.1 tó 
a~appal, fehé1

1 
n,yelva.laku sug;ír és igen li:ic:.siny 

8á1ga., cs{fa1a.kn tányé1vi1ágokka: szá1n,y nélkül. 
Hajá.t~zeTÜ~ e1ŐS('n fiisze1 cs szaggal és kese1 ii izzel 

Nem csezélcntlők fel a Cbry~a.nthenurn Pa1the-
11iu1n Pais és inodo1utn I1. \:i1ága.ival~ 1uclyek 
tön1ü1 v~r;'tgtartó alapjuk, to,1ábbá az ... .\._nth-?.1nis 
I~ vi1 <'tgaival sen1, rnc1,yek ezenkiviil ko1 paszct ü 

pikkelyekkel feclett virágt.ai tó ala11ink folytirn 
k(in n,yen nieg kti \i-itnh(i?.tethetők. 

.Az Infusu1n (~lian101nillae készitésére szo]gá.1 

8* 

>L .. ~------------------
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Folia Digitalis. 

Gyii.szünlce levelek, 

Tojásalaku vagy hosszukás tojásdad levelek, 
melyek a Digitalis purpurea L. két évL kelet 
Europa napoH hegyein Yadon termő, nálunk ker
tekben gyak1«tn tenyésztett növényf(}] 'szá1 n1az
nak Serophulariaceae A legalsó leveleknek hosszn, 
szárnyalt sz{1ra van, egész 3 decimete1 hossznak,' 
a felsők kisebbek, rövid nyeliiek vagy száron 
iil6k, vala1nennyien egyenetlenül yag,y frett.íiscn 
bevagda1 vák, há.J()s erezettel és ránczosak-~ n1Hj<l
n~n1 pá1 h11za.n1os harmad1 angn e1elikel 1 az ], 
alaku, inásoch:angu erek által hatii.rolt szelvé
nyekben feliil sötétzöldek, szfo(;sek, alól fohér
sziirke, pehely ly el fodvék: sajáts?.l•rü gyenge 
szaggal és keser ii 1 un<lcn itó izzel bilnak. 

„l~„ vitágzó nö\:ény16l gyiijtcndők 1 gondosan 
sz:\riiandók e jól elzárt edényekben .~ legföljebb 
egy évig -· tartandók 

• .\z lnfusun1 J)igita.liH készitésl~rc szolg:-íl 

Folia Sennae. 

Sen1w,-levelelc. 

Szá.1itott, r(ividn~yelii: alapjukon ferdc 1 szurós 
lieg,yü: kerekszeJii) leginkább lapos) i\'alaku 1ná
sodlagos ei ezettcl ellátott. inajdnem kopasz, kis~ 

liegyps, egyszer ii egysejt-ü s1.őrökkol lioritott~ 

1 r; 

1nereY, czin1pás levelek, sajátságos szaggal s 
kellcmctJcn~ kis~é c~ipGs izzel A Cassia ne1n 

-- TJeguminosaei Cacsalpineae - nehán~y fajától 
i:zármaznak Ezek közül a Ca.ssia acutifolia Delilc 
Egyptom, Nubia és Közép-Afrikában honos bokor. 
t<•jásalaku vagy hosszas. hegyes 12-30 milli
meleI hosszu szü1kés va.g:y ma,]dnem sárgás zöldi 
kissé bőrtapintatu levelekkel, az ugynevezett 
a.lexaudriai sennát. a Cassia angustifoJia \V'ahl 
.'.\rábia é-1; nyugati Af1ikában honos 1 Nyugat
In9.iába.ll tcn.yésztctt boko1 1 lándzsaalaku vag:y 
vona1as-lánd:r,sá5i: egész () centimt~ter hosszu: véko
uyabh, héírnetnii! világos zöld ievelei a rrinnevell}
ből sztirnu1zó in<1iai seHnát aU.ják 

~>\z alexandriai senna a ]eveleh:i gyümölcsök 
és a C~ássia acnt.ifo1ia Inús részeinek töredékéii 
kivlil Sole11ostemn1a .i\rghel Hayne (Asclepiadeae) 
nevii növünynek legt.ühbször többé-kevésb6 össr.e
tckcrcdctt1 hosszas lándzsa vag;r hosszn tojásdad, 
alapiukon egyenletes, hegj-•es1 épszélü~ 111indkét 
oldalukon cgyszerü töhbse.itii f!Ző1ökkel horitott~ 

igen siiriin és ap1ó11 1ánczolt1 határozott másod
lagos levélinakat ne1n 1nutatói szii1hés zöltl~ vastag 1 

ine1cv, töreken,y leveleit is tartalrnazza, melytől 
inegtisztitandó 

.:\... 'rillnevell,y senna sértetlen czin1pás levélkék 
(~S minden idegeuszerii senna alkatrészek hiánya 
által tiinik ki 

A Dccoctu m Sarsa pa1 il lae co1n positun1 forti us ésa7. 
lnfnsu1n Sennae enmpositu1n előállitására 3zolgál 



118 

Fructus Citri. 

Czit1om. 

A Citrus Limonnm Risso- (Aurnntiaceae) fának, 
fi iss, tojásdad, font csecsszei ii köldökkel biró, 
tíz-tizenkét rekeszes bogyó gyümölcse. 

Jó czitromna.k ií,tlag 30 gramm nedvet kell 
adni, 2 5 g1am1n citromsav t,11talo1nmal

1 
a mi 

o·5 liter ]jmonade készitésé1e elegendő, 

Fructus Juniperi. 

Boróka m ago!c 

Érett. gol)·ó alaku, husos, bor2ó nagyságu 
bog,yói a ,Juniperus corn1nunjs, L nálunk is honos 
bokornak Coniforae, Cnpressinae. A bogyók tete
jükön három va-rattal és ugyanannyi pnppal, 
aljukon két murvával, melyek bárnm-három három
szög alaku pikkelyecske által képeztetnek, vannak 
ellátva, friss állapotban feketés ibolya, nem ritkán 
kékes szürke himporral fedett, száraz álfapothan 
fekete barna, kopasz, fénylő, külső burokból, pépes, 
később taplószerü, zöldes barna gyiimölcslrnshól, 
három tojásdad, tompán hárnm élü, függélyes, 
barna., csontos, néhún,y olajmenettel biró magocs~· 
kából áll; balzsamos szaga és édeses, kissé keser
nyés al omatikus íze van 

Az I11fusu1n Jnnipe1i készitésé1e használják. 

Fructus Rubi idaei. 

.M~álna 
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A Rubus idaeus L érett, többszöiösen összetett 
magg,yümölcse - Rosaecae - e1 dők és sove
nyeken, különösen köves helyeken az északi és 
közép Európában gyakran előforduló és kertekben 
is tenyésztett fülbokor, melynek gyümölcse 
juliustól-szeptemberig érik 

A málna félgömb alaku, egész 14 millimeter 
hosszu, sok nedvdus maggyiimölcsből összetéve, 
a gulyó alaku, bodzabélszer u vaczoktól könuyen 
leválik és ezért üres bels~jü; alapján ötlevelü, 
zöld kehelylycl alátámasztva 

A gyiimölcsCik tojásdad gömbölyüek, egyenetlen 
oldalnak, tompák, az elszáradt bibeszár által fark
kal ellátottak. finoman szőrösödtek, világos-vörösök 
csontos egy egyrekeszii kőmaggal. Szaga kelleme
sen arotnatikns, ize kelle1nrs 1 édeses sava.nyu 

A Syrnpus Rubi idaei készitésére szolgál 
A vadon te1 mő növény gyümölcsének, mivel 

a.ron1atikueabb1 előn,y adandó„ _.,--~ 
;.,._\!~ 'éZREO Pt;J 

c'};-'f,,:'!.'!;i. <;;;: 
~C; t\~fff&iff?>\ _;._ (~ \ 

Gallae. 

Gnbacsolc \ ! r ~~]:~~~!f~ -~~) 
-~ .. :v.\1 . ,''?"- /~;~':'_ ·~ ,"/'.: f 

A nuercus lusitanica Webb. ágacskáin a ;.A;:~.,-Vi<:;-~-;·. ·'/, ·· ""' JO .... f . ,..._._ ,.. 
gallae tinctoriac Olivier rovar szurása fo t'?di:a·; :<.\)'~ ,.,/'" 
keletkező kinövések; gömbölyüek,atmérőjük 1-2·o ____ „. 
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centitnctei, lefelé kis~é szükültek, fcliíJ szemölcs~ 
szeriien tüskések, kopaszak, némelyiken egy 2--3 
millimeter tág, oldalsó lyuk van fürva. zöldes 
sziilkék, majd halványabb szinüek, nehez~k. kemé
n,yek, vag}' tön1öttebb, 1najdne1n szaruszerü, 
vag,y puhább, szemcsésen mozzsolbató, néha
sugarasi barnás vagy sárgás fehér bennékke1, mf'.lv 
eg,y_ egysze1ii gön1böl,yii központi iiit zár köriii"; 
izc igen ijsszehuzó. 

.A .. z ~.\cidu1n 'rannicu1n és ~rinctu1a Ga.llarum 
cldállitásá.ia szolgál.. 

Gelatina animalis gallica et 
russica. 

Pranezia és 01 os:; enyv .. 

.A. rrela adhaesiva késxitésérc szolgál,, 
Ólommentes legyen 

Glacies. 

tllftf. 

Glycerinum. 

Glycerin. 

Szö1p siiriiségii 1 tiszt.a, szín és szagtalan, édes 
izU, közön1hCis ké1nhatásu fol~radék, mel,y viz és 
borszeszben bár1nel,y arányban: aetherben azonban 
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nen1 oldódik, l':!ü fajsul}a. van és platinle1ne;o:(~ll 
hel'itve, maradék nélkiil .elég 

/\_ vizes oldatnak nem szabad se1n kén könegviz, 
sem kénammon: sem légen;ysavas bar.ynm; Iégeny
savas ezüst va-g·y oxa.l~avag a1n111011ia által látható 
\~áltozást szenvednie 

i\. g1;yce1innek nat1ium-hydrox,yd oldattali l11)\1i
tésénel ne1n szabad sen1 szineződés, sem a.mmo
niak fejlődésnek, ltigitott kénsavval hevitve pedig 
kellemetlen, a\"a,s szag1iak nn1tatkoznia 

_,{ -;.z-:üi psürii.'Y:!I (:.,,;;. ldt.!-: -iz~ ff többi kirúuf tuh1;jdú11-

s<igol.·al c.fJJlefcnd.1tn.i a,:ono.-::-;dg{ Jh áha 9ya„ui1d ;:.;;;(lf

y1íl ;utf., 

.·1z tlúi1l t{s:;:lai-:t(}i 1nó/;r(J,· rílta!J r1. l1;ulüu.c9 l.'(19,ii 

!. {oau11nouiurn által lt:t:.'faj.J/utfó f'l:n1el.",, a..:;· o 1:als.a.1:a~ 
auoiHJn által lin111tathrd(í 111/."./.--:tcqy/if('f-f'/.·, a lr'.qelly

s.aras ba; ;iP.Oi1 1(/tal f~)i.-;1nr:-i heló' L/u.-:1x1,,;; s6!.· /.- u 

l-1~qc1ty.'>a/.a8 r_":."ii.-:f ofdnf lf!tnl u c/ilórrc:p;ülr:tel.: tácol
léte 1.ird11ta.fik n1c,r;. 

Srfrya ~::int:../Jdr;s r;s u1r,rfl1a; 111dd,; 11alronluggal H1rlt

r1iftf (2'1fkur, a_:; (lf(l.'i .:-;;:ag f<./hj_.Jf~', fi(fJifOft 1.-éihí<ltT(J,/ 

1nelr-ya-vr1
) zsiros i5a.ra.k .Jefenl/t/rt: lda!1ta. 

Gossypium depuratum. 

11sziitott _gyapot. 

„~ (}oss,ypiu1n herbaceum, arbo1·eum, har~adense 
L. és más fajok magjának zsirtalanitott szii-
1 özete 
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For1ó vízzel n1egnedvesitvei a tisztitott gya
poti;ak nem szabad a lakmusz papirt megvál
toztatni 

ViZbe dob\:a, rögtön tele kell szívnia magát 
és lesülyednie 

100 rész elégésénél nem szabad több mint 0 3 
rész hamunak maradni 

A Collodium készitésér e szolgit! 

Gu1nmi Acaciae. 

Jlkácz-mézgci. 

Az Acacia Verek Gnillemin és Percotet és más 
a felfő Nilus ki'i1 üli országol~ ban te1 mő Acacia 
fajoktól -··- I1egnmiuosae~ :fiíinosacPae- származik 

Többé-kevésbé gömbölyiL kemény, törékeny és 
szétmorzsolható, kiil6nböző nag,yságu dara.bokba.n 
jő elií, melyek szintelenek, átlátszók,·vagy febéresen 
áttetszők, számos re11edést n1utatnak és e 111iatt 
könnyen egyenetlen, éles szélii, a kagylós tör-· 
lapon üvegfényü, gyakian szineket játszó darab
kákra esik széjjel 

A mézga szngtalan, édPses, nyálkás izü. Két-· 
szerrs mennyiségü vízben lassan, de teljesen fel
oldódik és sárgás, iagadós nyákot képez, mely 
ólomczuko1 oldactal bá1mely viszonyban vegyitve, 
ne1n za\'a1odik ineg, borszesszcl azonban kicsa
pódik, vaschlo1iddal pedig n1e1e\~ kocsonyává 
alakul; 1 rész gnmmi és 5000 1ész lep1irolt vizbűl 
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k8s;cült oldutban a hasisos eczetsa\ as ólom~ rnég
csapadékot adjon 

... 11.. Mixtura gun1n1osa.; ]iucilago Gummi acaciae 
Pulvis gun11nosus, Pulvís purgans és a. Pastilli 
H ydr ar gyi i bichlorati corrosi vi alkatrésze. 

Herba Belladonnae . 

. N"adragulua-/11 

Az Atiopa Belladona L é' eli>, különösen hegyi 
erdőkben majdne1n egész Eu1ó1)ában teTmő növén:y 
~ Solanaceae - leve1,ei és virágzó ágai A levelek 
tojásdadok vagy hossznkás tojásdadok, hegyesek 
vagy kihegyezettek, 1 ödd szárba kifutók, egé.'2 
3 decimeter hos1;zuak, ép-;zélüek, vékouyak, pu~1ák. 
felül sötét- vagy barnás zöldek, kopaszak, alul 
halványabbak, majdnem kopaszak, igen ritka., 
eg)rsze1 ü~. részben 1nirig,yes sz<lrökkeJ. b"chintvék; 
száraz állapotban mindkét oldalukon a mesophyll
ban előforduló, his méswxalat kristályokkal telt 
sejtek következtében igen ]\is fehé1es, tisztán csak 
nagyító üveggel látható domborulatokat mutatnak, 
gyengén na1coticns szagnk és kesernyés, kissé 
csipős izük van 

A virágok hosszuszárnak, lelógók és egyenként 
vagy kettesben a levél hónaljakban vannak 
~!\. kehely öt 1észii, a bíbor ihol,ya szinü sziion1 
rövid tölcséres, harang1tlaku, öt karéju széllel 
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A gsiiinlil,(~-S si1na„ fekete„ görnbölvii., ki~ csl'resz
D)1éhez hasonló, kétrekeszii. bogyÓ. 

Az Ext1actu1n Belladonnae elöá1litá~á1a szolgál 

Herba Hyosciami. 

Belé11.dek-j/'í 

A H:yoseiarrius 
te11yész{J nijvény 

nlger L tör1nclék talajon 
- Solann-ceae - levelcí és 

virú.gzó szára 
„;\z alól fek"\'·6 leYe1ek nyélbe sztikiilnek 1 egé:::z 

H dec:h11ete1 hossznak, J1ers~zukáf'l t.ojástlallok vagy 
hossznkásak, hegyesek ,-agy· kihegyezettek~ töbhé
ke\·ésbé öblösen fogazottak vagy öblö8en sr.á1-
HJa}tak1 a sxú.iün levúk felig száröleli'ík~ kischbek. 
l.<1jásdaclok. dnr\áu vagy ijhlösen fogazottak, n1ind~ 
annyian puha tapinta.tnak, tapa.dús-kóczosok .. 
homályos zöldek. sajátságos f1nel;yitő. JHil kotiku8 
szttggal és kelle1neilen, keserny(~s, kissé csipős 
ízzel 

.:\ meglehetős nag3r1 gyengéil, hal\•ánysárga., 
ibolyasiiniicn e1ozctt vi1ágszi1on1 Ut l\a1óju, a 
szá1a.z, bi5rncmii~ két1ekeszii 111agtok eg)r körös-· 
körül lepattanó fedővel nyilik 

.A.z Extraetu111 l-l)' n~ciami eJőállitásá1 a szolgál 

Hirudines. 

.A adáJuoTc 
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Sanguisuga. incdicinalis és offioinalis Savigny, 

\.Tern1es, H_i1ndines. 
Sanguisuga iucdieinalis, az ngynevczett né1net 

nadály feliil oliv zöld. hat vilárros rozsda barna. 
' , 0 ' 

többnyircfckct(~n ponto7.ott hosszcsikkalialul zöldes 
sárga, e1n1o~ó1.1ott a sárga, ;.;zélhcz köz.el \'Onallá 
összefo1y6 fökete fo}tokkal. .A. test gyü1lii érde~ck. 

Sangnisnga officinn1is. 3-z ugyncvezctt, 1nagya1 

nadál.y„ fcli.il ba11~a~ sárga \'ag,y vöröses, hat 
rozsda barna ho~sicsikkal. aluJ (;liv z(j]d~ nen1 fol
toH, rninUJ~(~t f-elén fCkctc ohla-lsávval ellátva 

.lt-: test gyürüi siiuá.k 
A. nadál )' snlya 1--fl gran1m legyen s 1ná.r 

\'él szivásra i1aszuá)takat nen1 Er-alnu1 a1ka1n1azni 
Jlaen1opis ~angui:-orba Savign)': szivás1a nctn 

használliató. szabá1yta1anul pontozott, ne1n csjko·· 
zoll hátfoliilcte által kiilömböztetlwlő meg . 

Hydrargyr~m. 

Iliganu 

),.z ezüst szinii folyékony fé1n faj~ulya, 1 B·f){) 
Ne legyen nehezen folyós és idegen fémekkel 
f'o1t<:ízvr, tniétt is hcvlivc, 'Lcljc:-;en cli11anjon 
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Nat1in1nh.yd!'oxyd oldattal leöntve~ 1negfekete
dik, a, keverék f'clrnelegitésenél nem szabad arnmo
niaknak frjlődni 

.A. calomclnek !lf!IJ,1 ~7.ahad lepá1olt vizzel Iá.zYa, 
olcibai./i I{~szt, ta.rtalnJa.zni, n1iérl is a lefiltrá.lt 
fól,yadéknak nen1 szabad kénköncgvizze] Jnég 
hosszabb idő mnl,·a sem megszineeedni éa viz
fül'dűn szá1az1a clpá1ologta.tYa~ ma1adúkot hát1a
hagyni 

\7i]~igosságt.ó] védve lai tandó el 
~~ J)ecuctuu1 Sa1sapurillac contpositun1 fortius 

alkat1 é~ze. 
A 1laf1 o,t/;f;J r_(/fr1ti UH[J/r/,rdrd/.;:. /s rr. f-p,:jes. /ülle-u- ~ 

qi'il/" r hJ!e:Jr s unqol (lfd(í~ ur?/, iil ( !t/_1/ainjlhlur idf ol i 
l.úliind).:-:1:9) 11 lúh/,/ tu-lajdoJ1sáqaii:a.l 1'r111liffcc:cn. rr'tvno1:.-. . ' - - ' 

~:ríyi jll'r;hrt q1;rn11í;lf .-:::olyríl/n1f 

.\'r1fl'onfuyyo! h•'f'ifcr 1ni11 .'-'::ahad tt k/.~::.if1n/11yhül 

a1J1UtOi'Úa..l:11ai.' f(:fliJdrU: ... fJu1l/f(JrJIJf. 11r'111 "'::Jt!)a1l a hi,r;aulJ 
auúrlo tUJ.lfi'ilefrit ial'talina.:ni 

l\'/i{rin(is sa1y lu'l.!fr::::htil a /./-;:.:/t111/11..1pu'l• liir1any
ch/o; idti;t; fis2fr(.<1<ÍJ1Íra u..:oi! l.iittfrhn/nyn:r1„ lio.r;y 
h'JHÍrolt rh·::-cl ijfl,R:Zetd:.L'rt ls /e.,;::.iirl!::cr', a ;.;;:Jitlet l.'ln
!.ü11eyt:-i.~:::.tl ·in/y ho~;.:.::xdJI). idú 'lilztff<ln .se -_:.zinci!.tdj(Y,· 
íil(!/ },'l'l"(l 11t:nit.c:ak a higan11ch/o; ,:d jclcnlr~ft, hrn1r:111 
uuí.., l./n!.ün1yri::~·('1 /t~r·.'-'apliatr; {érnel ;'!, /,.., ,1,. fvrábhi 
hatrí1 o::-i:án1/it1/al, hoyy a ~::ür/el11f/; riz/lii d(Jn ';11ara-dúk 

iH:I!. iil cl /,tit /Hiroluyn·i_. rnindcn '1i1Ú:-;f/lc (1.nya99al 
urltí /f·:,·f(l:./s -i.-; 1. i i:an z!Í1 ot. 
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Hydrargyrum jodatum fl.avum. 

8á1 ga hignnu/od1ir 

,Szúzhatt'all g1·a1n11i 

higany 
lDO 

cseké1,y n1enn:y is_ég·ii tö1uén,y l>orszes:::.zel önt(· tik 
le és azután fol,ytonos dö1 zsölés között lassankéJJt 

s.::.:ríz y1 a.1n1n lOO 
joddal 

\'cgyittetik 
A töineg ho1szesszcl folyton ned\cesen ts.1-

tnndfi s a dö1zslilés folytatandó inindaddig: niig 
a féingol.-yúcskák n1ind eltliutek. azut~.n lio113r.esz
Rzel künosandó, sötét helyen inegszár itandó éB 
ta1 tan dú 

Zöldes sárga, vizllen alig: borszeEz és a.etL!~l

bcn oldhatlan poI, rncly hevitve elszáll: ,,jJágos
:-:.ág hehatásá1a sz('.tho1n]ik 

Aiauga.nfeléJeg· és ké11savva1 hevítve: ibol.va 
szinii gőzöket fej_le~zt 

J)o1 szesszel Ö5is7.erázva és Jeszü1 JCzve, kén·· 

kiinegviz ho:t:;1,áadásúra ne zava.101qo11 111eg 
~I\ J~iiulae IIydrarg.)li jodati Ha.\Í {~1{íállitú.súra 

8zolgál 
,,J nuu1y1utl1ypr'iO.t'!fd /.,-; /,(~U':l-acrrtl( !.·hnÍ/s a;11ut!.· 

i,inudofrís1f;n '>::(ifyú!, liuyy a. /,(:s::::it111/11:1 )rJdot irn

/ 11./111(1-::. IJu1 :'::.'t:-:-::.'/J(· 11 old /1afl fOI sd.(p_; ra 1 !. ii !iitnhi;;:j/, a 

!. iiliJi11hr11 u1rí1 riiri_i,<-: .,-;-::i11c rí/frtl ·i,s fi'/i.'>n1r·l'hffÚ. kiy1t.J/f/

jodidf1;/, 



_42.ou J,örcic!J:o:., hogy hor8ze~'2', i:r:11' összetrízi:a.: !.-ln~ 

l:öne,qcl'.z. dit-a/. 'flf: zaJ'(.f.í O(~jon rnerJ. hi9rrn:1/c!ilorid és 

.Jodid jcle;i.lét/f z·rl1:Ja h·i. 

Hydrargyrum oxydatum flavum. 

8á1 :r;u h1ganuo.Tyd. 

Mercurius praecipitalus flavus. 

,")zdz ,qra11i1n 100 
ma.ró higanychlorid 

melegítés mellett 
ezer grrnnin 1000 

lepárolt vízben 
feloldatik A filtiált. old:it eg_y hasonlóképen 
filtrált oldattal, mely 

negyrenöt granun 

ka.liumhydroxyd és 
1.:zázüfvr:11 yrau11n. 

lepárolt vízből 
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áll, egyenként Usszevcg,yitt.etik. Az ig~y nycit 
esapadék lepá1olt vizzel jól kirnosandó, sötét. he
lyen száritandó éB ta.rta.ndó el, 

.A.111orph1 sárga, vizbeu a.lig. e1 Gsen higitot.t 
sósav vagy légcnysavban könnyen oldható por, 
n1cl,y kéincsőhcn hevitve, 1égen,ycssav glízök f'c,i·· 
lődése nélkül éleny képződése és higanypái a 
leiakodása mellett, telje•en elszáll. Oxals"v oldat
tal összc1ázva. fehér oxals:was higamiyá kell 
változnia 
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i\ légen;ysa vvaJ n1egsa.vanyitott vizes o]da.t 1 

légenJsavaR ezüstt<!l alig zasa1odjon 1neg .... l\z 
Cnguentum opbtl.ialn1icun1 kt~r-:zitésére szolgál 

.... j :-;((r9a ]Ju;· te{je'!. sz/tcálása J,·óne-:;/Jht:n ta./ó hcvi
t(;~nit ifruy l:.., lii:1any1 u, trzuuossáyi jftÚba. qyru<dnt

~zulgrílha.t.; tZ{)lt l.(:)11/!::::,11('./ 11c1n ~zubad ciii ü.-.:,es gő.:::ül~NCI; 
/i)lúd11·i1 Jnelye!. !(rJtillf /;.; lfqcny.~a.ras ii8;;;2:e}.·ötlrtá'5ek 
-i(h:nl/ti-1e ~uuf-<dndnel., s "ifHlytl< rífifd 11 1(1Jf.:'lly;:;ai:a::-: 

!ti9au11b6/ i:::itú . .;; r(f(u{ l"lűál1Hoti r61 ()s h·iga.nyo.ryd~ 

1 tu-1h i:iCll 11,1tOinoklJ1nt. tnn j'c; tőz·re 

_,4_ rü1 ii.<; h.iyaiu;I) r:yd u .1ár(!rft-<Jl n11;y rtbbaii i;; kül(}u ... 

bc'i2:ik_, hogy oJalsarDa1- nt1n 1~:}) ii~li:c!.ötf.elésbc} '>nini. 
CíiltZ . .Jl lrfgcli,ll'ffll-(t&' e,:tü1>lf.rl rt !tészif1n{ity ep,t:.f{egcs 

f hlórhn ta11t1a 1n1dutheh_; kt, iiH:ly é0ctúr1t- annak he/y
tcltn thJd!/itási ln<;r{j(Íi'(f_ ke//(:;le hiivctkeztel1a7nk 

Ichthyocolla. 

Hále11yu 

Colla piscium 

1\.z • .\ceiponser huso Is. stcllatns l)all, ! uthenus 
IJ és n1i1,s „~ccipen.se1 (tot) fajok -· ga11oidca ·
kii1ső rétegót()l ~ncgt.íszt.itott ér; n1egszá1itott u~zó
hólyagja, 1ncl.yek a fPkete- é~ kasJ?i-tcngc1 s az 
ezekbe iirnlő fűl,yókban ten,yesznek A kereske
d1'~shen 1nint n1ajdnern színtelen, útlátszc\ szlvá1-
ványszint játszó, igen szi\·ós, hajlékon,)'. levele
f;Cn 1 ostos, hosszában szét.hasítható, szag és izte„ 
len lemezek alakjában fordul clií 

9' 
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\7i7.ben a halenyv egyenletesen 1negduzzad, 
megfühér(;dik és átlátszatlan lesz, for1ó vizhen 
és bots%eszhen 1najdnen1 teljesen, igeu ragadós, 
hidegben - ha elég tömény az oldat. -- kocso
nyává összeálló folyadék gyanánt oldódik 

1\z Emp]a.st1 nn1 anglieanun1 készitésére szolgál 

J odoformium. 

,/ odojf1rm 

!{is~ fényl(í, hatszögletes, zsíros tapintat-u 1a.pok 
·vagy-r le1nezkék \:·ag,y kristúl:yos po1 1 n1el;ynek 
ezitron1::::ú.1 gn színe, átha.tó.: fHt iátsá.gos, n~.tn ke"l
len1es szaga Cs kell•:tnetlC'n, jódra (~rnlékezt.otő 

ize van 
lzzitá~nál 1nogolva.d és ibol;ya ~zinü gőzök fej·· 

Iődése közben maradék nélkiil dillan 
\!jzben rnajdnc1n oldhatlan, ho1szoszhen oidható~ 

könnven aetherben T~epá.Io1t viz, vele tlsszerázvn 
és leszürléz\'e, légenysavas bar.yu1n1nal ne, légHn}r
savas eziisttcl lcgfe~jehb könnyen za.va.ro<l.Jon 
IJl('g'. 

íJvegcdCnyben igen jól elzárva és vil~goi3ságtól 
\ 1édvc tartandó 

_;1 /1)i;;. t:u1<{írlon~úyo.Z· d/fal r1.. l.:tf:;zil·;n(nv lr:lli;/,_'q 
1Y.01 jclle1ne:::-rf 

JI1)1Jit/.'{111Y n·ffzradél: nélkül illa.t{jou el; fl'i/:{pcn 
ali l.-éníl1afrí~u 1;1qra1l/l.- ner11 elr;f!!Ji: ci:acf. J,/.>:;:.il1:~i

·iJ16dro. 1il'ldatna 
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.-1z-· ü.'!:~::ct(iz·ott ti:::.:11el, h:!Jf~11ysft.ca,._ lHi!'(!llHlina( liéin

f{sc a jud.~ara.s é.s 1':Z.'í;il:~ai:a.s_ alja'.,· )elf11lt;ta , ·1.:an 
fiii.:af-ra 1:·i111u.t-a!;Ú; ü:gl'tH/'5atY!·'5 1'~1h;l- ho::::uudrrsa-;·a 
ff./l(;1(J 1a1yyol;lJ ::Jt-ra1 odás 8::.-al1ad )ríd1 a ·n1uhtt1ut-, 

e!lt1ih(J1 a jo'.lo/o; ·;n rl::)1f:H i:a.h) 1/l'·iJI telje.~ ofdhatlan
"'Í!Ja {ofytrfn fi)!t:p{__; !.i.i101yii zararorfá~ 11t--;u lúdJtf/

la11dú 1nc9 

Jodum. 

,!ud ibla!l!J 

::\ehé;r., 1 ho1nbikns, ]egiukábli le,·é;:.-daku. ft~n~

fCn,.ii„ feketés 8:t.Ü1ke szinii es sa1atFZPlÜ t"Zagu 

kri~t-á-;yok, rnel.yek ,~ir.ben alig .. ho1s;1,esz és aeth01-
hen kÚ.nnven haina: chlo1ofo1111 és HZénkénegbell 
lilbo1 ihoiva- szinhen oldódnak: hc\jtvc nJegolvad" 
nak t~s íb~~lya szinü gGzök fejlődése 1nelleti. nlfll a

clék nélkiil eliilannak 
;\ vizes -_iodoldat a.nllnoniak é:; ezntún fölös 

lég-eny:-:av:-1..s ezUst. hozz:.~adá.~á1·a ~árga csa padéli:ot 
ko-ll. 'i10gy adjon. A lég-enyea\•1•al fölösen tclitott 
sziirletnek csa.k za.varndnin. szabad, de nc1n sza
bad fehér: t111ós csapadékot levúlaf-;:r.tanin ... !\. viz0s 

oldütnak 1H~n1 ~zahad t.ovú.bh:-i 11atron Jug és 
ke,·és vaschloriddal kevei t va.t:gáli~z oldattaJ 
f(ízve és t;zután ~.ósa \'vaJ n1eg~a.,~anyitva~ kékc~ 

zöld sr.int fel ve11ni, sc1n pctlig kék csa1n1dék(Jf 

adni 
Csak ~zára.z kcreske<lolmi átn ha~z11álhatú 
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-~ rrincti11 }1 .J odi. a. SoJ ut-io ,J odi aquosa: a Syru
pus Fe1ri .iodati alkatrésze és a fI,ydrargy1n1n 
iodatu1n fl:-l\u1n c1őáilitású1a szolgál 

.-1 !. ( i c.;/."t,d/'5h(n ('lú/i1rdu!ú jorl, cltlüi)udot é~ (:yaH
.1ádot fa; t~.dinu:./t(!i 

.-·Í f"cilf(:.;Ji/diff fdsii' /1 i IÚ.11~~ r:i:~r;á!rtf.rf .r1z ll(i'ii'Ú.;; 

~:.fi iiif 11.,rf(/ lS_;.:,Zi_i:;.h;td{/, hO~f.'! u l.(;s:..ihu/u1; cizf's o!dula 

a1iflííú.'IÚtl.:l.n! s r ::.:utlÍ11 j(1(.s f,;;F 111;c.:.ac(!f:. e.::·1('31-ft.} !.e1J r

ft'fi!. T/_1/Pl:l.c!i wf19r.1. rsaj)tflé!. rdrf./,:j((/;un )or.le::.ü.st 
i:á/il l.i, a. chloi"r::Ji:-;f a;:. r1-1n;noniC!ko~ J,·cttrll.:licn fel
old1 u. 'liif!.t(td 

J-f_11. a. lr·s::..i'hlé.::rtf ft1l,11od1Y, !r'.qeu_11 ~rtttrt1 nu:q~rttYf-
uy;tfatil1 al.,ku1 n ,)~loi é.::üst, ha. 11agyolb lJ/tnnyis(q'
lnn í;o//. .i('lr:111 ((111.:r, t1u ó . .;: r:.::.apad/k rtlal:Jál;an 1;ú/ik 

li 1.V:i101uo/,_ l.iJunyü za1xu odds ri/rt..l.·jdbun rnututkoz
uali f rz:r/,· r,;:onban a: riái;fÍ': liatá;o:::.:tányrti s,;erinf 
11r·n1 l:(.dnylandó!.: 1111·p 

,·.f 1 yrJ.1úorl (/:.sgáfrtfú ulyl f:j1c11 hi1 h:nil. „ hoyy (!. cizr:s 
oldal l.1:t/s íU1f1 ouluy é .... ra .... chlo1 iddal l.trert. ·i.Jas_qdlicz.. 
oldattal f lfiht!il 

}',.?. által (l/(Olt(1,snrt.f.; i10;1 l.l11:::.f:dik
1 

1ílt'fy a fulya
(/i;J. Jíl(.'f/1:Jarrn1.iJdrí~ándl a.:: oldatba dtn1r:n.ó' t:a.so:r:!Jrl 
ri1te./ l·il·c:;:, ::öld . ..-.:::iucz<'fd/.-:i\ ·:l!r:t1_1,, ht:1 liru: kr.:k(n'Jl álló 
t~saprtd(:l of o!. oz· 

1'i.::fartol111u .iudol- íJl(ÍJ az tf,-:fl 1>1Bf!lr.·kú1f.1!.'{1·c fel 
h h1:i i sn1 r I' u i, nuyyoh/J uu ;u1 yi .,.1;~/il('/. ;,11 /01 (1(01 ud)(r.n 
/cf oldrísrf (t{ l·a/nuít.al ri::r<:fr~11 !. f 1~0 tl."CZik fehtf c

1 
n-1Pl1j

ufk ta:·;fay::;dyúhúl az á; ít 1.:i::ta.1 tahna ho::::::dretöh'f/f':::.cu 
1néghatározhat-<) lr:eud 

Kalium aceticum solutum. 

Eezetsavas kaüwn oldat 

Liquor Kalii acetici 

]J(di:1.:11 9rannn 
tiszta, szénsavas kalium 

la~sa.nként cg,y 
ludi:a..1111/r!!l fi' a.nu-n 

tömény eczetsav es 
s:::á2J1.et ccuüt gi aHun 

lepárolt vizb61 
álló ke\'Ciékhe adatik 
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70 

175 

1\ folyadék: a. szérisa\a~nak teljes elsz:illásáig 
me}cgiteudő és azután állllJÍ ~zénsa\.:aS k~tJitiUJ 

YJg,y eczetsav a<.lntik: hozzá. a 1ne11nyi a teljes 

küzö1nbösi tóshez 1negkí ván ta.ti k. 
A filtrált oldatnak 120 fajsulyá1rnk kell lenni 
rl'iszta., szinf:elcn fo]_y;Jtlúk~ ·H:tídy va~chlorid 

hoz?.áa.dásá1a sötét vö1ös szint. ve~z fel és fülös 
boi:kői3avval k1 ist~í.lyos esapa.dékot ad. J.\ viz2el 
higitott oldatnak ne1n sza.liu.d Hetn kenköneg, sern 
kéna1n1noninm és légenysa,vYal n1egsa.vanyitva, 
légen,yeava8 ha.ryun1 által, ](~gen,ysavas czü~ttcl 
peclig csak g,yeugén inegza,Ya.iotlnia. 

(~sa.k a ü•gk()zelcblii sziikséglet :fcdczésó1c tiZul

gál<'i 1nennyiseg tartandó készletben 
~4 lclu:tűlcrj J,ü::iJ;nbü::Úf.ctt oldat -vé1 tiit(is .~zinc ·ous· 

1-ldu; hidal {s f('j{(j::, hur lt'iisu,IJ hoz::rhulr'o;á1 a 11edlhí k1 j:;. 

tályos csa1Ja.dr5!.:„ a2.01100sdgi próba. gya,11dut ~wlgdlnui, 
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"-1 l'éx:;_·ifnu!ny tiszta::.dyr1 annyihu.11. l.icríula!,:l, hoqy 

a::: l.6n1:ú1u~y (~ l-.-/narrtuu;11i111it áltfff h:r·sr11Jhatr) f"/1ncJ,

tU! é.·: J,·/n;;,a1;a.-.; i'-Ól tói t<Uc~('.n_, 1 hlot re9yü-lcf( 1:-t/.íl 1,e-difJ 
rn<{}d!!t.111 t.c!ftf::Cil u1r·11!- lrq1,1c11. 

Kaliuxn bromatum. 

BJU1111c11lium. 
l(oczka.a.laku: fehé1, légá11ú, szagtalan. cs1pos.: 

sós izü k1 istályok: melyek vizbeu könnyen, bo1 -
szeszben nc!1ezehben oldha tűk . 

. '.\. vizes ol1lat köz(itnhös kt'~rnLat.ásu chlo1 viz 
hozzfradására. harn:'i::: ::::.árga szint Yesz feL iichán,y 
e.'Se-pp chlo1ofói:1nn1al i}:;.szeráz\:a elsziutelencdik, 
n1ialatt. a lia1nás súrga i:--zi11 a leiilC'pedú ch]o1(!
i'or ln ha. n1eg_y út 

l)laiindrót kacson a gúzégő nen1 világító láng
jába. ta1 i.ot.t ~ó., :t l:h1got. iboJya, Rzilire ú-•sti. J~ohé1 

po1ezel!án lemezen ~Zl~tdö1z::-i.ölve. a. hig-itoit kén
savval 111c•gnt'd\'Psitet-t készjtnH~nynek nein :-::.za
ba.cl ~árga szi1tl fel,e1u1i -~\_ vizes oldatnak llClll 

szabad kcinkfinrg\'iz \'agy k(~na1nmnniu1n hozzé.

adúsú.ra 1ncg;1,a.~:·nrodnL légenysn,\val 1negsa.va

nyitvR~ ll•genysavas ha.J}'llmn1.al (;sa.k: gy(•uge 

za.\a1odá8t szal)ad n111t.atnia 
Chlo1ofo1 n111a,k, 11éhány csep1) va~ehJoriddal 

kevert vizes b101nl\ali oldattal össze1úzva. uen1 
szabad jlJolya s:dnt f'clvenui 

2 deeig1a1nrn p;zá1a.z h1on1kalinn1nak. destillált 
vizben feloldva ~s közön1hös ch101nsava.s ka.liu1n 
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oldat néhány c.seppiévcl kcvc1v('~ nerh kevesebb 
rnint. 16 Ö és ne1n több nrint 1 i gra.n1m tit1it
n1etikus ezüst. o]datot 1.;ell igényelni: a keverék 
állandO vüJös s,..;jnének beálltáig 

_,4_ ldng :I,úfya ."ZiJW, a viz(.<.: oldat- batnás sárga. 
~::..iur-::Hdt:::.r· <~/1/(1;· h:,:: hoz::(hf(/ásrh (! t:s c::c11- s,:·iíl dt-váfl.

dorlá~a a t l le ii.~t::.ZP1 á.:::rdt chlo; oj(J;·-n1ba, a ln 0111-

1.-al iu·n1 r1-::úilO~sági j_ii rj/g~Ja gya11r(-;d ~::.,ol~1álnal. 

.J.:- < lúi-1 rfs f-&bbi hatúro::i ÚJl.1f<Ú fis::f(lSCÍf/i 1n ól1rík 
gyrtiid1d te!.intcud(íl ..-1 /Chér alrtpon s:::/tdür::.sült .sáuak 
lu'y;tufl 1.-/n~a.r lio::::.úud1f-.:rii a jí)/,;J!D lih'f!'"(Í/'(!U.lrí;,;a jod
.::ru:n;.; l"Ufi/ü!r:f(.~ jr:/P111r:fr:rr •·1u1:fatnu, ~:::r1bad /orl ·(:as·· 

r /1hn id 1;~ 1 fih,1 rJj()rH1u1uJ Lufá l.·/ntlf;.s által t:olua hi

rnuhdluifÚ; a ·ti.:::e.c:.: uhlu!na/, 1.(:,„f,i)i1<g ttf!J,íl /,{nanuno-

1tf1uu úlft1-/ l1:f1·(/iitú ,:-ffraiodiÍ:-:e: rt:: r::(1t 1J{dato/; dltal 

/, ilnufatludó 1ith1.:: /1.:iu1.~· d?ta!i /r_ rf(J.:r.~"/t 11111.frtfnú 

. 1 l1;r;t11y:-:r1r1v1-I HH':J.'YJ./'flir-yit.ulf i:i:.-1··"' uldulnal· l/ye11y
"tfl<!"' hui 111u11 lio::)r1d1í-:.á1·a r.$a/, c.-.:.c/,-1;/!f .::.rr1Jrrodúd. 

l.cl! 11d;1/u. 11 -1;ti· rflf,d léi1~·ui'rf'i .~<;/;fi{(.!.~ l'S(d; H!JúUu1i 

1 (l!Írl<f.~ 'iill'(F'll_r;tdrr_ 

A tif/úo:.út! 1::..ü"t 1Jd1!i(a) -nu:1l.i1·r;uf. UU'1u1yi,-.:./~1i 

1ncyhtdr(r11::.ú-: 1íli<!l rr /,/.~:::..ilrr11;11.11u('/.· jod és thlor

rty1;1!.lt!(;l 1íl!ali li-:::.fúthorsd11c! ·1_r,t( 11 -"'.::i!l. /i(d<Ít ok llizt_; 

"-Z(1/ jffrt-tif. 

Kalium carbonicu1n crudum. 

.N!Jm s szénsavas kulúun 

Szá1az legyen és 100 Ié~zben lega.lá.bb 80 i·esz 
szt'.~nsa.\' as ka.l inmot ta1 ta.1 n1uzzon. 

.~~--~-:_;~~·---------------------------------



A kereskedelmi áru 2 dccig1 ammja közömbii
sit<'sére az alkalimetrikus oldat legalább 2 il 
gra1n1nja szükségültcssék 

... ~ l(alinn1 carbonic.u1n pnrnm a l{aliu1n h.ydro
oxydatum in baeillis et frnst és a Kalium sul-
f'u1-a.tn1n elGá.llitás:ira :::zolgál 

Kalium carbonicum purum. 

Tiszta szén.sa uns lw.li-u 111. 

1lizc:zer yruunn 10.000 
nyers, szénsavas kalium 

hu~z•;zcr q; (J.1fili1 20 OOO 
lepárolt vízzel 

feloldandó. 
A íiltiált oldat l 50 fajsulyig besürittetik és 

néhán,y napig k1istályosotl11i hagyatik. Ezután 
üveg painut~n lesz át!'izÜ1ve, a szü1let 157--1„59 
fajsu1,yig lei;z besüiitve és ujbtil kristál.yosodás 
végett, állni hagyatik 

i\_ 111os1; -képződött krí~üílyok összegyiijtendGk 1 

tihnény tiszta s7.en8a.va.s kaliu1n oldn.ttaJ az a-n;ya
lugtól ,. aló incgtisztitáR <~zéljá bó] Jnegn108andók, 
azután egy fönyes vas ,·a.gy eziistedényhen foly
tonos kava1 ás n1ellett 1niudaddig lievitend6k, 
n1ig a sótij1neg föh'~ tartott üve~la.pi:a iJibl)(! viz
páI a ne111 1 a.kodik 

.~z igy nyert Hzá1·a,z por rnég inelegen száraz 
edénybe helyezendő s gondosan elzárandó. 
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Ji'ehé1 :.~li ke1nhatásu~ 'izes levegőn szétfoly6-
80cl(i eg;yenlő ~ul_yn vlzbc~u tisztán oldódó po1. 

inel,y sa\'akka.l letintve fülpezseg és platin <lróton, 
nc111 Yilágitó lángha. ta1t\~a, ezt iholva szinüvC:. f'c~ti . 

·-~ vizes oldatna1\: lége.nssn.Yas "'ezüst oldat:iba 
C!-iCpegtctvc, tiszta., fehér esapadékot. (szénsa\'a.s 
ezüst) kell lét1ehozni~ ir.el.ynek enyhe n1e]egités 
nél netn szabad rnegfcketednje és légen.ysaYLa11 
i~en csekél.)' Ilra1adván,y hátrahag,yásával: o1-
dódnia kell 

:\ só oldatának kéuamn1oniurn hozzáadá~áta 
ncn1 szabad vúltozást szenvednie és nén:i vas
chl~n id ta.1 ta.hnu vasgáliez o1datta.1 felfdz\'C (~s 
azutá11 s6savval tultelitve, 11e1n sza.had kék szint 
felvennie és k(~k esapa.dékot kivú.lHsztania 

.A fis7.ta, s~:.énsavas káliun1na.k hígított kén
~avval tclitett oldata (Jg.y, eg,yenlű részben tö
n1én,y kCn?av 8::1 vasgáliez oldatból álló keYf•1Ck 
fölé öntve, a kt!t, fo1·ya<1ék étintkozésí he1v(:n ne 
hozzon ba-rna szinczÚ<lCst ]Cire , 

.A. s1j oldata, fiilös sósa.vval szárazra e]g{ízö
lögtetYe„ ol.y ma1adékot adjon) a mel,y sóSavYal 
1nC'gned vesit Ye, lopá1 olt vizlJcn teljesen oldódjon 
Ezen o_lilatnak ne1n szabad sen1 kénk(in::gviz, 
sen1 a111rnoniak vagy kC11an1n1011in1n~ scn1 pedig 
légen,ysnvas ha1ynn1 álta..1 eJ,·áltozá~J n1ut.at11ia 
1 ÜÜ l'~szlJen leg:·l11í,Jih QO fi Iész szé11savas kaJiun1 
íOglaltasséi\ 1 cnuélfogva a t.eliesen sz{1.1az só 2 
dcr.ig1a1n1n,ia legaláhli :2 8ö g1a1nn1 alkalirnctrikus 
oldat segélyével legyen közömbösithet.ii. 



liü 

.~ Solutio arsenicalis Fo\\']('1·i alkat1€~ze és a 
Kaliun1 acetieum solntu1n elfJállit.ására szolgál. 

... J láng -ibolya f'::inc /s a. sóna/,„ .'!:'-ataí-.1rrr! lcönté~u!:l 
elűdl/ó ne-::~aé-;( a.'z:our1s<c.rí11i nrrlha qua;irí·nt ')Zolqdlual.·. 

~ - -,, - - '. , ".„ ' 

.·f sú l'izl~ uldatáne./, //qc11y~r!i'as t2ÜPd !irtson old(l.
tába csepcylrd{-;f.·t;/ ti,..;:::.frl: /~~u'.1 (S,((ji(H/1:k jf{ijiiu lét.re 
..A rayy ·1öyli:ii1„ -rur,n; uHlfgit/sn/i jt.lh"p(} f<'/,f:f/,,;,, s~iue

zct kinf·.zi'i„fre, a:a.:· c{(;hhi ('~·cfhen 1:1;nreyyiiltü-1.~jelcn

l/t('.J'c„ utál1ln'1Hu1 alk/nr:~·uu:a~ sói. ra. n11da-lua 

.·1 fic.;::ft~ .. (clir!r (~({l)(td!k 1n/y { hl1h • zfi;;;-f(it. i:> fffJ tal-

1;1a :hrd, 1!f 1íl,l,i //qeu '1/;:.a i•lJa n old lr(1t! a ;1 nur 1 ad é<: ( ~·(t /; 
aiJ/JJlOH·ia./,bau o/drídi!.· fr{jr . ..:.eu. 

.:1. /,:,;llfflJ/UIOi//Udi l.t1id/~uél 'll(hr;::. (éulf'/, - }tC{'('~.(:

it'((_j/ lroi .</ffNf/ /" t as, (t ra~r !dorid irtrfrtfu111. t<f''fJtUir:;:. 

<1lrluttal ·t:(f{Ú fi.'l/'il.zl:sHr;! !!frí!a:.10" ·iJlf,tJ."(UY01yitds Jnel-
lr-f.t ( !Jfiif i. n11,1iiJ< (, /, jrlurl/lc ~xh ut ii. ki 

A tfl\lfáli~·:::: /s fÖili!:íU/ 1.61111.(t.l"/'(!I es;;/,,{}ziit't 111·c;ba. 

h;qeny.>:.rn: /.~ 1r:ycn.1/t3!--.·al' kiuudat<isái·a s2:u!yrí/ 

lla a /fle-; ~ó.-;avral s::draz; a elg/J'zölögtetett só le

párolt 1.:izbr~n való f'eloldá~.Y..iuál oldhat!an 1na:ra-dél: 
1nutat!.-oz1u;l.~„ az !.01xi.{<Jldrr~ 1n11fatna „4 t·/z(~s oldat 

kén1.{é;;,e lcéuhydroyen /s l·iJnft.n1nioni1nn11u1! nehéz· fC:nuJk, 
rnn~noniá.nil tirnj'öld~ l<.:ycur1sar1'~ ba1·yu1nrna.l l<énsavus 
'Sók /, inudatdsdrn ~zolgdl 

.Az all<a.lin1etrilru.s Fiz~grílnt·11rí.l a sa.t) /os:::an és 

aptánkénf. adandd huz:xi /~ régül. a kcrerék a rl!J-
1 ea.r·lio bi:Ao~ f"eli:;;ulfnise (;u!(jdbúl a s.slusav te(jes 
elil f a11ásá.1f1 ffhnr:líHift:udű. 

lit 

Kalium chloricum . 

Uh101 s1oxLs kaJitun 

S:Zintelen; 1-emez va.g:y tAhlaaJaku kristályok~ 

n1c1.yek n1eicg v-izben könu_-y··c11, nchf'zcbben hideg
ben borszt~szhen alig o1<1hatók; sósavval nlele
git,\'C chl01 t fcjlcszte11ck és plat.in dr úton H ne1n 

,·iláo-jl;ó láno·ba. t:l1 tva.. azt ibo1va szinii,·é festik. 0 0 • •J 

.A„ ''izes oldat közön1bös kémhatásu leg,yen é~ 
sern kéukönegYiz:. se.1u oxalsavas a1nn1on. sern 
pedig ]égen,ysa.\:as ha1.1ru1n ·va.g,y ezüst által. 
za va1 odást ne szcn ved jen 

1. gran1n1 só kaliluggal 
ganyreszelék és va.sporral 
szagot ne fejlesszen 

és föl-fölgrarnm hor
hevitve, ammonia.k 

A Gargarisma Ka,Jij chlorici alkatrésze 
A sajátszerii ldn.!/ ~zinezlldé:-1 r;;.; chlorfJÚ2'. /P;jlúd/~e a 

f.rínal; sÓ!i.avval 1n1.!cr1it/srkor. a:;ono .... sági próbáját k/11czik 
Az ílűirt t1:sz:ta.~ági prábdk s:erint a. lré~z:itrnénynck 

ne;n s.::.r"1had tart.r1!1iirt:.:ni l·/;11.Aihug dlta.l letsapltató 

fé11u:l,:el 1 nu!,11.::_,-i;e_qyiilefrl.·ct 1;s 1·lilorlali1unot: a l.·rilil11g!Jal, 
florqrnlyrc::,::.ef,:k (;s Nf·'iif0/°1"({/ cs2/;ij;:.(jft. /i1!1nlé:;~ z(:qr:ny· 
sava~ !:ali1t111 lril'ulllt/t 1:.h.;á11ía. 



H-2 

Kalium hydroxydatum. 

J~'aliwn hr;dro.\:ycl. 

Kalium causticum Lapis causticus. 

Őfr?-Zfi qtrtí11H1 5000 

nyers, szénsavas kalium 
tizszc1cs suly1ncnn;yiségü lep<Í.l o1t vizzel készült 
1es7..ilrt olc1at~1. YaRiisthen fo1rásig lesz he\ itvc 
és Ja.'!-sanként a. ke]J.i) 

/;;;; i'i.llP'.l(íl úfr:zc1 yranuu 

1ne1111yiségii 
oltott mésszel 

5000 

ruldig lrsz \Cgyitve~ iuig a lepá.i·olt oldat mész
''Íz hozzáadá~ára incgzava,Iodik, e1re inég n1ele
gen~ mcgrnelegitctt jó1 7.áró pa.laczkokba öntetik 

A hosszaÍ>h állás után feltisztult oldat lopó 
o;.i;orrélvé\el lehnzntik \'asüslben. f<)lvtonos fűr1 ás-„ ·o ~· ' . „ 
lHln ta1t\'a) a.nn,yira. 1epá1oltatik, hog,y olajsiil'ii-
Régii leg)"Cn és hideg feliiletre 11el.Y('zve, gyo1-
san rnegn1erev0(lje11: 1niutún is az oldat, fó1mákha 
varrv vas.riléhie .kiö11tetik. l:J,J 

-~ lehii!t.
1 

pálczika alakba öntött vagy kisebb· 
darabokra :-izótti::i1t n1a1 úk~1 li haladéh"talnnul iól 
zá1 ó r•dén:y he helyczrnd{J 

Sziirkés fehéi vag,y sát.~_:;ás száraz, kernén:y~ 
c16se11 edY.() tül::i.jdonságu pálc?.ikák vag;r Ja.pocs
kúk. 1nclvek levegőn tnegnetlvescdnek {)s rnel:y
nck, bo1l;lísav,·al -tolit.ett vizes oldatn fehér; 

kristályos csapadékot választ le. 
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i\ fenti el{íállit:'isi n1ód ~zerint k.ésiitett ka.lium 
hydroxyd vizben könuyen s majdnem teljesen 
feloldódik s legnagyobh részben higitott bor
szeszben ÍR. 

A vize> oldat, ],igitott légenysavba öntve, 
csak kevéssé pezsegjen 

A Hydrargyrum oxydatirm f!avum cliíállitásám 
szolgá.1 

„4 k1:.szihn(:ny az el/íadott. lulajdons«qai dltcd clé9gl 
jelle1ntzve 'l;a-n, a fehér !.: risfályo'i' c'l'apadék !.·~J>zHd1'.se 

föliis borl·ősarna-1.- a vi.zc.~ oldathoz· adása alkaI;-nára.l, 
a.::ono.„~·áq-i próba gyandnf szof;qd.l 

"~Iii:cl Cf;ak ;nini f~tcf.Ös::f:i' é.„ fl'irdő!„höz haxindlfa„ 

tilt és enntl~ ·inegfc!clölc,q ?l_lfl~J'f; szén.<?a.va~ !:aii1unl16I 
áll-ittalik eló, ne1n lehet nUlfJUSabb fis:::tasá~Ji követe·· 
lésckef. tá·;n.aszta.ni vele 8Z"C1nben {~ kisebb ,}tforid 
nill'at. és .sulfa.t tarta.loí11, uqyszintén tin1föld is -
1ueye119r:.d hetfl. 

Kalium hypermanganicum. 

Fel111anr;(úz,srwns lca.lüu11 

P1 izmatiku~: fe1nfénJrfi, sötét ihol.ya. ~zinii, gyen
gén Usszehuzó izü k1 istá1,yok~ inel:yek 16 iész 
vizben oldöd11ak 1 a vizes, kékes vörös, oldat~ kiilöu
felo :.-Í.8vú1i,yi és szerves, Clenyt kötő anya.gok által 
elbo~Jl-atik~ tehát kénsavas Yasnak ltigitott kén
savval kevert oldata {r]tal is elszíntelenedik: 
kalium hydroxyddal főzve, a kékes viirös oldal 
zölddé les7. 
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A készitrnén,y fél g1 amn1ja, 2 gia1nm tömén,y 
borszesz és ::25 gram1n lepárolt vizzcl főzve és 
filt1álva, -színtelen oldatot adjon. mely· légen}~~ 

sa,·as barvnn1 vag,y légen:ysavas ezüst által alig 
zava1 od jou nleg. és \'asgálit~z ol<l.a.ttal kevert 
tCin1ény kénsav f'Dléje önt\"C: nz érintkezési határon 
ba1 na szineződé~ ne képzGd,j(in 

,Jól el?.<{rva. Cs vilúgoi<ságt.ól véclve ta1taudó. 
.i"Í /i.'nfl'. kitánaf.1nu-l.:. s:::t:i'int a 1.-/s::.:it-nu'nff /;{;i'f;a-i'1 

chlo1· /ii l1:11e11'.1savnak <: . .:.ak ;t.yo1nait fal't<"rhnazlra.tja.. 

1Io9y !'Z(·n ffrt/íz/sf'I, J'C ~1. k/.1nlti.'it. ·c1fp eiu~jf./:ns.~ul·. 
cl/J.$2f7J ii-i, ít11ti 1 l/Jii"d.-:. 8Zi'1 iut. horszfs~:::cl való {őz/'f 

rííta{ a (cfrflauyánsa.1.1 Y•xl1tfii1da l;i-i elszintclc1u.-désc1 
c:::11ttín szú; /,::;:1_.:~ IÍ/i(t/ a f'olyaJ..l1;k tis2fát~rí t/tr:lc szü!.~

:;1~yc-lt1.dik 

Kalium jodatum. 

.!01 l1ca1i7 un 

1\:onzka.ala.kn, s::r.intcle11, 1i:g{t11t\ vizben igen 
könnyeu. borszeszben is eléggé 1\Öllnyen oldódó 
kristályok 

1\.. k<iz~l1ubös kömh::t-tá~u \·1zes oldat. kevi~f! eh101-
viz hozz;í,adásá1a s{1.1 ga r:;zi11t ve~z fel. hozz{1-

adott; chloroformmal összerázva. az ibol_ya ~zinU 

lesz. 
]~ork(isav bőst;g(~~ 11Hzzáadús:Í.la :1 ,-1züs olda.t 

lassankint fehét .. kristál,Jos csapadCkot. választ 
le 1\.. kristál,yos por hígított kénsavval inegnefl~ 

\ c~.:-;itve. sr ne ]H'Z~eg)l:ll :se1n sá1ga sziut Jle 

V eg\' CH fe J 

A vizes oldatnak netn szabad se1n kénköncg
viz ~etn kéna111rnoniunl. S('rn pedig légen,ysavas 
ba1 yurn n1al TIJ eg?.a vaioduia. 

J_.-égenJS:lV~\~ ezüst oldattal \iilágos sárga. csa
padékot ad; a vele i-jsszcrázott és le.filtrált a1n1no~ 
lliaknak nein szal;ad füiös lt'•g(·nysa,· hozzáa<lú· 
8<.'ira c::;a-i:adé1:(Jt levála:--ztr111i~ ha11e111 C"-ftk inc.·g
X<lV:Jl od11i. 

_!\._ VÍ'l.ts oldatnak ne1n szabad ke,~i:s 1~a1ihydi at 
é:; vaschl(n id tarta1inn y·a.~gAlicz; oldattal keyc1' e 
~s ielf~Jz,:c 1 kék vag_y kékes z(ilt1 siiut n1utHhii 

.Az lT11guentn111 ]{aJii jorlati és a So:utio Jodi 
aq uo.-,a alka t1 ·ész e. 

_,f l:{oil~:~elt chloi i,i::zel. n-ii rí.Ital jod h!:!z: -~·::a11ruld1í 

/s 1)1/ 01 o/or nr111r1./_ /it(-11Jl1e11 -ihol ya 8:.:in.nel oldódik, to1:átlá 
/i..ilih; hor/.Ű$·u·ca.l. -n1i által la.':!san!./1d é~ e1 {ís(J){J 
11íztL~ uft(n >:.ara it.!flt~ bcrr kő~a.c li-r1-'hunbúl úll6 h ;- istá!yo:-; 
uilad/k jő llf, e, a:::- atono.~.:;úy l·in11.datd~ú10. -~·z.o~r;dlnak 

_,1 jod!.··alilu11 /dizön1'1iiB l/'i11liu 1tÍ"-H /~1ízi.-:.o.s khnha
tás szf:n~·aras u.lkali jclen!fY/1 (' ~n-rdatna~ n1cly1u}~ na9yabl1 
u1enn,11í·~(;yü ~d1:~J.yr a i-:(Í nu-r1n!drcsul1!.-;/f okoz1uf. 11.·/i/{;11~ 

/)cl/ is J.·/nsa.r:val fÖí f/1rt 11a'g11fdrrsit{~n/l a s;:/nsaras 
f.-aliu1n. pe:..sg/s 1íftal árulná cl 1na.<Jál. czi::n hicgnuh:(

';)it!~S alladnuit:al f'tdl/p{í ::-:d; qrís l)a;-na. szi11 jod.'5an )eltrí-· 
l/f/re -nndat.na 

1V-i:/i1_;z fi'1111!.· é-s lt<in..;a.t:a:5 .~ól.: a k/iil.-i.iucg: !.-lnuH1u10-

ni1un és lfyr:nysai:as úaryurn ú.ltal 1nufa.fhatói.·1 il!et-1,;f 

zárható/( ki 

Jl. ... ; !\i1lr-'J1;1i r,yú~r~z1~ri;i•nyv 10 
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Azon l.~övetelés, hogy a fölös lé,qenys(1-1:a.s ezüst. dltal 
viz.es oldatban. el/Jidlzetf. ( sapa.-:ll:/( anununia./:ka1 össze
táziia ás tisztán le.szürve~ l(qeny.sarval tnegsavanyit.ds 
után csapadt'.f::ot ·ne aJ:ljon1 hanf:n1 csal· leg(e~jebb 1neg
zavarodjon, rutgyobb tne1n1yi.s1~qü chlor {~ brou1kaliu.rn 
jr:le111/t/t zd rja. l.~i'.1 tnelyclí.bO! kisebb 111en.uyiségck )e!e1i
l1:te 1negf i'ir httő 

Azon ludú1oztú.11y, h.0911 a vai;chlrrrkl tartahnu vns

,q<íllcz oldat/$ kaiüuggnl ki:verl jod!caliutn olriat f'elf'özte 
és a.zutd11 só.satcal 1negsa.cauyii1•a ne adjon /://;; i:agy 
l://,es zöld sz-inezetct! u cyanregy1;/.: k:inuda.td~út · czl

lozw, melyek az előállilás11á/ felhasznált yodnal.o .Jod
cya.n általi feFlŐzr:~e küvetkez:f<?1cn a készilJnénybe át
mehettek 

Kalium natrio-tartaricum. 

!Jorlcősavas !ca!iwn-nali ium. Snl Seiynet# 

Tartarus natronatus Seignette-só 

]{xistáJyos só vagy p1iz1natikus) szintelen: lég
álló, fo11 ó vizben igen könnyen, hiaeghen könn,yen 
oldódó kristályok A vizes oldat fölös borkcisav 
ho7.záadásá.ra fehé1, k1 istá.lyos eHapadékot ad„ 
po1 I~törve vas- és tön1é11,y kénsav hozzáa!lásáia 
1negbarnul és légen,)ressavas gHziiket, fejleszt 

A vizes oldatnak 11en1 szabad sem ké11k(ineg, 
sem chlorhar,yum által inegzavarodnia 

A Bisn1uthu111 1netallieum tisztititsáta szolgá.l 
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Azouo:_.;.~ági p1 óba, gyanánt. a f'ölö.s borkősav hozzá.
adására (:lőúl!ó frdu!r: ktistáf:11os CSetjHtdék és légenyes·· 
sa.v sd1ga. gőzének fej!drh;se, porrátör{ ras é.~ tönzlny 

ktrosa.1;nak iJ.. ·vizes oldathoz add,<;akor egy,ü!e-jüh:g létle
)öoő ffli:eh:s bo.:1 n{t r}~zi;nsedé;;; 1nelleU~ szolgdlnalt .Az 
clfih·ú::;szerii ti-;;zta~áyi JJl'Óúdlc !t/nköneg ált.al lecsa1)
ha.tó jiJ;nelt iárol!/f/f kivánjá!.· f:~. chlcn vr:gyiiletelc nyo· 

rna.-'it engedik ·n1ey 

Kalium sulfuratum pro bl).lne.o. 
](e1111uíj, kdnkaltum íiirdőkhöz 
lt'zer 9ta.1n1J1 1000 

durva, porrá tört kén és 
lt8A;z!:r g1 a.nun 2000 

nyers, szénsavas kalium 
knve1éke fedett agyagtégel,yben eny·he ti.iz mel
lett összcolvasztatik, az olvadék kőlaprn kiön
tetik és kihiilés után darabokra töretik 

v·izben opalizáló, sá1·gás zöld) ké~11köncg szagu~ 
alkalikus kémhatásu folyadékká legnagyobb rész
ben oldódjon föl 

Kisebb, köriilbelől GOO giammot tartalmazó 
edényekben gondosan elza1 va tartandó 

Kreosotum. 
Kreosol 

l{özömbös„ tisztai olajnerni.i. sziut..elcu va-gy 
sárgás, e1Ő8er1 fénytörő folyadék átható. füst-

10'.!< 
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szcrii szagg<>l, égctú iz„el; fajsulya legalább J 07 
legyen s 20'1-nál ne fagyjon meg 

Aethcr é> bornzesszcl tiszta old~tot ad. 
Fouó víz 120 resze teljesen ol1lja, kibiilésnél 

n1egzava.rodik 1 ola-jnemii cseppek válnak Je be]{flc 
e8 u.ihól feJtisztul 

Kevés vaschloridnak a hidegen tclitett oidat
hoh adása által át:nenfíleg pi~zkos kék vag,y 
szii1kés .zU1d szin jő létre é~ BÚlgá.s pelylH~k 
válnak le 

~.\.1n,noniakban oldott és légenysavas cziisttel 
f(111Asig hevitctt k1eosot:. a fól.ya.1nodéknak élénk 
zöld sz;nt ad és férnfényii ezüst lcn1czk(~kct vá
laszt le. 

'l"izszcre;; térn1en11yiségii atnm<>niakkal oss7.e-
1ázott kreosot ne vcsziisen térfógatáhól tiihbet 
neg:.yed1 észn,yin{~1. 

.Az itt felsorofi lu1Járo::ván!lf'/.'. a. !l.rtosot 1ney!:ülü1n
büztet/ . .;;/:f a corl1ol~a1:tál: illet/J!eg ('/F,,r1y/ntl-.; nu,;1hnn('1 él5{;t 

teszik lehctsf;!Je~.;;é 

]{teosot rné_g ~2(Jö .. nál ~r1n l!'s,:· J;ri;:ddlyo~. n t.öbb ;nint 
hat:;zor ann,yi viztf kivdn /'eloh.:addsához., ~1<inf a <'<.ubo!
~uv, Rz/nif.i a1n1nonial.·o,r;:, oldatban a. lt'.qeny.sa1.1as e::Ii~·· 

töt.. a 1ni a carbolsav által nc1n történik) anf.rn<11úak·· 

Ú~!il .sokl•al lceré.::b6 oldható: 1nint a kai boh;ar)~ nli/1·t 

is a 10 f./r1nlll'ílffi~·/g a1n111011iak!.·al ös-::ze1úz-0tt ltreosot 
t1;r/Oya.f. la:vesbr'{fé~e: ne feyy(-n f.übbet anuaZ. 'lll'.IJl/Rd~ 

1 /.o.;z{nC!, nar;yobb un'., vü h 1son i)iszonpo!c kö::Jiti . {l'l
lti]_JŰ térfogat kisebhedis1 carbolsav hozzdvegyité:.étc 
lilUf.atna. 

14H 

ftégrc a 1.~reo$of cize . .:; oldaJ.a, ne;u lesz ndnt rr c('r
holsaroldat vusr.ldo-rirld1d ri!la1idóa.n !rék~ il.f1ne~n csak 
áf.inrtutüeg vesz f(:l pi'!:z/.os kék: szihkés zöld .szinezetet 

Lac vaccinum. 

l'ehénlrd 

A. Sern1n lactis és F'e1ru1n laeticum előállitá

sina használtatik 

Linimentum Styracis. 

8tyrn.1,-kenőcs 

}"'én}esre csiszolt \Us iist1Jeu 
n{gye::er [ll"(lrtHn 

folyékony storax és 
e2.e1 yranuu 

faolaj 

,iOOO 
!OOO 

111aj!lnc1n a víz f<>11pontjú.ig hcvittetneki fa. kc\'C
rlÍ\'el jól üs:-;xcYcgyittetnek és leszlirés után lehii· 
JC>sjg kevei telnek 

'feljesen eg.·yenlctcs tömeget képezzen: mely 
1nég hosszabb áJlás ut:An so vá~jon széj,jcl 

---"';:,~~~-----------------------------
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Liquor acidus Halleri. 

lfa)ler-f éle sm:anyu lolyculék 

Mixtura sulfurica acida. 

.Szríz !fi a1nnz 

tiszta, tömény kénsav 
/,dron1szdz qrannn 

tömény borszesz be 

100 

300 

azon elllvig,yázati szahál:y het..'lrtás:a 1nclictL hog~y 
a kPve1ék hlín1él:.ék(~nck GOo-ot. JH~n1 szah::i.(1 tnl· 
hala.dni .. csepegtetendő 

rriszta, f:.:árg;_i..s, eIŐSen savanyu: f.gető i:i.ii {~S 

szeszes aetheJ ikns szagu fo1.yndék. 
13ec~iszolt üvegdugasszal ellátott cdén,yhen tar· 

tandó. 
A. 8olutio C~hinini su!fnriej alkatrésze 

Magnesium carbonicum. 
a , - - - _. 
nzens1tU((,S 111agnesizu 11 

Magnesia alba. 

I>oralaku~ igen könn,yíi fehé1 tömeg·, mcl,y 
vízben majdnem oldhatfan, hígított kt<usa Hal 
fölpezsdiilés mellett i:isr,ta, színtelen oldatot ad, 
melj~ am1noniak, ch 101 ammonium és phosphorsavas 
natriu1nhól :'tlló keve1ék hoz:r.áa.Jására fehé1, 1'1is
tályos esa.pa.dékot. ad 

1 
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A kc!-szitn1én,y 1Hpá1olt vizzel összé1~-i..zva és 

fdzve, oly .szür.ietet adjon: mel,y szárazra e1g6-
z(ilögtetve1 csak igen esckély 1na1aclékot hagyjon 
hátia 

~.\ \:izzel és eezetsavval készH1t oldat s~1n ken
köucg vizzct sen1 chlo1a1nmonill1n és fölös amrno
nium hozzáadá~á1 a. kén;;:..1nmoniummal ne változzon 
ineg, és se1n lt~gen,ysavas haryumi sem Jégcnysav 
hozzáadása ut:'.1.n ]égen.ysavas eziisttel 1 ögtön 
rneg ne zava1odjon; oxa1~avas amn1onnal, chlo1-
a1nn1oniun1 hozzáa.dásá1a. csak csekély esa.padékot 

adjon. 
P~hr;1 ~ l:ri:d~ílyos c~apadék kii:dldsa a. hi,qi-tott ktn

sat:ral kc1;e1 t oldaf-br)l a.1111noniak, chloran1u1ouhon és 
pho~phu1 :::ai:a.<; nalJ honból dll6 l~t't:eréf(. ho2:::dadása után} 
azoJro,,;:sdy; próba '.J!Janánt szolgál 

Jli11t riszta~·ági 1rróbáh·al az elűirú:) n kii·rctkezliket 
.-·010Ua. t>lfJ: a po; flI:es8ék ki lrpárolt t;izben 1 Jnidőn 

a n1ag11csi1un carbo11at nu1jdnr.rn telje~cn oldhaflan 

ruara-d; a, sziü'lct azután száraziq r:lgőzl5lögtetrc. ne 

ha~n1,jon teteines -1ua.1·ad1;.l,ot 

J(é11ldi11c,r1 é.s kénrru1·11101úu.1n'1utk nr.u1 .szahad nthé:
fé111é/.-, o/;ozf-a zaral'odást előidézni: kénsavas sók é~'i 

th!or összeköttetések (Sal• nyon1olrban~ nu!szsók csak 
csekély nzenuyiségben tü'!11etők cl az eló'irris sz1:ri11f. 

~--'~J#c==-·------------------------------



Magnesium oxydatum. 

, ifag11esiu111-o,rid, magnesúnn e!eg 

l\fagnesia usta, 

SzéHsaYas tna.gnesia Ináztalan ag,yage.:lényhe 
lesz i.linn e: rnig az maj(1ne111 inegt.elt {'.s ag,yag
fe!1Ő\'01 Uefed\·e, adclig hevittetik~ 1nig a l~özc

péb61 \\_•Lt 1észlet vizzel ke\·crYc: higitoi:t ké11::av 
liozzúadú~á1 a ti::ibhé í'úl nc111 pezseg. 

A 10.liiilt ti51neg 1 ö~tiin jól zá1ódó edényekbe 
Lel s ezr:ndö 

}""ehér. ki:iunyii. viz:~c11 1najdne1n oldhatlanJ a ii 
kl>n1 ha i"ú.sn po1 ~ a J e\ eg6ből \"izet 1:~-s szénsa.\'·a t 
\'CSZ fi:l forió \:Ízzel cl(lö1zsfilve, 1üvid id() alatt 
ko(:::on;ya::;ze1 ii tönJPggé Yáltozik 

Higitott si:savban pezsgés uélkiil oldódik: a 
s7.intelcn oldat a1111noniak é!'! chlo1a.111moniun1hól 
ú l ló kevei ék l1üzzáadú~ára phospl101sa 1„as 11at
rinn11nal ft'lu~L 1n istályos csapadékot ad 

T-\ii)(inhen ngy Yi.selkcrJiék a kén1sze1·ekl~el 

~ze-!nben, n1int a. s;1,én':lavas n1a.gnesium. 

i 1 c~~;1, 1neleg ,. ir.ze1 V<'\gyitvc: az arsen1nér
gez(:s ellensze1e g,yanúnt. ~zolg:il 

l1a ez<'n kó~zihnPn,y hosszalih áliús folyt:án 
sze1istt.\' ta.rta1n1u le::,;z C.s ennélD)gva vizzel 
kc\'Cl'\ (~: sós;·lv hozzáadására pezsr:g! az 111ini: 
e!lensze1 ti.ihbé ne1n alkalrnazható 

LÍZ'liJUJS>!dyi é" tistfr~sríqi p11;1Já/, ra nézve, az clűhl1i 
lu~s::itnit·nyre uta)halunlt. 

.·1 fnrrrp1c';fa H~·ta cl!írílldá . ..;i /s e/fa, trf..;i U/rÍ1~j11. lfi/D

iiÖ8 gondot iyéuyel., rrt·/-i::tl 1ninf az 1u·.~·e111nér,qe:,Jg elfr;n
:::2.o·e csuk a/.'koí' f~jtlnti l·i f.t(jr.~ hatrí:;áf: luz. ;.1yor~rnl 
ufrtkifl át liydrqffr( {,e:. lchctl>leg s:zAnc:.arn1entes 

/<_,'z-l az úttal érhto.{j21k cl. ll(t a sz/íi'IOl'(t'! ·ífi(!!Jn<úa 

iz::itáfa nern f!!hnayas h!./111 1~1 ~l!.: rrrc!lett t.iitténik 
.J sz{n~a„v 'iil<Íi' t:6J'Ös {z~lÍsnríl el;;;::.áll. e nl()[ctt. a fihnr.g 

iften l:ö11;1yii. 1;1.arrvl, f.'J'Ő~cbb herifésnél tiiinüttcbb lt~z, 

/jsszeúfl és az ii~·EJ2crc9yit(:'H:é/. CS(Lk la...;.:;an -rdlio:::ik át. 
hycb·attrí 

A k(:r;:z praP1)a1·1d.1u;1 ·1n/q ~nl:lrf/fll iqcn. iól f.fz(Íi t 
ed/;nyb( hclJ/C:·e1id!i·. 

Jfii:el (·n»u:k r/a.czái·rt j{!l1·!1 gyakoribli frl11yifáp.nál, 

tizrd ti<.: ~::énsal'.al 'i'r:'>:: ff'I a lfl't:.1őlj('il 1 l~//ínk(nt prólHí.t 

l.e!l nde tenni., oly nu}don hogy a por forró· l!izzel 
7;1~ppé l.„r:1.crtclil.: ~ 1ld1tz hirtifott hr!ur::ar adati.~· J[u 
( l.·!.'.01 f.:ZénHa i 1.·/pziid(_:~ nnc.tatl.-o::::il. ~ '/lfl!f a. k~szif1n/i1!1 

cgé-;z /:h:::hf.e a::: r-lúhá-:. .~zyrint ujl)(;l lii:::zifqutfó. 

Magnesium sulfuricum crystallia 
satum. 

J, I is/iíTyos krnsrwns 11wg11 rsia 

Sal amarus Keserü só 
H·a,sáhns, fehé1'. levPgfin kissé clporlú. hideg 

vizhc11 könn.yell old (Hló k1 ist.:í ly ok 
~\_ \'izcs oldat k(iz(jn1llUs kémhatáau ,:s légc11y

sa,'as ha.ryu1n hozx~iadá~{ua fehé1. savakhan ol(1-



liJ4 

hat:an esapadekot ad., pho;;;pho1~a\as nat1;iun1 

hozi:áadá.sá1a 21nmoniak és ch.loratnn1oniu1n jelen

lPtében pedig fehér, kristályos csapadékot. 
„A. vizeH oldat sc1n kénkönegviz, sen1 ehlo1-

a1nn1on_iu1n és a1n1noniak hozzáadáBÚ.J.a kéna1n1no·· 

nin1nn1a1 ne változzon e.s lt~genvsav hozzáadásá1-a 
lége.n,yf:.avas (~.zü::;ttel pedig alig zava1odjon meg. 

Ha kénsavas 1nagnesiurn vizzel és fölös szén
savas ha1.yununal füz.etik. ug;y ezen heverék szib:
Jete. száraz1a clpátologtat.Yai ne adjon ''izben 
oldható, ali kt_>1nhatásn marai1(•kot-

l f1h'· /. · 1"1' 1·1. ; ' "/' . „' e1 . .:1·1.~" yo:; r·,·apace:. 1<f:-j.iZO( ~~"e tJze~.1 anuno-· 

nial.'. és (hloranuno11iu1n1na-l lt(l.'frt oldatha.n 11hosphor
:-;a11a.s 1u1tri111n hoz:xiad<l.-<di'a, to1::i!Jbá a fehér, suva-k
han oldhatlan csapa<li!.: ktltfk(;zfse. a. riz1.s 0{1/athoz 

adotf l(qcnysat a.-: [;ar yu111uut 1, a.z-f;uo .sdgi }J/ ·Jba ~J.1.fu.ndnt 

„zolqúlnak 
A u~·zttJ.sáqi próbál.· l.:)ui.'ihu·q {s l.-éna.nnnoniu111 

dltal lr·csa1duttr} /'é1nrl: hidnlf'Ít l.·;·rá;(jál.: !;S 1'7do11.:eqyií

lcfí k;nlr. ( . .::,aJ.: nyornait r 11gtdi/.· JJN'lf 

il.filhnö;,· nyo1natr.'!.: hl' ly( ;:ft.·til: a~ ra. hoglj a l:l~zif .. 
nu!ny ·ne lrx.u;en. !. C11 'la1 a.'> nrdr inunn(d cleo11iti:c }1,'n11élc 

fi in11dal!Í:·ni1,·;1 a hészilr11é11y -ri:zel {" j(;/(j~ 1:'::1;11savr.f.,t; 

huryuuuna.l f"ff2rlil.·, n1irlfín <t· kl;1sara.s 1nag11{'~i1on .s 
a. netán jr:h,ulev!J' lcén~·rr.va" natri11111„ .... z611sara~ 1.:eoyii
lrtel:.lé i:á!fo:::nal: dt.- /i(l 1JJU.'lf 1iltrdljuh:, ngy a. "Zii'rlct. 
uz e9éi>Z szén~aras natti1unot lartubnazza é~· ~::áraz(q 

f'lprh·ologtatra, ari kérnhalá~u., -ciz.hen. könnyen olrlható 
n1ara.ch!li:of. ad, 

.·1z /~'neJna purgans a1!.a.ií h;::'c 

Manganu1n hyperoxydatum. 

Jfanga11jeléleg. 

Barnakő 

Tö1nijt.t 1 dal'<-lbos: vas sziirke~ ina.itlnetn fén1fén,yii. 

lcve1es ,- a.g:y suga1 as i_isszcállúsu tö1ncg '1.:i--[r 1 

fajsullyal, mely fekete, fo,tő port ad 
.:\ lia1nakéí ne1n por1á törve-" hanc1n da.ral1okha11 

küvetelcndlí ö~ legalább 60° ·0 n1anganfelélegct 

fartalrnn.zzon. 
Ch1or kéBzitésé1 e szolgál 

Morphinu1n hydrochlol'icum. 

Súw.vas mol'phi.n 

Fino:n
1 
tüa-1akn~ sel.ycm f(~nyü) ke~e1 ii i:t.u és 

kö;1,lin1hiis kén1hatá8u kri~tál.yok. nH~lyek egyen1G 
1ésr. meleg, ki.iriilbelfil 20 ré~z hideg ,·izben: ho1· 
szes;.i;l;p11 nehezr}hhon oldódnak és platiulc1nrzr.ken 
he,,itvc: iuararlék nélkül elégnek 

\Taschlori<ldaJ 1negnedvcsitv1)1 1.:ék 5\ZÍnü leRz, 
légenysa.vval vii1 (is 

A. vizes oldat.bOl a1n1noniak es 11at.1iu1nh:yd1oxycl 
ho1.záadásá1a fi~hé1 c2apadék válik ki, rnel~)' fölös 
nat1iu1u hydrox,ydLan könnyen: am1noni.ában kc
véssó1 aetherben alig oldható T<.hnén,y kénsav ne 
Yiltoztassa n1eg a készi11nén.Y szinét.. 

A Solutio Morphii hydroehlorici alkatrésze 
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A l.ristd(ltJ!.· ragy a l~Öz(J1nhi.i~ 1nu; phiusók oldal!f
-n(!k: kr~lt ~zin; e tvíltuzása lcözii11dJiis va.schlo1 id oldat 
:'egllyérrl a. íNurphinra .irllI:n1::.ó: a légeny:.;:ffvl-'al ell.Iá!/r) 
1Öi i.is .s::t;1 UffÍS a!{·alicíkna-,{· is ."a)átia 

J!.,'zcnliiz:ü! a. n1or1Jlrin-:;;áknai.- nu~g u.zon tu]ajdon~dga 
i.-:; 111('9 run,. hogy rize~ oldatail.-ból a1nJF1onfr1k, lugol.· 

1x1;q.Y 1né.;o_zvi::.'.zt_'/ tno1)tl1in válik kii 'inely a.elherben és 
f'i;tri8 a1n~;Hniialbrnl c:::.a!.~ i[JCn kerés~é, /'(ifi.is alkali
hydratba.n tagy Ji1r':-:zri.zben kiinnytu oldt;dilt ;~ ut.ób
hihr)!. f'h!ora111·1uo11i1un álfu.l isrnlt ler·~a1)ha~Ó, 

~4 1.:i::eB oldatból lrr:,>:.ap6dott 11torphi11ua.lt urtgyohh 
oldható~dqt1 aefhr:.rhr.cn 1nris opi1un((ljak. nérlcg t'úrlci11 
ls na.,"coii1111(d ·raló /crlt/:::.Jsre -roulrdua_, t·1u-a/,· -111{'g
ff_:/r;/1~ley az arfhe1 e1pálo1ogtrdd0-ánd1 na.1yob/; ·111rtS'{t/é/.-· 

111utatl.·oznt'.fc 
'l'iún/li'y !. énc;;a 1 n 1;iOi ph i iif ;u 1n ::::zinezi~ de <l leg-

tlibh opiu rnaljrzI é.-: 1. üliirnl;ii2-(f s::e~· 0!8 (U/!f<t[JO!.:.af. igeu, 
a uzorphin ·z is(;lkedése a trhn~ny kén~artal .~ze1nbt'n 

n1i11f ti~·zfa;:;á!/i p;ólia :::-zoly(llhat, i11fr}/);1 azonban figye

le1nhe ree11dU: hogy lo'í-hinúsr:n ré;,úbh ·;no1·1;/1h1 flh-néuy 

l.én"atral hal!áuy riil'úti "zinl ail„ ]{/11sai:a~ _1nolphf11 

oldat 'iili!l~qitt'..~én{l lr-frrnnf/rp/iinnrl. ·níltozd~ l.<!:..·l1en 

r)(ú::,::rir 1 i.:ri):{e::( azuf1Ín piszl,„o:{ ::iild .<:ziu. dll ('lfí. llgeny
~ar tartr1hnu t1:iJJ1én1; l.·én~a.c 1 iigtr~il t(~; 11iros szinező

o'l~t id(;Z elŐ, 

1bi" 

Natrium boracicuní. 

Bdrsnvas natrium 

Borax 

I--Ias.t'.1.bos~ s.zinteJen .. le,~egőn elpo1]ú kristá1,yok! 
111elyek rne1eghcu olvadnak é!'l e1'Ő~ehlicn he
vitve eg.Y szivac~os tö1neggé égetett borax 
_,_ Yáltoznak l 7 rész hideg, mele6 vízben és 
glycerinlJen pe11ig sokkal könn.yebben o1ilúdnak 

B(~rax piatinsod1ouyo11 a ne1n világitú lá11g 
szélébe ta1tva.i azt s:_irga, ha e16Lb tij111én_y kén
savval 1neg lett nedvesítve„ zöld sz.inüre fc3t..i 

,A_ ''Ízes oldat alí kén1hat.ásu és sen1 kénköneg 
,·iz, sen1 szensavas a1n111011iak által cl\·áltoznia, 
légcn,ysa.v- hozzáadására pczsegníe nen1 és ezutáJJ 
légenysava,;; ezüsttel va.g,y l(i:ge11,yi;avas bar:yu111ma.l 
megza.,-a1odnia alig Hzabad. 

~4 ldn:1!.-61nl.J":1 a:. r1zo1uJ.>:sági'. JH 6ba. Ila a ho; '(f,1: 

j>la.ti:;Hlrófod f'!JY ncin rildg,'.trí lá·1ig .sz.t"lébe lt$Z /a.J fl·a
1 

uyy a 11al-1 ilfrili a )l:lle1n,:·ü sárya. ~·:i-11. niutat.l.u::il.J ha 
azr111ban a k6s:.:i{1nr;ny elú'lil) t.r'iií1é11y 1.·(;ili:Xl:Dra.l n1cd·ncd
te~itff·f:;."/. 1 uqy u1á-J;1; cltiilt~ 1 a !Jár-;av lr;~:...· '!>::aha.dJ,; 
és a !dug ::-.üld szinr: dlta! f11isíntrlnf/jrú 

..-1 Lví'a.c a1kal1:/,"lf." ri::cs olda.táhun !.én/,(·;,1ef/1-:jz,z.el 

réfF:eU kén1h;;; ;n(11da.::on fi'u11 !. f°í:li,...,,uu.~; 1~,;1:f c,~t:lozza 1 
u1elyck1u.:k l.·iui:r:r1111'ilef.r;l rizlH)ll olrlhallru10!.:. ,')..;lnsaras 
a111f11on.iurrn11al beálló zacca odd:-: allca!iku.<; fi.Hd(é1nel:: 
lt.~rF:nysal; hoz.záa.dá.-;<f1·a (.f·!l€]1ő fe!pc:::..sdülés ca·rbonafol: 

jelen!éft.:l ·;n1.datnú 1.~i 

=======-------------------------------··'"""------·---------------------------------~ 
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~4 llgenysarva11negsa.ran,11d-0U t;-{ze1; oldal-nah léf7eny
sa1,:as .~1a1yu1n és légen.ysaras e.:üsff-el lcgfelj1)1h gyen

gén szahad n1egznva.1 odnia: 1n i dlta1 chlrn ·idvl:. f,f; 'f:Ul
(atok jelenléte csal.e nyo1i10Lbau 1;11n nlef/Crlf/fdte 

Natrium. carbonicum. 

8ze11 savas l!ldl'ium 

ltho1nlJos, szintel~:n, leveg8n 
vízben könn:ren oldódó, bázisos 

harnar el porl1J~ 
ké1nhate:ísu k1is~ 

túlyok,. Higitott kénsa,:val })ezseg és p1atindró
ton a ucrn \:ilá.gitó lángha ta1 tvai sá1ga szint 
1nutat. 

A Yizes oldatnak ne1n sznhad 1::ósavyal tnltclitvc 
kénk(incg vagy ké1ie:-;savat fejleszteni.__ kicsapódó 
ken által mcgza.va.rodni és kénkönegvizzel vag,y 
::unmoniak hozzlla.clá.sa után kénarnn1oniu1n1nal 
elváltozni 

I_Jégen,ysa.vval incgsavan,yitva1 ne111 s7abatl a. 
vizes oldatnak sen1 légcnysavas ha1,yu11i 1 sen1 pedig 
légenysava.s eziist által e1{íse11 n1cgza,·arodni 

100 i ész Len lega hihb :J(j 1 öuly1 éRz szárnz szén·· 
Ravas natri111uot tartaln1azzou, ezért 0 5 gramm 
készit1nény kö, iilhe1ől 20 gJanJUl lepá1 olt vizben 
feloldva, legaltthb 3 4fi g1n1um alka1imet1ikus 
oldatot igényeljen a k()zö1nbii:..ités1 e 

A„ Sapo 1ne<licinalis és Zincun1 <.,xydatun1 elő-

állitt\sárn szolgál 

1ö9 

_A .S(foakkal lr:öntésrc előálló JleZ.'J'f}ls é-: a. láng sdrga 
s2:ine a-z-ono;;:-;ági pr úl)(íi, 

.A_ fenti fiszlasdgi l:ücettlrnényel..· ~·zer int a kész1'.t
rn/ny -n„ tartaln1a2zon l.1:ureq.ifiiletek~d-, lrh1esf;a.,;as ·tagy 
al!.·/nt.<;saDas srJ/,„ut (klnc."-::.;ar (ejl-Űdr:,')r. rgyidr;jü l. tin
k·h-<ílá.„sal rag:/ anlll~üf:J is 8ennni: /...éu./,ü11e,q 1.-:agy l.t'.11-
annnoniurn rÍ/t(!l h-c.;,ap/ia.f,ó f1f;11(f, 

C'hlor idol.:- és sul(atuk J.~i~ 1nennyi~t~qr: azon hatáJ oz
ránnyal: hog11 ff l/9( 11y.-:r1ra.') baryurn é.il; léyl·nysauz.s 
e::.1i14 ne ol. 0::2ou e1 [í'sebb 2ai'a1 odá.>;l a l1!~Jr:nysa vral 
1n.egsaranyilolf rizec; oldatlan, 1ncg ra11- f;1t9edre 

.-1 u1ennyileycs ;nc_qhuíá; oztfs a f.iszta ~zénsat;a~ 

natrhou 'lncnuyiiiégét, nl(dyct. a l.észit1;1ény 100 r/s2:ú
ncJ„ tlitúi-cf.ice úutabua:n-Í-<L- /,ellene; 311;ulyréBz(, 86 7 
sulyí 61);;·1 e ú1érsé!. l-i~ Hu:lynck l:úz6n1biisitJse az all<ali

niefl ikus olda.flJ(íf ~r 1 G r;r rnnu1ot re.;:;:: i!f/nybe 
f_,'zen k(:1nlé!i1u:l a, .-;a/' lassouJ._.iut a{/andó hoz::li és 

a -vri!Ji euclio lnüáro:::utt fclisr11c1 h-ch~'Jt r:zl{jáb6l, u la·rc-
1'l:;,~ utólag fl:ln1.elegite11dO. 

Natrium chloratum. 

('lilul' 11ainu111. 

Sal culinaris. Konyhasó. 

l\. Sapo 1nedieinalis és a J!astiJli Hydra.rgy1i 
l)ichlorati eor1osivi olőállit{1sára szolgál 
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N atrium hydrocar bonicum. 

Ilyrl1 oszém;m:ns nalrúm1. 

Natrium bicarbonicum. Bícarbonas sodae. 
](ctti:d':izéJ1Sa ((!,.::< naf; <JJ~. 

'riszta J'ehér 7 vizAlló: kristál,yo~, g.ycngén bázi
sos izzel hi1ó 1 étegcs da.rabok, n1el.yek kö1ii.lhclől 
1 :3 I~sz hideg vízben oldc'.1 dBa1'·~ felhevÍt\e szén-
3U\ at fejleszt(•tH:k é~ t1öseu ali kén1hatá~n n1ara
tlékot adnak 

J.liatind1óton a. nem vjlágiíó láng ha t.a.1 t':a,1 

azt sárgára. festik 
Ar. 1 gia1n1n sú és 20 gra1nn1 vizbéH k8sztilt 

oldat B cs<']'Jl phenolphthalein oldat hozzáadá.2árn 
ne vüriisödjön 1neg l iJgti)n; az ekkcn lassanként 
beálló vli1:iscs szinczet eg,y esepp higitott sósav 
hozzáa<lásá1a tünji_in el. 

A vixes oldat natrium hydroxyddal folmelc
gitYei ne f'ejlcss:.::ell a11111101áakot és RÓHa\'val n1eg
savauyitva sen1 kénh.üneg~ sem a1umoniak hozzá
adása után ké11a1n1noniun11nal sen1 pedig lt''.gen.y
~avas ba.iynminal ne szenvedjen változást; légcny·· 
sa\'\:a,l n1egsava.11yitva, légenysa\:a:;; cziisttcl csak 
gyengén 7.avarodjou ineg [> grarnm h,ydioszén
Foa.vas nat1i1un kiizzitásnál ne adjon töhh ü1ail't

dékot :3'2 g1a1nrn1H-'d: mel,y vizben fe]oJdva, az 
alkalimctriknl-3 oldat. !)'8 gra1Ún1já.t sziikségeljc 
közömhösitéshez 
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11. Pulvis ae1ophorus és a Pulvis a-eropho1us 
Seidlii:zeusis a1kaÍ:1észe 

.A. lány sz1'.nc::ődésr 1:::. .:c;z/nsar és riz ffjlődlst a xzára.z 
1.1\·zitrnlny ·iziitúsáuál., azonos::id;(li JYi óliá-ul szolr,1á{nal 

„Az eliJirt phenofphthafcin p1 ába a::ou a./-aj)Ul) ho_qp 
a phtno/phl/ra.h'i°t1. t9y:>.zeri'i sz/nf5ru:a~. de JU."ill l:!:lted
s::.{11-~u,((Ni -;ú/,„ által f'(:sf(fi1:· türügre __,1 f'tnfi /:.iji:etr{é~ 

tr.háf. arra úduya(. hogp rt i-.észitH1/11ynek az egys::nli 

sz6nsatas nafJ'lU.íi1í1alc i;sah: uyoinait s::a.bad lutf(l)
uui:::11ict, 1nclye!. a. phI'.-llOlphtha!cin ho:::.:dadá..,,ái n las
sa-n!./ot f'ellr'p!J töi ö~· .~_:in d/ta! h·,~'znel. f'efi.'-une1'/;et{íl. .. 
d<: tqy r·.se1_ip higit(Jff w;;:rtl' liu:.-_záadá,<:d1 u cl l·e/i fiüuiiöl.-

.iÍZ a.1urr1oniakí a cl/Ji; t fi-/111-lr:t: an·nyiban bir jelen

tú::.i'r,f!JP.f_, ho!IY a gyárai. ban az a1nínoniak-soda ii'és;:i
t/~i e(j(ii'rÍs allainu(zása küretlez-tihen sok oly l·eltrd
szr:nsar nafron !./szül: rnely a.n1,1nouiu.1nca.rhcnat e~ 

chlora:;nn1011·iu1nH1a.l -crfíi {crt{:;.;·'.rc 
A /.·/;1/..öíie:J ó; f.(naunn{)niuunnal rflló l:/·n?{1:.~. a.z

e.zen l1én1szere/.'. által lec~apludó /i:rntl l.iu11rt-atdsrfr(I 

:;z.olqál; azon lditefcli.~) hoyy a 1/yeny.~atral 1ueg8a.1x1· 

nyitott old({i léyr:Hy..,,arar.;. baryuu1nu1./ ne, l/_qcny,r.;.no1s 
fzüsttel }Jediq f'.~·a/,· yyeuyf:n zatarodjon ·1ueg1 /;,/n'!S(U:as 

~ól. }t1enlr:l/t lizrf..1:Ja (s l:l1lorreyyek igen ki't'- 1nennyi
~(;r1l!itl::- faJ'tahnazrh:át cnqed-i lllf.'!J 

.A.e: el(Jirf n1en1tyile9et:. 111c:1hutdro.:»d.~t(( n/.zce 1ney 

l..'.e/f jf'yye::ni1 ho.11_11 D- yralf1'/J1 tir.;.~drt hydroca1bo11s!U!(t·l'!· 

nal1iu.1uuak- i2zifá8 u.tá)t c/.;n(?elilc518·15 9ra.unn inaía

r/1:1.·ot l,e/{r1fe hay1;ni. '11e!.iutcttel a.zonbau az clőirás 

~·z1~r ini ?t1egtürt c.-se/,·(;/y(oku. chlor reyyü/ef fai·talorrti 1t., 

í1U'g -can <'ngedteJ ho,qy [) yr s&nul izzitáKí n1a.radéka 

H-1 Katonai gy6g~·s:.crkönyv 11 
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~r2 gí'ruurnot tegyen fia ez<~n nuJ.iud~;1. 3 1 t-isz1a eqy
~·zm ü il<fh i111110! irtrf a!n1rct 11u, ak ko1 !tözúrnbö~it/s(r e 

5· 81 y1 a1un1 (ff /.rd;nu:i-i i1;· us (olyud éh l eu ,u; .~z"iik~(qc,., 

.·1 (c1tfi elő~:; ds e; lt /;{'.í"td.-en csak 5 80 gi annnol 
li"Ván tneg /s e:: dlta1. u- ketf'8kedclr;ri áru (~(/,/lyi 

jc!eutélih'len /cri!.í::öUt>/g/tc! i." s::.d;uof- vr:t. 

~-1 sz<;i1:.:ran1,o,; !:i(~l int:1u11;ih.'}1.'s 'lu(;r.1hefdrozd~únál az 

a.!kah'n1etril.·1ts oldattal bctortond1í l'/<Íoi;1yá.z-(!fi 1 eud~ 
!-iza!.Jdl.11úl.ru u/.::1( a kaliu-1il i'.'! tt11friu.íi1 carbo11i1:1011nál 

1i'lo1uluttai.';·a ufal1lnl. 

Natrium salicylicun1. 

8a he1jl~a 1H1,; natro11, 

}\d1é1 . kr is tál y us. ~za.gi.a 1 an. ~<1 i:íisze1 ii édesen 
sús -izH po1 .. n1ely \'Ízben iben klinnye11. bor
szeszben köHn.':·en old(idik. 

Té,~clyben hevitve. cal ]_10\sn.\·;;:;zagn 
fc'.jleszt .A hátra1naradt };,ainu. s;i.vakka.l 

góziiket 
lei)nt\'e. 

fe.lpe:1.scg és pJa.t.in1l1óton a ne1n vi!;-'1gii.ó lángb~i 

t.a1t\'U.: ezt sá1 gá1 a, színezi .. :\ higitott, vixes oldat 
vasehlo1ia oldat hozz:'i.adúsá1a ibolya sz;inti lesz 

~4. i:ö1nf.:nJ· ,·ize:-; ü1aat g,·-engén Baví ki~n1hatúsn~ 
eleinte sziHt.el0n~ de idö,,el "il;í.gos vü1Cis Rziut Yesz 
fe] Sósa\' hozzáadá~:.í1 a fehl~r, ho1 szt>E:zlicn és 
aethcrhc11 oldhaió klii'bí..l,y·ok \ álna.k ki. 

1-1i~genysava:-i h:i.i yu1u liozzáadásJ.1 a JH~~ 1t"geny·
sa,v hozzáadása és az ez által lev:llt salicylsav 
kristú13~ok lcfilt1ú.lú.sa. után~ légen,ysa.yas eziistte1 

1 

1 
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alig zasa1od_inn ineg Tömén.y kénsavban a só 
pezsgés és később szinezfídés nélkii.l oldódjon 

A hészdtué1u1 he1,:it~stnél fellipű 11henol:::zag„ a láng 
~,íryn szineződ{~e az iz::oif<í,.;;i tna-ra.rfék által; a l.-é,<,;::if

n1ény higitotf {)/r/rtftÍnnl> rasehlorid últa! lét-re;jöv!J ibolya 
s::..ine é~ kTistúlyos salicylsa.v l:ú:d!dsa SÓ8avna.1: a 
tünuiny oldatho::. addf;a. a.fkaln1ácu.l. az.0110.'lwígi Jii óbdk 

9yand;d te1.·intr.11dőlc. 

.4. ri::es oldat lég1'11ysa-vr1!! bu111ur11 dltr1/. nf zrN:-a

·1oi(jon -f11i:y. -u1i ált<d .-;z1ht~a.N1s él' /,(11<;,atas sók )cle.11-
léft; '{{(.!/ !.-i::.1í1 z:a: 

c;f),_-·k/ly (ok11 chlorregyü1eftl.~ jfde.nl/te azon hutároz

tdny dlta! rrr11- Huyr:nycd·rt, /i(i,qy a vi:;e~; h'.1_!(ny~arral 

1neyRr11:anyifotl óldaf.. lr'.ycnysarrts (;,;·ii~Uel csal.~ C.8ckély 

2(~t:rrrodási szcnrctflitl 
~l'ön11.!ut/ l.:/n.·yn:rr11 e~:::ki.i:;.ült /._·t!1nl/-: rílta1 a::. idege.11 

:-:::~;rrt;; regycJ; clcyye nudrdfa.fik ki-

Natrium silicicum. 

Ifovnsa.1xis 1w.ifünn 

'.riszta, szinte1en1 vag,Y' gyf~11gé11 s::bgás, ali ké1n
ltatúst1 folyadék l í faj"1llyaL mely rn1akkal 
ko<:~onyú.t képe;1, 

N ecrvedrésznyi 8nlvu tön1én}c bo1szessr.el keverve 
Öv • I · 

e"tpadékot adjon. 
Ila rt ko1 usa1 u;;; natriu1n. a 111-19/udározutt a1·dilyl)ra1 

/101 c;:;r~-:::eí iun1 adna. ,·,"a/Htd/kot1 ngy ~zabad n.atl'iu111 

hyd1o;yd je/e;t/él-f 1:a11 lJthizonyitnt-

11' 
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Oleum cacaG. 

Urwa-0olc 1j . 

Batyrum cacao 

„A. Theob1a1ua. ('.acao l1. gyengén pe1geJt és 

leháu1ozott magjaiból nielege-n ldpréEclés és filt
rálás által nyer\'e 

„A_ cacaoolaj fagg:yu consistentiáju
1 

sárgás feliér, 
sajátsze1ii cacaohah szagn t!s cn,yhe izii l{P.ndcs 
hőmérsékletnél tfüékeny es 31·--32'-nltl üledék 
nélkül olvad .. Hú1om rész actberben mara<lando 
tisztán oldódik 

J(ét rész ,-jz és egy iész a1nmoniakból á]lb 
ke\:e1ékkel összc1ázvn.: nen1 szabad tejsze1ii zava· 
rodásnak beállani 

.4. ca-caooh1j ne;n a.cu:.:.odih: iilCfl 1.-önnycn é.-: nPhtzcn 
.:.zaj)lFl-Jto~itható 1:!, 'lniéf't i.<:. fl;jct-:zr:rú :<11:r11·0(/á,~a 

i:izcs nnnnoniakl:al ideq~;11 ::..·sh·ok. sü:a.í i11,..;ar é~ ha~onlóh 
jelenlótin e 1nulal 

Oleum jecoris Aselli. 

OsuJca.111 rí:1olrtj 

.._>\_ (iadua 1uo1rhua I. az északi ipuge1hen 
honos halfaj friss n1újából g) cnge hGnl.J vizfiird{ín 
n,ye1 t sUrit. átlútsz(Í, sárgús vag.Y siirga. olaj, 
gyenge halszaggal és izzel ~ ern sza.hn d se1n 

avas, scn1 zavaro~nak lennie. Iia eg,y csepp t.önH:~uy 
kó1~sav néhán.y csepp ct=-uka1nájolajhoz adatik, 
ez: át1nenetileg: ibolya t:zÜ1t vesz fel. Inf:ly mihan1a1 

vihi)s ba111á1 a \ áltozik 
Iío1szeA5zel n1Bgned\·esitett Jaku1usz papirna.k 

az olaj últa! c5a.k g,) cngén sza1Ja(1 n1egvi.i1 Ö8.öd1ii 
llo~szahh ideig 0° hömé1séknek ].;iteti olaj-n.ak 

nern szabad ::en11n1 vag,y c~ak Íg('ll ke\·('.s stearini 

leválaflztani 

Oleum Menthae piperitae. 

!iorsus menlhaolaj 

A ho1sos rncntha fris8 lcvfdeiből k(szit,·e., t1.::zta. 

ki_i11n.JCU fö1;ybi szint<'lcn ,·ag,y ~;'trgá.~, :.:i ho1.-:.os 
n1en tha ~a.já tt;ú.gos .:'.'za.g:í va1 és igrn aI orna ti kns 
és égctlí~ azután hiitli iz;1,el birj(in lT-aisulya. 0·9 l 0 

f-I igi tot t ho1 szesszel ti~ztú.n veg·yii1 
-~z I~laeosttccha.r u1n Ulentliac pi pe1itae alkatrésze 

Oleum Olivae. 

Faolaj 

.~z olajfct gyii1nGlcseib{)] hidegen sa,jtolt olaj„ 

~á1ga vagy súrgás zöl(l :;1.inucL gyenge'. sajú.tpz(·tii 
:szaggal és enyhe ízzel. Fajsul.)a O·Dtf)-081~ 

10° alatt kezd 1ncg1nere-\·edni é8 oo-n:il Hze1nc:-:.~~ 

krnőc~siel U tön1e-ggé a.lakn1. 
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'fizenöt rtsz olaj~ kél resz VlZ és h:{1on1 [ész 
fiistölgő légenysavval összerázva., ne kapjon \:öri.)s 
vagy ha111a, színezetet 

i\. I..inin1cntnn1 Chlorofo1'mi a I.iinimentnm St,y-
1aeis: a LíuUnentu1n am1noniatun1 é:;; az Lngnentun1 
l>Jurnhi gn1nrniresinosnm a1katrészc 

.4.. fü;::túlg/j l~qenysatraJ előírt klrnlé:~n{l 1-2 6ra 
alaU, a- fl~-0/aj ehfi;(ja. (/u-,·.dinnf}, í(!/tér, ken1fuy 

törneyqJ vdlto:;-ik; ha cl.-1.·or ·< ii1 ös rayy barn(/. ~zine.:::r'i 

léjJ fel, -1;agl/ JH;ps.zcrii. ncn1 lcnu~il!/. t.ön1ep j(i 1,:fi'e., ez 
id.Pgcn olajo!.'/:al iY1/ó ha;Hi.;,,iffÍs jr:/I' : se.:;a1n o!oj„ 

f/1/aJJOfmag oh~f. repczcoh~i1 Jná!..·ol(~}jal 

Oleum Ricini. 

A Jtiejnus con1n111nis J.,. 1neghá1nozott n1agjaihól 
kisajtolás által nyert kövét olaj, mely tiszta és 
oly nehezen folyó 1eg,yen .. hog,y fonallá ll;)'Uljou, 

színtelen egész sárgt-í.s~ szt~gtalan 1 eleinte en.yhc, 
kés6hh kelle1nctle11. ki~:sé csipős izü. Fajsul,ya 
0950-0 ()iü 

Tömény li(irszeHzhcn igen ldinnyeu oldúrlik, 
0°-uAI kiviLlú kristálypclyhek kiivetkczti,licu meg
zavarodik, Yékon;y rétegben la.;:;san sz{n aii be 

Oleum Sinapis aethereum. 

. !ethetikus mustárolaj. 

Allylii Sulfocyanidum. 
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lit~6':::011iife;::.r.,·;· yi Ui'ii·iU :Zö.000 
összetört, zsirtalanitott mustármag 

~zá.z 1-if~·'i 

vízzel 
felá?.tattatik 

100 

A keYe1ék fj ÓJa hosszant 1 endes h{í1u(n·séknél 
állani ha.gyat.ik, ezután be\'Czetett \'Ízglízzel addig 
destílJáltatil:: nlig az át1nenú íoly:ul(:k olajat 

t.a1talma?~ 
ii. lepúiolt olaj a, vi;;tfil el\'álasztat\'án, te]jesei1 

száraz chlo1kali1.1n1 felett. viztelerilttetik és utól

·jára. rect1fieú1tai.ik 
Szintelen, tiszta olaj. igen áth:-:1.t/): Clcs szaggal 

és i?.zeJ i\ hií:l m<'g,örösiti l 01--1 02 fajsullyal 
bii J 480-nál. forr, ,, izhen kevésHt\ ttin1én,y ho1-· 
sr,e~zlien t~s aethrr ÍJen könnyen oldódik, ... ~ vizes 
oldat hamaJ. bomlik 

Hosszabb itleig vilá,;;ossúgna.k kitett olai vÜJÖS 

ha1na s:t.inü lesz és piszkos narancs sárga üledéket 
hagy háira. Ily mustárolaj a katouaí gyógyszer
] aktá1 nak ,. isszaki.ilde11dő 

10 csepp mustár olaj 10 gramm ·ti;mény kén· 
savval ke''ervc, tiszta, alig, vagy legfeljebb sá1ga 
sziuü fol:yadékot adjon, 
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\Tilá.gosság és levegő behatása elől jól elzárt 
edényben és kis Jnenn,yiségben tartandó készletben· 

.t\. Spiritus sinapis a.1ka.t1észe 

Oleum Terebinthinae. 

'J'er pe11 tinolnj 

A. közönséges terpe11tinbdl vizgőzök segélyC\·el 
lepárolt olaj tiszta., szintelen, egész ha.lván,y sárga., 
sajátságos terpentin sza.gn: szurós. kese1 nyés i7-U 
legyen es 0 85-0 sr; fajsullyal bii:jon 100°-nál 
kezd forrni. levegőn élenyt vesz fel és meg
siiriisödik 

Opium. 

Opizan. 

A Papaver somnifernrn L egy éves, keleter. 
honos és ott nagyban tenyésztett. n<ivéuy meg
sértett éretlen tokjából - Papaveraceae 
kiszivárgott. és a levegőn megszáradt tejnedv. 

J.ieggyak1a.bban kissé üsszenyotnott., ke1ek vag,y 
111ajd nen1 gömhölyii, goníl.osan tnáklevelekbe 
csavait. és néha egy rnmcx faj magja.íva] behintett 
czipókban fo1dul elő .. 

l•„risson eléggé puha.: belseje barnáS sárga. 
ned ve:;: 1 szivós. ragadós, kiszáradva kemény, törése 
Rzem('.SéP.~ vö1·(i~ ba.1na: sajátszerii na1kot-.ik11s szag·· 
gal es kese1 ii~ csipős Í7.ze1. 

1G9 

A n1egszá.radt po1nak ne1u S'.laharl rnikroszkop 
alatt vizsgálva-, sen1 ken1én,yitlí szen1csél.;et.~ sc111 

növén,y szövet. da-1ahkákr-tt --- a nui.k gyütn(i]c3
1 

igen ritki1n el\it(ndnló húmján kiYiil --·-- taitaJ-
maz111a. 

Gyóg,yszE~reszi has:r.nálatra az opiun1ot ijssze 

kell Yagdalni, G0°-ot foliil nem ktladó hömé1-
séknél 1ncgszá1itva porJá t.{jrni; a n~el,y a. kü\"ct
ker.ő m6ds;;;er sze1iut \·izsgá]\'a., n~ ta1ta.l1na.zzon 
100 részben 10 résznél ke1 ese1Jb 1norphi11t 

G g1a1nn1 közt'~pfinom -opin1n port 6 gran1n1 

vízzel eldörzsöliink, s a keveréket \'Ízzel felhi
gitva, egy n1eg1né1t gö1ehbo (jnt:iiik é1; annak 
tartalmát vi:i: hozz;:ia.d:isával f).f gi. (isszsuly1a 
erneljiik Ezt töbhszli1i feluízá::i 1nellet.t, eg,y óráig 
állni hagyjuk és lO eentin1eter út1né1líjii 1áncr,os 
filteren átszü1jiik i1 sziirletb()] 42 gra1n111ot 
17 gra1n1n anuuoníak f'o.l:yadék l~s 8:~ g1a1n1n 

vizLűl álló keve1ék 2 g1a1utnjúhoz adunki jól 
összekcve1:jiik.~ fölfjs1eges rázús elkerülésével 10 
cn1 átmt\1~jü iáne.zos íilte1en r<igtön átsziirjük 

Ezen sziir1etnek jfj gratrimjá.t. cg3r pontosan 
1en1ért gGrebec~kó1-1eu 10 g1 an11n aet.he11cl rázzuk 
össZe 1 az cl{íhb e1nlitett higitott a.1n1noniak folyrt
dékból .]. gra1n1not. uduuli: hozza s tovább rúzzük

1 

1nig a folyadék feltisztul. erre lledugaszoljuk éR 
állni hag3rjuk. fl órai állás után eló'szi)r az a(~tber 
réteget öntjiik lehetőleg teljesen 8 centimeto1 
átmérőjii sima filtene; a görebhen maradó vizes 
folyadékhoz ujból 10 gramm aethert a<hmk, a 
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folyadékot néh<.iuy perczig r ú.zzuk és az aether 
réteget isn1ét a filte1re ön~jük Eunek lecsu1g<i.sa 
után a, vizes old>Ltot, tekintet nélkiil a falakon 
t.<1-pad/) k1i.:;t_ál:yokra, Cintjiik a. filte1re éR ezt~ 

vaJa:nint a gijrehct is. kélszeI öt~öt grtlmm 
at:tlH~r1el te-litJ~tt ,·izzel leöblítjük. Miután a 
gö1cbC'eske ta1ta11nút teijesen lecsl-ipügtettiik és 
a folya.dúk is teljesen :ítn1eut a. filteren~ rnind
kettót 100°-·núl 111egszá1itjuk s a 87.ii1letct a 
gii1ehhe a<ljnk s folytatjuk a száritúst n1indadrl.ig~ 
tnjg- a sul.Y töhbé n1ár ne1n változik 

.e\ n:yert morphin snlya ne leg,yen kevesebb 
mint o·.f gt.annn. 

Ezen 111orphinna.l::;: 100 rész n1észvjzzel C>Bsze~ 

rázva :;;árga színii fol;yarlékha J.;:rll útrnenni: lncly 
ch lot \'Íz fokozatos hozzáadása után 111a1a<lan
dóan haTna \·örös. vaseblor id altal ki>k va.g_y zöld 
8ziuü ]€:,>e.sz 

.'\ Pn1vís Jpccacuanhae .Apiatn:::. és a rl'inctura 
opii eliiállitásárn szolgál 

.• J kutona..i f!.l/ÓfJ!l'-'ZC~1ciinyc az 01Jiun1 fartaln,1duak: 
1.-intu.fafrisdra a né1net birodalmi !f.!fCÍyyBze11•önyo 
(ji1zneibiu:h f'iir da.~ J)eaf~(he /?eich) III. kiarld
.~dhun fel,.;;cn olt. ·1nr.Ít/~::.ert f/)_11adf(f. (./1 rnirel <:z a l•'/ii;·/,-~qr:1 
ríltal adotf, nuíd~::er1tl sz<:r11be11 liil1b/iJ/t: (1űnnyr:l bir; 

<:z i Ö1)irt' idi.; alatt .fúl eyybel:ríyc) 1:1 ubuényc/,·ct ad és 
c.'iak l· is~·ti ~::.inc:::t:dl n1tnphi11t sz1;p /, r h::tályok/J(1n, 
1nelyek l.·én1(<:sc t111:s.~ é~ lltlor1~i::zel. Ufl.l/8Zinfc -rashal ... 
~;a.gga.t a.zono8.o;áyi 1>róbául -;;zolgúl. 

Ova gallincea. 

'J yuklojás 

Panis oblatus. 

Ostya, 

Phosphorus. 

Phosph01·, foRzfór 

1 i 1 

.Fehé1·~ egC::;z sárgás1 áttiin(i tön1eg rnel,y \·iz 
alatt -í-4°.-nál olY::id~ levegfín sajúJszc1ü szag- mellett 
füstöl. könuyen n1egg,ynl~:i.d és sötétben , ihigit 

.\ phosphor vizben o1dhatlan~ kön.n,yrn oldható 
szénkéneghen, nehezebben zsiros és lllú <Jlajol\lia11. 
kevésf:t~ bo1 szesz ós aetJ1e1 hen. 

IIosszahli úllás után inegvörösötUk, néha fe
keto ]es;;i; 

Xag,y clővjg,yázatta,J, \']z alatt és Jégtől véclve 
ta1 tan dó 

.A phospho1sav eli'íállitá:-Já1a :-:zolgitl 

Piiocarpinum hydrochloricu1n. 

Sásacas Pi!ocarpü1~ 

:B,ché1·, közi"ilnlJij:;.:, ké1nhat.1.'tsn: gyengén össr,e
huzó, ke:3erii izii kristál:yok, inelyck levcg{ín n1eg
nedvesednek. \'iy,bcn és borszeszben könnven 

, " / 



chloroforrn és aetherhen igen kevés::.:.é oldódnak_ 
{~s platinle:nezen hevitve, 1na.1adék nélkül elégnek. 

T<-in1én,y légenysavban világos zöld szinne.l 
oldódik„ tön1en,y kénsavban 3zin nélkül o1dhat6. 

A vizes oldat g;yengye sa\:i li\~mhatásn 
.:.llinf. ezen. li<dá.1 ozrdnyokliól kifiln'i!cJ h-iányzana-k 

a készif.1né-ny éles, fllgqé je!len1ztl azonoB;.,ági pr<~bái 

{-. enn-él/ogl'a ti~·zta.>:tfya a f'ent elősorolt tulajdousúgok 

fiz.crint itélendű ineg 

Pix liquida. 

J<:títrány 

.'.\ kereskedésben cléífol'duló, hUkkfáhól gzáraz 

lcpá1lá~ által u,ycrt ter:nén,y vastag, olajos folya.
dekot l>C-pcz, lnel:r n. vllinél neh('zehh, fekete
harna s1.inli, su,jútságos kor.1nás ln eosot sze1ii 
~zn.ggal és undoTitó kcseriL égetú izzcl bír. Víz 
kút1ánn,yal összeráz\'a annak sz;1gát és izét 
fül.veszi és savanyn ké.ruhatásn lesz.' 

,..\z TJ"ngue11tun1 su1f1uatn1n alkat1éRze. 

Plumbum aceticum. 

Eezelsa:vas rílo111 

Saccharum saturnL Ólomc:i:ukor. 

Szintcle11, kissé- el1nál1ói eczetsav szagu~ édesen 
üsszehnzó iz:i k1istál:yok1 1nelyek vizben feltünő 

maradék né]J;iil oldtidnak 

173 

~A.,.,_ vizes üldat kénld5negvi%7.cl fi~kete1 higitott 
kénsa.\:val fP-hér jndkalinn1n1n.J sárga c:;:apadékot 
ad E'c1ocya.11ka.iin:nn1al tisr.ta feh<~1 c5'apa.dékot 
adjon \Taschlo1_id fetH~1· csapadékot hoz létre és 
a felette lcv() folyadékot vö1ös1 (~ festi. 

A Plumbutn a.ceticutn basicn1n solutnin. a 
Solutio .AJurnini anetici és a Solt1tio 1nc1 cur ialis 
corrosi\ a clú<'i.llitúsú.ra. Rzolgá1 

~.f L/nliiiirg. i.'1:n,·a.r, )udl.-alhun l~ ;_:ar;;thlorlddal 
tsz/;·iizölf. l/n1l/sel.. oz.(111os::dyi 1-';-ól)a. g~.anúnt szol-
9dln<tl. 

„A .~<Í1',fJ<l t'/i lay::y)lrd 1 ;;zlá::di!t k/ndé~ eyy.;;.;zei.~'fiih1d 

ti':JZff1•vfgi pi'Ó.'.ir~ja 

Ila c:.:.1 n k1;n1;;zu, t i.~zta. (clui1 t!)apa'l<;k hl'l 1,ief t, 
h/1.:r.~':t;t ad11a

1 
íff/f! ra~· .Jrlcnlétri ha rü1(Js barnát, 1/z 

Jcle1détr: to!nu /.:i1i111tuf tfl I-)011fosahha.11 /~ r{/ágo8a.ft!,an 

/,i1nufathalf; rol1111 a:::: uláhl;i ([~: 6!onn111-k klnsrtcral 

ta.lr) le:·.-"fljlr:fá„a l{f1Í1l ([ s::.)ir/ctben és puliu ugy l·/k 
i:::·iiiP~/::-; /t_,/f/Jdf 11t1f11 jl:ilú"' uun11011irf./.' hozz·dachísúu.1. 
·1ninf r11>ZfUtt/t bu;1/t(. Z1f/fl1od1f~ /ijflfj1fe ál-fa.l, :;1i1911 

1é1lu.1,1~rJ hozzáa.rlá~"a 11tcin 
_,4 i:a.~chlorid ho~z<ladú~·ára. a (tli/r c,~aprt~l1'.l/.al a 

ff-1iU !cró' /Ol1pul~/.' /"(:fey11r-k t'.(l!Jid~jüli !/ j'clh'j,;;· tö1 {i~ 

"z:inez(id/~c cc:( tsatus 1 a~O.:tffdul !, /j;z()dést ríltal tau 
j(iff,~f( 1ezrt 



Plumbum aceticum basicum 
solutum. 

BaziBos efü:etsau 6/om oldat. 

Acetum lithargyri (Jlo/11 eezel 

Jiárorfl.száz y1 unnn 300 
eczetsavas ólom 

szúz f(! (1.'fi/}j{. 100 
1iorrátört óloméleggel 

üsszedö1zsöltetik A kP\·ert~k ü,·egbe tétetik, 
rneJ_yhen 

czr;r gra-1;-011 1000 
lepárolt viz 

,·au, azután az iiveg hcdngaszolása. után gyak
l'a.hban .fe11ázva, addig hai:r.yink állni, lnig az 
úlo1né]eg legnagyobb rfsze feloldódott és a fel 
nem oldott ré'z fehé1 poná változott. A lesziilt 
f(1lyadék ,jól elzá!'t edén,yben tartandó 

'fiszt;a, színtelen, házisos ké1nhatásu leg,yen: 
1, 2cl-- l 24 fajsullyal 

1\. fölös amn1onia.k hozzáadúsa után filtrált 

föl yadek színtelen legyen 
.Ax Aqua pl111nhiea és az li-ngnentu111 Phnnhi 

tanni<~i alkatrésze. 
Iiáboru f.'sct/n a bázl.-:.o . .: ccztfsata'!> ólon1 oldat 

he/ycf-t. .1 ~/sz 1:(;:.1'.fsrn:a.'5 fj/u1n 4 1 /,..;z h'j!i(ro/f. t'i2lu'n 

k/sziilt uldata. ha~znúlaudó 
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Plumbu1u oxydatum. 

Ó!o111éleg UI hargy111111 

Sárgás \"ng,y \·01oses sá1gús po1 vag)' pikke
lyes, ha.sonszinii tümeg1 rncl.Y \·izhcn o1<1hatlan~ 

higitott légeuysa.\' ban azonban teljesen oldható 
A azintelen oldat kénkönegvízzel fekete. kén

Sa\:val f'(•hé1, na.t1il11nhydrox)Tdhan oldható csapa

dékot ad 
&4z ólnrnéle,~nek higitott kénsavv:.-d t.lirtént 

összerázúsa ntán lcszii1 t fo1,yndók, fi_llüs atntnoniak 

hozzáa.dásáia szintelen 111aradjoll vag,y csak hal
vt'i.ny k1'·k szÍllt k1.pjon és ne vá.laszszon ki tete
lllCSsebb vörös ha1na e~apadúkot Higitott e<·zut,· 
f'fl-v,·al felinelegit:ve. az ólo1.nó1eg csekél.y prz~.gés 

Jnellett legnrtg,yolih l(~szt oldór1jün fel 

1\.z I~rnplast1u111 Ji,ydra.1g.vri (:s JlJn1nbi gu1n1ni· 
resino~nn1 és a TJl;unhun1 acetic111n hrrsien1n so1n-
1.uiu alka.trészc 

_,j fté11kii11u; /s l.·1;11"1/t11!Í 1xt-lr) l.··/rnl/~1/; a uHf1 1/Ül11' 

(a::, {<cc.:;.,t:::ai'aS 1ilo11;);-uú~) {clsoroft (f:u110.~-<ági ;no· 
bál.·hoz fa1·fúznai.'. 

.·l 9,11Ú,<J,IJ"Zt1 k<'i11~n 1n1 r1r.n,qcd i hO!f/I a; ú/01ii/h:911rJ; 

/i}yifoff l.·/nw11 i:a.l f•J'rfénl r<ÍzÚ~rt u!ríu la.1·r;jbtf .,::.zih lf;f, 

fúhis a1n111011/r1/, lio::.::d(/rltfs1Ínt, liuliHi11y !./!. s.::..i11! tC!f_IJOi 

fci /:.· 1::-:r/,1?1;('l1/J n1c11fl1ji:·„/1_1ti riirii,::. l1rfi·-na 1suj11u/r'.1:ot 

({r~jon lf'luít i /:: (:,,, ra~ u1.1011uút lo;·fa/niff..:i1uUa 

()~'r'l.«?y nu'nn11i.o:.t:!fli /.:.:::-/n~a1a~ (ÍÍ01n. ,ir:!enl/f(, ·i:-: ;nu1 

tan f/i„ rt, rt. 'l11i!/(~11 a i. /.-;211111r'.111J hir;itolt <'f.::.cl~rn_/iau 

/,~i~:·~/ jl(Z.w·yf11:i 
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Az e/„f,ur oldr1tlanul rnaradt rés:.iitlt szint/n c~c

lcéh;11clc lr:!l le1lni: rz óitJ1n„ ?11ú1úon. /,iu . .:;ai;(!S. úlorn„ 

/iornol. ~ tij/)1 (.ft1'llt)i/i á!lhut 

Pul vis gummosus. 

. lflfzgás 7101 

."!2áz y1 1ti11 i// 

porrátört akácz gununi 
~zdz gialnin 

czttkor és 

100 

100 

iifcr11 ~11 auu;1 50 
f:Íllom. porrátört hámozott édes gyökér porral 

jól elke\0 e1tetik c'·s 1negszitáltatik 

Pulvis Ipecacuanhae opiatus. 

Opu11n /rulrrlmu ipeerwuanha pm 

Pulvis Doweri. Pharm. austr. 

'J~i-:, f//'(!/iUli 10 
porrátört ipecacuanha gyökér 

fiz [llUiíl'iJI 10 
opium por 

11y1,/1zw11 .11rnmm 80 
czukorral 

hossza.hb e1dörzsült~n ut.áu egyenletes por1ú kc

vm tctik 

177 

Radix al theae. 

Zi tiz gyölch 

.A.z .~lthaf':l off'ieinaliF J, éveléí IHllunk honos, 

:.-i„ déli tarton1ányokhan nta.k, á1kok~ kissé nedves 
liuz<)tokbaJJ gyakori~ it-t-oti. 1nÜ\'elt iü)vény gyö· 
ke1e l\falvaecae 

.;\ hn:::os: a iits és 1othadt. 1(·szl"kttíl é~. a kiil~ü 

hf.j1~.i2gtúl lne,gtit:ztitott e-i lneg~záritott gyö
kót ágak kUiün1bözú hos~zuságu, --l-"15 centi„ 

n1eter vastag: n1ajdncrn cyli11d1íkus vag_:r tornpa 

cg.y ölii. feli_-H(:ti.ikiJn gy::i;.k1an széi(:scn és lapok~ 
han ha1 úzdúlt, fehé1e·s \agy kiA::>Ó sá1gás) kis~ 

ha11J<Í"i: g.yük1ü:::1..uk (~Jc1 dúliel:; ~~ncdt 1ncgfpielfí fl'Jl
i.okk:il ('l!Útott é:-i a gyökfr há1no;~Ús;i.n&l felszilne 

került háncsr(Jstok kiivüt1'1~ztében 1najd11on1 nc1ne;-;, 
szc1ü lduéz(~sii da1ahok1a. losznck szét\'agd.alva 1 

n1elyek vá.gásn:U puhák liszte~ek._ törésük. s.zálas 

sze1ne:-s~s. fehér szinii; gyengt\ sajátszeii.i ~zagua.k 

1~s n.yúikás úd(~ses izüi:k. 
H.arántrnetszet.en a l\els{í héj igc11 fino1nt-u1 é:? 

sii1iicu~ a. sz.{'.]e:-:. ki.izép~.ú í3.rCsz elleühc11 alig 

és:t.1evehet6en gngá.rs;;:c1 iilc~g csikozott 
\'1ik1o:d~op alatt a kelliényitéíve] te]t 

1 euch,yn)jálian é~ a fá::; J ó:-zbe11 szá1nos~ 

ta1ta.ltnn edP.n.y található 

héj pa· 
nyálka-

](creskedéshr.u a g,yökí;~r ös.s~eya.gda1va. 1najd 
nem koc:t.k:aalaku databokban f'ordnl elő .R,égi 
áru néha gyp~szel van fehé1it„,1~, mely hamisi· 

12 
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tás azonban vizzel va,ló le1nosás és a7. ig:y„ kép·· 
z()d{; üledék n1eg,\· izsgálása által! kidcrit11ető 

Az Infusn1n i\.lthea.c kéBzitésé1e szolgál 

Radix Calami Acori. 

Jüxl111 us !J!Jiik/r. 

Rhizoma Acori 

.~z .:\co1us (~a.1.a1nns l;. é\ cl{). „\;;;s:;'tban honos 
de tnár jelenieg J\:ö7.ép-·l!:·urópa 1nocsaras bcl.yein 
is vadon te11n() nÖ\;ény (Arnceae) késő (ísszel gyüj
tött és en.}·he hőnél szárított g,yiikt.örz:-!P, Jnel:y 
ma:i<111e1n hrngcrala.kn. kissé <isszen:yotnott vag,).r 
hos:;:záhan ::.z1;thasitott da1abokban jön elői rnc
lyek ff':l:::fi fP.1ületén váltakozó: háro1n sr,öglctii_. 
kissé ben1él}itett, ha1nás h~vélhegck é!:l hossz
ránc:i:olat.u: YÖIÖS(':S vagv olajzöld ha1nás szár
da1ahkák. oldalt, helyenként ~zá1hcgek: n..lsó felii
letf~n perlig kis kerek hr.mélyit.ett, egyszerii va.g,y 
kett6s ivhen clhel:yezctt gyi:ikér hrgek láthatbk 

.t\ ]din11,yii 1 heliil fohér viiil-;ses., sa.jútszelii a.ro
n1atikus szagn, keserii (!1:1 fiiszel"es izii, ke1eske
rlcl1ni ilrn á1101nán,ya a, sz{unos J.égcsövocskék 
folytán szivac!'.los~ pa1 enchy1nja igen kis keu1é
n,yit(í szen1csf~ket é.., szárr1ta!an. golyó alaku 
olajsejtet tartalmaz. 

A 'l'inctu1a amara alkat.része 

Radix Filicis maris. 

Pá/lány gyökér 

Rhizoma Filicis maris. 

1'i9 

~.\z _i\Bpidiurri :B„ilix mas S\:vartz, eg,y majdnem 
egész Európa heg,y(~in eiőfo1~uló évelő növén.Yi 
(E'iliccs, Polypodiaceae) fclliletes, ferde, fonlitott 
kupala.ku., l ~il decimeter hossw, l-2 cm. vas

tag g,yöktörzsc Ez ininden irán.yban ba1nás 
fekete, leszálló rostgyiikereket bocsát szét és 
siiriin áll(J~ kis!-!é összen,yo1uot,t, hajlotta11 felfelé 

. nö\·(), néhán.y (!ei1ti1uetcr hosszu, 8--10 rnilimeter 
széles, kívül feketés barna, rozsda hatna ko1pa.
lemezkékkel fedett heliil a gyöktörzshöz ha
Ronlóa.n hn~os, világos .zi·ih1 levéltövekke1 vall 

fedve. 
Ezek harántmctszetilkön kevés, 1itkcis, kö1 · 

alakn, elliptikus vagy vcs« alaku edény nyalá
hokliól álló, zöld pa1e11ehyn1be ág,yalt egyszerü 
közt 1nutatnak. _/\ gyi_ikti>IZ!'l eze11kivül nH~g egy 
kiil•ő, kisebb edéuyuyalábokhól álló körrel hii 

A páflány g,=·iikér édc~~es, fjsszehnzó: utóüb 
kissé Ci3ÍpŐí; izii. 

Ősszel gyiijtc1.1d(í1 évcnkint ősszel ujhbl be
szcr.zen<lő és Iögtön feldolgozand(J 

Az Extr'actum .b'ilieis maris előál litására szolgál 

12~ 
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Radix Gentianae. 

'l'anúes gyökér. 

A (Tentiana lntea L, és Gcntiana pa.nnonica 
Scopoli frvelő, havasokon és- alha.vasi réteken 
K<izép-l~u1 ópába.n honos nöYények (C-ientiauaccae) 
hnsoE:: töhbn.rire tCihb fcjii. kevéssé ága'3 gyökere. 
Szári tYa. 1 deci1neter és hoss.zabb, 2--5 crn. vas„ 
tag henge1 es) né-ha hoss:;:1lban széthasított~ felill 
küzelitett ha.ránt-1·áuezo;;:, kivül vörös barna) belül 
b:~rna sárga„ töréken.Yi eg,ye.netlcn törésü, de 
ineo-nedvcsedvc szivó3. hailitható da1ahokban jt:in ö -- - ' - ., 

elú, édesesi szárii:ott fitg~re e!11lékez.tető szaga 
Cs .igen keserü, hússzan n1eg1nar~<1b íze v:n1 

A- g_yiik(:r 1najdnen1 eg_yenlete:-;011 barn:ís sárga.: 
ha1ántnHéi.szete fekete ba1na. fénylő ca.mhium
í1'vii1ii é!'! gveJJ'-"~~n si.F•·a1a-san e.sikolt. fn állon1ány-o.1 , „· ,~ o 

n.yal; ken1ényitő a pa.tc11ch;y1nben teJjcsen hiányzik, 
„A.z ]~xtraotum Gentiaua.e és ·Tinctu1a an1at a 

clőállitásáia 57.olgál 

Radix Ipecacuanhae. 

IJánytató ,qyöldr. 

A Cephaelis lpemicuanha \Vildenow, évelő, l3ra' 
zilia nedves erdőiben honos növényt{)l ~·--v· Ruhia-
ceac SZJÍ.IInazik„ 
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.~ ,,ekony, görcsös kusr.ó g,yiiktörzsböl szár
rnazó, szá1itott, egészi ide-oda görbiilt~ végükön 
n1egvékon,yodott gyöke1ek, 1egi11k~1.Ub a.zonban 
ezek kiilö1nböző ho~szaeágu és 4· fl 1nillinH~ter 

vastagságu tö1edékei fe1iiletiikt)n görcsösen ?Yii
riizöttek. közeliteíieu álJó finon)~ hosszan cs1kolt 
don1bcnnlatokkal ellátottak~ leginkább szürkéir\ 
barnák. gyakran f(~kctés ha1nák; vastag~ por~ 

ha.nvó. törésnél 1najdnem siarnszerü. a. s?.á1alaku. 
<T('j~,htilvü szivós fa á.1Jo1nány1ól igen kiinnycn 
I::> '·' 

j~vá1a.:::ztható Jiéjjr1l birna.k~ gyenge~ dohos sza·· 
ctnak és undo1itó keserii es kis5é csi11ős izüek. 
0 

A hnránt1net8zeLcn eg.y iehé1 cs Ezürke héj 
]átható. iuelv a központi. sü1ii: kis~é sárgási el-
111osfHlottan ,. snga1 a~an e~iko1.t., igen fino1n szi

vacsos ía úJ1o~nánn;yal eg,yforn1a széle8: vag,y 
azt felül ]s n1u]ja. I\fik1oskop nlatt. a. héj és a 
faállonHiny a:nyl1un1ual~ szán1os sejt pedig s(Jska
savas 1nész; k1istAlyokkal Yrtn telve 

A Pul,:is lpceacuanhae opia:lus és az 1Hfn!:lnn1 

Ipecacuanhae e!ő;:'t.llitá8ára Rzolgál 

Az 
gye111 

Radix Jalapae. 

,Jnfapa gyökér. 

Tubera Jalapae 

lpon1oea J)u1ga .llayne~ t:!vcl6 . .Alexico hc
vadon tel'n1ő növény ·-- (jonvolvula.cea.e · 

gumója 
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Majdnem gömbölyüek, körtealakuak, csigasze
riiek: vagy hos~zukásak, dió vag.y ököl nagysá
guak~ egészek1 vag,y szét1netszvék, száritott_,,k1 
tö1néit.tek„ ken1éuy('.k; nehr.zek .. kívül hosszránezuM 

la tokkal, giid1 ösek vagy szabálytalan hálóran
czolatta.]: sötét barnák:· lnintha fiistösek volnána.k 1 

a ránezok között feketék és gyantaszcrüen fén:y· 
1ük ; t()résük nn1jdne1n kag.ylós: !:3en1 fás, ~ctn 
iostos; hará.ntmctszetiik fChércs szütke, vékon;y 
h~jja1 1 1ncl.Y az igen ''asta.g fit állo1nú11,ytólg,yantás 
gyii.1 ii által van elválasztva. si5tét ba.111ai con
centrlkus1 g,yantasc,jickből álló övekkel; ---· ua
g,yobb gn1nók cs.i-k külső 1észiikön vannak il~y 

övekkel ellátva, to' áiJbá vókouy, hajlitott sÖ-· 
tét ba1J1a vonalakk:>L pont.ok éo foltokból álló 
rajzolatokkal ellátva: si>játszm ü gyenge sza.ggal 
és eleinte édesee, <kelle1netlen. azután csipős, 
hosszu ideig ta1 fa') izze l 

A gyökér mikroslrnp alatt vizsgálva„ a fa állo
mány (i~gzet(~tt kcn1ún,yitlít t,at talrnazó parcuchym

hól áll, igen sok, bnzogán:y alaku 11xa1savas tnész 
k1 istályokat t.a1 taltnazóscjtekésigcu bőv-enJ1osszu
ságnkhan összefügg(í és 1ésr.ben összef~il.yó gynnta.
edé1ryckkel Ezen fa.állo1ná11y kis tc1jeclcln1ü, suga
JHS(tll elhel,yezett .fai-ostokhól á]l és eg.y cambiu1n·· 

sze1ti szövet conccnt1-ih:ns iétegei\'e.l van át~zőve 

A jalapa J 00 részben legalább JO resz a.e thm„ 

ben alig oldható gyantát ta1 tahnazzon 
'liHsr.autasitaudók: penCszes, fé1 egi·ágott vag,y 

könnyü, puha, belscjükben !ihZtcs, borszcszszel való 
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kivonás által' g.yantájuktól 1<~szben n1ngfosztot,t 
gn1nók és n1ás Ipon1oea fájok gyöke1ei 1 Jnint a, 
fás, tö1ésnCl igen 1ostos lpon1uea 01iza.bensis 
T.-edanois~ 1nely könnyii \'agy 8Zála-s jal<..tpa név 
alatt isine1etcs. \ag,y i)edig az Jpon1oea simu· 
1anfi IJanhur.r gil1nós gyöke1 e~ inely ngy<-tn ha.sonlit 
a \aló di jalapái1oz, de aetheT1H.~n teljesen olJható 
g,yantát tar tahnaz 

A liesiua .lalapae elöállitására szolgál. 

Radix Liquiritiae. 

J~'des gyö!d1 

f\ G-]vcv11hiza glab1a J~ Cveló', df~]i E~1'Ópa 

és déln:;,ugati Ázs-iúban honos: nálunk és más 
01száo·nkban he]venké11t ten1.résztet.t növén.vtől -··~ l;'J ,, •. J 

legurni11osae l:>a.pilionac('ac e1ed 
1\ ki:;;;zá1 itott gyök(·1 különböz(í hosszu: hen

gc1es1 egész 2 cn1 vastag, nehéz, szi\ÓS darab.lai~ 
lnc1yek tö1ésnél du1 va. (~s iucrev szálnak, kiviil 
sárgás ba11ui..k: durván iánczolt ba1ázdásak, a 
ke1 eszt1net~zote11 sötét :_;:árgák é::i ug,y a n1eglehetős 
vasta.g h~j, 1nint a ti.):nött faanyag dnr\·án sng3-
rasan van csikol\'a: édes. kiss{~ csipéís izr.el 

.A„z Extra.ct111n IJiqui1 itiae, l)eeqctu1n Sarsapa·· 
iillae fortius és initius előállitás!J.ra szolgál 

-------------------~~~---------~_,.«~·:~sit•~------------------------------
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Radix Liq uiri tiae m unda ta. 

Hám rr::oll dd es (J!Jiik h 

l~. (J-lyc.)'11hjza erliinata J_, ,-„asiag, fJJsÓ alakn, 
kisz{1ritott ,·~~ külstí L<<:i~itó1 lelHinf.ott g,}i.ike1e. 
n1cl;:.- 8\:e16 nö\ény délkeleti I!~nrbpában É:5 n;yn
goti .Az:;iúbai1 j,-1re1n (P.::pilio1:accae~ ·Legu1ninosae.) 
()1 oszo1:::z:1.gbúl liozzúk kiilön1biiz{) ho~~zu 2-4 
em ''ast::i.g. egyeulctesen vi]:.igos sárga. sziui.i, 
tö1esnél igen 1ostoA: ki.iife.liilet/:n ki::'5é io~tosan 

Crdes d:1ral.iokb~-111. 1n0.lyek a ke1cszt.1nctszeten 
durvo·i.n :-;ngara.:-;aJJ cs1koltak éR 1cgtölih3ZÖI suga-
1asan incg is repelle:t.vók é3. igen t~dcs izück 

~-\_ Pn],.is gun11nosns és pilulák alkatrés?.e 

Radix Rhei. 

Hl11r lmt bru a 

.·\. vastag~ ::;zt:i vag·dalt, 8Z{JJ ltott e:s. n1e~hán10-

zott g),..ökér a Hhenn1 palmatu111 l,: RJ10nm ofiiei
na.1e Baillon (~s valósziniilPg n1ég iuá.s., e(1dlg nem 

r.léggö i.:::11101 L az é~zaknyugati C·h-ina havasain 
honos J{henrn fnjoktól - 1!o-1ygonaceae --·· e1 ed. 

A (jhiu:l.búi behozott árn sokft;Je a lakll 7 hen·· 
gf~tes. n1a,jdnc1n hengc1es1 knpalaku, lnajdncn1 
görnhöiyii vagy laposan koHvcx da1ahokhól úlL 
incJ.vek nelll iitl~~in át 'antJak fut vH, kiilsejiik 
világos s{n·ga po11 a1 van behintve, rendesen 
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keinén.·yok é:::: nehezek; az eg_ye11et-lcn törfelületen 
érdes. fehér, narancs sárga fs VÖJ:ÖP, vagy· harn3s 
YÖl'ÖBen van 111ú1 ván.yoz,„a 

A kerci<ilmctRzetcn n/,l:a a szélhez közel egy 
tön1öitebli_ váltakozva. fehér és \'Öl.i_is vagy naranr:s 
súrga Yonalakka1 sug.arasan csikolt öv és középső, 
LrJ::::zerH 8árga és ·yö1ös pontokkal 'tarkázott iCsz~ 
kis. sn12J1.Tas körbe hcl_yezett alakokkal: nHl.skor 
egy po'~·1t.{Jk, iűitok, és sokszo! osa.n összekns7.últ 

vonalakb6] álló szlivedék, az egész feliilete11 s.zét
szó11-, 1Hdvenként <.is:3z-Cf(ilyó i1.v:1e1nii suga1as 
a1nkok ]{1.tl:atúk 

.A .. parcncliy1n sejtek iészben összetett ke1nt
n_yitőt és a1 an,y s{u ga: fónyes, vaschlo1id hozzá
ndásá1a ~öt.ót kék. kalilugbau \'él vi.il (is szin11el 
oldódó 1öglictikéket: inás1észt pr.dig ige11 hővcH 

hnzogiu1ya.lakn sóskasavas n1ész krü;;t.ályokat tar
talrnaz n1lért is a g,)r1Jkér l ;~.gva a. foga.k köz{)tt 
esik(nog és a n,yidat sá.1gú1a festi 

... !\. 1 hahn1 ha-ra po1·a. vil:i.gos sárga. Sajii..tlagos 
szagu és némileg ke~el'ii és Ös~-zehuzéi izc Yan 

\íé.;1~ i:negi:otha.dt, szivacsos:_ penész(_•s gyöké1 
vissza.uta2ita11dó. J-f_aso11lók61) az Eurúpában nőtt 
gyUké1, n1el,y va.g,y egész küzcpélg· egyenes„ ft 1-
vú.lt\· a ''Ö1Ös és fehér sugarakkal van ~.zinez\·e. 

'agy csak környülctén suga.1asan csikolva. közc1)e 
iClé fehér és \·örösen van pontozva. és nincsenek 
rajla sng:-uag alakok, 11en1 haszniílaudúk„ 

A.~ lufnsn1n Ii-liei és "a. I)ilulac ;.;;olventes elúálli
iására. szolgál. 

::-::,;., .;Sfl:-, 
f;!,_' ---------------------------"'---'"'"' .... -----------------------------
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Radix Salep. 
Salep 

Tubera Salep 
Az Orchidea esalád 01 ehis Oplnys .. l'latantlwrn 

(;vn11;adcnia sth. 11c1neinek fo11ó '\"izzel kezelt s 
az,niún kisz:i1itött gnn1ói, nu::-lyck tnajcl11etn gön1-

bi:.ilyiiek. tojásdadok! tojás alaknak vag:r hosAzu
ká~ak. egé~zek ,·agy iitkú.biJ1111 kézalakhan os?:t
vák. 1--3··:) cn1 liosszuak

1 
alapjukon a ~zárcsi1 a 

iele.;1.l(~te fol,ytún köldiildi'.".ck. tübh11yi1e töbhé

kC\'ésbú (jssze.~z(u adta„k~ rericletleniil barázdált1 

göd1C.is, itt-ott háló a1aku iánezokkal lioritott 
felülettel~ n1ajd Hirnák, n1aj11 kissé é1de8ek, ba.1nás 
~zU1kék vagy fehé1e:-; !!árgúk, szélü]din hissü 
út\·iin(ík: nehezek. 1uajdne111 ~za.rn~ze1iiek ~zug

talanok és igen nyák0sa.k 
l\'1ikroskop alatt a sa1ep kül\.inii:.;eu :"zán1os, 

nagy, n.\·ákkal telt tü1nli.ít 1nntat~ ke111(~11yitőtiH 

dnzzaJó pa.renchy múha ág,yaz,· a 
50 rész vizzel fűz(it t ~aleppor 1cl1iili·se után 

111egü•betfJs ,·astag péprt acL n1<'ly jod oldat 
hozz~1adásá1 a k{'k :::;;1,int \ e::;z f'ol 

T(iilö11öse11 vigyázni k<~lL hogy az őszi kike
l ics gu111ói ne leg;ye11ek hozzákü\'CI Yl\ lnelyck 
kiiUinösen a ke\'ésbh1~ doH1ho1n vagy lapu3 olda
lukon H1utatkozó hos~7.}x11 ázda) a 1 c11df:7.Ct'csen 

i.isszetett kenJényit<}Szc1ncsék és a n:yákvezct{) 

csövek hiánya. ülta.J ismerhetők: ±el 
.A- l)eeoettun Salep alkati {··sze. 

Radix Sarsaparillae. 

Sz rá ·e:; u -g yö le rfr 

Sarsaparilla de Honduras 
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}~g.Y közclclib1úl nen1 elöggé i:;:n1crt Sn1iJax„fajtóL 
I{özép„.~\ mer ikál)ól szárn1azik (Liliaceae: Sn1ilaeeae) 

Igen hosszu, l{~gfeljebh toll~zá1 ,. ast.ag5águ 

glin1 böl;rH~ ide··oda gö1 hi tett) ki vii1 r(í1 ho~szá han 
ba1~-i.zdálC sötét barna vag,y barnús szih ke nH:llld.::
gyökei ek, kis:-;é nyákos: azután esip{)s lzzel 

A ker1.•szi.111ct~zet('n (~g.r z{1rt. bélsnga,ra.kkal 

nem üiró sziYacsos 1 sá1gás vagy ezitron1 sárg~~ 

széles fehér belet kö1·iilii]p}{) ec1é1Ty köt-:g g,yii1ii. 
lisztes. felu~r \:agy vö1öses. kii1iilbcHil 1111~g egy· 
szel o1,y széles kércgréf:.eggcl l(itszik 

A inikroskop alatL az eg"yszerü en<lndc1 rnis 
s('.jtjPit az edón_ykiiteg g,yii1ii kiitül. a kereszt-
metszeten négyszögle1.cs alakhnn, kissf. (·~ 111:·1i<l

nein egyenlt:>tesen n1egvastagoclva t.aláljuk
1 

up;,y
szinte a k/~re,grét(~g ~s a hélp:u cuehy1ujét. ii~sze

tett k(~tnényit.üii~zt.tel tiili.\c. 

A ])1•.eoetn1n Sar~a.p:11 i1la1_· fo1ti:u:o: ei. niitins 
alka.t.1(·,s~e 

Radix Senegae. 

Se11 cr;a-r;yö!clir. 
.;\_ l)olygala. Scuega L í;szHk-anie1 ikai 1.;veUi 

uövéu:ytiíl JJoJygalaceae - szú11naz.ú, sz1bi

tott1 egész 1 dcci1nete1 hosszu, a :-;okfejli: giü-
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csüs gu1nó~„ gyakran ~zá1Iészletekk~1 fedett ala
pon 8 1nillin1etern8l ritkán vastagabb g,:yük.ér, 
cg5 .:;;ze1 ii "a-g)' keYéssé ágas, 'égt> iClé lassan kent 

111egvekonyodlk: }8ginkábh Í\"~ sarló Yagy esav.a~"
alakn„ a ~örhii1et helol(lalún téHJlié··kevéshé k1fe
j\•zctt éJl~l ellátott~ az ellenkez6 o1dalun ránczos~ 
'f;örcsÖ:\ ki\:li1 s{ugás yag.y szii.1 kés ha,1 na szinti~ 
sa;iátlagos sza.gu es csipüs izii 

1\ teli(•een k( i:nényit.i'ín1cnte.-; gyükér keresztk 
n11:tszeté11 f()l~1~1e:-:: 1 eléggé szt'du~ J,::(~rcg é8 sá.rgás) 
ki:iz11ollti., fi1101n hél~nga1akkal csikolt, a körcg
úll~l ellenkező oldalon 1 e.udcsen levágott vagy 

kiv.:'tjt iaáI101n{u1y látható 

Radix Valerianae. 

(; uükö11 ke-yuükér 

Rhizoma Valerianae. 

_,:\ '; alc1ja11a officina1i~ J,, f.)\'f'1{>: nálunk honos: 
erdlík._ li_getck t~H hozút.okha.n gya.ko1í növúnytlíl 

y·alf•1iane;1c szárina.zc'J. ~z{u·jtott.: i'o1 ditott 
to.iú.~ alaku~ l'eJH1cSCU H. szál e~ levelek Jnau.-td
vánvai \'al. kot onár,ott, néha esirát hajtó gyC)k
tö1·7~~ egt~~z 4: cn1 ho::,szni 2 --3 cm. vastag~ heliil 
gyak1 an ndvas~ kiviil hat/u ozallanul gyiiriizi)t.t 
(~~ n1indcn oJda.hól ig('n számos, hosszn~ egész 2 
rniliin1clcr vastag. gö111höl.yii. hosszcsikola,tu, tiiré
kcny. ha1na. 1nellékgyiikcrckkel van fedve Erlis: 
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s:~j{LtHzerii, nen1 kel1e1nes sza.ga és éd·csen keser

nyés, fii~zeres ize Yan 
_:\.. g,yöktörzs kereszt1netszPtéu az -igen széles, 

szélr61 hnllátno3an h<li-Ú1 (1lt bél eg,ycnlőtlen liáncs· 

kötegek által k~pze1A kesken:r kö1Iel~ ez pedig 
vékon,Y: Jeggvali:rabban ha1na, né1nileg gya.11ta
Bzer Lile(}" fénvlő kéreg·~cl v:n1 kn1 ül véve„ .._.\ rne] ·· 0 .! ~,._, 

lékgyökerek kcrcsztn1(~i.~zctc vékony: központi 
faanyagnt ~z~Je~ kö1l'.'gge.l .ki_iriilvl~\'c, n1utat. 

.~ gyfike1 ct ta.,, as;:;zBl: szúraz
1 

hegyes ,-·i<lékcl! 

l\r:ll. g,yíi.jteni .Jó] p]z{1.rt ede11.yhen kell e1tartanj 

}\z fnfuButn \ta}e1ia.nac készité~ére szo]gúl 

Resina Jalapae. 

Jnlapá guanlii. 

<_Jt.~::..d:::: y; a'iii-íil öOO 
durva, porrátört jalapa gyökeret 

a. l<llli; 7;1(}/Jl/j/i;Jgii 

forró vizzel 
k(~ll leönteni, húto1n 11ap1g ;:i.;.i;tat.i1i1 kip1é . .:.eJni ús 
znegs7.H.1 itani 

1·:zután 
f;;.{~l y; a1111n l OOO 

tömény bol'szesszel 
kevei tetjk; 21 ú1 áig ta.1 tó dige8tio után a folyP-
d(\kot ]p kell <inteni) a kipréselt nHt1adök<Jt isrnét 
ugyanannyi 111cnnyiHégii tö111t~n.y 1.Jolszeszbe be
ri.ztatni: er.cn eljárás hnt1nadizben is is1nétlendő 
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Az összekevert és leRzürt kivo11atok bor:;zesze 
vizfiirdőn átpá1olandó. a, 1naradékot forrú lt~pá-

1olt vizbe kell ten11i és 1nindaddig i<Jzni: míg 
a borszesz tel.iesen elillant 

Ezután a gyanta a föliitte levő folyadéktól 
el választatik: meleg vizzel igen .iól kimosatik~ 

porc.zellán csészt~hr. tétetik s vizfiirdőn addig 
iuelegittetik.~ 1nig az R, lehiiles után. jól eldör
zs(i!hető lesz. 

Pá.lczikaa1:;\.kha forn1t't:J.,:a ta1 ta.ndó el. 
l''én:.ycs t(j1ésC'~ s1í1gá.s 1Jar11;1 szi:ne leg,yen sz.ét

<Hh·zs1Hhet.G, bor:::;;i;esihen kijnnyen. kevés~e <1t'.!thcr-· 
bcn, t.n1pcnt.in ola.i és chlorofo1111ba.11 ~ehogysr. 

oldódjé]\. 5 tész a1nn1oniakhau fe.hnclcgii,-e o]dód„ 
jék fol Az uldatnak nem szabad kihiilémél ko
c~On,)-'asztn·iileg 1negn1ere-Ye~1ni és sósavva.J n1eg
saYan\'itv:l, rnegzaxa1ndni 

A PiluiaP pn1ga11tes (:f:: I)nh·iB pnrga11s alkat
! (·sz(~. 

_A 1ni) ff. l.·1_i:1j11!:.t~/t". Y_!/fnd1i/, liú:::iso" olrlcdaild1(Jl 
"1(tal, álfr1/ ú:1n1'.f 1;1flto~atfauul /,ir!ílrn~:.tafn11h·, t:: a 

1alapa. [fl/rodrfl a né:.:.rf )l.f't}l_ rí//. p;;; r>l!r·nkr'z!íleg arnrno

niu./;l.·o.f /ti~·/1:!.ot') -;;1/g J,iinopu}/1(;t 1.-rt!i l(lf/I/ nrd'i'On

lu9lir1n j()ofd,;di.i. é..: ri::f'ell.'/irl 1nclltff r:::ukorrrí. 

/~ nuí~ .<;(u a ;1yu 1.~haral ft r i'i t.-·lff.1/ülete/.1,:1; hvrnlil.· .. 1nclyell 

'lizben old/ruf()/, ,~„ az. ati t,r":n1h1dúsu ffil;l/(l.rl/l,iJól :-:ra_; 

ho:.:·: . .-rfa.dd~át'a nern t::-:.<tpat-na~ l-~n1/f 1,; 1~':·1'11 tulqj
d{)n.wígdn a./{11nrl a<: clfíirf. l.·<'nrh:.<:, 'ln(·f.11 ( 11t11Jlf'r:1g1:a

a::f. /,·ii:rlnja, ltoyy a jala:11a _rryant.a yu(1;ja/; gyanlft, 
colo;.-'1110-núan é~ nuí8 gya-nt.ákaf. ne f.a.rfalu1a.zzon. 

Saccharum. 

'l'ö1nött.1 száI az ti~;;;ta. fehér. 1evegúu \'áltor.at
lan kristál1:os da1al>ok 

.A ezuk(J~ fél sul-yn1cnnyiség·ü lepá1olt ''izben., 
1ninden n1a1adek nélkül felold\'a., szin és sza.g-
1-nlan szörpöt adjon: mel;.y· bo1szessr.el niinde:1 

arányban tisztán vegyiiL Ugy a vizes~ n1ini n 
ho1szeszes oldntnn..k közömb(js ké1nhatásnnak kell 
lenni 

.A \ izes oldatnak sóskasa-v-a.s a.mmonnal 11cn1 
szabad 1ögt(in, légnn,y~:l.\'aS bar,ynnt iég·eny~a\':18 

<-')zfist és kénsavas nat1in1n oldatokkal pedig csak 
alig szabad incgzavarodnj 

f}rt, (!'./ .<;ufyrn.m1nyi.c:./yü ri:.2·([ ·i1('1n ;;;n tí-:::.ft: o/d1d 

l/f1 t, ragy olr/(ftlan n1rnat///; 1nar(u/J !'.'.~- -i!hgcn clt'g1p:lo1 r 
nurff:: /Jor ,o.::t'-iZ lio:::.·1(adú„.:r( 1 ·u ·JH n1 i;z.al1ad de.rf1 in 

fi!frrf okozott Zil/'fli'(Jr/rÍ~iafk /r'.f1 e jrJ1111( .. ](r;l._. fa/. Jí/Us:.. 

paph na!.: nern .'ri:::(f/Ju.d 1nc_11tjj1 ii..;(Jdni, (.-.,,:.a.fJrrd ':r~.rJ /,/n

.'-!a.1) -vi.iriis1u1, 'iJ/(~g/, /.i, l!J.n / ( c_~ul. oi'·1n1:"Z'.) 

!l'{~u,wn ·a.s sók 1~". ch hn .j;/ ol. , ~11 / ":.·. 1:i~~,o:r !1 öt i et r;:::tl·, 
hrn 1;!-, ~t.1 Oi'il idn (':<.ffl ;1.1/0UUJ/,úan /ort!-u/huf 1 lú 

_A c.zuAor eÍrig/~r'.11/! c::-vfJ:· lr1en kl'l;/s luJ.1111111a!.· s.u~had 
rnai adni, r11elybcn et::d/l:ffi" /e; t-ő:::/w !. pontosabban 
'iiu:.9/u1tár ozhatók 
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Santoninum. 

Srintonin. 

Keserü izii. tábla ala.ln1 krist{1.l:yok vag,y pik
.ke]yes1 szintelen lapo0sk<ik, melyek világosság 
beh.atására n1egsár,.gulnak, hevítve (1'70°nál) ffieg
olvadna.k ~ azután l'é-""zlieni brnnh'ts n1cllett rna.Ia

dék uélkiil elilhtnnak. 
. l. ' . \ l l ' . p '\" .A. :;:a.11tonn1 ua~·g v::z lC'll c~a. \: ;;:ev('S:-!e, io1ro,i, n 

nehezen~ 1·3 1ész LidC"g~ :3 rfBz för1ó bo1:::Y-es7.ben. 

72 rés;;; a\~ti1erbc!1 é.-3 j f~~~.z c:1lorofür1uhan olJódik 
lfa O 01 g1au1n1 :-:~{lJtoniut 2 gran1111 kén::av Ps 

J g-ra1n1n vizzei t;ssz.örúzunk, 11en1 szabad szinc
z:'.ia{~:-n1eh- f·.dlé:pni~ de egy cSepp \'aschlorit1 oldat 
hozzá;ldúsú1n. a ííJl.yadék el6szö1 rubin \'i)rös s 

ezntún állaudúa11 ibol,yn. :;:zinii iesz 

.!\. borsze8r.es oldat ka]l111nhydroxyd oldat hozzá
adására n1ulti-konyan biho1pitus szinü lesz, alka
liak ós 1nés:;7.t•l a sautonin k()nn:y·en oldódó vegyil

leteket képez 
J-Ta. a sa.nto:1int 100 iési viz t'.'s 6 l"t~sz higitott 

kén~avval főzzük, kihiilC..s után Plves;r,t.i kese1ii 
izét. J.\ iesr.ii1 t fo1ya.dék chTún1~a"' as kaliu1n 

oldattal keverve, ne adjon <·sapadúkot 
li'ény behatásáJúl vé'1et.t edéu:ybnn tnr"Land_ó. 

_,4 sdi'qa s~:in fl:llép(:,'"'e fi: ny hehatds1 ·a~ a boi sze.'i::f!.'\ 
:;anfonin oldal ka!il11.1d1 af h1J.:.:·ál!t.f!;:;<Í1 a f'ellép(i uu4/é
/;oi/1/ ·vifrij,<.; .c.:.:::iuc (!? a /,„(:n;-;ar, -tiJ 1'.~ 1·u."icldorid ho.zzr(
adú~úrn j'ell/p(i ibolya 't-'.Ziru':.:i/d,!,; uzu1/1J::<~rf:1i pnJ!1a. 

fJ!frJ.uán.t .-:;::olyrí {tud ilfl·!.·. 
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A 1neleq l1igitof-t k/'-nsat_a:al l:K ch1·u1nf-:.rt1ias kal-i Jio3:::á

adá~dt:(1.[ ('{Űi1 f- kélrdé.~ a~ '~~etleyts ..-;lr.ychn-in1ud raló 

ö.~sZf.f/i"e...-;:::f/..; k(;11utaf.tf~á1a :-;z·olgdl,. nu!y l.es!'1ii i::it 
1Ninsa1_:a:; o/d(dban i.;; "J11r:ytr1-r'.ja é~ ch-rú1nsaca~ kaliion 
által !.:if.-:a)Htfik 

Sa po domesticus. 

Jláú s::appa11 

..\ I~i11in1 entn1n ~a por:a.to-ea111 p ho1 a tn n1 kúszi

t~sé1 e };7.0 l gá.-1. 

Sapo kalinus. 

Kuli s::nppuR 

„A. ke1eskrileltni~ zsi1os olnjbúl knli111n h,yd1oxyd 
oldattal t:!iiálliiott szapjian puha, piszkoB ba111a. 
sikos~ :-:aj::ilsze1·ii, kelletnetlrn szugu t{j1neget képez 

l.iC\. ~g(ín llClll kern<\n,yedik n1eg .. vizben es bo1-

SlC8zhen igen k(jnnyen oldódiki a nélki.il 1 hogy 
olaj válnék ki. 

A Spi1itus Saponis ilalini, az Ungnentu1n 
Sty1acis sulfnratum és az T~ngucutun1 sulfuratu1n 
alkati észc 

Sapo medicinalis. 

01 vosi SUIJJ/Hln 

1 li~t~zr( :. gr an11n iOO 
kristályos natrium carbonat 

']" ,, 
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i:izszeres n1ennyiségü vizben feloldandó, azután a 
f:'zlikséges n1ennyiségii mészhy<lrattal maróvá 
teenclfJ 

A ma1ólugot 11 / fajsulyig be kell gőzölögtetni, 
azután gőzfürdőn hevíteni s a 1ugba lassanként 

ezer g·~·annn 

olvasztott disznózsírt 
1000 

kell adni és a kevei éket fél ó1áig kevei és mellett 
tovább heviteni -~Ijbelyt a tö1neg egynen1üvé 
vált lassanként 

kétezei gi anun 
viz 

2000 

adandó hozzá és a keveréket addig kell hevi
teni, inig átlátszó 1 fo11ó vízben oldható szappan
en.yv - zsir ki\ álása nélküJ - nen1 képződik 

és 

Ezután 
!.·ét~zúzótve11 g1 au11n 

konyhasó 
har1núuz grr.innn 

natrium carbonat 

nyolczszá.z gt a.nun 
vízből 

250 

30 

800 

készült filtrált oldat adandó hozzá és az egész 
tön1eg keverés 1nellett tovább hevitendő, inig a 
szappan te~jesen le ne1n válik 

A kihült, az anyalugtól elválasztott szappant 
több izben, k:is n1c111ryiségü vizzel ki kell n1os11i, 
azután erősen kipl'éselni, d<irahokra vágni s 1ne
leg helyen megszá1itani 
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HaszniUatkor finom porrá kell törni 
Fché1, ken1én.Y: enyhe alkalikus izü, nem maró, 

viz és borszes;1,l1en teljesen oldható legyen 
_A_ készitmény vizes vagy borszeszes oldata 

kénk(ineggel ne változzék és higan~ychlo1id oldattal 
tiszta fehér csapadékot adjon 

Oly szappan, melyen szén.savas nahiumból álló 
k1istályos ki\l1ágzás keletkezik, nincs még telje

sen tisztit'' a ?s kiszá1 i t va 
A rajb le\Ő ktistálypm lckefélés által távo

litandó el 
A Pilulae solventes és purgantes alkatrészét 

képezi . 
. ·1:· 01 rusi .S2'(tjJjX/.Jt tiszfaf!ógi fáka a f'entebbi hatá-

1 02r:ányo!.. által U(f1J :-:.~abályo:'fetil.;, hou11 ri:z és boi -
'f::.:ec;:zb111 f ( f je~~cn oldfluf.á lrgyen, a, bu1 szeszes vagi/ 

i:iztr.; u!drd /-;,/nl:üner;ucl1 ·1n.i rf!lal a tu:lu:-z f'éniek )clc.<:
tetnek1 ne 1 (ilto:.::zun é'! /1ogp hir1anychlo1 iddal tiszta 
/f){(~J n( 111 s<Í1 gús, 8:-::uúarl afji a nnita,fó ( .sa1Jadélc k""'""", -e-· 
zuiljél. "<::i"· zR,DP()«_ 

'°""''"('"" . 4„ ""~~ .'>Y~i1,"?'~„--. \~--: \ 
,, -;--.1 ·/'.~Y».-·~,-"""'"'A /,_ ----::: :'\ 

Sebum bovinum. [ ~ ''~~~~~ B ~-1 
.;lict i hcif(l{Jq fJ it · ~-f11 ;,~1~:r;~~~~~:~ ·~~~! , . du, .... r.;,.1.f\~; . ?. „1 

A Bos tamus L_ bélzsirjából kiolvasztá ';J:ira;\:1; [··~·\ „/ 
nyei t zsiiadék 

........ _. __ .. ,.,.... 
~i[ajdn01n fe11é1 legyen és no f.vas 
.:\._z; 1Jngnentnm El,yd1a1gyri és a Zincun1 1netal

licum depu1atum készitésére szalgál 
13" 



Secale cornutum. 

.Jn yrn o:::~. 

1\ Clavjceps pu11n1r'l~a. 1J1ulasne, egy vag3r két 
évi go1nha ·~ 1!.yrenon1ycctes - fiine1nüek. kiilö
nöscn rozs virágzatún képzGdő steril n1ycelj111nai 
rrotnpá];;:~ l1áron1 éliir.k: eg,ycnesek vag:{ i\:a]a.kua.k, 
mindkét végi.ikön lneg \·ékonyodotta.k, 15-2;") 1ni1ll
n1eter hossznak, H-3 111illilnetc1 ':astagok, ki\:ül 
ibolya feketék~ f1issen gyiijtvc hin1po1osak~ belül 
fehéresek vagy kissé vö1l)~esek törésiik dnr,:a.

1 

gombaszerti. szagutlk eleinte édc~ses_ ::i.zntán kissé 
csipős izzel 

Az a.n,yaro;,:s igen ·jól s~áritva: jó] zá1ódó edé
nyekhcn. dP egy éven tnl nern tn1 tandó. 

~'l_eg1·ú.gott~ n.\·as~ a1n1noniak ~zagn auya.g \'isRza
nta.fÚta.ndú 

.~\z:Rxt.rr.etun1 Secali;; co1 nuti kés7..itt~~éJe szolgál 

Sem.en Sinapis. 

.1/11 sfúPmag 

A J3ta$8i('.a nigrn ICoc~h egy (~vi: nálunk honos 
és tcn:yésztett ni)vónynek é1e„tt~ kiszáritot.1- n1ajd
nc1n gö1nbi5l~yii. 1--1·5 n1il1in1efa~1 átn1é1<íjii nHi.g

vai. ··-- (~rncifc1 ae ~- T{iviil bíl.rnás vörös. 11agyit.ú 
iiveg alatt igen finoni hál6zatni göd1iic8k{~S 1nag
héjja.l ellátva. 1nagfehérn,ye nélküli, zöldes s;irgn, 
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ola.jos, ös~:.::eráne-zolt csi1á\':ll, két egyn1áson fekvő 
csir<-tle,:éllel: gö1bc, h~ngeres, felfelé állö g;rijköcs
k(:veJ. Szagtalan~. összerúgva eleinte kesernyés: 
kissó sa ,. a1~ i;:·ká-s és oh~i ot:.. azután igen esi p6s~ 
écrétő izti 
bA 1na.gok sárgás zöld po1a, a n1ustá11iszi: vi7.

zel 1negnedvcsitve:. illauékony~ igcu csipús sza-got 
fcjle~zt 

::\'"e leg_y ru a n1nstá1 n1:i.g n1ús e1ucí fer <'1-k n1ag
\' ai val ba ru i::::itva, ldil i.ini:isen a B1assica I apa I..
nagyo hl,. sin1á bh.: si-jtét ha1 na és keYt~sbé ·csi1.)ős 

1nagvaÍ\'a.i. vagy a Sinap.i:; alba L. nng_yobiJ~ si1nclbl'. 
sárga. 1nagvai\'al 

.:i.z Oleum Sinapis actJ1el'eu1n clG~l1it:.i.sá.ra szol
gú1.: mi czél1a a 1H~n1etalföldi te11néuy előnybeu 

1 észesitcud(i 

Sem.en Strophanthi. 

Stropluw /Jw s m U[!Ok 

.A Stto})ha.nt.hus - ne1n talú11 a St1opl1antbus liis
pidns I)C egy hokor aluku „l.poc_yHacea-faj töuúiiL 

érett, !-'-7.Ú.J ar. 111agj aí. ;\ l1osszu far okkal ellátott eséír 
el tú_ ,." ol i túsa. után 12 -18 inill_i !n('i-.e1 hos;;r.nak, H--5 

1nil1in1eteJ s;1,é.lesel.:. ös::;zela.pitotta.k; egyik nldalt 
laposak~ rnúsik oldalt. ki:-:sú holtozot.ta.k) hosszas 
vonala~ va.gy lúndzsasy,eriicu kihegyezettek! a 
kissé boltozott olda.1011 ton1pa ellel ellátva; tö1é
kcnyek1 törésük eg,yenletcs, vastag taka1óhúl~ a 
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1ne1,y kivülr{fl ho;.:szni rajta.fckvlí scl}c1nfenyii 
sziirké~ zöld szálakból úll, bc,·onattal \'an11ak 

ellátva- és n1agbl.Jből. inel·y 'ékony: rnajd.nc1n 
pnicz~zerii sál gás pcri,.,pern1a f>s f011é1. o]njc.1;;:.„ 
husos csiI a.. hoRRznkúR sziklevelek és hossz11~ gön1·· 
hö];yü g_yököcskéhGL áil . 

\;--izbcn fclpnhitva~ a bó'rsz011i takaró. a peris
pe1n1a (~S a n1ag kö11n_)1 e11 elkiilönithPt1) 

A mttgohnak sajátsze1 ü. gyenge~ ke1len10tl011 
sr.agu é~ Jendki,,li] kcserü íze ''an. 

lt Tinctu1 a Strophauti c]őálJit{1.sá1a ~Z'Jlgál 

Semen Strychni. 

Ebvész-111 ll(f. 

Nux vomica 

A Str_ychuos nnx von1ica l., kelet~indiai fáthl 
J~oganiaceaf ··- sz:i; 1nazik 

_-\_ lrcrek. n8ha görlli1:ett P-zéliikijn 111egvastngo· 

dott: kHzepiikön pnpozott 2-:3· S cn1 át1né1 é~iii, 
puha. i::.el.·yen1sze1-ü, zöldes vng,y $árgás Shii1ke 
lesi1nit~tt hnjakbó1 cílló ia.karÓ\'8] fedett ma.gva.ki 
RZe1nölcRszerli, sz(qell ül{; klildök, szarnszerii, fehé~ 
res vagy szül kés kék~ két. osztat-n, ::;zt~.1rő! iiss:1.e
nőtt fehérn,yéből 1 1nely cxeent1ikus1 laj)o::.:~ sziv~ 

alaku~ kézni.isze1ii iit vng,y hét idegii szikkel és 
gö1nbc-;l,yii gyükf.iesk(;\·cl Pllú.tott csirút foglal 
m;.igáha.u, állanak (\S Iendkiviili keserii iziik Ya11. 

A<\z l~xt1actu1n St1ychni előúl]jtásá1a Azo)gáJ. 

Solutio aJ.'senicalis Fowleri. 

Fmcfn -jé/e arsmwldu! 

Liquor kalii arsenicosi 

Egy yralinJi 

a.rse11essa v 
eyy f/i (fl'i/UJ 

tiszta szénsavas li:aliummal 
eli1i.i1z~ö]endő és 

hatno1 yi a;;nn 

forró vizbe 
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1 

üO 

te<'1Hlő éH addig n1clegib„'1H11J. nng a:;, oldá~ hc·· 

fe j!~zúr1 ik 
lichül.és ntún annyi ]Ppú.rolt viz lesz hozzá

ad\·a, 1nig :Jz old~s befejczöclik 
Rz ntá.n isnd~t :-;,nnyi. lep~1olt \'JZ 1e~z hozzú 

a<lYJ., liug,y u. fOiyad.ek ijss;,,sulsa· 
c<zdz qranun 100 

leg)CIL Ezután tilttúltatík 
A tiszta, szinte1(;1 J1: erlísen alka.\ikns ké1nl1:núsu 

folyadt~k FiÓsa,\'Val 111egsavanyitva kólll;:öueg' iz 
hozzáadásá1·a hlí ~á1gn <~sapa.dékot vála.szt ki 

.A.z olJat 5 gra1n1nja .. , 20 g1an1m lepú1olt \·jz .. 
z(d 1~s 1 O'Jan1m hvdroea.rhonsavas 11:1triunllnal ke-

e- •' 
\ 1C[ve

1 
legaláhb 128 n1illigra1nn1jódot~1nel.r 2 del~i-

grannu ,jodka]i és 10 gran1n1 víz. segél:yével van 
fel0ldva: szükségeljen addig, inig Hehán.y esepp 
chlo1 ofo1n1 a keverékkel összer:ázv:.l1 1n:u adandoil.n 

1ó:1.sasziniivé \·álik 
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.'1 ha.tanai yyrJqy.-,'.Zf.í'l.:öu.IJV: egybehanyzálr;g az oszt-1 dl, 
rna(flf<N é'3 n/n~(,_i 9yógyszerltöny1;-ri'l~ a Ji'ou:le; ·(élc 
a.1 seuoldat. ars.enr.s··"iatfrn·tal111dt 10/0-úo..n állapitjn rncg 

J1z ai'.sr~nc.ssa.v tartalr11n l:i1nulafá):.'.ií·r1 előirt kéndtr; 
a2· at -;cne.s':>avna/.· azon. fulajd<1nán ala]N;2ik, hogy jód 
álta.l. 1.·etf!.'ri.„:::énsr1ra~ uatront t<1í'taltnaeú oldatbrtil·, 
a1 sensrn:vrí élcr;yftti.tilt; .:'50 udllig;·a111ni. a;·sene."':-;av e 
('.2'{:/ta 128 1n.ifl1:qrannn .Jódot l.·it;dn~ e:;uuqfoqva. a 
chlo1 0(01 n1 csal o!.·!tor rnutatliaf:jff a . ..;z.abad )ríd jcfen

létr;t: ha fenf-i clőh d.<.: ~2'f.'1·int. a kever//,'.htz if:111ne11n11i~ 
ségii -jód adatott 

Spiritus Aetheris. 

Aetlwr-·borszesz. 

Liquor Hoffmanni 

Szá.t qrart1ín 

tiszta. aether 
hdro111szd::. grrn11u1 

tömény borszesszel 

100 

300 

()s:-::zevegyitcnd{í ~~s jó] zá1ó iiveghcn t:-:i.rtandú. 
Tiszta lolyadek legyen, 0 820 fajsullyal 
'l'i$;da aefhtr é"' bors2:c~z az r~lűirt vi;,,zonyok .~::..:frh1t 

ü.:<>:::ílAi.,'CI re, 0 81.'J /ájsul:;u.. f'olyad1!kot adna/, 
.Az c1/J1rá:>ban 11a./arnivcl r11aga.Rabbra. helyezett f(1j

..,.,!/,', r..1! cseléf 11 ri::t.ar talorn ivtn 1ne9engedve, 
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Spiritus camphoratus. 

f3::..'Ú;; yra1i1 iii 

tört kámfort 
lcilcnc:1.?zá2 !fi'r.tiíllil 

higitott borszesszel 
elzárt edCnyhen hü\'Ös 
mellett. addig Ílagvjuk 
olvad 

hel,yen 
állni_ 

100 

!JOO 

g,Yak1 abhi fCl1 :'1za~ 
n1ig a kán1for fel-

i\z oldat átsziirendő és jól zá.Tt U\·cghcn tar-
tand/1 

Spiritus Vini concentratus. 

'1'0111 é11ybm·s::es::. 

\Tizti~zta szintelen, küzö1nUös Ji:érnliatúsu folya
dék) tls7.ta szeszes szaggal éH izzel, koz1nás el0 
gyek nélkliL 0 830--0 831 fajwllyal 

A tlhnéuy horsz.csznok \'Ízzel n1lnd('ll arányban 
kell kevei etlnie zavarod<ÍB nélkiil. néhán,y esepp 
kalihy<lrox,yd oldatta.1 eredeti térfogatának 1ized~ 
részére hepáro1ogtatvn (\s a7.utc.'u1 kénsavval rneg~ 
savan:yitva1 ne legyen kozn1ás sza.gn T\C1ncs(íben 
hasonté1'Íogatu tön1én.y kénsa\' f()]é óvatosan öntve: 
a két fol;yadék é1 intkoz;é.si (j\'i"il nem szabad vörös 
va.g,y barna szinezésnek 1étJt~jünni.. 
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Szá1azig clv{uologtat,Tu, i:ern ~zabad a borszei::z
nek n1a1adékot hagyni. légenysa\.·as ezü~t sem 
za,•a1.:::id:.íst: se1n szinezőtlé3t ne okozzon: haf!on]ó
képen ne lépjen fel !-";zinez{ídés kf.nld.ineg vag,y 
a1nn1oniak hozzáadásá1 a sem 

100 snl:frészben 87 :?----89 0: ·ugyanannyi tCr
fógat111e1111yisCgben D1·2-90 rész all\_oholi. tartal-
1nazzon 

1fi$.::"ta l1rn ,>::;e~z·11(k ·1:i211e!.· l1á1 n1il1; JíH,J!Ui/i):;r'.ifü /102ztÍ

a.dá~)ra <:e-1n .~::abad 1ney2araro1luia. a. z:urrn odú~ oly 
·i'f:!_/fffl:~ .ieleu{ff/1"!' -rnutatna. nu·(tF'!.-· a:: elqőz(i/fJytet/s 

últal /." l.iuzu.tathatól.~ lenn/ne!..· 
](o::tnaofr~jjal f-ul8ágosan f("rl/)zötf f101.-:zcs.:-, ·1.:iz hoz:.~rí

addsáJ a h(t~·ordó1Nj_Jo1 1n('y::~:1.1.·r1-i orli!.·; ·i!t1 l.uz1naolaj

tarfalonl n1á1 f-izaya által .;.., fel1'..,.:;ii1Ci het/J le!.··11d 

_A_ koz1naol11j,1ak irp:n c~1'/i é!y 1nr: n '!Yi,séyl.': ;;1 hit az 
ri bors:::.c.~z:hcn irttn yya .. 1.'.J rn1 fdúf'ord11-1. .u~jdfsz-1-r/i s;;aga 

áltr1.l feli-:1nr.rhctf..; le~·z1 lia. u l.é8zit1nf.1np1ek hihiilbf'fü! 50 
rt i a.n-unja n r~hú 11 IJ ('~(jij 1 /, (/ 11 ! uyya l ,l.'.(i; ü { bef.úl 5 ,1/ra1111n í' ((. 

br].Jdro!uyf-a..t-i1. és hiyitott l/n'!.a-11;11-l 'itu:ys(ttanyittaf-il· 
A. ti.hné11y l..·1,'.nQ.atral n;z{. ihölt kélid/:.~ i,-; a l·o2rt(IJ.far

ftt!on1 l.:i·nnda.fásd1·a :;;.::ol_qá1 
, :{ nu l <rssr~bor .sze.-.;:::; /, o::.uru oh~.jtól 'il' Ji, zr-/Jhen ti.s :1 d

Jad rJ n1cg, ·1n-i11t a burgony1J..::;.::·rs::.:: az h~! 11<'i11 e//;qgr: 

( if:.::ta: fii1n1:uy lé11enysat rNI ·1 ,-f1ú l1 int kt z/st l1r11_ti:n r(irö

-;n: iio't ;·iiufaf. tlh:nblil 11:,-::!a but.«.Zr':I-:., ha CZ("1/ i.'l1n//8 

-r ~'J r t/l(~jf rí s<Ín<Í l /Ci h< i:(i! /s e(!. ·c 1 iiltetf i1 „ ~z i ;itel t'll 111orad 

(a,rJ!f c~·u!.: s<Íif/ds s:-int::clet ·1:, i'Z ft-l 
A llgr:ny;;a.rus c::.ü~tlt1 cs::lái::Cill. /:/ iil/s ucntcsak (.l

chlo; -vegyi'iJetc/,:et
1 

ha11e1n hoz::.r.ík..evcí t u1:ga1n:/,11.-,;; anya-
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uv!. at, 1. 1ihú1ii-!1·n uz 11-!rlch.1,1r/1 l 1~ i. inlld<J.f-ja. B.'.z( n 

l.:/iiif/..,, i.'h'.'Jé~:.lt/sr.'.;·e íll!..'f !.'·'.:!! a /(óndrtd lil<'lcyitr.'ni_ é.<: 

aJ'i1H1011i-':1!.ot lu1::.:_áfe1nti. r1 u1irlr.Ju. (/:· ;1tlib1) e-n1lifrtf 

/:(y,1;ifl/l:el, j<'11n/f.i/hrn 1-'-::. e:.if."1- .,,.;;i1n'.!1~~.- /'-'.'/ !/trr;jö1n«i 
I~-finkDn1.::Jt1r:1 'tafr5 l /n1 l/.<;ru;l a u('f11:: f;:,„u;/. _ an1iiiO

n iul.:ka! /,iihinö.o.:f'J1 ; /: /.; rsc1sa1 _:::úrhrtfó li: rni,lli11 
az t!iír3 a l<(rr_; //.· l.·1!!: uf(ílibi .~ái'g<t Lrt!frl hur NU- s::.iue 
által jel.r~-1.cf1'.fí. 

Spiritus Vini dilut.us. 

f:hmtoll bun;zesz 

/~:Ci (Jl'Ulillíi 

tömény bol"szesz 
u/:1y-,;;::.'i~::.lr11~:01Lu/o!c.: i'..-; /!:/ yr(nn1n 

lepárolt vizzel 
kevertet.ik 

JOOO 

J~zen f11l,yadt'~J..: iajsulya 0 B!lJ----0 80() legyen 
100 snlyrGs?.b1_'l1 í5l'O-.:;g D. nervanaullvi té1-

. ö.1 ··' 

n1cn11ylségben {)~·:) Gí 5 1ész alkoholt 1-a1talmaz 

Stibiu1n sulfu:!.'atum aurantiacu1n. 

, Vlu·a ill\oS-~UI tl !dna 11/ilíum, 

Sulfur auratum antimonii, 

„draJ/!f/,/n 

1'}:.cr k if r:ncz~· :::d :_ qr a111~11 

kristályos szénsavas natrium 
vas üstben 

l\JOO 
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nyolCZ('Z€1 iH:qys::á2 [li'fl'iJUi1 

forró viz ben 

Sí-00 

feloldandó 
Ezután 

nigyszádn«z !fHIUl/il ±20 
mészéleg és 

kr5tf'::r-:ri;ts:·úz yrarr1~n :2500 

vizből 

állú pép adatik hozzá 
A. forró keverékbe 

J,ét~zá-::t.i::. f/!'(trnrn 210 
porrátört kén és 

hats-::ázharn1i11cz g;aí'i1·1n fi30 

igen finom porrá tört fekete kén antimon 
adatik 

Az c]gőzi:ilg(itt viznek időnkénti pótlá~úsal a 

tön1cg addig f()zetik~ 1nig ha1nuszü1ke szine elti:i
nik .A fCde"Lt üst az iiledt2k leszú.llása czt'·ljáhól 
fó;re tétetik„ a.zután a tiszta fól~·adó1~ lt•öntet.ik 
és k1istályosodás czóljábó} eJp{u ologtatik /\ kris· 

tál:yok csekél,y 1nc111i,yiségii Hflt.ri1un h.) drox,yd 
oldattal niosandók 1neg 

Ezn1.áJ1 
h'.fl'O!ll>.!:d~·-:"ii,rcu r,1r((1JUU 

kristályosodott anyag 
/.'/í1.·:::er y„auun 

lepárolt vizben 
foloidutik és 

s:.:á::.öt :1r rJ.1n ín 

tömény kénsavval 

2000 

10ií 

1nely 
;H'yyi:.:trlffh· on·1::::·ri:.: (ítr11i1 n1 

lepárolt vízzel 
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van h'igitva .. összekeYc1tet.ik 
.:\.z ekko1 kclcikcző narancssárg:.-i. e~apn.dek állni 

hagyHs és kí1no~:ís által a folyad(~któl teljesen 
elválasztandó en.yhe h{inél kiszáritaniló ús iól 
clzú.1 \'t'l

1 
ft•nyt.61 elzá1 t edéuyhcn 1a1tandó e] 

lgen finont, naru.Hcs~zinU. crő:sen fesb\ szag l~S 
iztclen por legyen, 1uel.Y ~ósa,·han l.:én kiválása 
1ne1Iett., nat! 11111111.) tl1 nxi(1 oldatban petlig te1iesen 
oldódjék. HigitrJtt bork6rHt\' old.aital i.iszcrázYa 
ol ,y fo1.Y ad{~ l;ot ad.Jon, rnely fi 1trá1 \'a kén-ktitH."!g\: iz:t.el 
sc1n1ni. Yag,y <~sak igen cgek1~l.} csapadékot ad. 

J.\ k1~na1nmoniu1nha11 feloldott és ezen oldatllól 
rölös sósav\"al js111ét k.iC';-;apott, k~!nantiinoll, viZzel 
kitnOS\'<1· e~ tiz:-;zp1es JllCllU)'iSég'ii szénsasa.s a1nmO
nin1n oldattal ~)ssze1áz;va ü1y s;.r.Ül lotet adjon 
1nely só . .;,a\\··nl ,,Jgyitzatosan n1egsavanyitva. se1n 

kéna1 zénböl ú.lló sárga esapaaéknt ne adjon, sen1 
ennek nyon1ait üly s:'.1.Jga szineztidé~ által n<' 
1nutassa) 1nilyet a folyadék kénkCinrgviz hozzá·· 

at1{1~úrn. .nyerne. 
l!ogfl ri !.·ú:sar1ofl rrra11yl.::n /7,;lllc 11a·rr1nc~~.::hd nyei'· 

j1:11. a ,'i'1 hh111Je-f!'l1: só 0/1/ata <UlandrJ a hiyitott 1.-én
sa.I.~f,a. ~ ntnl 1fiC9/l1r<iit ta: ·inÚ:id r.::t11 nfúhbi c(jrirú-; 

u1núi l ih 1,ar //(/ hd1 01n sz:or os /. <
1 

11a11 !.i inoil l /1J.:.()d /.~·1: 1 t 

s:olyrí/110 oklf! .. n ·;11111n.1jilH:I/ a '/Jíf;f/ ·iJ/t.rf neíH l11infuU 

~(}i/i1J.Jif?-í'/l1~ «~'í h/111111.f1:iu1iu1. n ke:::„i!Jdá' kir~:;apórüi~1u(/ 
i. /f afon1 lc/nf kiii 11c /1: /:-; l'olyf-!u.l(u.ref.fé i:1iln(t 

'&' t t tt ''ti 1 
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_J c»apadék teUes /,·ironása aklco1 lesz elél veJ ha az 
hnszsz:o1 (JS 1UeJZJl..!ffSéf!Ü ·i.;izzcf Ö.SSZCi ázva Ol-.'} .sz./i.r1efet 

(j.d~ n-iely légen1;.,,ara~ barynin11ial csa.J~ gyengén zava-
1 od-ik éc; néhá;u; csepp e.2:fi.st·11.~trát olda.fta1 nern ba/J nul 
u1e,q A klsziÚnénynelc .;;óc;.arban !,·én kii;álása 1nellett, 

natJ onl-uyban ped·ig teljesen !.efl oldódú.ia 
_11 kén kh;álása álta} ötszörös /cénantünon jelenléte, 

a kés.zit nu:uynek nu.i-1 onl ugban /eloldásánál tiss2:an1a1 adó 
üledélc által -idegen r-le,gl_/el~, 1.-énf'r!nu:lc) ·1n(;f!.züss.zl'kötte

téseh 1nutatluztólc ki 
L4_ bo; J.~ősav /s li:énl:öncggel eszl<özült !téin1é"J által 

antúno1.ioxyd khnufatásn cz1;lozta.ti!., núb(Jl az előirá.s 
1tfasitása sze1 hit a laJszitn1ény lu;fldjebb c8<.dc 11yo1nokat 

ta1 talnut.zhat 
J(éua1 .senneli f'rJ1 tűz·és a 7; énrun 111011 iun1bú! fi'issen 

/ee8apof.t kéna;lli1no11brti1 szé11s(tl as (('/í1ino11·iu1111naJ 

caló össze1 úz.ás últa.l 1nuta.thafr) ki. ,·l sós<ti:1:al 1neg

<;avanyitott ~zlirletúen. sá1 ga r saparlt;l. /;:/J_1zűdíl. :· luJ, 
tetune,,,ebú és kénkü11eg fovábhi ltoz:záadásúra .scl-rgr~ 
sz-inezUdés dll be, ha, ff kéna1 scnnek cseh:r?yfbb nyu·1nai 

vannak jélen. 

Stibium sulfuratum nigrum. 

.F'ekete lcénnnti111 mz 

Antimonium crudum 

Feketés szii.1ke, tü {1lakn, fé1nfényű, szétdö1-
zsölhető lniBtályokliól álló da1abok, melyek leve
gőn ne1n változnak, csekél,y h611él 1nego1vadnak, 
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sósavval leöntve kénköneget fejlesztenek _A_ sa
vanyu oldat egy cseppje, platinlemezre téve, 
eg3r szemcse femho1gany- jelenlétéhen ezt a.nti
monból álló fekete· szinnel rnnja be 

A Stíbiu1n sulfura.ium an1antiacn111 előállítására 
szolgál 

Strychninum nitricum. 

Lé,qenysavns st1 yclmú1 

Fehé1, fino1n, selyemfényU, igen kese1 i1 1zu 
lnistá1yok~ 1nel,yek felmelegitve viz és borszesz
hen könn.yeni hidegben nehezebben és gl,yce1in
ben is oldódnak, pla.tinlemezen hevítve 111a1a

dék uélkiil elégnek 
A •. vizes oldat közömbös ké1nhatásu és kalinrn

hydroxyd olclat hozzaadásáia fehér, a kémszcr 
fölös oldatában oldlrntlan crnprrclékot ad 

Egy st1,ycbnin kristály 1 forró sósavba. téve: 
abban vörös szinezést idéz elő, tömény kénsav 
szintelen, légenysav sárgás, -- fle nenJ vörös 
-- oldatot ad. 

1J\in1ény vizes oldat ch1on1sa,:as 
voroses sárg·a'. h.1 istályos csapaclékot 
törrién.y kénsavval 1negnedvesitve l.:ék 
hajló szinczést ypsz fel. 

kalinn11na.l 
ad, mely 

ibolyába 

..-1 fcfsorolf tula:Jdonok r!-s kéinlésel: a11 rt s:;,o/qrílna,l.. 
liog1; a kr~s:;if.rndn.IJ !. el/(i/u!1Jln _jclle1nezfe!-;sék é>; ·1ná>; 

td fi aloidoktál 111.cr1külún1hö:'tctlu'fŐ legyen 
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_.!_ r Ti, 0J;1:-;rli:a,1 'li.fr<1chnin. leél.„ az1dlÍ1i -i/,ol~11ába /i.a.jió 

s:;llc fönn'.n_iJ ké11sar ho:.:2dadú.sú'ra.. a::ouo.<;;~rf;1i zn óba 

q1/rt.lllÍnf s.::·o/yrflhat l'f-;2,'a .~f'l'ycli11in is - lt:qu1,t;sa.1"as 
-~~f l y1.'1n1·iH 1.·t·1:1i~IJ/ - fiin11;ill/ l;1'.us·1.L'lHJ.-n f'elo!dra- .s cg!! 

ch 1 o,nKat: 1.a.yíJ ka! il! 1nbhh; (nna-t- kr i~t.ú!!ya.l n1eutr intvr, 

.-::::·i11f1h1. Hff!/Uítrl:<:-011 k{.~·r_::; i!iolya:-:.::int u1ufa!jíl 

. l :-!&~acas l.1!ínl1~~ u-; atrintól 1 ~d1; rnegkflii.hnbiiz.te

f/;:n'il- ~zol~;á!, u 11;:/cN:J."a.c pulig lJ!'?!~ i1tfól. I,é[/tll!f~atas 
~t; !.!' huin fú, 1 rJ :::,(;•:1rtlvu1 nun ad(f_ít-'i'r:1n1, lt'1 atri11 rnufl

lc/it;;u1,1 t.'Ci'("'C1h!.· UIO/ a::.11f,-f1i bilJ(!i' h/k le8::. 

l:ir;:1rn1/',.:'l/" a /;!'.~·~:ihi1(11;1i li:i.li·n: s.:;111i-re (1'Kli, -1:iiiÜ-,:; 

s.:i11 hr1!:-·ir11 o. ú11drf.t11a. a -1nikoi rneg figy(/t:.1nlH:. i:eendí_í 
a.z i~~ hogy 11101 pliiil !é:/t'il.!f~ar1 rt! lt11'5oidr'il,·tj1r-n elei-1ile 
i"ÜI (;.-.; :-; a:.·afá.,, ,;:ir'.f'~ ~::..:ilúi h·":z. 

f,f'.1úobba11 i.1i/1)1JdJiiz11e/.~ u. ~tryrhn;,1 /;-; 1nu, phiu .-.:.úk 
'''! 1 l , "fi.: 71 -l''„7) l ;,·ait ugya s:·eni i!// 1({.li11.::tiO-· 'l;i;C 1,(:1_ l!-~/(1,,,-e, 

lfind!.·/.!, „w) 1..iz!'.," (J/datri!J1íl rr sf; 1,wlinln é.s 1i10l'jlhiu. 

11Uak l.aJ;tuy ,ífia{ 1: i.; .·;1111ai11alí·. ufr;/;f;l f'Dlú;; /;olilug

ln1.-11 /Clufdrlcii!.·~ a:.: tlfJl_A1i 11t!l'I •. ('tu1 ~:·un/Jen a- kic~'ia

z;otf sf1 /f!·i11rii1 cldo1 ·,{oríiiÍ1a.u 11/<l!tat.ó, a n1u1 phi-u 

ped-:y nc,11 

Styrax liquidus. 

Foluéko11 !J s/ma. l' 

.A 1~iqni<la1nliar orienla.li8 Jli]l(n', ki:;;-ázs:iai fa. 
~ l-Jan1ft1nelidae ---- héj:ibúl H_yert. halzi:-;a.n1nehc7.en 

t'ól yi''1 za va.1os 1 T aga<1o:::, vizbcn a 1 ú,siil yed(; és 

ke\'(~S -rizzcl keveri.: sziirk1~s ha1na a:1,yagot 
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sajátszcril erős szaggal és fiisz-ere::i, kissé keserii 
izzel -- 1->/~pez 

Hasou suly1nenn_yiségii tü1nény bo1 szesszel ol_y 
keYeréket adjon, mely íiltrú],„a éR ülpá1ologtat,.a .. 
sc_i.rgá.$ ba1na~ átlát~zó. aetherben tiszt:-í.n oldódó 
anyagot hagy hát1a 

.A. J__Jinin1entun1 8ty1 aci:s és 1j11gur-11tun1 St,y1 aeiR 
snlfuz a tu111 alka.trésze 

Sulfonalum. 

SulfonaJ 

Disulfonaethy ldimethy lm e tan 

S:t.in. ~:7.ri.g Ps iztclen. ki.:izötnhi-is ké1nhatá.su. leg

úlló priz1natlkus k1 istályok, 1ncl:yek l2f>·-- 12G 0-nál 
1negolvadnn..J-;:~ kiirlilbelöl aooo .. nál ina,]rlnein ho1n

lú~ nélkül íó1rnak és incggyujtva világító láng·· 

gal, kénessu.v fr.jliídése mellett, marndék uelkiil 

cl1~gnek 

.l'i 8ulfűnal öOO l'ész hideg é:-<. 15 res7. ío1ró 
vizbon~ (if, iész. hi<leg és 2 1é:-::z forró ho1szt~sz

hen oldódik. 1-la O 10 gra-m1n sulfona1 po1tá tö1t 
fnf-'.zénne] kémc.~(íhen hevittetik a .iel1en1z(í 1ncr·· 
ca.ptani:izag úll elő . . t\ fo1rón késziilt vizes oldat 
(1 üO) sen1 ba1yuu1 nitrat scn1 ezilst nitrat által 
ne zavarodjon rneg. 

A (cl~ol'olt tulajdon-:águk tíltal a készit-n1ény clé9yé 
j~dlernczve van ..1!zv11os;;r(gi l)l óh(fja ·1nú1(ü;ddig hi.ány-

ll--·-i: Kntonui i;yÓ~l~L<:rh;:-,nyv 14 

-
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::i/;~ 1;1e;-captans2ag f'ejlf.J(/(;se j(J.szf.:11pur1·al -ragy rnú.-:: 
i educ1fló a.t1ya9;,ikkul /Öl'fí;;d il( vif.(;fite nwn1 c:::aL a sul-· 

/Onal~ hanetn .~o/,- nn:-; capta.1t--.~z1ít ;na2ikok1 J:(ilr"h1ii.i>eJ1 

a. su.lf(inokna.lc is talajdoilai; figyele1Jn·l~ ú1/ltr) a- $1dfo
ua) 11ag:1 dllandú<;áJa 1.:r._gyi IJ~ltatú.-;ohkal szeinbcn. 

--1zoil kdvr:tefés_1 hogy {~ /ói rón k!!:-sziilt oldat f.!euí 

{H1ryurn i;tnl e.::-ih.:!. n-itratlal JilP.<J -ne z:11larur{jon . ..;u/fúio!t: 

(;:-; cliloridok jc{(J.11/1:t(;f: nu:lycf;(:t a kf'!l.:.itnui11y tdúálfi„ 
túsi ·11u)djrín1í! f'oy1:a. l-artalt11a::.:/ud. ~_orf;;ja l.·i 

Sulfur citrinum. 

Húdlc/11 

Hal,ány sá1·ga szi·nii legyc11. l)or1á1,()lye és 
a.1n1noniakkal Ö:-lSZt'l'ázYa Hzintel<~u s7.iiT !etet adinn: 
rnclybfíl sósav\7al iultelitve, 11en1 :-;zahad kén
arsenhííl álló sá1ga, pclyheknek kiválni 

A I\.aliurn ~ulfuratu1n, a. Stibiurn sulflu atu1n 
a.urantiacu1ni ax l].nguentu111 St,.yracis snlf'n1atu1n. 
a Zincun1 n1fltallicu1n depn1atnn1 Cs az lTngncn
tun1 sulfuratu1n el6ál1itására szolgál 

és 

Syrupus Aurantii corticis. 

.lv(irancshéj-szürp 

b';;á2: [ff{fínUl 1 ÜÜ 

narancs-tinctura 

Jlf;r7y::;:;1{z gr·rr-1n111 

egyszer ü szörp 
üssze\:cgyitése által készül 

és 

A. ?\Iixta1a (~hln;<:1.lí hy1lrati a.ikat1'l~~zt~t: 

Syrupus Ferri jodati. 

./ódvas-szü1·p. 

.\'/yy f.fí'(/.Ji/ill 

porrátört vas 

nyolcz( anh/f :Ji aii/'1°11 

lepárolt viz 
1i.vegp<1la.czkba tétetik ·"' la;.;:-::anklnt 

fi:Z' ,i/l'll'íil'/JI 

jód 
-· (•g·yide,jii Ö;.;sze1;\.z~ls n1elk·tt 

1() 

Jfa a Vl";?;,) i h0l1a.t.ás b(~fe.iezlídi_)tt s a fnlya1lt~k c:'rtk 

gyeng{·~r; ziild :;;i.int ni utat. akkor llCd\-e~ tjlte1 eu [tl 

szii1e:-;sék 1neg _;\ filLPrt ne1n szabad nt.álliibljti-~ni 

A leszüit folyadék üvegedénybe, mely 
c:.zú::.-n1·:1.11rcne9y gr(Uiilí1 1J1 

porrátört czukrot 
ta1 t..ahnt:i.r.~ helyezc.11d6 (~s n e?.uko1 fo]oldá.-'át a 

a. befedett. edé!l.): bcn rú?.ás ~s n1elegitús által kell 
(~l{íBegiteni 

S?.iikség sze1int J.:észitendö 

100 ré~z szörp kG1 ii1belc'.í1 ;J rész vasjodiirt 
ta1 ta.linaz 
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Syrupus Rubi idaei. 

. :Uáliws:::iú·p 

JlJ1 O'iiif'Zt:i (,11 (Ui/'/N 

érett n1álna 
póppe les%_ iii::.szctörYe 

és 
}, /i::-'2'ÚZ r/1 (fHlHl 

törött cznkorral 

:HJOO 
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á!ini hagy\„:1, inig a sieszes e1jedl~S be-fpjeztídött: 
azntá.u vá~zonz~ákon lcsziü·Ptik és J.:iprt:~eltet.ik 

.~z ú-llás és szü1 lczés {iltal 
_ megtisztitott nedv 

száz fii·rn11n1únl.·/nt 

;-;~:1(2hatran !fi arnn; 

törött czukorral 

100 
lfi() 

egyszet·ii félf{ízé~ ált:tl szijrppé f(lzolik: u1e]_y át
szürendő. 

Sy1•upus shuplex. 

l':r;r;szet 1i szörp. 

/i,':r;J ~)i (f'lflíH 1.000 
törött czukor 

hafrz,izhu"wui;t 11rmnm li2i\ 
lepárolt vízben 

f'cJoJdnt.lk, :.;zi-irppl~ féíz(~tik. le~zii1eíik es jól zá1b 
edényben liüvi.is helyeJJ eltaltatik 
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Talcu:m . 

ii1h 11111 l l'lidWll J'a/k 

I{1·i:::tá1yos. f.-·hét. z:.:iro~ t.apintatu po1 ~-7 faj
snl1yaJ„. mel,y kén1csőbe11 lH•vitve vá.;tui:i~t nen1 

:;:zen\ ed 

Tela adhaesiva. 

.')zrízluti' lii;nc:iit (fi' 1JlJií'li 

orosz e11yv 
t-iz(.~núf, 9' rHJlifl 

párisi enyv 
'ii/rty:;zá::.Öt /'Cl! !/I 1/íll'/'i! 

vizzel 
fellúgyittatik é~ 

ti.ze11!1ái'oii1 r1n11111u 

glycerin 
fuÍt'Oill 1,tJ'<1Jiiíi1 

zinkoxyddal 
mely 

ha; -inÚ1-c.; ~.1ru:111u1 

vizzcl 
lett eldi_)r;1,söl vc. k(!V(~l 1-t:tik 

1% 

tü 

l o 
d 

" ,, 

30 

l't keve1t!!k enyhe nu~lt>.gnél ftdulvasztatik: be11ne 

/int .'/!'U1fli/'i (} 

carbolsav 
t'c1olí1ntik é-~ aznt{1.n 1nég inelr>gen 

cy11 11/;!!/:-tfin!:f-t·~ 
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kifes„itctt 1nusf;eli11re aképen lesz PCset segú
lséYel eg,ye111ei~se11 {elken\f', hog.~' n1inclen kiivet
kez(J bekC'llés <~:oak nkko1 íóganat(n:iltt.a.tik~ tuidőn 

az elfíbbeni 1nár nH~gsz~radt 

Terebinthina cocta. 

Aifó'zöll terpentin 

• .\. terpentinolaj elő;illitá~úniíl a tcrpf'nti.nn('k 
vizzt'·l \„aló lepár1ása alk:-ilrná,„al nuuadó gyant:1s.: 
rnég \'"izet es illó o_la.ja.t taitalnHt.ZÓ Jnaradék 

sá1gú~. po1rá.tü1 \'e fehé1 ~ átlátszatlan, t.ör{•ken~r: 

szé1:1norzsolható, borszesz1)eJJ n1ajdnen1 teljc~eil old
ható~. gyenge t:e1 pP.ntinsza.gu ttinH•get kép€iZ 

.:\z B111plnst1um Plnn1hi gnn1n1i1c::-inosu1n n.l·· 
katrésze. 

Terebinthina communis. 

Kiiziin8é,qes lerpenUn .. 

A. I'inns lariciR l)oi1et~ I?inu~ s,ylvesttís T1 és 
tnás Európa. í!S -~ tn{:1iká„l)a11 honos fen;yúf8jok 

Coniferae, 1\bietiHae --- nH~gsé1iilt törz:-:!ehfíl 
kifol,yó ter1néRzcte;; balzsn1n fölig foJ~yós szen1-

csús) ;1,Jtvaro:-i: szívós, ragadós) febéreB vag,\ hal
ványsárga. sajáts7;ül iL úlható, nen1 kelle.rne5=oi 
szaggal: kissé kese1lL esip6s iziel; n1ik1oskop 

f\,latt- kösr,{}1 iiklí a.lakn krist:ilyok lfttha.tók ~~P:.Y 
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i<leig állva hagyva~ f~liiletén tisztább és át
lát.sz6bh: ho1os.tyáukő szinü réteget \"áiaszt el 

,A_z E1nplast.1u111 J">lun1bi gunnni1esir1osun1 es az 

Ern plast1 u n1 H-,·ydr aT g,y1 i alkatrésze. 

Tinctura amara. 

l(ét ~::á::, r1r aJiuu 20U 
tai:nics gyökér 

:;z.ríz gran1li'1 100 
kalmus gyökér 

száz g; rn111n 100 
narancshéj 

i:i~szevagdaltatnak (~s 

luíroiue::::er y; a;1u11 3000 
higitott b01·szesszel 

há101n napig, g:ya.koTihb feh ázti::-:i ln ellett. kivonat
nak, azután átsziir\:e, kin;yo1natnak és íiltrál·· 
tatnak 

Tinctura Aurantii corticis. 

]:;~'{',} fii (f.lií'íll 

összevagdalt naracshéj 
ötr::z·t:J .<Jf(0fl'il1 

higitott borszeszben 

1000 

öOOO 
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há.10111 nap1g gyako1ihb f(~lzárás 1nel lett áztat
tatik, azután l('sZÜLetik„ kiuyon1atik és Hlt.Jál-· 
tatik 

A S,-yrupus Au1 an1.ii corticis alkati észe 

Tinctura Cimamoni. 

PaJu{j ündura, 

Dur v:.in összetö1 t f'a.hé,jhól ug,y késziil 1 mint a 
narancshéj tinct111a. 

Tinctura Gallarum. 

Guhrws íindura 

Durváu összHtört gu liacsok ból ug,y készittes
sék, iniut a na1a11eí:il1é.i tinctu1a 

Ezen tinc1.ura ,·izzel n1indcn a1únylJan keverve, 
tiszta ma1ad é:-; sa\•n.nyu kémhatásu "\Tasch1orid
dal kéke" fokete esapadékot ad 

Tinctura Jodi. 

}{/yy !! 1 a.nnn 
jód 

J1íd li11d1u·n 

porczellán n1ozsá1 ban sz1;tdU1zstHt~s kt>zhcn 
lui.f.nni rfi'tni1ut 

tömény borszeszben 
fi() 

:?17 

f'cloldatik: és iivegdngóval jól elzárt pahtf\zkhan 
taria.tik. 

Sziikség esetén ]\(;szitendfí 

Tinctura Opii. 

Opiwn ii11du1a 

J\(íjY,'\&ÚzÚ{ /. f')l. .:Jí'(tiJUtl 

tömény borszesz 
héf.,.-;zá::6f.rf'.ii 91 tfíihif 

lepárolt vizzel 

+üO 

iöO 

]esz kc\'e.I\'ü Ezen keYe1ék 87.Ükséges tnenny~-
ségév(~1 

s::.62 91"rnn1n 100 
száraz és porrátört opium 

an11yi1a les;;, 1ncgnrfl,·psitvc~ hog,y ijsszr. 11(~ eso1nú
:-odjék J~g.y ó1 a 11111lva az opi11n1 po1 a helyei
tesitő ké.s%iiléd->be lie1ye;;,tetik t~s a s7.eszes ke\'P-
1ék1n'íl annyi le.sz hozzáöutv<\ liog,y teljesen 
ellepje, 'ÍB óra 1nnlva. a folyadt~kot le kell csepeg
tetni, 1ni közbe11 a ina1adékra a. lneglc.Yú lior
sze;.;zc~ l~eve1ék addig (intotik fel~ a nug n?. 
összegyii.iti.itt ki \·01H\ t 1nenH.} isége 

c::c1 r11·(1111H1 1000 
Jesz 

J\;;, opinu1 tinetnra. 100 r{·szc 10 1ész opiurn 
oldb:1tó részeit ta1 altnazza, a. ini 1najclne1n 1 gran11n 
1norphinnak fe1e1 111eg 

A 1no? phit1 trirtalotn meghatározására. 50 gr:.1111111 
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opiun1 t.inet,n1a 1neg1néJt csészében vizf'i.iidőn 
15 gra1n1n1a bepáro1tati]c vizz;eJ H8 g1am1n snlyra 
fClhigitta.tik. 2 g1a1n1n 11· gran11n am1no11íak t~~ 
X3 g1:an1m \·izhé;J ál 11.J keve1_ékkel összevegyittetik~ 
rázáR :i.l tal ÖHszeke,, crtetik t;s 1 iigtön átszii1 léztetik 
.A. szlirletnek 32 g1 an11n ja ugy keí'.eltctik: inint 

az :i.z opiu1nnúJ van előit va .!\z igy nvert 
n10Iphiu ~ulya 0·3S g1a.1nm11ál ne legyen ke\'esehb 

/Vzen finct-ui rÍ'la a.z eyyszrrü 1_í::lrt.t(ísi -1núd 1H1yett 

a /i1d11rttcsif/) l(::-:.;;.:iill:J.-bcn '1:iro11Ú8 és az eddig hrt-sz1Hílf. 

~11i1·Úus ·rin·i di{1dtb; hc.!yf'ff oly riz ;;~ alkoholbr;{ álló 
ltf1Wi/k rau elúirra .. ;11rly 32 3Fi ~·ulyí'és:::. all;oholt 
trt1'f.~1/n1a:: -100 1 é-.,,_z!Jcn. a 1ni által a:: ez(;·n eUár(~S 

afkalnui1:a.f .,-tycrt t.iHcfu.1a all.-ohol frutuln1a 111ajdue1n 

ftlin.'firr:l kere~cbb: nlint az eddigi cljá;ásnál. 
.A n10rphirdarla.loa-dJ(tU nincs külü1ilbs(.9 

Tinctura Strophanti. 

8trophw11u s 1 incl uni. 

.5::<Í::. qrfnn;n lOO 
dm·ván porrá tört strophantus mag 

préselés úllal, n1elegités nélkiil,_ zsitoa olajuktól 

incg le:-z fo~z1 \:a . 
-~ ina.radi:k k<~vés higitott borszesRzcl ann:yira 

ned,:csitt.etik ineg, hog}' a po1 ne eso1nóso<ljék 
össze és egy ('.1rn. hos~?.ant állni hag:yatik J~z11tún 

az egész tihneg a ht~l vettesitökésziil<'~kb<-~ helyez-, 
tPtik és a1Hl}'l liigi;·;)tt bo1s?.es;1, tulatik hozzá 

hog.:y- az eg{~szet e1l('pje ·~·S ó1a n1ul,-a 
:.-t foly~dékot lersrp"'gnL 111i l-\:özbeu 
higit(Jti boiszcsz öntctík Lozzá 

.:\z ig·,y n:yert tine:tn1 ának sulya. 
l.éte::.c1 f!t(Uiiín 

legyen 

219 

hagyjuk 
időn kint 

2000 

Unguentu1n Hydrargyri. 

l11ga11 u ko1óc,s. 111r;w1!! !r. 

"\1:9:t'·Z.-(í:· ,(//'((•/fllii 

higany 
1.ét~::.d::. yr1tnn;1 

marhafaggyu 

/;/h;zá:..: r1rrtn11H 

disznózsirbó! 

100 

200 

200 

álló 1.:t':\verékhn11 n higany gol,yóc:::il.;ák te1,Jes el
iünésejg ilü1 zsliltetih_ 8 azután nH~g 

n(qyszd.::· gi·runn; f.00 
disznózsirra.J 

Unguentu1n simplex. 

E[/!JSZBI 1i fr. 

J~':..·! r qr1nn1u 1 OOO 
benzoe tartalmu disznózsu· 



l.·l:fs:,·ri:J)tt,:en fii (l/;IH1 

fehér viasszal 

250 

< .. if.szeol\asztat11ak ús teljes lehü]\':sig keverteh1ek 

Unguentum Styracis sulfuratu1n. 

és 

l:':u y1 ru1u11 

disz11ózsil 
c:::u l{!'((-Jjit'ii 

kali szappan 

folyékony stornx 

1 !'()() 

1000 

vas üstben ol\'adásig heYittPtnek, gontlo='a.n öss;<e

kC\'Cl tetnek a1ut:'tn a. forrön útszü1 t keve1é!-:he 

szita s('.gélyúYel 

és 

ót~·::·({z· y.· rtiiii'li 
porr átör t kréta 

porrátört kén 

i)QO 

fo]vtonos ke\'erés ir.e11ett. bcle:u1atik f··s a YC

gyÚlék kíhiiléiúg f<il yton ke\'t~1 lctik 

2:?1 

V aselin um. 

1 (1.;e!ú1 

1' enőess:zc1 li. :":'11 g;~ s féhé1, áttx tsz{): ~zagiala11 

közör11l1ij:-. k?u1ha-t~-is11 törneg„ n1e1.1. kiir-ülh1diil 
ilti 1'-n:-'t! olv;:(L Yizheu (;ldhntl:-u~, borszeszbe11 igen 

nehezen, ac:tl1r1 t;s chlo1ofo1rnban könn,yen oi
datik 

11('\ it:ésnt:J ~gjeJJ ül s harnnnak e:-!:·l.k 11\ Orfla.it 

ha.g,yja, llat1inn1h)'thoxydiJal ní~ln szahad \·ál
toz;::_l-'t ::-ze11 \' eduie 

1\ ké!-!zitnH:Jl\ fenti 1~l8irás szerint iu~ legyc;u 

2- tiszti:~·Lsnál l1a2znáit kén~av 1_··s a kc}etke;-;ett 
snlfo~a\'t~k ld:.i\ttk(~ztilicn ~a 1;i kén1hatásn Ezt 
n1egá.Uapi tau dú. a kt~szit1né11yt ~a vn:cn l<'.s bo1-

sz<·~szel rázzuk ös~-z1· t'.s n. lci.intött bo:i s;-;e;-;z1 

\'Ízz:Cl n1f:gnedv·c-)~itett kék Jakinnsz papirrnl 'izti
gáljnk. 

Eh~gí'.1snél csak kcv(·'s ht-unnt lii:lg·,;j(_)JJ (Jiy k1·,_ 
szii.n1ón,y1 n1el_y nat10nluggal rneh•git\P :-ozappa.n
i-;zc1ii {dlománn)á yú.Jtoz11a, z::,i1 vagy gvai1tú~ 

an_yagok \'Cg_,/ii1t-ké1e Yol11a g.)'a1111~ 

Vinum. 

1101 

_;\ haz:1i ho1nk johlJ fnj:ii :t g_yogJcz1~.lol;,::nak 
tnegi'clch1('k 



222 

Zincun1 chloratuin puru1n. 

Tls:::ta IWl'{/illl fi lw ll:ag 

·ri~zta lrorga11,y11ak ttin1ény ~ÓS<:!.) ban feloldása 

és az Uveg ,~yapoto11 út.~7.iirt oldatnak cn;yhe 

l 'l . . ' . l . " ·1,·1 ''l'tt« 1ne egn(~ sza1az1,g e1pa10 ogtal.aBa a .ti aJ 1 ,-· 

tik dú 
l\:1-i8tál·)'.0S. fché1, nedves Je.\egún szétfol,yú:-::otlc'i 

viz és iJo;·:-3zeszlJcn ki_inn,yen é~ teljesen oldhatú 

auyag. 
„:\. vizes ú1da.t SU\':=tn,r·n kt-1nhat:itin, köuamn10-

niu1~mal fehér csapa<lekot ad légen,ysa\'as cziist 
és a1n1noniak fehér. fiilUs rr1n1nonial:han oldható 

1ccsapod:ist okoznak. 
1\ vizt·s olclatnak 111~1u sza.1Jad :3ÓRav hoz:r.úndá

s{n a se1n kén kiineg·\·iz: :-ie1n fc11 j(\yan knJiun1 által 

siincz(;cl11i„ ~r~1n lf·gen)·Sa\·as bal'.) 11n1 á1t.al n1cg

zava1odni; föHis i:un1noniak hnzz:'tadá~á1a tisztá_~ 

nak kell rr.a1adnia l·s fö](}s k{~1ikönegviz hozzii
ad:í..Bá1a íeh1:1 esapudt'~k kiváLisa utá.n oly Rzii1~ 

lctet kell adnia, 1ncly c:lgt;zöl<igtetés és izzitús 
ntán ne1n ln-i..gy li1it1 a nHlr:H1ékot 

Jliz {s bor.:-:ze~~htn 1fial.~ oxychlcn·id(i/dúl n1e11l. li/ó~ 

!J!ÍSfalrn1nl f1(JdlliffJft !o!.'1.:.if:1111:11y oldhatU ftclje~Cili f/. fi:{;1~ 

puunon, liycnysru:a:-: e::/isf és u.1nu1u11iril" hozzúailúsáta 
kelefkt:...ü fe!té1 1 .-;apatffku/.' azonossá!Ji Jn·r)ba f/.1Ja.11áuf. 

~·zolydlnalt: 1nilu'::.· já.1 u.f ·111J;1 az, hoyy uz atóbbi l/í 
a ch.lorezih;t é.., flín 9auijO . .C!fdhydrat · ~ c.~apadiknak 

f'l'i!iis a1111no11iakha.11 ftUe~·u1 l.ell oldód1ri 

" 
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A készitli1l ny r;~zf.(t:-:úqá1 a néz re a (ent.i előh tÍ~·ol. 

:-:::r:lilll fch:árdafi/.; /;i;nl.önc~J rilta! !(r:.w11'1ratá ff:nn·l-i 

ra.-:. 1i6·~::-r:!. Dt.tr:f.éRelt, au:tijl l.· fer /' icyancit.l htn1 dlta./ 1111dat

liatól· !, i /<; i.'/n~arr1s. „r;k tdvolléb:., 111-1_>/y,-:/.~;f' 11/,;:ce a 

b~tryu;nnitrat 1tlta! a tize:{ oldatban l/trchozoti zai:d

i'odrís rol11a ro11a-! lo:;:f,f1th1tfó _..,1 f'i.i{ú,; ahi ú1oil ial1~al 

kcte1l oldat .<x1.raroddsa. ·i:ayy oldh.atlnu ·nu/.f"!l·:lék vi.-:sz.a
li/at·add"ia - !ta. a :ratai orlrís rr19y c'{rrprffhY.- tisztu 
j'tli1h' - alu1ni11(u1néhy. !ta t'iirö.>i-brn 1ta. raF.é!ey által 
volna {eltétefeztt; f{:Zl\~f!/''/.·: ezen J.-(1nlé.~nél a folyadék 
!i'k ~~:nl" által (f; ulnr(J,7 el)1'7t!lléttil:et 1-l"a l."/al.-iinr.guck 
a:: a'1nuu1ni11./,os ·ri':::·e.'; o1rla.tr1a r1°::r:f~'~·c alka!rnára1 eleinte 

súrya c~aprt.d/k 1.!]i::-Odu<>: rt ta'.Irohou jr.1enlét/1e 1nu~ 

tat.11u. l la. a hor;1cu1yua.k l1:11lifnr9 /flta( f(';; ttnt. lt!j1··.f: 

lu.~iia1;odása utdu tiltí ált folyad!;l.- .~:,ri1 <tziq i:19!Jzölüy
h;t/,~c (:.~ ei űsehh hecif/..,_c u.fl:alu1 1íval uúd(Jú a 

ké]Jzú'dú' ani'1Jili11.~ti/. e/.~;;dflnnrt!. - fi'izrUlri háfra11Jl. 
1n(o adnu. H!f!f a k(:>:::.ilrné)l.y ft:~ztüZr;~e all.·aNs6/,·i:al ta~/!I 

all.-aliku~ /l:ildekl.-e.l i,:olua bc/;fr:onydta. 

Zincum metallicum depuratum. 

Tlsdilo!l f/mlwr17an1J 

J{et csked t' lini ho1g~ ny ti;gely ben fel ol vaszt;.:i..tlk 
é:::; .fapá1czáYal \'U.16 :-;zorgos ke\'Cl't~s. n1e]lett Jü':n 
és faggyu da1 ahok adat11ak hozzá 

l~zcn eljárás 1nindaddig i?n1étcltP.tik, n1ig a 
fétn n. M_al'sh-f1~le késziilékkel vizsg:ilva: n11.~g 
:trzen 11.J'On1a.it n!utatjf1 



F~zntúu <~ fétn \·izz.e1 töltlitt edt~nybe öntetik, 

üs:;;.zeg.yiijtetik s iuegszá1it,·a cltétei;ik. 
/1. hotgany kékei; fühé1, fén.) lő, <-~ törtsf:!ll 

nag\'t_ibh kri~tálvos 1apoka.t n1ntatú fén1 ·i·2 iüj
snÜ.~:d 10() 1;1(}Lná) kihnzhatÓ é~ halapálb:.tiÓ, 

200;-nál a-zonha.ri ols n1c1ev lesz_ hog:y po11á t.ö1-

het<J . .:±120-nú] ol\'ad i~s 10-~0°-11ál fo11 Ijevegő 

h0;1,zú.j:-i1ulá~á\'al a giJze kékes z{)!ú s7.i11ü lánggal 

l'iot•)·anYé~h-.o-n·l· é<r el 1_fio1 cs %1nci.). lligitott HÖsas 
b .~ ob o -

és higitott légcnysavbau csak la::isan oldódik 1 

kiinc·n) fejhid~!";n ll1('1lcti n.zoubau gyo1saui ha 
ideU-PH ft>111eket tartalinaz 

.-'i ho; yanynal.~ (ent elűúdol-t ti-::ztittísi 1nódja azon 
f1'n~teu alap.,·;..i.~ hoy.11 ol-radú-:1uil /,/,uu:l kli}i)1iÖ';!.\:rt_- a 

ho1 ga1u1 /l:nu-,<; f! 1 tf)ziHt:il.'fti 1.yyt~üf;u'kJ Jii-tlye!; ff21drfn 

~·11/al.· al„f.;j1iha.i1 1 úlnul: lr 
./_ ~--;·{r h.1r,,.,ríadá;.;11 a ho; qrnud- az 1_:{( n1.tiil{ ... fr)/ árja 

uu~J /;,_.; a:::: 1~ir:~<;~n (~Íoú,1: élr:;~eit ''.~·;;.i11if.i: -ini áital a;·ok 
!. t:r~11(;l; ú~·~·z('f :v11iU c::-!e tf i.í.,ey 1 t t et i/,· 

l:Zr·11- t!jrií·á~ 'álla( (l./','-'CHll/t:llft.!) hOl'.rJClii!/ llll 1.lű, Hn/_11 

a.z·onl;an li-/ilhorpa11y ll!JOlfít1if tartaf.111a:::-n. 

Zincum oxydatum. 

!lm yru1 !! élcy 

1',':;rfiits:;~~Z rfJ'<tUli'il 

kristályos szénsavas natrium 
/,·;h:1u:;::c:xi graun11 

lepárolt vízben 

1500 

\JOOO 

fnlo1da.tik. .-\.. 8zÜ1 lézett és fo1iásig hcvitett 
oldatba f(_1lytonos ka\"a1ás n1cllett. 

e:Yr!./tszú:: 9ra1nr;1 1200 
tisztított kénsavas horganynak 

f/l)J OliltZCl' (!i'tf'i}IUt 3000 
lepárolt vízben 

készült fo1ró oldata la.ssa:nkint bcleijntctik. 
Enn~k bi~fejezte után a. i'Ol_yadökot 1nég addig 

kell för1á~Lan ta1tani .. nllg a kezdetheu kocso
n;yás e-sapadt':k pora.lakuvá.'. kö11nyen iilepcd{h~é 
ucJ11 vú1tozjk, 

}fiutún a f{~1Ul le,·{) fóly·adék le lett öntve~ a 
csapadCkot isn1éte1-\-e för1ó \-Í;;;zt'.l ki kell lngozni, 
a.<ldig a. 1nig a. l1)filt1ú1t t<>lyadék iégcuyHaYa,~ 

ha1 yun11nal nen1 zavarodik u1cg tiihbó. azntáu 
ü~lje:3en niegszárittatik 

.A 1ne-gszá1itott au,yag tt~gel} lio ht·lyezc11dD, 
111el_y jól befódvc addig hevitendf( :nig a kijze

pélifíl ki\·ett }HÖha: BHV\'a.l lcl-;ut\'8, pezseg. 
.A. li:iízzitott t~leg po11 át1.i1 ve jol záró cdl'.11,yhen 

ta1 tan dó 
1:,chér-, fiuotn izzitv:i sá1ga; Ba\'akban pezsgés 

11é]kii1 ol1Joc1ó po1 Jegye11 
.:1..z cczetsa\ val késziilt uldat li:~~llköneggel tiszta 

fch\'11 esapndt~kot vú1a~zszon le; fü]ö{ an1n1ouiá,~al 
tiszta, n1a1ad.ion. ne k('.kiiJjü11 tueg: s(i~knsav~-ts 

a.1nrnoniáva1 és r}hospho1s:1vas nn.t1inn11na1 ne z;ava~ 
rotljon n1cg 

A porrát.ürt ho1ga,n,yéleg Je1Kí.rolt vi%zel ~i~sze
rázva oly folya.d1~kot adjon) rncly íi1tráliu; é8 

lö 
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e1g<'ízölögtetés ut<in, 1najdnen1 se1nn11 ina.radékot 
nem hagy 

A tela adhaesiva. és unguentum zinci oxydati 
alkatrésze. 

~4 horgtu1yfltf/ he1Jit·ve scÍiga: sziuü lef'z, J.·ihiili;e 
1negfchéredik1 et.'rd azo1uJ.<;,,.;ági pr6bcUa 1neg Dan a.d-,~a. 

.'1 ké...-.zif.n1ény ti.szt-aságára H.ézi:e a fenti előird:s .sze-
1·int rnegkJvrínfrdik. hf!Y!I sava/,l;(01 pezsgés 11él/:'iil 
oldó({jou, teluit szl1u.iavnu:nte:~ legyen ,~z/n:·Ytva.s sá 
jelenléte azt n1utut11rí, ho,qy a. lec.o;;aJ)Oft livr:r;rz.n.lJcar
bona.f. hen-üé.-;e nenr lett a sz/n1'at: te(je.-; lu'üz1..:'iei9 (ogu-

1ud-o~iti:a. 

A2 ecz.t.~l-,,;ava~ ohlath61 1. én!.·iinegnel.- tiszt.a fchét 
f'.'i;a1Jad/1.·ol l.:cll letála.c.;_zf.ruzi! ha. enn.e!i. ·11uís .:.z1'.n,13 le111u'., 
r1gy n1á.s1 ú_(f,lfrtJ1a.2~on lcén1szcf' által le(~riapluzf(J f,:.1nu1el 

való jl11tiJ2/s t~olua khn1i.tftfta .. A:· Uí111no11ial. á/t,.-11 a:::. 
ec:ztt.::,a:1xv; oldalban 1ét1'eho:..-ott c8apad/!. na!.~ f'i_j{jj,, a1nuu;
n-idhan i~nH'f f'el /u.11. oldr)dni, ilye111.01 lflO-í'fídó za·ra

rodds t1:n1f(Jld tá:q!J ·frb,gcn f/111ek je/(n//i/t jel('zii/; a.:;,' 

anunon·ia.Jcbani oldal-na/e nt111 -;.zabrgf J.é/;itel. lenni~ ci 

n1i által r1;zi:c91J1·;1r:tff, jeleni/te volna ft:liü-nt.ethető, 

sós/,(lgavas a1n1nunial~ álta.1 nc1n szabad r1. nufsz, 11ho.'i·· 
jJh<irr,a.·va~'i uatl'iif 1n riltrtl a 1nagursid na/,· 1ne11f'ehd(í 
z,ct.va;·odd~n-a.1.· /étrejö1111i 

f.Tiz.2:el rdzra: t:t\qiil oly ~zürlf't.nel. /,c/I :;zdrrnazni, 
1ncly 1:1,q{fziJ!ögtetn ,• 1n({jdne~n .se11u1ú ?íUf.radékot 11e1n 

hagy Csak nó;n'.k/jJC~1 fr'lr,-nu.·selJb 1úaradé!. azt jelcnfrnl, 

hog11 ri /.:ész:itnzéiiy hiányosan van li1nusra. 
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Zincum sulfuricum conímune. 

Jújzönséges lcén saua,~ horyany. 

Vitriolum Zinci, horgwz.y gú.Jicz 

A kereskedelmi ~rnnak, lepárolt vízben fol
oltl va. nen1 szabad kénköneggel csapadékot a.<lni 
es fölös ka.Iih,yd1ox,yd oldattal keverve, n1ajdncn1 
tiszta. oldatot adjo11, mel.ynek cli]orauunoniu1n 
hozzáadására sem sza.btHl jobban mcgzaYa1odui 

A. tisztitott kénsa.\:as ho1·gany előállitásár:i 

szolgál 

Zincum sulfuricum depuratum. 

'l'i.sztitoll kénsava.~ ho;y;a11.y. 

I~g.y iiveghe., mely 
k(:ft.z.f:r y1 (-lilá11 

közönséges kénsavas horganynak 
2000 

nyolr:zf::er g1au11u 8000 
lepárolt vizbeni 

tilt:rú1t oldatát tartaln1azza~ elői1ússze1iileg ehlor-· 
gáz adclig vezettetik. rnig az oldat ettfsen ehlo1-
szagn ncn1 1 esz 

24 óra 1nnlva e7.en oldat huszadrós7.e 
t-:z;(Íz.11eyyvc1i y1 (-f.:rn111 14-0 

kristályos szénsavas natriumnak 
haf-'l>zdz gra"1n111 

lepárolt vizbeu 
600 



készillt oldatával 1ecsa.patik: az iµ;en júl kimosott 
csapadék ft 1Eegn1a.radt 19 rész kénsa.vas 1101ga.ny 
oldathoz a-da.tik 5 n1cleg hely\'11 g,yakori felrázás 
n1('-llett addig __ 1narad, 1nig a kéna.n1111oninn1mal 
vizsgált részl~t fehör csapadókoi ad 

E7.Után a folyadék lesziitléztetik és 
1iy0z~~zi:au r1ra;;nn 80 

tömény kénsav 
adalik hozzá. azntiín lepárlás 08 lchiité.' által 
kristá1·yosodik; a kristál,yok keves 1ep{n·o1t vizzel 
ki1nosatnak: jól n1cgszá.rittatnak éH cltétetn0k. 

H-a.'i)ú.hos, szintcle11: szá1 az lcvegGn las59n elporló, 
vizhcn igen ·könn)'Cll oldódó h:1iRtályok. 

V"'"ize~ oldata saYan_yn ké1n ha.tá.su és légen,y
sa.vas baryum hozzáadásá1a fcl1é1·, ~a.vakhan 

oldhatlan csapad<'lrnt ad :\atJium byd1oxyddal 
fehér. a, kón1szc1 föli.'is1egúhen oldhatö c~apad1~k 

jő lét1e; ezen (11<latböl a kénho1gany tiszta fehél' 
~sapa.dék ;J..lakjáhan kénköneg"izzel ]ec~aphntó 

A vizes oldatnak keHsavva1i 1negsavanyitása. 
után netn ::;za.had kénköni~gvizzel 1negzava1odnia1 

csc1sa.v hoz:r,úadásá1a ténta fekete szint felvonni 
t'~s fölös a1111nonia által 1n(•gzava1 odni 

]i'<iHis kéna111n1oniu1n ho7.záadására oly fol:ya-
d1!·kot kell kap11uuk. inely lesziiI lézve, bepárlás 

(:s izzitás után se1n1ni n1aradcikot ne1n hag,y. 
„.\_ JI1nsh-fr!le készliltkkel vizsgálva., ne1n 

Bzahad a.1scn 11.·yo1noknak n1ntatkozni 
Jt <::oll,yriu1n Zinci sl1lfui-ici és a. Zincum 

oxyd.a.tn1n eléíál.litására szolgál. 
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I''eh/1; sr1.rrrl.brJ.Jl uldhut-la)l csapa<-léh J.i.tála:<zfá5:.a a 
J,é:;zifoi/ny -vizes oülatdból l1~;cny.sa,ras baryunt dltol} 
{éhér c.-:aJJad//;· l.·f!j_;z/Jdt!.-:e kaJi- ·1x1.gy -natrunh'ff lto:rr.á·· 
addsdi u é,~· ennel· eltiint;se a l,én1...,z;cr f'ölii'fi ·n1e-nnyi

·"éff!;11ef:, ho:::;áadri:;áru. 1:~ a (eliér l.'.ic,-.;apódá::: a.z alkati-
1~·u.-: oldatból ké1ildJue;.;ciz hoz::cíaddsá1 a_, a. f,éns[(taii 

/tol'qan.y a..::on-0.'5~Ú!Ji- prr;l;áif h.éjJe:.i!.· 
.. J 1.-t!.-:zifJn(.'.ny ti::;ztasd.rta te.hinftllbtn níe.q!..iváida a 

f( 11t.i rJ!_íii"á.s )rv.?f! a u1e:r~utanyitoU viz.r·~ oldat l./n· 
ki5111.;!/Vi.;, által Z(tta-r1_1d6st ,u_~ .::z.cnrr;rljcn~ in-i- által az 
{ zr.11 ké1ns:c1 által -"(11.'f(-nyu oldatolcb(Jl kic"a11liatd JY1neh 
j-( leni/ti ·1 ct-11 lcizd1"ca ; a fi./.·• l1.· ~·2/n ki"1urt1 adá.-::a- c-:fr·· 

.-:u t' /iu;; ::d(fd rísá1 rt r11 ely t 11~-~al- f (~J l(fr:/.-; 1 e ·1n 1(./a.t-;1-(l

- iu1~álilni a f'i_;/ö.-:: a1111;1u1úal.: liozzóodá.~·átrf. beúl1ó 

.::.-(u:u-1 odús J1t:diq ti111j'úld 1_'1egyé1 e cnyt:Llne !:tivttl.r:_:.:.-fet/.-;f .. 

~'1 hoi"rJ011,11na/„'. /i'!lös /,"éJlfOJunoni1un dltal fr)'; f1.'nt 

teUes lcc:-.·01uíd<i;..-rl után a lrs.::.'i'if/l:rt.t- f'olyrul/J, e/pá; O· 
loqtat.Ú-':{1t é.~ i:..:.-itrí~u at1!11, ulid{ín a f,-1,:p:::űdiiit- r(.J1lUH1-

'//.fa!,·w.ík rlíllanoal-.:J nt1n :-:Jihad oly 'llia1·ad{knak kúp
zúd-ni, ?ncly a.11.·nli- ca;1y rn11rrnl;1.ia súk jr!cnl1!tért 
f' il:'f( dNr kih;etl:c::tr-té>:f. 

1.r1:9ii1 a !.és.::i'.i111én.'f11ck a1 ~n1n1e1d1'<>Hek ~'1'11 ic1111ic 

Zincum venale. 

f1'ér cs!cedl'l111 i horurw !f 

.A. {(nuii1it.ú n1iihelyekhől kikcriiltí Í(~Ju 1 <~ndCHt.ll 

kis 1ne11n)'Íségli ólo111: ca<l1nin1ni vas. szt~.n és 1nég 
r1;zzPl t'~s n1 se1n1el i_s s7okott f(n:1:6zve lenni 

.:\_ ti:,r.titott ho1ga11,)' ülóállit{t..,ú1a i'Zolgúl 



IIL Formulae nosocomiales. 

Vényminták 

Aether ca1nphoratus. 

I{iímf oros riether 

l{észiil akként. hogy 
/,-(;/. yrun1·1n 

kámfort 
h11'f;z, yrannu 

tisztitott aetherben 
feloldasz 

Antidotu1n arsenici albi. 

l~'llen.SZCl' (ltzéll.t!S S(f.U/Jl,(!1'f]O.Z:rís1tt!f.. 

'Tég,y: 
lu:tvenöt yra.H1rt1 

magnésium oxydot 
ötszáz graunn 

lepárolt vizhez 

2 

20 

75 

f>OO 

Sziikség esetén, jól záró edényl1en üssze1ázva 
clegyitentllí és aztá1i kiszolg:'.tltata.ndó 

Aqua carbolisata. 

Oarbolos viz. 
Oldj fel 

hai 1ninezltd:roú1 grrnnn1 

folyékony carbolsavat 
kihTlfZ-~zd.zh~lf.rcnrliéf. yr1nnn1 

vizben. 

231 

33 

%7 

Tiszta, 100 részben '3 rész carbolsa\'at tartal
mazó folyadék 

Aqua plu1nbica. 

Ölm os viz. 

Aqua vegeto-mineralis Goulardi. 
]{/[ g; (f.1Jfl'fl 

Básisos eczetsavas ólomoldatból 
.'!'zúz yrau1.n1 

vizből 

üt. fJi"ffíJl'/11 

higitott borszeszböl 
készit.ett elegy. 

2 

100 

Collyriu1n atrapiui sulfurici. 

Kénsa,vns alropúr-szem vfa 

Oldj fel 
<·;f_ ce;1fi[Jta.ro111. OOü 



232 

kénsavas atropint 
hz .q1·anun 1 O 

lepá1•olt vizberi 
_,_!\. nrert tf>.1je:-:(~tl ti:':';;;t3. oldat. ]t•-páro1t \·izzf•J 

kiöblitet t üvegben pecs5t a1att adandó ki. 

Collyriu111 zinci sulfurici. 

f\.c(-d/z.srll!lt:::; :=-iJlÁ:-.1,".?:ClJl Vl-Z 

Akként készül, ho_(ry o„ 

hu,~z cr 1di'.qi a Hon O 20 

tisztított kénsavas zinket 
Dtr( 1i g1 auu11 öO 

lepárolt vízben 
félo1dn11k: 

Decoctu111 chinae. 

Chúw Jf'/zcl 

'J1iz .(Ji'II/il'i/l ÍŰ 

apróra tört china-kérget 
f(~l ó1a ho::;ni.a1,1 át a.nn.yi vjz;zel f!íziink. niennyi 

~z!Íz1Jfvr n y1 a1111it 1 ;)0 
sziircdékhez ~;1,ükst~ges 

Decoctum granati. 

,, '/ t'' 
L:r ra lt(fE j u:::el 

lírd1;a.11 qraíillfl 

apróra tört granát-kéJeg 
2í ó1:.'t.n át 

liai.szúz f!i'ft1ru11 

vizben 
pál1ittatl k. aztán a leszü1 t folyadékot 

ftrÍ/'Oh'i3;::(Í::;- !fl"<'Ullil 

n1a1·allvúnv1a főzziik. 
lJ(~hiilés" után a folyadékho;r. 

két ;1rannu 

páfrány kivonatot 
:.ul nn k 

Decoctun1 salep. 

8alep ji'frd 

]\"Jt gl'a11un 

salep-gyökér port 

()i} 

600 

:300 

n sziikseges n1ennyisegu \'iZlJen egyeuleLc~e11 

s.zCtosilatunk és a szorr1esék oldút1ásá.íg 
iil ~z1fz -ff'i „1.í11u1 [J(J(l 

:-;ziircdCk1c hcfőzzük 



Decoctum sarsaparillae 
compositum. 

Oss:rntett szrircsagyö!dr fr!zel 

1 Decoctum sarsaparillae compositum 
fortius. 

(Jsszetctt m ií.<ebb szr!, cs•1gyöU1 füzet 

Decoctum Zittmanni fortius 
Végy: 

lius:: yrrtnuu ~O 

összemetélt szárcsagyökeret, 
aztún! hog5' eg,y zacskót adtunk hozzája„ rnclybe 

egy r1ra.;nn1. 1 
czukor 

egy graunn 
timsó por 

nyoh~zva.11 cer1tigran11i1 
si:elid higany chlorür 

1 

0 HO 

van kötve: 2,± ina hosszan át a.ká1 ag,yag··, akár 
emailirozo.tt v·asedén:yben a. szükséges mc.nnyi
ségü vízzel pállitjuk, minek elteltével 2 óra 
hosszan- át főzziik és végezetül a forró főzethez 

Öf !Jt'U'li/íll 5 
senna-levelet 

adunk„ -- Ncg,yedó1 a hosszan át ezután a fol_ya
dékot g,yenge rnclegnél t:-u tjuk é~ e1 te 

4 

235 

édes gyökér- kivonatot és· 
Hf';f/lj 9í'(l1'Jl111 4. 

borsos ménta olajczukrot 
teszünk hozzá. ma.jd azután átsziiljiik és a. nHtia

dékot kisajtoljuk 
A szüredék 

rjf.:zdz rf/'((}llJii 

leg,J'e11 
'>fJO 

II Decoctum sarsaparillae compositum 
mitius 

(j'i.'iZf'Ü!tf gyeng~;blJ ~:.r(rf~'!-i((gyöké'J f(:zei 

Decoctum Zittmanni mitius 
Ti::: ytali1n1 10 

összemetélt szárcsagyökeret 
az eJ(isebh főzet kés;1,itCsénél h.á1.1a1na1atlt c~lc

gyekkel eg.ylitt 2 bra hosszan át a szükséges 
111ennyiségli vizzel f{ízziik és a forró folyttdékl~oz 

egl} .rf1(f.1f1JU l 
apróra metélt narancshéjat, 

egy yra-u1rn 
fahéj port 

teszünk, Neg.ycdón1 hosszan át ezután a. folya
dékot g,yengc nielegnél tar~jnk é~ erre 

kdt 9rannn 2 
édes gyökérkivonat oldatot 

a1lunk hozzá, 1najd azutú.n átszü1:jük ér,; a nuu a
dl!kot. kisa.jtoljuk. 
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A szüredék 
ötszáz granuit 

legyen 

és 

Elaeosaccharum n1enthae 
piperitae. 

HUI SOS 111 é11 fa Olaf!UÜi'OI. 

]\·í~l rfi'{ti/!Jj{ 

czukorpor 

e11y c~·r,1111 

borsos ménta olaj 
dü1z~iilé~ által bc_·ha.t.óan elegylte11(lúk 

\i {·gy : 

Emulsio an1ygdalina. 

,Jfrmdoüt trj 

Emulsio communis 

ilf'!J.'ln'n .'Ji rf . .-n'fl1 

édes mandalát .. 
1110~.d n1eg \Ízzel {•:-:.azon 11ed\·l'sen t.fh(l 

h.11~::. fJl'U?;UI/ 

czukorral 

500 

2 

1 

20 

p/~ppé és ele.~yit~a fólytonos dHrzf!ölú~ kijzben 

annyi vizzel, hogy a. r-:ziitedék 
öts::d:::: qranun 

lPg,Y en 

500 

Ene1na amylatum. 

Ili 
()sz1ass szét egyenJei:L'scn 

iit ~/{(()}/}fÍ ö 
keményítő lisztet 

lurs:: ~J1 t!'!JiiU :20 
hideg vízben, 

azut:i.n eleg,yitsd g) 1)1:-:tUi 

heit:t;.Hiit grai1ni1 ,«> 

forró vízhez. 
Szorg:drna:;:an kc\ ervc„ oleg.vitsd 1nin(1a.drlig

ndg p~~P k(·pzé)(lik 

Enema purgans. 

lloslt..r<Jlú (·sóí e 

Jlus2u11t)f yr(!ífllií 

kénsavas mag!lesíumból 

lufi f11n:;zri2 gi an1111 

vizböl 
késr.iilt oldat.. 

:~oo 



Gargarisma kalii chlorici. 

C7dorsava' kaüu m to1 ok-üúlögeti! 

'1.Yz gt a'linn 
chlorsa.vas kalium és 

iil;;zúz f/i a.ntin 

vizből 

kószü1t oldat 

Infusum al thaeae. 
\ 

Ziliz-/01 rázcd 

\Tégy: 

-';-; 
10 

i'>OO 

iitcen 1Jia.r;u11 üO 
hámozott és összemetélt zilizgyökeret 
Öntsd-le a sziikséges tnenn,yiségii hidey vizzel 

{•s hag,yd fel/na l_10H~za11 út hefiidve úHni 
A s:<üredék 

üts..;;rf.::: gra-nuu 
legyen. 

Infusum cha1nomillae. 

Szé!t1ü uiní.g-/011 úzal 
\T érr\„: . 

b.,, 

öt yront1il 

közönséges székfüvirá.got 

500 

5 

1 

------------------------------~~~).,, 
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és i)ntsd le a„ szükséges n1ennyii:.égii fu1r6 vizzcli 
hag_yd aztán fedett edényben 1/~ {na hosszan át 
állni. 

A szüredék 
k/fiJzd::. gra1n111 

lcg_yen. 

Infusum digitalis. 

Gr1iiszii11ke-fm rázaJ 

I":rf.!J qrarnu1 

gyüszünke levelet 

200 

1/4 Óia hossr.an á.t a ~ziikséges n1enn_yisl'!gii 
forró vizzel vonj ki. 

A szüredék 
Ja:t-:záz gra.1111·11 

legyen 

Infusum ipecacuanhae. 

lhinyla.ló u yölcér-fo1'1'1ÍZ11t 

/·,"gy g1 a.1111n 

hánytató gyökérport 

200 

l 

1/.1 úra. hos~zau át a sziik~éges 1ne·nn,yiségii 

fOrró viizel vonj ki és itató papiron :-;zii1·d át, 
Az ig,y átszürt fűlyadék 111ennyiségc 

szúzhu.<z y1m11m 120 
legyen, s ehhez adj utólag 

hu.~z [/fa1nH1 

közönséges szörpöt 
~o 



Infusum juniperi. 

Bo1ólca-jó1' 1·á zal, 

71izcuöt. gra'li/'7i1 

széttört borókabogyót 
15 

a Hzükséges 1nennyiségii vízzel {Orra 1.i fel és azon 

forrón -·-·- fecletJ cdenJ·hPu -· hagyd 1/:. úrAig állni 

A szüredék 
/,-/fc-:z(Íz ,r}l'f7/i1/1I 

legyc11. 

Infusum rhei. 

Haba 1ba111.-/!J111í ~11 f 

Tinctura rhei aquosa,. 

Yeg,y.: 

200 

hrr.1 y1 """" (j 
apróra tört rabarbara gyökeret pg 

egy qrrn11rr1 1 
tisztitott szénsavas kaJiumot. 
F01 ta1d fel a ~iük~t~gcs 1nenn.)'i~égii vizzel é::; 

vond ki .t,1-i bra. hosszan át 
;\ kisajtolt .é~ kihiil~s ui{nJ, itató pap1ron {it-

sziirt ki\' ona.t 
.-:.::ri 7 fli'r1u1u1 

leg.yen 

100 

1 

i·í·l 

Infusum. sennae compositum. 

Os~zefclf :;e11na-f'urrázal 

Aqua laxativa. 

i\ szük:.;éges n1enny1segu fo11ó vizzcl 1/4 óra 
hosszan át von.i ki 

ti: gruron1 10 

senna-levelet 
t~s aztán az átsz.iirt és kisajtolt kivonatban 

ti~' granní? 10 
borkősavas kalimn-natriumport és 

ti.::: gru..u11n 

czukrot 
oldj fel 

10 

,_!\.. kihiilés utú.n itaiú papi1011 átsztiii fol,y;ulék 
~záz r;rannu 100 

lcg,yen 

lnfusum valerianae. 

U1;ö!cö11ke-fo1·1·rizaI 

For1al.i ft.~l a sziiks{~ges 1nennyiségii Yizzel 
ti::: yrrnn1n 

apróra metélt gyökönkét 
és }1agyd nzon fo11 b11 - fedett <'di~nyhcu 

óta hosszan át állni. 
A szüredék 

!. /fs::d;:;· q> a1nu1 

legyen 

10 

200 



és 

\.' ég,y : 

Linctus. 

.A :ija1a I 

Syrupus gummosus. 

ha~:::o11/jf, ~1i'tU11·1n 

mézga oldatot 

l11t>:.Z01úil Yi lf.fii'ill 
közönséges szörpöt 
ElcgyitHd. 

Linim.entum ammoniatum. 

llM ke11Őc8. Repii!ű Z8Ú. 

Linimentum volatile. 

J)a.1 afa dugóval .ibl elz{n t üvegben 
iif ren 91 a nuil 

faolajat és 
f i:.'(U(il (11 UJ/ií'il 

Ammoniakot 
össze1 ~-lzva el("g.yits 

25 

iiü 

1 ij 

Linimentum chloroformii. 

Ohlorofol'11ios kenőcs 

Vógy: 
tiztnöt yra-n11u 

chloroformot és 
hus;;vnöt y1 (Unrn 

faolajat. 
Elegy-it~a 

Linimentum saponato-cam
phoratum. 

Kámjin os szappan kenó'cs 

Opodeldok. 

'légy: 
ti-zeuút grannn 

reszelt házi szappant 
és old fel 

24~ 

1;, 

20 

iift( u yrun1111 :)() 

higitott borszeszben 
A folyadékot a fc~1 11Pn1 oldott 111aTadék1óJ 

öntsd le ó,· atosan, és adj 
i;f grannn 

ammoniakot 
és 

'-!!!! f/i (f'if/111 

1 "~ " 



kámfort 
fol:ytonos keverés közben hozzá 

.1 ól bedngaszo] t és sz:öles u,ya ku ii" egekben 
szolgáltatandó ki 

Mixtura chloi.•ali hydrati. 

C'ldo1·aJhyd1 aí-lceve1ék. 
/{;;1. grauun 2 

chloralhydratot 
oidj fel 

iJt-ceu q1 annu 50 

és 

Iep:holt vizben .. 
„A_z oldathoz tégy aztán 

t-h: 91an/'in 

mézga oldatot 

tfr: rJi {{.1/llit 

narancshéj szörpöt 

Mixtura gummosa. 

• M(Z[/Ús lcevertfk. 
J)i:ir zsöl j szét 

liz .<Jí aíi/Jn 

porrá tört a.káczmézgát 
ltas::..: yr (f.i'liUI 

közönséges szörppel. 
a.zntán adj hozz{i 

10 

10 

10 

20 

1 

1 
i 
1 

r 
• 

1 

J ..._ ______________________________ , •..•.. 

hNSZ C~{ Pl' 
keserü n1a11dola vizet 

továbbá 
öf.1x:11 .rJi-anun 

vizet 

20 

50 

és eleg:yitsd az egé~zet Inindaddig, n1ig a mt-7.ga 
feloldódik é:: végiil szürd át. 

M ucilago gummi acaciae. 
.Mézgn-oldat. 

Végy: 
h11,..;z. qrrnn1n 

akáczmézga p01 t 
()nts .hozzá lassanként 

iit.rr:n Yí auuu 

vizet 
és dö!7-eöid cl nyidká' oldattá 

20 

50 

Pastilli hydrargyri bichlorati 
corrosivi. 

.l11iró liiganyclilorid-korongo!c . 
Végy: 

tiz ljl'fíUl'iil 1 Ü 

maró higanychloridot 
t.iz grrnnrn 10 

chlornatriumot 
Jlo1ezelJ{uunozsú1 han clö1·zsGld s1.éi a legfino

rnablna. a<lj hozz:t 



/ius;z, centigrrnn1n 
mézgaport 

majd 
higitott borszeszt 

ann}~it inennyi s;,,iikséges
1 

tovúhhá 
fiz C:'iCfJji 

10°1, fuchsinoldatot 

020 

10 

és készitsd az egészet péppé~ 1nel,yből tiz koron
got alakits, 

Pilulae hydrargyri bichlorati 
corrosivi. 

,;Jfcu ó higam;clilorid la.bdacsolc. 

Pürcr.:ellán1nozsá1ban a 1nc!!~elelo" · · ·· ....,1 1 menn,y1segu 
lcpá1olt vízben old.i fol 

/11;.szoniif t:cnii!Jrtt1nn1-

maró higanychloridot, 
az oldo,tot készitsd 

k(t yrronn1 

édes gyökér kivonattal és 
n(qy qrrun-u1 

édes gyökér porral 
labdacs··g~yu1n1ává1 n1el,yből 

<J'ti:cn d1irr1.b 

labdacsot 

2 

üO 

alakíts~ 1ue1.yek éde~ gy(ikér po1ra.l hiJltendSk be 
• l'-''.1JY-"·.'JY labd(J.~.';l \ 12 ceutifp au11n n1a.r1í h(qa11-11cldo

rulot fartahnaz. 

! 
----------------'"""--------------~::·~"--;"" 

Pilulae hydrargyri jodati flavi. 

és 

Srhgn higa11wodiir laúdacso!c 

J\n· ezeJlá11111ozsárhrin elegyits 
C9!/ fjl'UH/U/ 

sárga higanyjodürt 

nl:r1y qrr~uu;1 

édes gyökér port 
heh on1 gra-nun 

édes gyökér kivonat oldattal 
a legbehatóbban és alakii.s a. ~(yn111utból 

út ten d (-!i a.11 

labdacsot. 
uH~lye1;;: éde~. g_yökt~1 po1ral l1iuie11dők Le . 

ll-f![/·Cf!,11 labr(a(::-: /,·/t 1·ent(qrao11n .~tfrya higan~t)orliii t 

fai tahnaz 

és 

Pilulae purgantes. 

Ilr.rn!wj trí lllbda.c.~ok 

Pílulae resinae jalappae 

Neháuy csepp higitott borszesszel 
/,/t _(Jlf/Y}llJl. 

jalappa mézgát 

k(;t !f/'({:}111}/ 

orvosi szappant 

2 



2.J.8 

rncgnedvesitve, beha.tó eleg.yiiés utá.n azt Jabdacs
g,~yurmává. készit..$d\ ehl)ől azután 

husz daJab 20 
labdacsot 

a!akits, melyek édes gyökéi pon a! hintendiik be 
l(qy-e_qy lahda.c'f. 10 centi9rron·1n jalappa-11u!zgdt 

tarf.alnutz. 

Pilulae solventes. 

Oldó labdlwsok 

Pilulae aloes compositae 
\Tég,y: 

és 

egy gra1nrn 

rabarbaragyökér port 
ne[JyFen <:cnf.igí artnn 

aloest 

negyven ccntigra.nun 

orvosi szappant, 
elegyitsd a legbelrntóabbtm 

n-yolczrau. ce;1f.~rj1'(tiU1n 

tarnics-kivonattal 
és alakíts a gyurmából 

Jiusz- r/(f;·ab 

_labdacsot, 
melyek édes gyökér po11 al hintendők be. 

1 

010 

040 

080 

20 

l~"'glj-egy lobdac" ti centiyrrnn1n rabarha.1 a,gyijl. e1·ct 
1;s 2 cenf.iy1 a.n11u alot"'t fai ta11na.::;. 

Potus acidi citrici. 

C'zilromsarus zia./. 

Oldj fel 

és 

k1.:t qrannn 

czitromsavat 

husz 9t(f.lii1n 

közönséges szörpöt 
lit8::·áz g1·arrin1 

vizben 

és 

Potus acidi phosphorici. 

Phosplw1 sauas ital. 

()t y1 rnnrn 

higitott phosphorsav 
fi.as:.:.· granun 

közönséges szörp 

öl -;zd z f/t run n1. 

viz 
elegye. 

.; -
20 

500 

" 
20 

iíOü 
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Pulvis aerophorus. 

Kcve1j össze 
!.él 9n-nnrn 

Pezsuű po1 . 

kétszénsavas natrium port 
2 

öt gra1n1n 5 
czukorporral 

·és tedd papirhii1 elyhe, mely ! számm:Ü iclölendő 
\,T(~gy 

f!/,I/ é:-i /('./ fji tl-11/"//l 1 ú 
borkősav port 

és tedd papi1hüvelybe. rnel,y 2 ~zárn111al icliilendő. 

Pulvis aeropho1•us seidlitzeusis. 

és 

Seúllilzi pe.z:s:;ű por .. 

Pulvis aerophorus laxans 

l(eveJj CiBSZC 

hú; 0111 gra1n111 

kétszénsavas natriumport 
tiz 9í·a1n1n 

borkősavas kalium-natrium port 

f'i:; 91 ((}1l'ill 

czukorport 
és tedd papi1 hiiYelybe, mely 

3 

Hl 

10 

\lég;y: 
Jid't(1Jll (/1'({-illUI ~ 

borkősav port 
és tedd papirhiivelyhe, mely 2 számmal jelölendő 

és 

Pul vis en1eticus. 

Hánytató por 

l)ö1·zsöl,·e behatóan elegyits 
hflrtni11{,:: r\'1d~f/i'fnn1n 

kénsavas rézport 
r:'.!!I yra;nnt 

czukorral 

c_qy y1 r11n'ln 

keményítő porral 

Pulvis purgans. 

!Iashr{f{rí por. 

ffu.<.:ZDn6t (:t n-ii,t//'({JJllJ1. 

jalappa mézgapor 
8s 

0 :lO 

lu~s::ouiit ccnf.i91 uni·1u 

akácz mézgapor 
folytonos dörnsölés közben keve1·e1Hi6 .:\dj 110:1.iá 

o ;,o fi;/ ,IJ! (l'}}t hi 

czukorport 
és clcg,yitsd 
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Serum lactis. 

'l'ejsavó. 

\í{'.g}·: 

üh;zá::: y„rn11u1 

lefölözött tehéntejet 
Fonald fel és adj hozzá 

öt yra1nut 

eczetet . 

500 

. A„ véghe1nent inegalvadás után a fClig kihült 
folyadékot szfüd át. Az átszlüés után adj hozzá 

szénsavas n1agnesiun1ot 
a 1ucnnyi szi.i.kséges a :sav közönyö;;:;ités0re és 

itató papjron sziird út 

Solutio aluminii acetici. 

1 ' l · ·r·" ril1.1.11'>11.uun oldnt. \CZC ·81U ua , v 

Oldj fel 
haf.ra.11 rtf(ll/l'/ll 

ólomczukrot 
száZ1i.yolt::·rrit1 yra1n JJ1 

\rizben 
]\[ás részről 

'll·Gf/YVcniit gra1nuz 

timsót 
Öf'!;:Z:áZU~'!/YC!'il (j1 o.1n1n 

vizbe11 

1)0 

180 

5JO 

A két oldatot lrcverd (ii:.:;ze; a nep1.0uu esnpa,·· 
a(~kot hagyd leiilepc_dni, azután a fo1,yadékut 
itató papiron szii1d át. 

Kizá.rólag kül:::r'i használatra való 

Solutio apomorphini hydro
chlorici. 

8rí&w11 s apmnm plún oldal 
o:r1i re1 

ti: centigrann;; 0 10 
sósavas apomorphint 

r,:z: g1 rnn1n 10 

lepárolt vizben 
ég a.z oldatot itató pn.1iiro11 szii1d át 

Csa.Jds sziikség t~setén készitcnd8. 

Solutio chinini sulfurici. 
Kénsai:as clúnin otrüd 

\,:·izzel n1egnedvesÍt.\'e 
(;gy r1ra1n1íi 

kénsavas chinint 
adj huzr.ü 

Jiu.,,z 1_:-,{e<pp 

Haller-féle savat. 
20 

old fél lepá101t \'izz:el és ad,i ez utúhbíbt'.d :·U1nyi1 

liozzá, hogy az o1dai 1uc1111yisége 

100 
Jerr-ven b,; 



Solutio cocaini hydrochlorici. 

Cs 

Sds1u:w; cocain otdat 

\Tég,y: 
eg!I y; un11n 

sósavas cocaint 

h10;.: gran1n1 

lepárolt vizet. 

1 

20 

1\ ~7.Ut_;;Rf'.g esrtt~n itató p:ipi1 on 1ncgszii1 en<lű 
oldatot) lepárolt vi7.7.í'."l kiöblített ilvegbe11 !"znlM 
gúltasd ki 

c~akis szükseg esetén készitt~ndő 

Solutio extracti liquiritiae. 

ixles !JIJÖldl' !civmud olda.trr.. 

l)iJj fCl n1egfulel/í rnenns iségii. vizhen 
lins::oiúJI 91 (UJ1n1 

édes gyökér kivonatot 
és adj hozzá 

vizet 
a niennyi :;:ziikségts, hogy a folyadék 

szá:- grannn 
lt'gyen 

(;saki:.:: 8ziikség esetén készítendő. 

100 

és 

Solutio jodi aquosa. 

,Mrl vücs otrl 11 !11 

\Tég,y; 
ijf f}1 UH1Ffi 

jódkaliumot 

(;t gra.rn 111 :J 

jódot, 
adj azután a.nnyi lepÚJnlt vizet h(Jzzája n1enny1 
::;zük;;éges, hogy a% oltlat nH-\llll)'ii5t:ge 

s::úz y1(lí'll111 100 
legyen. 

Solutio Inercurialis corrosiva. 

Oss::cletf subhmút oldal. 

Solutio mercurialis Plenkii 

Timsó port 
eczetsavas ólmot 
kámfort 

1nindcgyikb/ll l. r!f f/1 (/./fl'F!Hd 2 

véve, f-iuomia !li.hzs(ilj 8Z~t. és fol)"tunvs l\e\'('Iés 
közben acld a l\övet-kez{j uldat.liozi inel.yuek ké~zi
tésöhez Vl~gy ; 

!.·/f granun. 2 
maró higanychloridot 

I i:::r:nDf. g; a nnn 
1 " 



ilr 

tömény borszeszt és 
tizenöt yran1.u1 

eczetet. 
15 

,._.\z elcg,y csakis pecsét alatt szolgáltatható ki 

Solutio m.ercurialis sim.plex. 

Egyszerü su bhnuít oldat 
Oldj föl 

ti;, cei1tiyrutn tn 
maró higauychloridot 

010 

száz .fJla.nnn. 100 
lepárolt vízben 

!!s a.z olda.tot. t<kiílstí használatra.)) jelzPsscl sr.ol-

gáltasd ki 

Solutio morphini hydrochlorici. 

Sós1wns mol'phin oldat 

Oldj fel 
f:iz ce11f-iyra1nrn 

sós a vas morphint 
üt gr<un111 

lepárolt vízben 

0 10 

í~s a sziikség esetén itató 
folyadékot, lepárolt vízzel 
pecsét alatt szolgáltasd ki, 

papit on átsziirendő 

kiöblitett iiveghen 

Az ?ldat 20/0 sósa.vas n101p}iint tartahnaz 
JJ{fy a.ld f'ec:::kendezé~·re valú. 
(isakis Hzi.ikseg cset<~u készitendő, 

1 

Spiritus saponis kalini. 

lúílíszappnn szesz 

Oldj fel 
száz g11nn1n 100 

káliszappant 
()·f1:Cií '.fJ'lilNTrl f.iÜ 

tön1ény borszeszben 
í~S a?. oldatot. jól zú1 t erléi:.yhen 8zolg{1.ltasd ki 

Spiritus sinapis. 

Ji11süí.1 s::e.,::. 

Oldj fol 
hl!~·.:: ,Ifi (1.li/í}/ 

illó mustárolajat 
husz: 9ra·;1111l 

tömény borszeszben 
(~t3akis szükség esct1~n kt~~ziiendD l'~ jól 

edényben szolgáítata11dó ki 

Unguentu1u kalii jodati. 

öt !f1'!l1}1'/';( 

jodkáliumot 

Jiídlw fw 111-h. 

dörzsölés közben old fel 
1'1 

20 

20 

zú11· 



S58 

négy IJ"í (1.i}1'Ji/ 

lepárolt vízben 
és elegyits hozzá 

(jtz,en gr<Mn~n 

egyszerü írt, 

Unguentum ophtalmicum. 

Végy: 
fi:: Ct"i1fÍ:Ji'(Ui'lí11 

sárga higanoxydot 
i.it yrauun. 

benzoötartalmu disznózsírt 
Elegyitsd hehatóau 

4 

0 10 

5 

Ungueutum plumbi (gummiresi
nosum). 

Végy: 

Dúwhylon-il•, 

Unguentum diachyli.. 

Jiu.;;;zonüf. ,qrant.1n 

összetett Ólomtapaszt 
25 

Olvaszd gyenge hőmérsúlmél és 
huszoniH r;1 urnn1. 

elegyits hozzá 
25 

faolajat, 
J{eveJ d egyenletesen lágy kcnőescsé 

26!:.l 

Ungue11tu1n plumbi tanniei. 

(.:~e I :illV[f S Ó/07/Z.-Íl'. 

Unguentum ad decubitum 

l)orczellánn1ozsá1han dö1zsölés közhcn oldi fe1 
eyy r1rartíifl 1 

csersavat 
;-1 legkisebb lllCllll)'Íségii tö1nén) hol i!.ze~zhen: ele
g,yit.s azut.á.n hor,zá 

Dt yr r?-nl?fi 

básisos eczetsavas ólom oldatot 
e11 t~ pedig 

Jiu.-;:: yruunn :20 
egyszerü írt, 

rncllycl a Jcgbehatúabban d01 xsül(1 ü:-:sr,e 

Unguentu111 sulfuratum. 

1.r11gw'1dwn H ilkwsom1 

C:J.yenge hú111érsék11é1 elcg) lts a leghei1sűhbe1i 

11c!fgccn r,ranun 40 

káliszappant 
ney!ft:Cil 9ra.1111n !J·O 

egyszei ü írhez, 
A kihült elegyher, --- ta1 tós dihzsöli~~ klizhen 

-·- a.cl,i hozzá 
ltus;::, 9;·u1111n 20 

kén virágot. 
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ás 

Cs 

hu:sz gfa1n~n 
uyirfa kátrányt 

hét yrannu :Z 

krétapo1·t 

Unguentum zinci oxydati. 

/.ú1 k0.1'!fd-í /' 

~légy 

lh~=m 2 
ziukoxydot 

huu91amm ~ 

egyszerü írt 
ös eleg,yit:::d n1érsékelte.n 1ncleg C8é:-;.;;,ében, 

IV. Aseptikus kötöszerek. 

1., 2. és 3. számu catgut. 

Száz: drira/J 

bélhur (nye1~ cntgnt_) 
széles B.r.újn ÜYegbcu 

l...,'záz11yoh:: qranun 

kristályos carbolsav 
tizi:nkét !Ji a.111J11 

lepárolt viz 

ha.!,,::rí:: y1 (f1i1i11 

faolajból 

100 

IOR 

600 

álló keve1ékk0l lci.intetik ngy. l1og:y n béllin1 
a. fol,,.n.rlúkkal teljesen f(id\'f.' leg,yen· 

lfléinké11ti í'elráz:i~ 1nellctt a eatgnt addig 

1aarad a zavaros fol,yndi~kba11, n1ig az tcljese11 
feltisztul 

Jí:zutá.n nég,y-négy 
ságn hé1hn1 carbol 
helyeztetik 

ki.iriilbelöl .i„~ ut hossr.n
olajjal telt ii,·egecskelH· 
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Sebészi selyem. 

.F1inon1„ kUzép és vastagabb fl~le;:ég 1nint (~gység 
Egy íinonu-i.bh 1ninö~éfrü e,..,.,„~éo- ~ ()'1·11nni 

• . . ~ •"b„• 'b • l::l • ' 

kö1 ül bellSl .Gü n1étcr 3 :3Z. ickiilű sel ven1bűl áll. 
Egy közép inin6ségii egység 1[) gr;m1n kÖrü1-

be1ől 100 1nt~lcr ?. sz. lekötő se.lvcn1ből úll 
Egy Y<~sta,~abh 1ninőségü egy~ég 10 grnn11n 

körii1hel6l 50 n1éte1 U sz, l~kötő seJve1nhől áll 
~Iinde11 eg_ység sterili:t.ál,·a és U\'cg hcnge11 e 

van csa\~a1 va~ utúhbi pf~clig fi:lpálczfkával eg,y 
sz~les n.-':/i"lliu ii\·cgben -vnn n1cge1fisit,,e~ rnel_y 
pe1garnent papir1a] le vall l.;:i)t\'e é~ a u1errfeleli'í 

' 0 

jelzéssel elliitvn 
Iia.sználat előtt a seJ.yc1n -- lcgalál1h ·í8 ór<Ín 

át -- 5°,' 0 eaTbol;::;a,v oldatba lesz beúztnt\T<l 

Jodoform organtin (Gaze). 
Egy snl>Htnat oldattal kitisztitot.t esr,1 Cp

edé11yhe 
l.·lts::áz- gJ aun;1 200 

glycerin 
s:::d2 [!ltanu1. l 00 

finom, porrátört jodoformmal 
ponto~a11 és ~zo1 gof')an Jij1zsöltetik, a n11g egyen. 
letcs sárga póp képzlídik 

}~hhe?. lasHanköut 
nyoczszázhaJ uri 11r:::::hrf1 01n fjí'rnnu1. 

tömény borszesz 

263 

lesz adva és az egész 
0

tlzo1gosa11 elkcve1 vc. Ezen 
folyadékba száraz~ zsir ta.lanitott 01 ga11tin (2ú 
nH~tc1) és pedig tnéteienkint mártatili::. s végül 
egyenletesen kifacsa1tatik, összciakatik és 24 
órán át zárt edénybe helyeztetik 

Az igy telitctt jodofo11n-ol'ga11tin pe1ga1nent.
papi1 ba eicsoma.goltatik, préseltetik s jelzéssel 
Játtatik el 

Sublimat organtin (Gaze). 

(jf .rJi ff}/1/U 

sublimat és 
hH:SZ <Jl'U'ill1H 

konyhasó 
eze1 gra1n1n 

lepárolt vizzel 
kész\ilt oldu.táJ10„ 

1 OOO 

J.-•!fs.zcí2- gf(l'/n;,1 iOO 
glycerin 

atlatik Ezen oldatba a- telíti'.> szekréu,y vagy 
inás alkahnas cdeu:yhcn 2b Jnéter r;sirt.alanított 
01gantin tétetik~ (a heJ1ge1rel) átgyura.tik é:< 
(gon1hoiyito1n) lassan í'Clteke1\-etik. S7.ltraclá~a 2-í 
óra. a lai.t, fii.töt.t hclyisöghcu 8 óra alatt történik 

Rzcn 01 gau tin pe1 gau1ent pa pi1 ba cson1ag·olanclú. 
préselondU é~ suhli1nat-01gantin ·jelzéssel látandó el 



V. Fertőtlenítő szerek. 

.1tir!u·111 hydi ür-li/o; ·i1 1( 111 1 viii íii u 1íf' N,yPr s ~ösa, 

(}alriurn 1·u11iofú"U•'-,, (~arholmész. 

(7alr'.hfin hypothloi 01:uÍlí A.le1iloi o.:;:->.n,\ a:-. 1111~87. (.l!\"lH~-
1itd ffi{'~7.) 

(~u-lciinn u1·„wlu!111n: Ca1niu1n éleg·„ Jié.:;z 1.'~leg. éf.et~·; 
Il1éi't 

I~.'í"i Uíil ~ul ('1(r ic1u11 r~o;nlii/n1r·, E:é nsa \'as YH-f.i (\ra~-

gúlie7. ) 
.)/rdriurn (a; !1oi1Ú 1uu Szt~nsl\'·as na:trinrr1 (Sodn ·1 

. \ah iu1r1 hyrhoor1,idalu.n1_ N':tt-ronlug 
Pi.·r li(Jaida I\:útré.JP> . . 
Sulfúr r il1 i111nu. ]{.ndkéu 

I:::._en /, 1~:-::if 1;1,:11'ij( !. j(J'ftg ·:::.f'rcl/~ 1 !.· .. o;::úl/i!ú r „,·/,'(jz.i;.~. 
/1tkások ,:s ·1nú~11u1lii ff'ri::Ju /„/„.f.', i·-:/rí//1í/,: á111_11/~ .-:.:!/, /,- 1 
p6c::.·r!tij1/1iil: /~· t<.;11,io1111U: 1 e.<;.('/'/c.1;t fl-·1/U·:.J'iil luh~j jfl'N~->

f.p,/r,nit/~1:/'e .::::.:olyrífnal .. 

------------------------------~--.-

VI. Jegyzék 
azon gyógyszerekről, meiyek katona-

i honvéd-) orvosok által a katonai gyógy
szer·-intézeteknél felvételezhetők 

'~ Íl.cetanilidurn 1\ n tifebr in 
Acidun1 aceticun1 concentrat.un1 1.\.Jraeu.)'ül'.Z<~t-

i':ia·v 

~'Acid1u11 be11zoic111n l~cnzo8sa,\ 

Acíd11n1 bo1icun1 I~ó1sa v, 
Acidum carbolicmn liquefactum Fol_; él;o11\ 

e·oi:holsa\ . 

Acidun1 cl1ro111icu1n Chró1nsa\ 
AcidUil.1 citricun1. (Jzit10111:-:;1 v 

Acidu1n l1yd1ochloricun1 dilutuin H.igi i ott :-:OHav 
Acidun1 phasphoricl1n1 dil1ttu1n, Higitott fó~z-

fo1 sav 

·'·.A.cidu1n pyrog~llicu.111 l'yruga.l] n::.: $i<l \ 

Acidun1 salicylicun1 Salycil~av. 

Acidun1 ta11nicun1. C>-leJ sa' 
Acidun1 ta.rt.a1·icu.1n 1301 kl'~av. 
Aether depttratus ~r.isztitoti: avt he1 
Aloe Aloe. 
Alt1n1e11. 'fi1n:-:o 
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An1n1011ia An11nonia 
* Amn1onittn1 chloratun1 8z:-t1n1iasó 
·"·Amygdala;i dulces Éilcs maudola 
Antipyrinum Anlipvrin. 
Apomorphinum hydrochloricum Sósavas apo

ruo1 phin 
Aqua Amygdalarum amararum Ke,erii man-

dol~1 ,. íz 
Aqua destillata Lq1á1 olt víz 
-:-:·Araroba depurata (';hTysarobin. 

Argentum nitricum fusum '.\fogol vasztol t sa
lét.1 oinsa\ as ezüst Pokolkií 

Atropinum sulfuricum Kéusavas aüopiu 
'r.Axungia Porci be11zoata. Renzoötartalinu disznó~ 

ZBlI. 

Balsa.111111n Copaivae. (~opaiva.- balzi'.1arri 
Be11zinu.i1 Petrolei. l)ctrolcnn1-Benzin. 
*Bisn1uth.111n s1tbnitric11n1 Bá~isos sa]útromsavas 

bisn1ut 
"·Calci111n carbonicu1n nativu1n. 11'"\ehér kréta
Calciuin l1ypocl1lorosu111 Il)rpoc·hló1os sa.,·as 1nész. 

Camphóra Kámfo1 
Cera alba Fehét viasz 
Chini1111111 sulfu1icun1 l\.(~n8a.vai-; ei1ini11 
Chloralum hydrntum Chlo1idhid1át 
Chlo1ofor111iu1n (;Jduroí01111 
Cocai11un1 l1ydrocl1lol·icun1. SósavaR coca.1n 
Collodium. Collo<lium 
*Cortex Chiuae. China-ki:rng 
*Cortex Cinnamomi in pulvere subtili Fahéj p01 

267 

~-cortex Granati. c;-1anát-kéreg 
C1tprun1 su.lfuric11111 J\ 1~nsa \'as 1 éz 
En1pla.str uú1 ang-Iicanun1 J\ngol tapa!-'7. 

Empla.strum Hydrargyri Higanytapasz 
·>Emplastrum Plumbi gummiresinosum Össze-

tett olomt.a pasz 
'Extractum Belladonae "a <ha gulya· ki vonal 
'~Extra.ctun1 Filicis 111aris. l)áfr;tuy-kivonat 
+:-Extractun1 Ge11tia11ae rrarnics-ki vonat 
-:-:-Extractu1n Hyoscian1i. l1eléndPk-ki \. onat 

Extract11111 Liquiritiae, Édes g,_yüké1 -]~ i vonat 
Extr actun1 Secalis cor11uti ,:\._nya1 ozs-J;;iyon<u 
Extractum Strychni. Ebvész-ki,ona.t 
Ferrt1111 lacticuni. rl'ejsa.vn,s vas 

Ferrum sesquichloraturn crystallisatum K, i>
tú.lyos. va:--chlo1id 

-:(-Ferrun1 sulfuricu1n puru1n rI'i:'lzta kéusa.vaR va:-: 
*Flores Cha1non1illae vulga.1is J{özönséges szék-

fi_i,,iritg 

Folia Digitalis. Gyüözii11ke-levél 
·>·Folia Sennae. Scnna-levél 
Glyceri11u1n (~·:ycc1ju 

Gun1n1i Aca.ciae .!\ kác.z-n1ezga 
Hydrargyrun1 bicl1lora.tun1 cor1osivun1 l\la111 

hi~anych ln1id 
Hydrargyrum chloratum mite. sublimatione 

para.tun1 ~zt!lld ltiganyeho1iiI: fellengite:-:
által kl;szit\:e. 

·x-Hyd1argyrun1 jodatu111 flavun1 Sá1 ga higa11~y~ 
jodiir 
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Hydrargyrmn oxydatum flavum. Sárga higany-
oxid 

Jodoformium Jodoför m. 
Jodum .Tód 
·'Kalium bromatum Brómkálium. 
Kalium chloricum Chlórkálium. 
Ka.lin1nl1ydrooxydatu111. I{áliurn h;ydloxül lllaró 

k:tli 
Kaliun1 hyper1nanganicun1. :E"el1nangá.n~a'\:as ká·· 

lium. 
Kaliun1 jodati:n1 .. J<Jdká.1jnn1 
Kaliun1 natrio·tartaricttn:i:. 11otk<ísavas nátriuln 

káli111n 
*Kalium sulforatum pro balneo. Füi diíhö?. való 

kénkáiiun1 
·:·Kreosotun1. J(r C(Jsot 
Linin1e11tt11n Styracis. St.01ax-kenőc~ 
Liquor acidus Halleri Hallcr-félc sa> 
""1\iagnesit1n1 carbo11icum„ Szénsa.vas rna.gnésiuni. 
r,1agi1esiu1n oxydatu1n 1\fagnéF1iu1nox:yd. 
l\fagnesium sulfuricum crystallisatmu .. Kristá-

lyos k(~llHavaS n1agné8inn1 
Morphi11u1n l1ydrocl1loricun1 Só::;avas rnorphin 
"'Natri11n1 boracicu.n1. l~órsa\'HSi nátriu1n 
Natrit1111 hydrocarbonicun1 ,'-:zénRa.vas:; hyr.lro-

uátt iuni. S.r.ódn 
Natrium salicy!icum. Salicylsavas nátrinni 
Oleum Cacao C"cao-ola.i 
''Oleum jecoris asclli Csulmmújolaj. 
O!eum llienthae piperitae Borsós mént.a-olai 

Oleu1n Ricll1i.. l{.icinus-oiai 
O!eum Sinapis aetherum Illó mus1in-olai 
Oleum Terebinthinae Tcrpontin-olai 
Opium Opium 
*Pilocarpinum hydrochloricum Sósa' ''" pilo-

ca1p111 
·loPix liquida. J.{át1án.v 
Plu1nb11n1 acetic1u11. J~.cz•.:t~a.y as ó1oir1 
.i:·p1un1bt1n1 aceticun1 basic111n solu.tu111 Clldott 

básisos f:e.ze1 ~a v::is ó101n 
Pu!vis gummosus 3lézgús-pm. 
Pulvis Ipccacuanhae opiatus lJoyer-por 
*Radix Althaeae. Ziliz-g,yöl;l'.!. 
*Radix Ipecacuanhae. Húnyttüó g\ ökér 
Radix Ipecacuanhae in pulvere subtili Hány

i..<.", tó-g;yi·jkór-po1 
Rr.dix Liquirit.ae in pulvere subtili Edrs-gyD· 
""Radix Rhei Ra.ba1ha1a··g\iiké1. 

k.é1-po1. 
*Radix Rhei ín pulvere subtili Rabar barn-gyii· 

kér-por 

Radix Salep. Sálcp 
*Radix Sarsaparillae Szá1esagyöké1 
*Radix Senegae. :--:zeucgn-gy<5ké1. 
*Ra.dix Valeria.nae. (X,ylikönke··gyi·jk{~1 

Resina Jala1>ae ,Jalapa-1nézgn 
Saccharum. C!zukor 
*Sa.11to11i11un1. Sa.ntonin 
*Sapo kalinus Káliszappau 
Sapo medicinalis On osi ""PP"n 
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*Solutio arsenicalis Fowleri. Fowle1„f arsénoldat. 
Spiritus aetheris. Uofüna1m-cseppck 
Spiritus carnphoratus Kámforos szesz 
Spiritus Vini conce11tratus. r:römén,y borszesz 
*Stibium sulfuratum aurantiacum ::\aranes-

s7.inii ké:iantitnon 
.::·strychninu1n nitric111n J_;égenvsava,E str.vehnin 
*Snl!onaL Sulfona.l ' " " 
Sulfur citriirnm in pulvere subtili Kénpor 
·'·Sympus Ferri jodati Va~jüdos-súi1 p 
*Syrupus Rubi idaeL ~hilna·szfü p 
.:;-syrup11s si1n1>lex 1{.özönségt:"s-szörp. 
*Talcum venetum Talk 
Tela adhaesiva 
*Tinctura an1a.ra. Resci ü f(·,stvén11 
1fi11ctura Aura11tii corticis Na 1 a.nr.s-festYénv 
*Tinctura Cin11a1no11i. l~ahéj-fest,:énv. „ 

''Tinctura Gallarum Gulmcs-·f<?sh é1;y 
Tinctura Opii Opium-fesl ,·ény 
;;;Ti11ctura Stiophantl1i Stropha.11tus-iCstvé11,y 
Unrruentum Hyclia.rrryri lligany-ír 
Ung1tentun1 si1nplex. Egysze1 ii ír. 
'''Unrruentum Styracis sulfuratum Kénes sto· 

1ax-ír 
Vaseli11un1. \?'ascli11 
*Zincum chlo1 atun1 ptlrt1n1 1:[lszta ch lót :dnk 
':'Zincun1 oxydatn111 Zinkoxyfl. 
ZinCUill s1tlfuric11111 depura.tun1. rrisztitott kén

S:l\1űS zink 

VII. Jegyzéke 
azon gyógyczélokra szolgáló anyagoknak,*) 
melyek az állomásokon szerzendök be 

Acetmn commune. Eczet 
Amylum KcméHyitő 

Aqua carboniea effervescens SwJaviz 
Axu11gia porci. Disr.nór.sir 
Calciun1 oxydatun1. }iész éleg i:',Jla1ú rnész) 
Ca.lci11n1 sulfuricun1 ustu111 I~gfltett kénsava:;: 

rn(~sz. (l~getett gyps) 
Ferrru11 sulfuricu1n con11nune I\ör.ön~éges kt'~n-

Hava.s VHSOX}·duJ. (\'.asgáJícz) 

Fructus Citri Czi!rorn 
Fructus Juniperi Borúlrn bogyiik 
Fructus Rubi idaei }iálna 
Glacies .Jég 
Hirudines. K adálvok 
La.e vaccinu111 r1;~lié11 tej 
Natriu1n chloratun1 {~Jdo111a1-ri11111 I\:un y hasú 

•) I\:<'Jt'házakn;ill a hol l~:i..!onai ;;y(Jg-y:;zerinlr'~zptck \ anna], 
ezen czikkek h(•szerzúse Yútel ufjún c;;t1k akkor yan rncg 

engedve, ha a l1~csi gyO;!y~;:á:Haklár otján Yalú heszcrz0~ 

drágühh volna 
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Natri1tn1 silicic11n1 soltlttun Oldoti- koYasavas 
11atiiu111. (:N"atron vizüveg _) 

Olemn Olivae Paola.i 
Ova gallinacea Tyuktojús 
Panis oblatus Ostya 
Sapo domesticns H ázi<zappan 
Vinum Bor VIII. 

Ez a kémsze1ek 1 a hozzávaló palaczkok és por 
üvegek~ továbbá a. kémeszközök és a zárható 
szekrényből áll 

~ folyékony kémszeiek két deciliter tartaímu 
üvegekben, a szilártl állományu kérnszeiek pedig 
egy deciliter tart::i.Jmu porüvegekben tartandók 
készletben 

„A._ palaczkok és porüvegek becsiszolt üvegdu
gók által oly szorosan .zárhatók legyenek, hogy 
köiülbelői fülig horszesszel töltve és behelyezett 
dugókkal felforditva, a sziirő papirost, rnely az 
üvegfal és dugó által képezett vájulatba szorit
tatik., ne nedvesitsék ineg. Az üveg edén,yek s 
a. hozzájuk tartozó üveg dugók eg yfo1111a szá-
1nokkal legyenek megjelölve 

aj Kémszerek 

A ké111szerek főképen a kato11ai gyógysze1-
könyvben foglalt készittnények azonosságának 
megállapitására szolgálnak 

ll-4 Katonai g)'Óg\'szerkö111:·v 18 
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Ezén ezélra a te1jeiicln:es kt'n1lőanyag készlet· 
lli:~k. inel~y H1anapság az á.sván.yi és szer\'e:" anya~ 
gok n1in6leges ele1nzt;.sé1e 1 endelkezésiin k1 e. áll: 
eg',)' 1negfciel6 ki,.áJas7.tott iésze elegf~ndő 

EzenkÍYii1 $Ziik:-ég(~::;~ hogy a ké-1nszerCk által 
a készitmé11,J.-1"·k ti:o:zta.ságá.t. i"' ki lehc:..'scn n1n~ 

tat.ni, ezen ezélra hasonlóképen nélkiilözhf-:tlcn 
a ké1nsze1 ek eg;y bi:-:onyos 1 i~szc -~ ke1nsze1ek1 e 
nézyc á.ltalában aztH1 ktivete](:s ü111eleudő .. hogy 
ezek n1agnk vagy· absolut, vagy lngalúbb 1che·· 
téileg tiszták lcgyeneki azaz azon :lll,yag vagy 
veg_yületen kiviil. n1ol,yhő1 álla.nHk. se1nn1i n1á8-
ne1nii. nn_yagokat ,-agy i,.egyiiletcket, -·- vag3r 
nt-óbbiakat Jegfe1jchb nyo1n(Jkban. -- ne tn.1t.al·
n1az.r.a11ak 

.~z azonos:::aúgí kén1 ](~seknél ezen kö\'et.t~lés kP'" 
vésbé .lön tekintet.be~ n1i11t a. tisitasá.gi pióbák
ná1; .a.zoia1ál néha az l~Ierl1néll.Y th;ztátal::i.n kén1-
sze1ek á.]t~-d i:;; a,lig befolyásolta.tik. ezeknél azon
ban. ha ti.sztátnJa11 k~1nszcrekkel dolgozunk~ n1in
dig két déses n1a1ad 

I\'.lai napság lH~m iitkfJzik t{ibbé nehézségekbe 
a kó1nsze1'(1ket lehetőleg tisztán ke1eskcdehni 

uton he:-:ze1 eziii .:1. hsolut tisztáságn kén1s;;i;erek 
előállitása azonban 111ost 18- uagy goJJdoi'. és figyel
n1ei igPn;ye1 é~ a laborato1inn1ok tlolga. tnnrfML 

Jt:zé1 t könziilnek a ké1n;;.;zerek a l~atonai gyóg,y
~zcr1 ahtá1· lnborattJJ inn1álJa11 Ö:".1 innen 1f•szj1ek a. 
katonai gyóg,yszn1tá1ak és nag·,yohh csapatkó1··· 
háza.knúl~ ki8Y.(1llit,,a 

.... .:izun ké1nszc1 ck1e né7.ve, :rnel;yek a, g:yóg,yszt-:l · 
könyvliE-~n mint gyóg,yanyagok v_anna.k felRotolva„ 
azon tisztasági kéro]ésck n1érvadók~ ú.1cl,yck ott 
fel vauna.k l1oz,·aT ha n1t.~ kli1ön n1ás követelések 
nern e1ncltctnek 

.A. k<~rpsze1ek ha.szllálata 1~3 iiHztaságára né?.\ e 
a tudnivalók ki.ilön··kiilön lesznek felso1olva, 

Aether. 

U'iíleg kiilönböző készitn1ények oldúdúsi viszo
nyainak kirnutatására. szolgál; l:iil<h1öse11 az al
kaliodok, zsi1ok t~S halzsa.111okra JH~Z\·e 

_;\_ gyóg_yszcrkönyvbeu fc1so1olt tulajdonokkal 
hirjon„ a 1njclön kiil(in(isen ar1a kell fig_yelni, hogy 
15"-nál haPon ft~I 111en11,yiségü vízzel összc1ázvn, 
térfógatif.nak c~a.k f•g,y tized~ve] kevc·.Hhedhetik 
lHPg. 

Ammoniak. 

Ezen ké1nszer a legkiilünfélébb vizsgálatoknál 
11,ye1 gyakori a:kaln1a,z;"Í.-st. Sa.vak közün1bösitésé1 ('~ 
a kiilöinböz{J sók vize3 oldatából az oldhat.lan~ 

úsványi éR szerves ba;;,ikns ii:--szeköttett!s(~knol\ 1e\•á-
1a~zt:'tsára; né1nrly ft!n1-ox_ydhyd1at eJ,,áJa~xtása. 

és n1egkülUnbi5ztetésl·1 !\ a chlo1ezi.iHtöt a chlor
úlo1n és higa11ychlotiiitlí1. a jócl-ezib,tijt chló1-
ln:ón1 és eyaneziistt.ői, a kéna.rzent kéu {:s kén
ft~1nek1líl s n1á::; ilyenelo e szolgál. 

1t:i'' 
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Ezen sokoldalu használatának megfclelőleg a 
készítmény tisztaságának ma.gas foka kiváptatik 
meg 

Nagyobb mennyieégben és (10 gr) vízfürdőn 

maradék nélkül illanjon eL és hason térfogatu 
mészvizzel csak igen csekél,y zai.rarodásf-:______ mely 

szérísav nyomaiból ered ~ mUtáthat 

Barna kő. 
Ezen készitmény csak azon czélból soroztatott 

a kémsze_rek közé: hog,y belőle sósav segélyé,rel 
szükséo· szerint friss chlórvizet lehessen előálli-o 

tani, mnly miivelet i'gen könnyen és gyorsan esz
közölhető. Ez által a chlórviz, ezen kevéssé e1-
ta1 tlrató, de különféle czélokrn előnyöoen fel
használható kémszer felvétele elesik 

A chlórviz jód és brom11ak a megfelelő fém
vegyiiletekből való felszabaditásárn szolgál, to·
vábbá n1int élenyitő szer a chininnck specifikus 
ké1nszere„ 

Chlorammonium. 

Ezen készitmény az ammoniutn sóknak leg
kiválóbb képviselője, melyek azon tulajdonságuk 
Imi tiinnek ki, hogy különféle fé1mókkal oldható 
kettős vegyekei:. képeznek~ n1él_yek azután a1nn10-
niak hozzáadásá1a nem csapatnak ki,_ n1ig ily 
kicsapódása ezen fé1nsóknak ch]óra1nnioninm ielen 
nem létekor megtö1ténik Kiilö1ú)sen az ug:y11e·· 

\ ezPtt ?nagnc_;sian1ixt111 a. <>g,} ti~zta folyadék. 
tneJ,y eg,)- \Üd1t'B oJdhatú u1agnesiu1nsó: chlora1n

r11on in tn <>s a n1111()11 ia.k bó l úll - szolgá 1 a szén-· 

sa,as {:~ a hó1~a,as. ''Ízben oldható sóknak ~ 

phospho1sa·\'as és a1sensa\:a~o'któl való elválasz
tú~a é:--: n1e.gkiilörnl;()zt.clfsé1e 

f:z(•tJ.kiviil ní-~n1ely ít>u1éleg -· kiili_inöscu ch1ó111·· 
éleg é:': tirnfö1Uhydrat kall és na.1:1on1ughani 

tildat:-1il,iJól ül1ló1111r;n1oni111n Lo;.::z<i.adúsá1a le le~z 
\ála:.:z_t\·a uii,··el az einlitc·tt (•x,ydol,; :-:zal.i:-u] a1n

nH;niak jf,lenlétt'~-hen. iue:y knli és nat101ilng11ak 

jelcnh~túb0H a chlóra1nrnonin1nhól f(~.ilődik old
liatlanokká 'ál.nak. inig ho1·ga11véleg, 1nel:,y sza
bad anunoniakhnn is oldlHtlú~ nen1 c,:.;apaiik li: 

I~nnélf0gva a ch1úra1n1nouiun1 ige11 jól hasz-
nálható inint né111el.Y fl·n1 \' eg_yfllct el \'Úla:--r.tü 
~ZClP 

A tiszi..aHúgi kö,ctelúsek az illetlí gyóg,yauyag·
nitl vannak felsol'úlYa 

l\fint kéud'ol}adék a sónak f()ü-"0 oldat.a hasz
n;.'t.]tatik. 

Chlor baryun1. 

Chlorna tri u111. 

A ~al ge1n ina.e gyanáu t a kel eíÜ.::edele1n ben elő

f(Hdn.ló só szép. tjszt.a kristályai; a li1.1i1or.ott 

eziistuitrát olda,t ké1nlésó1e szolgál (lásd ottan). 
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Chloroforlll. 

Ezen készitrnény Bzú.tnos el6n.yös t11lajdonna.l hir: 
a 1nelyek által ~ok vizsgálatnál jgen jól hasz
nálha.tónak bizonyul \tízzel netn ke\"Cl edik. vele 
összc1ázva hamar kiilön válik, vizes vag,y gyen
gén a.li kémhatásu oldatokból kii.lönfö1e a.n;ya.go

kat von ki l~s azok könn,yü fe1ü::nH:rését közvetíti. 
.4.. fentehh a készitn1énv tiszta~ág~1a. Yonatko· 

zólag támasztott követ.clé~ek mint ké111~zerre is 
1negfelelőek n1a1ad11ak. 

Sósav. (Chlorhydrogensav 1 

Főleg sok, vizbon oldlia.t.Jan anyag fololdiis:irn 
szolgai; ha ilyenkor, fiílrg a. kevmék fölrnolcgi
tése után, ehló1föjlődes <\11 be, ez superoxy<lok 
jelenlétének jele 

A sósav azon folyadékok n1Hgsavanyitására ·is 
használta.tik, 1nel,yeket kénkönegg(~l az ezen ké1n
szer últal l,;:icsaphat.ó fén1ek1c aka.runk xnegvi;i;s~ 

gálni: a n1itllíu cgyszers1nin<l niint a7. eztist~ ó1on1 

és higan.·yoxydul veg.)•iiletek csoportkémszcrc is 

szerepel, melyek :iltala lecsapatnak 
Ezenkivi.il a,1n1noniak fclisn1erését is közvet.iti, 

chlóran11noniurnból álló siirii köd képződésével és 

tömón,y álla.potban kéna.uti1non és kéná1;.;on elvú
lasztá.sára és n1egkült-in1hiiztetf:sere is Rzolgál, rni

vel az ehii általa feloldatik. a.z utóbbi nem 
~.\. tisztasi1gi követeléselíte nézve a;,, illctfJ 

g,yógyan,yagra„ ntalnuk 

27H 

Közömbös chró1nsavas kalium.. 

.-\. (~hrón1sa\':tS alkáliák t1 veg,yele1nzésnél bizo-
11) os fé1nck - kii]ünösen az (ilorn és czli:::t -

kirnutatásáia s.zolgúlnak, H1el.yekk1..~1 igen iellenl·· 
zcte!'!en szlnezett nsa.padé:kokat ad11ak :5 czenkiviil 
küliinfé]e szinitfí a1rya.gok kín1nt.atás1'.1a is. 

T~ze.n c;.:élokra elegendő egy Ji:észit1nén.) nek be

sorozása a k1~1n~zr?.rek kö%é: 111el.Y gy·nnánt a kij
zö1nhüs ~á1ga kálisó azétt érde1nli meg az olti(íbb

séget: n1(•.1t esak ez s nern eg·ys.r.crsn1ind a sa\a
nyn, vö1ü~ í:hr(11nsavas kaliu.111 használható. 111int 

índicator a t.itrin1e1:1ik11:-;. ehló1, illetőle;:;- eziist 
n1eghatá1ozásra~ 111f~lv c~sak köz01nhös 9ldatol;. 
han eszköz~Jlhető. 

Ezen használat.1 a n1a.gától í;I tetődüleg teljeseH 
ehlóttnentes .készitn1é11.y ~ziikR(~ge~~ mf~ly11ek t.ö· 
!nén.y vizPs, ](~ge1rysa\'\al n1cgeavnnyitott oldaia 
légen,ysn.\„as eziist hozzánd:is{tr·a ne zrrvarodjon 1neg 

IHivel 1-cl"jcsen ch1ó11ueHtes készit1néuy a ke-
1eskcdéshől ritkán szc1ezhct<\ sziikségesHek rnu
ta.ikozik a só tö1nény vizes oldatába ](~gen,yHa vaf' 
er.iist oldatot addig kevei ni! a rnig nn11ada11dó 
\i)r(j~ csa.paclék képződik ::; az c116l Jeszürlézett 
oldatot haszuálni n1int indica.tort H- chlo1. illető

leg ezüst 1neghatá1or.ús:.'i.ra 

Vaschlorid. 

Mint 
tá.sá1a szol<rúl 

" 

külünfélc szc1 ve::: sava„k kin1ut.a

(eezet-1 cser-, carbol-·. salieyl-
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benzoesav és hasonlók) (~8 alkaloidok: ug,yszinte 
a kénkönegviz 1negvizsgálásá1a is. 

Ezen czélrn 1 : 20 oldat föle! meg. 
~~ tisztasági p1 óbák a g,yligs·sz~r küuyv 1neg

felelő czikkénéJ '<annak felso1ol,·a 

Vasrudacskák. 

J~r.ek réz kin1utatásá1a különféle a-n,ya.g(Jkbnr1 
ol.yképen használtat-nak: hog.}" fén3rcs1 e suro]va 

az eczetsa.vval h:észiilt keYoiókbe helyeztetnek s 
töhb ó1án át benne hag,yatna.k. 

l-léz; jeleu l étéhen a. vasr ndaeskák r éz1 étegge l 
lesznek hevouva 

Eczetsav. 

Azon esetekben használtatik k<-iz(j111bl-isités és 
sa vanyitásr a, tnidőn a. ~za had ásványsavak za \'a
rólag hatn:tk, póldánl; horga.nJ' kiesapat.á.sáuú] 
kénköneg által, vag,y kaJinn111ak borkősav ::iltal 
vag,y megfo1 clitva 

Eczetsavas ólom. 

Hasonlóképen mint a vele késziilt ólompapi1, 
kénköneg és vizbcH oldható kénvegyiiletck ki~ 
inntatására szolg~1: kiil<.in1h(i:1.{} ás\'ányi és szer~ 
ves savakkal jc1lcmz{) tnlajdonságn esapadékot 
kCpez, a glycosidolrnt, gyantákat, fostfönyagolmt 
kicsapj<> stb. 

• 
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1 : 10 vizes oldat 1negt"elel a czélnak1 a ti:;;zta
sági kiv<:i.nahnakta uezve a gyóg;yszel kön:y' l1aso11 
czikké1e ut.alnuk 

Eczetsavas kalium .. 
Szén::a,vfls kHlin1nhó1 eczetsavyaJ. tnltcli1(~s aJtal 

állitandü elő és törnön,y ol<lathan f('jjcg a borkó
sav kin1utatásá1a szolgál 

Ferro- és ferricyankalium. 1Súr~a 
üs YÖJ. üs \"(:rlugsó) 

.A- fé1n~ókkal \'izhen ol<lha,t]a.n t't'llO, illetóleg 
fe11 i (~.) an fé1neket kópt 'znek. gyalo a u jel le1n;;;(i 
színnel, n1ini· a. gcszt.enyc hat na fe11ocyan1 éz. u 
sötét kCk ferroeyanvas és a Tu111hnll kék, n1ié1t 
is fúl0g 1l!z ós \·asox,)rdsók kén1szere gyanánt 
szolgálna.k. _Fe1 rie,yanknlintn vasoxyd oldatokban 
ne1n ad csa-pad(~kot 

I~zcn ké~zitn1éuyoket k1istá.lyokban kc1J lu:::-;z
lcthen ia1tani 

Fuchsin. 

l\éirisbog~ír f{:n}Ü kristúly:::zenlcí'i~-k. u1elyek vix
bcn (~.s :1lkoholban prnnpú.s piJ o~ B:t.i111u~l oldó<lna.k 

Festésre szolgál pl. a snblimat pastiJlálrnál 

l11digcar1nin. 

l~„ J.:.t.~J eskcdí~sl_ie11 l'Zen nciv a.Jatt. eJ6fo1dulú 
kók: rézfényii pasta.1 iuc1,y változó é5 tete1nes 
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rnennyiségi.i v1z (íó-U(J-Oi()) tnellett az indigkék 
kénsav 11atriu1n ''együletét ta1 taln1uzza 

.'\.z indi,gca11nin oldat ugy ~zinitő. 1nint é1<:>nyitő 
an,yagok úl ta.1 elsziutelenittetik és azok n1iníJle

ges 1n1~ghatá1ozásá1a szolgál Ezenkívül a fehé 
rit\í 1nész ta1 tahnáuak u:eghatározásánál indi
cato1 gyanánt szolg:il 

J~egnagyohb hasznát vesszük azonhan a
légenysav tit1imetritus ineghatá.rozá--.áná.li vi2-
VÍ7.sgálatok aka1 n1á va.1 

Jodkalium. 

Kcn1.én,yitií c~i1·iz1 chlo1ofOrn1 \'a.g,y s;::énkéneg 

cg.yi<leiü ie1en1{~te 1ncllett ehlór, légen:ycssa\· és 
iúclsav iueghatúrozásá1 a szolgál Nitt itek és 
jodatok meghatá1 ozá.sá1 a az illető foI:}·adék eléíbb 
higitott kénsav\·al n1egsavanyitandó t\ jodkaliu1n 

ólo1n és higl1nyvegyiilctekben különféle jeJle1n

zetesen szinezt·tt. csapadékoi lioz lét1 e és jód
f(:~1nekkcJ Gssr.eküttete:ilien n1int kaliu1n-higany, 
kaliu1n-bis1nut.hjodid stb kitiin<:l leCsapó szc1e a7. 
alkaloidoknak. 

Mészviz. 

:B...,őképen szénsav ki1nntatásá1a szolgál 1;:-; 1ncg
kiilii1nbüztett~sül hoikősav fs czitron1sav11ú]~ a 

n1ennyiben előhbi a- határozottan alkalikus kén1·· 
hatásig inészvizzel kevPl t oldatból n1Í\r a ki:izön„ 
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séges hiín1é1séknéL ut/1hbi ha~on ,·i~zon,yok köziitt. 
esa.k ffSzésnél válik ki 

Sóskasav. (Oxalsav 1 

:\lint a mészveg,yck specifikus kén1szcrc alkaJ. 
n1ar,tatik ha eg,yillejfilrg har,yn1n é~ strontiu1n 

veg,yck ninc:::;enck iclEn. 

Sóskasavas ammon. 

.F6képen a mésznek ;.:.;dn1iak va.g,y ~7.ahad 

eczetsavat tartalinazó o1datai1Jól kérnszer és le

csapó szer g,yaná.nt szolgál~ ha eg:yidejiileg 
Jnagnesiuni veg,yek \'annak jelen~ mely ntóhhial..: 
azon fol,yadékokból a kémszer hoz.záa.dása. ntá.n 

sc111 válnak ki 

Szénsavas ammonium. 

Ezcu ké::i7._itrne11y an11noniak és an1n1onsók .ie

lcnlét-éheu. t<,:h{tt a vcgyele1nz(~s s.ysten1atikns 
n1eneténéJ a meHz, bal'.)-'lln1 éB S.tIOntiUin C~Opol t 
kén1szeI(~ és n1cgkiilö111höztetű szet P a magne
siumt{J] 

Egyszers1nind a kl!narsennek kénantiinon es 
kénho1ganyi/>l és ezcnkiviil a <:hlorezüstnl~k 

bromeziistt(íl is: el\::-ilasztó szcrr. gyan{-u1t szol
gálhat 

Ezeu kt~n1szc1 oldata, 1 rész s/n1ak~ 3 1ész viz 

éR 1 iész an11noniakkal vcgyitése által kés?.iil 



i1H 

:tii 
l!i! 

.>\z anunoniak h(!zzúadáea a sa.\·anyu, széne.a
va~ l~S caa b:nninsa.vas an1n1onbó1 <illó ke1 csketlehni 

ú1n kijzö1nbüsitése czi~]jából szüksügcs. 

.:\ t.íszta:::ág1a 1H~z\"e n1c>gkiY:í..utatik. iiog:y a 
készitn1éuy he\ iiésnú] ru~TH.rlYány nClkiil elil!an
jon. oldata legen.ysa.\• é:-:. legenysa\·as eziistte) 
barna szint (a.11.:;:enes:-:a.\·a~ :-;úk) vagy fC'hé1 e;:;.apa

r}(:kot (c.lilo1 \·eg,viilctek.l ne a<ljou; az l?.f'.Zetsa\'\'a] 

nH~gsa\alJ,yitott ohlat s•:·n1 k/>nl;üneg (ue}H'.•z fl~n1ek) 
sern ]égenssa\a,~ ba1}a:n - (sulfatok) se1n :-:úska.

sa\'as a1nn1011 ú.ltal tinéf-Z>"Ok) meg ne za\"a.todjon. 

"ég1e hog,y a légi:'ny:;;;av\'a.l tu1telit.ett és a
yjzfiilddn szá1H7.ig elgiJziHteteti k~:-zíin1t;ny 1 

g1an1111 ja szi n t.elen~ de ne ha n1a \ ag.'Y \. <>1 öses 
(kátr~ii1,y-aljak) 1na.1 adékot. adjon 

Szénsavas natrium. 

Ez ~ok~zor 1njnt. lce;:;a.pósze1 és sn.van:yu olda

tok k(jzö1n hiisittisére szolgál: é~ a k1~tte(h".zén~a \a.s 
~úból izzitás ú1tal úllitandb (·l1J. niit'>1 t is a. 
gyúg.yszerk(inyv últa.l ezen s.:·n a elói1 t, tisztasági 
p1óbú.kat kell kiúllania 

Lakmusz oldat. 1Yi.i1i'is '· k0k lakrnusz
papii.) 

.A_ legjohli, kj:-:koczkáju. sötét kt;.k lakn1nszh('Jl 

rész aikohollaJ kez(']és ut.;i.n () 1 ész 111cleg le

párolt vizben Ú?.\n.ttatík és itatós iiapiion leszii-
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ietik A szihlct két részie osszta.tik Az egyik 
iészhez: e16sen higitott phosphorsa\:at adunk 
inindaddig. inig az oldat tiszta kék színe ibolyába 
meg,y át és vizze1 bőven higitott .részlete igen 
csekél,y sav hozzáadásá1a hag,yma \Örös 1 jgen 
csekély menn,yiségü a.lkali hozzáadására pedig, 
ismét kék szinü lesz. 

Ha ezen ibolya szín a tömény oldat egyik 
felében~ phospho1sav czélirán.JOS hozzáa<lásával, 
esetleg a 1násik n1eg nem savanyított rész kis 
meun.yiségének igénybe\·ételével létrejött~ akko1 
fehér sziirő papir szeletek itattatnak ''cle át, 
és e ~zú1az, a labo1ato1iu111gőzöktől ment helyi
ségben kiszá1itta.tnak 

Ezen szeletek képezik a kék lakmnszpapi1 t 
_A_ vö1·ös lakn1nszpapi1 előállítására először a 

inásodik iészhe;;; bo1 ''Ö1Ös szln clé5ál1táig phos
pho1savat adunk és ezen an.yaggRl lesznek a 
papirszeletek az előbb leüt módon telítve. 

11-T.indkét rész jól záró üvegekben ta1taudó 
Elta1tás1a csa.J;;: a kék lak1nnszpapil készitésé1e 
szolgáló olilat alkalmas, t;s pedig ugy, hog·y a 
nen1 egészen tele töltött palaczkocska pa1 afa.
Uugóva.l záratik el mel,y egy~ n1indkét végén 
nyí tott

1 
té1 dalak b;1.n 111eg hajlított üvegcső vccske

vel van ellátva A. leve.gő teljes elzá1ása mellet.t 
a lak1nusz oldat nen1sokála piszkos szi11iivé 
válik 
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N atriumhydroxyd. 
Eltekint,:e szúmos alkalrnazású.tó'l tnint lecsapó 

é8 elválas%tó szer. eze.11 kén18zer ú'.íleg az acidiM 
inctrikns oldat ('lőállit.ására szolgál, mi czél1Jól 
a kUvetk~z{í tisztasági próbákat kell kiállania: 

Higitot.t. borszeszben majdnem teljesei1 oldód
jék és higif.ott légenysavva] leöntve ceak kevé;;; 
gázbubo1ékot, fejlesi'Jzcn. a.zaz vala1neJ,y szénsa.vas 
::-óna.k épen csak n:yo.tnait taTt-ahna.zza 

Higittitt kénsavbani, lehütött oldatának ne~n sza
bad t~g,y hasonlóképen 1.ehtitött: tö1néu~y kénsav t~s 

,-:.!.sgálicz oldatból ál]ó knYerékkel fl:.1iilönt,e, a fo-
1,:adékok érintkezési (·ivén. ha.ina f'ZiHez6dést okozni. 
cf.égtn,ysavas és légeny~ssavas r:atriu1n hiánya :1 

J\ vizes, Jf:genysa.vva.l n1cgsa \'anyitott o1<lat1Jak 
nt~nl 8za.had légen,y:savas ba1,yum vagy légeny
sa.\'as czlistt<~l 1negzava1odni. {Sulfatok és cLlo1i
dok hiánya) 

1\ vize.s. fö]{)s chlor tunn1on iu1n1ual kf~\'Cl t oldat
na.k nen1 szabad még hosR.zahb úl1ás után scnL 
pelyhes kiválásokat k(~pezni (1~itnföld hiánya.) 

Petroleumaether. 

Ne lcgycu nagyobb fajsulya miut 0 Git> 1'8 
ncru sza.had a vele tnegnellvcsiteti itatós pnpiron 
se1n t-izagot 1 sc1n foltot hát1ahagyni 

f-\íleg 1nint oldó é:; 1ncgl.;U]önhiiztetG szer szol
,.,.úl rrvantúk. alkaloidok !!lycos.iJok és lUÚ.S SZCl"-o o„ , ~~ " 
vc~ vr.gyiileteknél 

28i 

Phenolph thalein. 

_Ezen készitmén.y, tckintett~~l igen nt-i..g3 é1Y.é
kenysógére, mcl_yl,yol szabadsa\Tak és k<Jt.ött alka
li~1.k i.de ne1n an1n1on) iránsában 1e:1gáL ·vétetett 
fe) a 1:én1szerek közé 

„~ 1:-1.k1nusz oldat é8 a 1ak1nnszpa.pi1 ugyan g,J101-

.san n1cg1uutatja-. hogy eg:Y ful,yadek bazikus 
Yagy savi ké1nhatásu-e, dn a közö1nbös ké1lll111t.ás 
he:-i.llta 1nég g_yakorlottak által sein ismerhető fel 
oh· desen lakmusz által, mint phénolphthaleimiel. 

' ... .\ la.kmn~z oldat szinezetét. közömbös ké1nha.tá:;: 

beálltá1a. ibolsa, 9ziuü1c vú1t.oztatja~ a- 1nidöri is az 
cg,„(~ni 1negfigycl(~snek b.izonyos ingadozást kel1 
in~gengcdni; a. plienolphtlia.lein a- fol:yadékoka.t 
nJelvekhex hozzúadatot.t, színteleniil hag,yja., H 

1ni,g' azok sa,·an,y1H-1..k, azon pillanatban azonbaJJ. 
n1idéín azok a szahad aljnaJ~ csak legesokél.yebh 
uyo111ait. is t..'l,rtahnazzák~ hirtelen biho1 \.'Öri:i8 
szinvá.ltozás áll be 

En1u~lf'ogva :t phenolphiha.l~in n1int indicat.01 
az acidi111()taikus és alka.li1netrikus vizsgá.latn:ii 
igen a já.111 ha tó. 

'"".ltt azonlian ezen indie-atornak 111ég egy u1ásik 
tnlajdonságárn kell figyelniink A phcnolphtlialein 
bihur szin(' sza.ha.d ~".s cgyszcrii r.zénsavas alka.liük 
á.ital idéztetik el61 ketteílszénsa.vaRok áltn.] azon
hau IHHD, r.chetséges lesz (~lHH~.lfogva. CZeH indi
calor segt~lyé\'Cl az acidimet1ikus p1 cl ha áltaJ egy 
ol.y o~datban lllC>ly f>g,yidP:iii1f''.~ :-:;zahn-<l és ~r.:~n·-
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savas alkalit tartalmaz, ezen alkatrészek meny
nyiségi viszon:yait meghatározni Az oldat titri
I ozásánál 1 endes hőn1ér sék mellett, a végr eac
tióig elhasznált sav megfelel az egész alkali 
tartalomnak, hozzáadva a szénsavas só menn:yi
ségének felét: ha az oldat most felfőzetik, ez a 
bicar bonatnak monocarbonattá bomlása fül3rtán 
ujból l)ibor vörös szinü lesz, és a most a. vég
reactio beálltáig 1nég szilkséges no1malsav meny
nyiség megfelel a tartalmazott szénsavvegy fe
lének. 

Az előszfü, a hideg, majd a fehnelegitett oldat 
titrirozásáuál, mindig a végreactio beálltáig sziik
ségris nor1nalsav n1ennyiség különbözete a szabad 
alkalinak felel meg, az oldat főzésétől még a 
k{)zömbösité::Úg szükséges normaJsav menn,yiség, 
kettővel szorozva, n1egfele] a szénsavas alkali 
tat talon1nak 

3 g1amm phenolphthaleín 100 g1a1nm higitott 
alkohollmn lesz feloldva. 

Phosphorsa vas na trium. 
.b~zen készit1nény oldata a vegyeleruzés rendes 

111eneténél az alkalikus fóldférnek kiinutatása és 
lecsapására és ha. baryn111-, strontiun1- és mész
vegyületek inár előbb szénsavas am111onia által 
az ammonsótartalmu folyadékból kiválasztattak, 
a ma.gnesin1n sponialis kimutatására. is szolgál 

A készitmény légenysavval megsavanyitott 
oldatának nem szabad sen1 1Pgenysavas baryum 
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(snlfatok) ~cin légen.ysa\'HS ezüst (ehlbTidok) scrr1 
ki.ineg' izzel ,·ag,}· ann11onia.kkal tnltt~ljt,:e kén
a.1111n..:J11in1nn1n.l (nehéz f€n1ck.i se1n pedig szén
sava2 a1nmoninnnn.al (1nösz) több váltu2ú~t-. n1i111-. 
n1egz a \'al(Hlá.st sze11 ve<l.JJi, 

Légenysav. 
}'fint ált.ahi.1H)8 é1enyit/)szer eze.nkiviil 1nint oldt'i

:szer fén1ek~ kiili)11ö~en ólonL ezüst és higany 
~:;:á.1n:}1a (··~ alkaloiilok kén12ze12iil 2.zolgúl. 

Légenysavas bai•yum. 
Rzen k\~:"zi11nóny oldata kiizün1bi;~ ké1nhatásu 

ol(latoL·h('1l a pho~pbo1~a.\'at, arsnnci; ésa1!-'ensa\:at. 
cliro1n~a\at. széu~.aYat. l1ú1sa\'"at., kénC"s i'.'s alkCncs
::;ava1 ~ó:o:aV\al n1Pgs;t\·an,yi1-ott oldatokhúl ko\·a." 
l'lno1sa\ at t'~s a kénsavar kicsapja. és az utóbli
JH~vezett sa\: kin1ut.aiú~ú1a iegg.yaJ:nabban ha!:ii

núlt.ntik c;1d.01 ba1 ynn1 ugyanazon sz.olgúlat.oi. 
tcs7.i. l1e <'.'i]<nn, ezüst. é.:-; higanyv{·g,yek i<~lenlétAlien 
lH'.!11 has;.;uálható n1it~1 t is a légenysa.\'as HÓnaJ.: 

el<.ÍB"\ adandó 
A'I egjeg.)' 7.(.'lHlS azonban, hog)' a ltgen,ysa.\'a:'ó 

ln11 y nJI1 :-ava~i.yu f(1!.va<l1··koklian ~okkal nehezehbe11 

oldúclik. ni int 'izliPn„ 1ui(~1 t is ezen ké1nsze1 álta.1 
sa.\':1.ll.)U ft1J.vadékokban okozott za.\:a1oa<'.l..s vagy 
c~apatlék kt~ni3a.\· \agy snlfi-1.tok; 1neiJc:k kirnu1.a

t.ús{ua f(ílu~lH"H hasznúlt.ct1ik~ -j(~1eH1etét ::-zinlt~Iheti: 

ha igen tö1nén,y oldata. basr.uáltatott fel 
jl;_I 
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Jly csalódás kikerülésére csak 1 : i\ ol<lat 
hasznúltassék --n1int ké1nsze1 

Ezen oldatnak légcn_ysavas eziiettei nen1 nza
had n1egza.varodni 

Légenysavas ezüst. 
Ezen an_yag rni11t ké1nszer

1 
igen so1{o]t1alu alknl-

' t . I<u···r,.o··nnhfr-:5 oldatoklian a phosi1hor-1nar.as 11,}'Cl ,,_ ,, 

F-avas a1Sen1~ssa\'a8. arsensavas é::: clnórnsa,·as • j ' . • 

sókkal igen jollc1nzetesen sziner.ett csapadókot 
ad. savan~ru oldatokban a chlór-, hro1u-, .iotl- és c_yan

veg~·eket'' lecs:J.pja, melyek azután további visel-· 

kedésiikkcl a1nn1oniak, szénsavas a.n1mon és légeny·
sav irán·yában -egynuístúl megkiili.iinböztet.hctők 

ll:sznek: borkősav. kiizö1nbös olclatokhan a kérn

szer T cl hevit'' (\ ~züst tiik1öt. ad, éppigy alc1e-
hydek és né1ncly alkaloidok i~. . 

I~~z cgyszer8n1ind a g:yógyszerkiinyv chlúr-~ ,iod
éS h101nköszít1nényeinek 1nennyileges \·egyclen1-

zé!3énél is alkahnazást nyer 
,:\z il.y \1Ízsgálatok1a használt ll~gcnysavas 

eziistt légen;ysa.v 1 légenyeasav és jdegen« fénit·issze

ki:ittctésekt6l ment legyen 
ITa 1 : 20 oldat sósa.vva1 kie3a.pa.t.iki 11en1 .sza

bad a. szii1lctnek vizfihdőn elgfíziHögtctvt·, ina-

1 adékoi. h:.:i..gy.ni; a. csapadéknak azonban a1nn10-

nia.kl1an könnyen (·~s te~ie:;en kell oldódnia 
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Légenyessavas kaliu111. 

Ez a vcg.~ (~]1;>n1zéE:= menetén a kobalt felis1ne-
11~~e és le\:<.iÍa:-zt{u,;ai n jód szabaddá tételéresóiból 

és 1nint kén1s:::z.t""'r a;.: antip:yrin l•;szére és n1ég
n1ús sze1 ves veg·.) üleisk1 e~ Jf!. nyer alkal1nazást 

Kéna1n111011i um. 

l:.:z !nint e:'!oport k1;n1sze1 használta.tik azon 

nehéz ttn1ek 1 é::;zöre. ruel_J„ekuek kónveg.:yiiletei 
alknlikus oldatokllan oldhatlanok; ezc'nkÍ\"lil áz 

~nany~ platina 1 ho1gan,y. nnti1non és ar~en kén~ 

,. c'gyületui 1 észé re el váln.2ztó: illot(í] eg oldósze1 iil 
SZ(!Ígá 1 

r:Ji'.íúllitú~;l n:.;ép(•n történik: hog,y a 1110.301.t 

kt11kii1H•g gáz-11ak :-;zabál,yozoi't ára ina. tun1noniakha 

'!:'zcttetík be lnindnc1dig, tnig a. {(Jlyadék kt:ll
sa\a::; n1ag11esin1n l10%záadúsá1a 111t~g neg,yedö1ai 

állúf:' ntán seru :-::avarodik n1rg {kivú1ó n1ag·ncsiun1 
hvdroxy<l úli.HI) 

~;\, kl~nkünegnck a1111noniúkba vezei(~Sc n.lk::d111á
\'ill e]iJbh ké1u1n1111011inn1, azután aunnoniu1n sulf. 

Jiyd1at keletkezik l·l(16.Y ('zen utóbbi i~na~t. leg

nag-yol1b részben cg.„yszC't ii kéna1nn1oniun11ná \'ál

t·Hzzék és egssze1sniind szabad a.111111011.in:k .i(·~len

ltd(~ a ké.1nsz·e1 lieu cJJ~c:1 ültessék. a kénk(!neggel 
tP!]tctl; an11n0Hio1) a dék H 1 (~SZ<' 111ég 2 r{·sz 

ainn1oniakktLl \·egyiite1i]{ 
.~z (':]einte :;:;1,iut.elen kt'.:szit1nény hosszabb itllás 

után a levegiJn~ sárga szinü lesz, tljbbszörös kéu-
1ll't:· 



an11nonln111 képzüdú.se fo1;yt;'u1. végiil isrnét. elhal 
v;_ili.yodik s;i;abad ké"n kivá1ú:-ia követli:eztéhe11 

Szénkéneg. 

Szabad iód éc> lno1n, illctlílcg Jegenye:-:sa\' kirnn
tatúsú-ia szo]gú.l és a g.}ttntúk és ha1zsn.rnok ~tb 

vir:sgá]at.ánál n_ycr igen P16n):ö::: alkahnazást 

Kén vas. 

1\. kt~-nk(ineg Pltí:-lllitús:'i.1 a szolg{~ló anyag 
]~lúú.llitásá1 a vasp1(;Ji .. hullatlf:kok ttSgel.-~f1J(~ll fe-

1it~rizt::á::;ig he\'ittetnr•k f' (~z:utcin kt~nda.ra.hok ke
ve1tc,t110l~ az olvadék fúlytonos keve1ése közhr:in 

l:nzz:'t. n1inJaddig~ niig a. l<.é11 a ''a..ssal i.übbé 1ien1 
c•leg_yiiL ha1it'n1 elg{)z(í]ög }1„z olvadék rnég egy 
id(~icr folv1\konva11 i:a1t:nHló. n.zután kjün1etik 

t:l •-' - •-' . 

I:.;;1,en rl:Já1ás által t'gyne1nii 1 :;zen1e.sés-]n istá1yos 
lu"szit1né11y állit.tntik el{)-

Ha <tz a.nyag gyPngén, <_:!-1ak \01 os izzásig lesz 
l1evitYe. akkoi <:ltíszö1 is sok \"as ina.rad össze
küti:.ctleniil s hü ez a1scni:a1tahnn, akküI az ig,y 
készifa~tt va-skónből_ arscnköuegg;el fcrtlíziitt hén
ki-i11cg f(':ilú1Jik, inPly k1~11könegviz és kénan1mo-
11in1n elííá1Jitá1':'n-~t nc1n alkalrnas; n1ásodszo1 nen1 
(deg(~ndéí fi;lhnvitt!.:qnél Ft ké5zitin(~ny· kí:tszereH
kénva~ai t:i.1 ta.1n1az, Jnc-ly k(izöns(>gc-~ Ji(í111(~re:ek

nl>.I higitott savakbn.u e::;ak nehezen ol<lódík l~~ az 
eg.)·-cn 1(\t e8 gází'(~_jlúdé;')t za v a1j a 
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f3nuélfogva kifogástalan kénYasból só vag_y 
kénsav hehatás<i1a 11e-n1 szabad a kénköneggf-tz 
1ne-lle.tt könenynck f(ljl6clnie, lne1,y utóbbi szinvas 
jelenlétére mutat és az előbb Ino11dotta.k sze1int 
alapos g,y anut enged ineg a1 senköneggeli fe1 ~ 
té:zésre 

Hogy ey; iráuyha.n bizonyossú.got n,ye1jiink
1 

a,já.nlatos: eg_y nem tulsá.gos nag~r készülékben 
kénsav segé]_yé,,c] a gázfejl{)dést ineginditani é:'i 
1niután a. ké8zli.lékből a lcvcg(í teljesen kiszo1 it
tatott a gázt eg_y; legnag_yohh résY.ében ka1ilng
ga1 telt s higannyal e1%<il't henge1ben felf\:gjnk: 
a kalilug a g:izt teljesen fel kell; hog_y magába 
SZÍ\ ja 

Tö!llény kénsav„ 

Künn;ych1Jcn illó sav~k szabaddá tételére szolg.í,,l: 
kiili.inösen a, légen )rsav és álta.}ában a lége11y 
élenyveg:yiiletein<~1{ ki1nutatásá1a, vég1c mint 

csoport kén1szc1 és egy élcn:yitű szer, mint pl 
a. elnomsav; légenysav stb„ scgél,yével: 1nint ktilö11-
leges kén1szc1 a1kaloiclokra 

Higitott kénsav. 

Fi5képen köncn,y és ké11küneg fr~jle:;;ztéRéI e 
szolgű.l és mint lecsapószer az ólo1n és alkalikus 
földfémek vegyei1e 1 továbbá chlor-, bro1n- és jód
sav kin1ntatásá1a az jJlctő fe1nYegyülctekheu: a 
légenysavrn. történő kémlésnél stb 



rrÖnll:ll.)' kéasa.vból VJZ Jiozzáadásá va ! 1: 10 

aránybau készittetik 

Kénsavas anilin . 

. Chloroforn1 kin1utatásá1a sxolgá.l 

Kénsavas calcium 1ielitett g''psoldal) 

.A. ba.riurn \'együieteknek a strontintn \·egyH

J et ekt őli n1egkii lün1 ]i(·jzt(!tésér ~. szolgál. 1n~l yck 

köziil nz első ezen kén1sze11t~l 1ögt(j11 határozott 

cs:a.pa.dékot ~l(L rnig a.z utóbbiak csak 1as~ankén1' 

és hosszabb idő n1ulva, (1koznak za\ ::i.1oclát3L toviihbá 
a sóska.sav kin1utatá:,:ú1a é:3- a bo1 k{isav 111cg
külö1nb()ztet.ésére a sz(ilőf.:a\1 i:lil, rnfdy utóbbi -

míg az első nen1 ~ a gypi::zoldatta1 c~apadékot. ad 

Kénsavas vas. 

A kénsav. kéksav és c:r<-tnvegyel.:1 e való h:én1-
lósnél haszná1ltat.ik ntlihhi czé!Ja 1neg cRr-kt~ly 

menn,yiségti · vasehlori~ hozzáadása szükséges 

Kénsavas inag;nesiun1. 

A ... kénam1non-iurn ' 1i;.-:sgá}a.tára M.7.olgál. va1jon 
az teljesen t1~litvc vau tJ kénköneggel vag,\' n1Cg 
szabad a1nn1onia.kot ÍR ta.1tahuaz: inely n1agnt)sia 

sókból a. 1na.gncsi:i.h,yd1oxyclot kie~apja. továhhá 
a phosphorsa\: <!s a,J sensav kítnuta.túsn ös n·.eg~ 

határozására, inelyek inindketten ezen ké1usze1 

által vizes: szahniak és a.1nmoniak taital1nu olda
taikból állandó (isEzet~telü kristályos kettí:ís 
vegrC'k alakjában választatnak le 

Kénköneg viz. 

Főképen n1int (~soport kén1szcl' alka1rnaztatik 
oly íérnek kin1uta.t.ásá.ia) nH~lyek kén összekötte-
tései f;a,·anyu fol·yadékokban oldhatla.nok · 

Tiszta kénköneggáznak lepárolt vizhc vezetése 
által készül. mely közönséges hiímérsék mellett 
h gáz1rnk körülbelűl il te1fogatát képes íclvenni 

\Taschlcnid hozz{tadásara béíséges kén kiválásnak 

kell tejsze1\i zava1o<lás alakj{1ban lét1ejönni 
Hosszabb állás után kén leválása mellett 

bomlik és ha jellemzetes szagát elveszti, többé 
nem használható 

A kés7-it1né11.y tisztaságár11 nézve a ké11 a1111no
ninl'n és kén,··a:;:.n:'i.l 1no1Hlotta1\:ra utalunk 

Felmangansavas kalium. 

... ~ cocaiu a.zonosRági ké:1nlése eszközlésé1 e szo1gú.l 
(:s az éle-nyitbetü anyagok n1cnnyileges Jncg
határozásánál kite1jedt alkabna;;;ást, nye1. 

Borszesz. 

./tz alisolut bo1tizesz a chininnm sulfu1 icnn1 ké1n

lé8énél (~s iniHt oJdószeJ ! a higitott hoiszeH<' 

pedig kiilönösen a lángkérnlésné1 haszuáltatik 



Borkősav. 

_Kalinn1 vcgyiiletek kln111tatúsá1a BY.ülgálhat a 

n1időn is fig_yele1nbe veendő. ho~y 111-ivel a vele 

kt~pz6dú :-;a.vau_yÍ1 kalinrnsó :2-J.O 1ész hideg \'izLen 
oldódik: a kl1n 1é~ nen1 igen érzéken_~' 

A kérnlés sikeráre felfi~tel g,yauáut. szolgáL 
ho,s-y ásván;yi sa.\"ak ne leg:yenek jeJen, a. ka.1iun1ra 
vizsgálandli oldatok lehetőleg töruényck legyenek„ 
a kémszer fö_lijs n1en11yiségbcn Jegyen jelen s ;-t 

kéinlés 1ende8 h1)1nE-rsék1H~l cszkih-:öltessék: g,:i:ra-, 
koribL felrázás„ <~~:H~tleg alkohol hozzáadása. t~s 
ho>srnbb állni hagyás mellett 

Horgany. 

l\fagvas ú.]lapotbau szi11itési czélok1u: lPginkúbb 
iJzonhau kU1H'.nygúz elfiú11itás&ra a Jiarsh~f'éJe 
késziilt'kben használta.tik 

Ezen ezél1 a a készit-mén,yn<~k iöktqetcscu a1sfn-
1nentesnek kell lennie, 

Ón. 

i\fint ll~g1:isit.ál.ib fnju Onfing:t(~S va.gy ólon1len1ez„ 
szini tési czé]ok1 a. használtatik. 

Titrirozott oldatok. 

Acidimetrikus oldat. 

s; 1 gra„1nr11 O:J-0 foa1n1u ?\a()JJ-t ta1taln1az .. : 
Ha absulnt s7.áraz Cs tiszta nat1iu1n h.·yd1oxyd 

ii.llana Iende!k:~z(~src. a.l~kú1· ·±0 g:r;).ntn1ot an1i.\ i 
11e.-:;till.ált vizzel kellene kt·\el'ui, 11og.r az 0ss;.:-
8nl,y ponto:-;an 1000 grannnot tegyen.: uJindcn 

grannn -10 (az aequival.:·n~) tni!:jg1a111n1 nat1iu1n 
!i)-dJ uxydot t.a.1U::„hnaz11a 

J)e n1iYe] a készitnH~11y 1 endBsen llén1i \'Í;.-:et is 

ta1ta.hnaz 1!s külö1nhe11 sem ahsolute veg,yiiszta 

nzé1i a.z a.eidi1uet1ikns oldatot k(izii11s8gt'Snn <"! 

kö\·ütl'i.ez(í rnúdon készítik 

íö granun legtisztább nat1iu1nlt,yd1ox:yd 1000 
g1au11n (1 lite1) kif(íz(jti: s ujból kiliiilt lepárolt 

vízl;(~n eg,yenletes fol_yadékká oldatik és ha az 

oldat nern .lenne 1.i8zl:.-t
1 

Hzii.1léztctik 

E2e11 oldatból ponto.sa11 J 0 gramm eg,y is1ne1 t 
sulyu platinc~e~zébc 1eriH~1etik B higitott kónsav 

Ü\"egpá!czáva}i f()].)"t:OilOS keYel fS IUüllett. 
addig lc2z hozzúaÜ\·fl,: n1ig a fol.yadék ha.táro· 

zottt111 .sa,,i ké1nhatúsu nc111 lesz.. hog,y 111indeIJ 
na.ti iu1nhyá1ox,yd bizto:'lan kéu:-;a\as i1ai1iun1nui 

váli'.ozzt~k át llog,y a k<':nl ]é:-l viz8gálat.ánúl 1ehc-

1Jf.leg ke\·c!-!et Y\~~zitsiink. VL~k'Jll,)'J'a ,·úg<.tt lakmusz 
papi1 szelet csak a1H1.) i1a nuíriandó lie végé\'el n 
fol:yadókha„ a inennyi ~~pen sziik:::ógi:s a icaetiu 
felismcréséi e 



Jf a a \ eg,yület hatú1 ozottan sa \anyu ké1n
l1atái:'u n,l~ko1 az Ü\„egpú.lcza.~ 1nely keverésre 
hasziHlltai.otl destíllá]t Yiz;;,ei ~""" platince.éfn:éhe 
gundosan leö1Jlit-:-iud6, ennek ta1 tahna. vizfürdf5n 
s;1,ú1azrtJ,, elpá1 ologta.tandó_, ezután <dG~zö1 enyhéu 
inajrl ha kifreesc~enésétől i.(jbh(; ta1tani uen1 kell: 

erősen he\·itendő~ kénsa\' felett klhtitcnd(í és is1nét 
n1eg1né1eud6 

A kiizzitott. e;,:(~SZ(~ta1 talo1n azon 

natriu1n 1ncnn;yis~gét képYisC'li~ rneÍy 
say Plüz.t~~(· után a- kiséTleth0z ht-18r.11á]t 

le\:[; natriu111ir\crdroxvdnak félel tnco-. 
1 ••• 0 

ki:ll~-8-VHA 

a, szabad 

oldti:t.ban 

1ía a. sui;ya. épen 710 n1illigra1n1n: akko1 a 
nat1·inn1liydroxyd ol{lat. 11011nalis vo1na (.:;; rögtön 
n1int ac.idirnet.1 ikus o]dat volna fl?lhasználha.tó. 1ne1t 
100 n1i]ligra1nn1 na.1riun1hyd1"0x,yd (10 apquiYalens) 
íf!O nJillig1an1n1 só~a.vya.l (_ha::onlóképen 1.0 aequi
•·alens) "710 rnillig1an1rn \'iz1nentes sót kepeznek 

Az adott. eiő]rá!:l szer·int a nat1iuJnlrrd1"0xyd 
(_!h1atnnk kissé tö1uén,yebbnek kell lennie. 111iut 
egy nnrn1al o]dnt és {~nnek inegfelel6leg az izzi
tá.sí n1a1adék is több le~r. 710 111illigrannnnúl 

.._.\_ vir.1nentes k(~n'iava.:- 11atrín1n tén.yleg talált 
suly:í,b(il a \'izsgálathoz íelha!;znált oldat natriu1n
hydrox\d tarta]n111 .. \~p ugy n1int a. no11nal ofdat 
el.úá.l] itús<'d10:.:: 2zükség·\:-3 \ ír.111eHnyis+'~g. könnyen 
ld~zá1nitható~ inint. azt a kiivctkrző példa ~neg
n1agya.I <Ízza: 

I~0lt~~\'e. hogy az ir.zl.iási ina1adék 750 n1illi-· 
grannn vizrnent.es kénsavas nat1in1not tenne ki~ 

ug,y ez a J.::;_-i\etkez(; ;:irán\ szciint 710: i50-
100: X = 12:2·;) 1nillig1anJin 11;:it.riun1hyd1ox.ydnak 
f'Clelnf.'- 1neg, nl(~i.y a ,. iz1'igú.1a.thoz fell1aszná1t 10 
g1annn oldatban -foglaltatik. 1\:;r. oldat ezen 10 
gran1n1ja. tehát 22 Ö: 1 OOO grr-unrnja :::200 n1illi
g1 a1n1n nat1iun1hr·drnx,yadal t(,;lJbt·l tarta!n1az 

:\Ii11deJJ ·±0 1niliigra.n1m nat1 in:nhycl1oxsd1n 
egy· l:.g'.\ grarn1u .. Cl!JH'.lft_ig\·:-1 2:2fJO rnilligran1nua 
üH i'.:J grr:1nn1 .., iz Yoh1a adandú :1og·,y a. kivúut 
aeidi1net1 ikns -oldat lét1ej0ij<jn, 

.AjáHla1os. az elkéH-zitett no1111al 1iat1on oidatoL 
;1 f1~nt lei1t eljárás ~zeriut. lH'lye~s(~g-ére n.ihól 

111e_g' iz:,;gú ln i 
.FI a k iYí~~-P-l'f;;épe11 a ua i l i n:rn h yd1·ox,yc1 nngyobli 

Yizta1ta-l:na niiatt a Íí:>.nti e1járáB szerint elú
idlitott izzitási n1a1adf>k ke,·et:chb \Olna Jniu1 
/10 iníllig1a1nn1. a]~k(Jt a nat1inn1hyd1ox:yd oldat 
a. szüi~_:.:,:.ges 1nenn\ iség ho;;;záadása állal tönH:

n,yebhé C5Ü1áln1idó és Pzen t.iJnH-ín;yebb oldat. az 
adutt eljá1ás ::lZPrint. norrna.l oldattá volna vAlt.oz

tatandó 

Alkalimetrikus oldat. 

(l gu.unl'n 001-~) g1 JI~S(),1 -r~t tartaJ1naz) 
Iligitott. h:t'~nsa•' 1.·1 : 10 1:311]y1ész) majdnc1n 

hasonló sul;yn1cn11.\.Í~égii ]('pi1rolt "'jzzel kevei· 
tef:.s(~k az egyenlete~ oldatból 10 g1an1m egy 
kehelybe ponto~a.11 lcn1érctik, t; nehán.)r CSC}JjJ 

phcuolphtha.1ein oldattal kcveIVC\ cg,y notma.1 



aoo 

nai1iun1 oldattal ii)ltött és iueg1né1t esepegtetö 
iiveg· t.arta.hna addig lesz hozz{uulva~ a mig bibor 
viros szi11czés 1·.'·p fi:.] ~.\. cscpegtclő üveg ujból 
1negn1e.:_etjk s a snl}külö111hség az acidiinetrikus 
folyadék a.zo11 in(n1:n,yisegét n1ntatja.. n1ely a 10 
gr arn111 k én~a ·y közöu1 biisi t('s.i:1 e 87.fi k:::éges volt, 

Efa ehhez az acidin1et.tikns olr.lai11a.k {~pen 10 
gi:a1nrnja. ar.iik:::;égeltctct.L \"Olna, u,q,y a kén~a.v rög· 
ti5n 1ninta..lkali1netrikns oldat lenne félbasználható. 

Legtöbbször azonban több rni11t. 10 g1a1n1n 

aci<li1ne.trikus oldat lesz szUks(:ge:•\ a végreactio 
heálh::~tig 

::Uivcl az acidimjt,rikn:~ és alkali1nct1 ikHs folyn
d1!kok eg-5n1á8na.1.:. tcdje~en inegfelclnck, azaz 
roindkel ii,:b{Jl egy(·n lú sul) nH~nn,yiségek: használ
tassana.k fel. 1g;y azon 1.·lznH~nnyiség~ rne1;y egy 
tul t(.iJnény alka]i1net.1ikus (k~nsav) oldat.hoz 
adando. hogy aF. a 11011nal adat ta1 taln1át n1cg

ka1ihas~a kii!111,r·1~11 ki lesz száinithatb F\~lté\"e, 

Log,y lO g1an11n ké.usavhox l<J;) g1 acidirnet1ikns 

olclnt vült a. vég1 eact.io bcúlltc'Lig ~ziiks('.gBs, ug.y 
10 gxanun kénsavhoz O·ö t~s 1000 gran1n1l1oz 
f>O g1anun \'izet kell n1Cg adui. 

]'.';.(11 le!J úsfj{íl 1;11/;-(:nt klirctlc:::-.ik a ltüfi;rnliüzfJ f'(·ilyu~ 

d(;/;ok .W((- rr.l:/IJ a//tal{ Üti f.af-iilrfl((fk f.'f:::;;:'J',flllifú . .:;a. a:z 

a.i.·idiJU(f.1·(1.-u:; /„ a-lkalún('frif,·u,-; ·riz~yúla.t rucgtételc 

11/.rin. /i,'zen ~zú 1íi"ifú,..; t:yys::c1 ii~·it/~e c:éljá.f;óf tz/l.-;2("1' ü 

a Iiz . .;;ydland(; flil,1,ta,1/(:J,·o!.·IH;l 10 grrnn1not fclha!'I./!{ilni 
1l{;i:rJ a.„-: a~·:id;o1r:tl'ilcu!) o{da.t u1.indtn r,1ra11nnja 

D.'f!f a.eljuh·11.le11~ a{/,arit ls az afl.·afilnet-rikus eyy 

i1ü1 

acyuú.alf'.n:-: sacat f"f:je:· ki núlti.1r; (011i11t~l:ban. lf!i/ a 

(clha~::.ilált. r1.f·idin1r,fiil.-11.::; oldat sul,1_1 n1tnJ1y1.':':=é;1e u 
1.i2.";1dfi (tfi.1/l('.I ou,11thahns ,·..:á111á1:1t! .'::01:..rnrdú Ull'f/.· 

" (1Z. c'J'1:dn11J;u; a2ol.~ frn talnuí{ foyja 1ulni .; például 

ha 10 .~11 aiJUi1 N zi·f;.;a1; kiizön1bö:;d.1'.:.:.érc ,'.) t1D 0 ~1ui.nu11 

a1·idúnetr{k11s (o!yadéi: /p{f roln.a t-:..:l~k:;,,(lf• :-i al.l.oi ;nirc:' 
az (.(·zt/_.;;cn:l1yrlr1d Cf.C!Jl!irah'u':ie UO, .S D:') )'..,fJO =~ /JJ :; 
ndll!p;ariiln ·,..,.-- :)·J:J 0 

0 o:zr:ff:!.ara!tydra{of tcntalrna.: 

10 :11a1ili11 i,álilu:1 hí( ly k(jzüuiJ,r;,;d/;;:re; Cl <Jf'0.·1iiii 

ull,a.Jhnt.trfl.n~ oldatot l:iuf11, ntiDtl a k1.d·i1u;ihy1f'iOJ"!/d 
ar~1p(.ha!t;;f~·t ·.íG :!. '?·(i1.)(;)6 ,"!- ~- 129 'iii1:1liyí'a111i11 

= -i :zyu ,, /.·rd·;hydí"a.fot taiiahnaz. 

Ila r1rft"ut1c1,t/ oi, ;uf! f(iyro i't ri:·,~yúlrnliló fol.~'fad1L

búl ·11cii1 11t)nfoso.n 10 ffiu.11t1;i, !i'."".f.J/(íi1 J1ul~· 81di/

·inr·nii1,r10.:/:1 Ifit fil/ia,:,:,nú!r11, u:;iy e:· 1t- .szd1;1itfÍs;uíi 

tc!.·;nhff!C t:ePHrl(! p/!dúnl · sri.~rn·;;ui: 2 .:·) .~// <tlf!o~i1. 1 

l".f y1·a1111n (11 idiú1r:lri!.-a::: ('o!,1J1{(l/J.y,f ~·::üí: <::/9tit rt 

1'.úz/jiid1iJ:;ilé~hr~:::) 11:/1/ r~.;;1 ff1ir1_! 11 -·ú!''ll" fl.(.''{Ni·1:ahu.~1 

)(j· 5: Dr J 1nitl;r,tt1.n1unJ1.1lk (clr.!11t ,11t;,11 u1el1,tef. a 

;!· ,j fi' flíil'IJI /o!yud1!k ta1trd111rt:; .. '1:0tdríbb111r1k 1 Oyi a 1//'11/ ja 

teh ít 
10)(.:').f 1 

2·5 

tari h.tfJZ 

.'.!OJ í l"fi i l i l:1 ;' (IJi/"iJ! 

A ,o.::,:/n;:,·arn.:; a 1 /. alúí l n1e~1/iaf<Í1 u.::ú;.·u. r(.;:; a lí: uli

!il('l; i!: 118 úldut .>:.(1,1i.~l1//(t/ 1 a :-:.;:;/,is1ft: ic(je.'> !tiii:·(;~,c 1··· 

/Jiz..to;; 1:/yl'i:ru l-io ( z/fjtN11Íl. /01, ú o!dat/Jan t."-z.l,i.i::.lr';ul<I 

.:\. no1111al olllatokbúl fi1:on:ahb ineghat:-íro1:á:c.ok 
czl:ljúhúl~ H $Ul,y1és.z lepá1olt \Íz hozzúadtlsa. últ.al 
tiz(•d 11011nal n1datok készithet.ök. 



Légeuysavas ezüst tized-normal 
oldata. 

11 g1an1ni = 001-i g:1a1n1n czlistuiirat ~4.g Nüs) 
17 gÍ an1 in oh-asztott légeny:-:<a Vüf.1 eziisihi_)z annyi 

lepúrolt víz adatik~ lingy a keverék sul,ya pon· 
t(l:::.an 1 OOO p-1an1n1ot tt'g,yen 

-~-7. egse1;lete:::.1 t:zükség esetén fU.t1ált oJdat 
.ilil ki:-!zÚ1 itott U \'(•ghen i a1 tan dö 

1·i centlg1an1n1 ti~zta. szú1az cJ!lo1natriun1, 
kütiilln•liil 10 g1arnu1 lepú1olt vi7.be11 feJoldYa 
és eliro1nsavas ka.linn1 oldattaJ k:inúrí s:ug;a szin 
fe11épteig veg.} it\ <.\ 111;11 ;·idandó 'i_i1 ös csapadi'~k 

heá]Jtájg 2·± gia111n1 1itii1ozott czii:-5i ohlatoi 
ig(~nyei jc11. 

Ezen p1óha ú:tal a 1a]ódi lt•g(·n.~:-a\US ezii:st 
ta.1 taloin lesz ellc11ő1izve s ezen vi.r.sgúlat" 111indig 
kielégitú e1edn1l;ny i", f(ig a(lni. ha tis?..ta) !:-=zá1·az, 

ol\asztott ll~gen,ysavas e.zlist Jett felhnszná.Jva ég 
az ol1L1i kellü gonddal 1.:l:szittf:tett 

Ezcu vizsgálathoz nen1 sxabat1 Jd_izlh1séges 
c·.hknnatrininnt \'P1111i, hanc1n a ke1 e~ke:Jp]eni1iell 
~al ge1nnn1e ní'.•v a~att előfo1 c1ulil \Íz ii:-iztn„ konyl1asú 
nagyobb krist.úl.r,áhól kell (:gy kifo_gú:;;tala.11 dara 
bot 1.:ihn::-it.ani. igen fi.110111 po11·ádi_irzsöini t~~f-:. 100"··nt 
j (_, l ii lltalad.ú héínH;l sé kuél ine.g.-:%{11itL-u1i 

-"\ ~zái az, ex:-3iccat.01 h::.i.n .. ,-iznienics ehlo1 ealcinn1 
\·ag,'l" t1jrr:t:?J)'kl>nsáv íélctt kltiiiiitt és eltett po1-
búl 11· centjg1 annn tnérc:ndú Je n fCntirt n1Udou 
ke1 esr.1 ül viP1Hli'í viz::-g:Uatho?.. 

1 

1 

1 

1 

;\OB 

.A. chJorna t1 intnnak ezen ntcün;y iség·e 2.-J:. g1 a1n1n
nál vaJa1uivcl l\C\CSC'bb (pontosan 23 D;-j gra.nnn) 
eziist oldatot igényel. a chlór teljes le\' álaszt<íi-:a 
czéljáhó] A csekél.Y (1. 2 millig1arn1n)-Pziist-nit.rat 
föliisleg a vö1 üs chrbrúsa\ as eziist kép?.ődését 

okozza: t-t n1i a \'égreactio biztosan nicgfig,yeihetú 
indicatora. gyanánt szolgál 

IIa az eziist oldat előírt vÍ%.::;gálatá11ál a \"t!g
J t•aetio fe11épé~éig 2.'J. g1an1n1nt'i.l ke,·esehb lett 
elhas;.:;nálva, akko1 az tulságosan ti:hnény~ ha 
2-J gla.1nn111ál többi akku1 igen higitott 

.:\.z els{í eiietben a tulságosau tiiu1ót1)„ cziisi 

(1li1a.tot vizzcl kell iöll1igit-:1ni, s a szükséges 1ne11y· 
nyisr~gli vizet a ki.ivetkezJ rnódou kell kiszú111itani: 

FöliAve, liogy a. végi t:actio fölléptéig 22·l"l graHini 
f-7.Ü~t ()lda.t. volt s:dikséges, akkoT ininden 22 5 gl.-I:l 

1 ü és t~,z oldat 100 g1an1n1já1a 

1 ,->)(100 ' ' l l ---- - = ti b g-ran1n1 \'iz 1ozzátéte r lesi'. SlÜl\-
:2~ 5 ' 

ségcs 
J.-\ nHÍ-8odik eset bcn az oldat egy daTabka ol·· 

va~ztott ezüs1.~11it:rat ht.izzáad;.i..sa últal tU1uén;ycllbt~ 
tcc1Hl(L er.után BH'g\'iz~g<11andó s n ft.•nt i1t in1'.H1ori 
helyreigazitandb 

(:i-ondo:-:. e] tartás rncllctt a titri1 ozott ezii~t 

o1dnt hoss_zu ideig vú1tozatlan ina1ad; az -U\'cg
nyak t:s tlngóna.k idő\·('.i litúllú fekete sziirke 
szinezetc· figyelcn1l)c 11e1n ,.t~tetik 



:-:o ~-

bj Eszközök 

1 keltlís Jégú.raui1nal ell_á.tott láinpa, Yagy 
a hü1 \ilágit(i gáz á1l 1e11delJ;:ezósre, ]3un:::en
fé_l e gclzlún1 Jl<'L 

1 kij~:ünst~ges kanéczo:3 lú 1n pa há1 on~ l<'t h ha.1: 
Yeg_yéli_-:111zC.si int>rle . .r;. 
doboz \-eg·_yeletnzé::;i snJyokkal 

l .Xien-1a1nt--Í1-·Lr· Ul oint,te1 

sziiiléz() ;ill\':-Í.n.~. 

~ú1garéz állvúuy (~t.:iti\") 

jlOl (•.zell :-Í.n d (i1 zsij_l ú cs~sze tij1 {íy E-·: ( 11ist:il1 nrn) 

,~ szü1lezu tiilesé1 1H:gy kiili.i1nl;ijzű Hag_y
-.:{1p:l1an 

1 k(~sxUh'·k h"ízüpoh{u.~ f~g_yP11ki11t li d:a·:i!iha]: 

l 0 1.;j~ kf 1}H'J,,, 

2 C~:~\-1.usH:lc-ft_;Je :!.:) f'.('!IL 11ag_yság-n hiii ctta 
1 , ,--ed e(•.1nrckre u:-;zt\a, 

2 11__,1 Cf'.111 1i<;.g_y:-:;_'i.ga pip( tt:l 111(/·('d ef~1nrekre 
o:-:zj \·a 

sziy<'J (pip1)t.t-a) 2:l f'.('.lll jr:lzé>'S(~L 

v n11:n; palaezk 100. :!00„ BOO. [100 /:~ 1000 e1n:J 
nag·,Ysúglia11, 

; ) flizú pa 1a1_•-zk 100 .. 200. :)00. fiOO l·s 1 OOO en1 :e 

uagy:•::i1g·h:111. 
;-) tnliu.-.:;1,ns l~S ;; 1-.nhn:"z ni:J1.;i1\i gi)1eh ~00 

nuo cn1·'; n:-igy~:igban. 

l-:ónilr,Í ti.J1\Úll_\- 2í- kt~lll('.8/j\l'l. 

'.10 klilii111biizú nag_yflúgn t_·11t-dh eg. 
! 0 ii\ egpÚ 1

.C7-<l. 

20 gramm üveggyaput, 
1 kiló összek(.it() cső. 

G tölcsl·1c>< cső, 

1 fecskendező üveg. 
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2 készülék porczellán csö~ze. 6 da.iabj:ival. 
8 i7.zitó-tégel-y po1eze1lánból fCtlővel kiilöin·· 

biiző nagyságba11 
izzító tégel.yta1 tó 
gázfe_jlcs7.tő készült\k~ 

Jfarsh„féle keszülék. 
lUOSÓÜvpggel~ 

a.rscu es pho~phor 

\'izRgálai.ra. a huzzá\:aló iiveg és a.g_yag
cs(i\'ckkeL 

1 "/ l 0 gran1n1os platin csészeeske és 2 gt a1nn1 

iilatin-drót.i 
vassodt on;y háló, 

1 :;;zélcs, 1 gömbölyli: 1 há1ornólii reszeléí. 
1 kCsziilék dug·tifurii, 6 darnhjitval, 

100 g1 amm vastagabb és vól\Jin;yabb kancHuk cső, 
2 cscpegtetií üveg, 

fo1Iasztó CbŐ~ 

f>O kiilönféle nag_yságu pa1a.fhdugó, 
1 konez íehé1 sziirtípa,pir 1 

l hőn1örG --- 15° egész -l- 1201)-ig. 

l " + 120° " + 300° ig 
1izenkivül Ü\ eg hajsz{des{ivek 1 uga.nyo8 g,yü1 lik·· 

kel. az ol\'a.dási puntok n1cghatározására. 

20 
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11egyjcgyzés 

Mivel a ki,inlő·készülékck netnc::oak g\ógyan)·agok 
vizsgálatára, hanPni kórisine n1cgállapilási c;:élokra is szt,J
gtl.lnak az

1

f~rt azcn katonai (',:;~:3z::/~;.tiit~!·i ini.é:ze!t-knél, mel)·<"k

nó'. katonai gyögy:->ze:·t;ir v;:.n az, e;: utóbbi li~tn1 kCs!-:1~~· 

ht'il tart:tndó kl'J:nlökészlilt;J;: ha:sni{dandó 
2 Az tbszes kéi:1s7.crck. «dt~nyck É's k<~sziil~kck: J.;iszfil

lit;isa a katonai .!:!:~·óg~ szer-igaz~aló~ág: uf.;;í.n tiirtCnik. mely· 
nck g-yóg~ szerr-akt:i: ából a hfrínyok fr;dezése, oly ntcin 
ininl a;-: a ~yógyszerek és ;~·ü;yt;ír üz!rl1 küszült'~ki:~krc l'l<; 
Yan it \'a lihlénik. 

;{ •\ kéinlüki'~szük,k0k jó karban tartása és n~ lh ántartása 
a Yelr ielsi'xrclt cs.1.?.'.lt°kó:h;"t;:ak1i:í1 a kól'hilz\ezd{ii~ fr·l
adata, a ka<.0:1ai g-;· 1'igy~l'<·rtú~ &kn:íl az utóbbiak elii]]<Ír<'.·i· 
nttk <~s elsi:J so han a kód1ázyezeti~k, ilJetöleg <i

0

llo1nf1s 
orvo~flinükfik n1ú.sodso1h:u1 az C[:'.f~sz;;(;g(iµ:yi föniik últ:ll 
szaks1.c1ült:_g. ~~:i;:d;iszn.t.·kezelési szc1nponlhól pedig a katontii 
területi pat·an(:sneikságok hadhizl11s~üga által <·llei:örzcndá 
A katonai fCyóg:yszPrrakt<irnúl (~zen júk;irb::i.n tart;is és 
ellcnDrz(•s (~zen raktár clólj:'tró,iftnak kütf:lússé.;.;e. ;; s;.:ak
szcrii {~:; gazd[iszatkezcl<:si felügyelete~ a ka:onai ~~·{)~~-·· -
szer·-igazg_aV• illetülc:--\ a katonai g)Ögy.szcr(szrt felilg)·clli
hízoltsága >'é;;zi 

i Mint vc:;yl,ienizó<-i rnl·rl1;g uj h(~szcizés eset(·JI rnindlH~I 
oidalon :)() grarnrn ho1dké>pessr'.·.~;ii r's 1 milii~ran:1~1 t~l/:("kcny

s1!7Li inórh!.!_! f();.~ ründszer_csittetni 
A \·cgyL•Jpm;-;ési ~ulyok dohozúnal: tar!alrna..:11i kl~ll: 

a) ;;.ul)okat 100 grar:unt(il 1 :11illi6Tan11nii~ a p:)Óf;yf;zer~ 

1 akt::ír /,) sulyokat ó(J grarnintúl 1 n:illi:_~rr-iu1n1ig a többi 
katonai t.;)Ó;_;)·s~ei· in:~zt,tE>l>nt':l (nag)ohh csapatkúrhü:1 akn;ili 

:30í 

I. Táblázat 

azon fClnfítt.ck részé1c szolgáló 1egnag.-yohh adagok 
felso1olása.~ n1elyckct az orvosua,k belső haszná
latra 1endelésnél ne1n szabacl i1t]épnie a nélkül 

1 
1 

hog,y felkiáltó jelet n<> tenne hozzá 

Acidun1 arseni(OS111n 

e carholicu1n 

A po1norphintun hydrochloricun1 

,'\qua A1nygt1alarunl c;.1nararu1n 

Ai·g(-·n!urn nitricu1ü 

Alropipuni sulfuricu1n 

Cldoralun1 h yd1rrturn_ .. _ 

C:oc;linu1n h):drocb:oricuin 

Cuprnni s:;Jl'uricuni qua erneticuni .. 

Extrac!urn Bt•l1adonnae. 

Hyosci;u-ni 

rt St:calis cornnti 

" 
f olia Digitnti:s"" 

llyJr;1rgyn1n1 hichloratu1n co1ro:üvu1n "" 

({ jodaturn fb.Yum 

(( oxyd:lltnn fla.\'UJH 

gran1!nokban 

00051002 
' 0 10 i 0 [)ti 

0 01 i 0 Qj 

150f500 

0 03 0·20 

0 001 o oo:ii 
:1 Oü :6 00 

0 10 1 ü 30 
Q·.}_() 

1 
0 O& jü 20 
0 10 10 50 
0 '[>0 1 1>0 

0 ori 1 o-1ri 
' 0 20 1 0 150 

0 Oll () 10 

0 05 0·20 

o o:J 0 1ó 

20* 
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'['• 
1 

i: 
,:i:i 
'•i 

31JS 

indoforn:iu1n 

Jnd u rn 

1 J\.r<:'oso!n1n 

J'Iorphi1it1ni hydro<'.".hloricu1n_. 

Opiinn 

Piloearpinu1n hydroC"h101 icum 

Pluiuhu;n ace~icuni 

Santoninun1 

Solutio arsüt;ieo.lis Fü\\ !t~rí 

Strychnin111n nitricu:r 

f'irtd.ura .Tot1i 

Opii ._ 

{( Sliophanlí 

Zincuin !'inlfuricu!l'1 qua cmi:-·ficu111 

-~·J_e,gna:.;y·;;i);) rid:ig/ 
--- -1 

egyes '. nap1 ( 

gramn1okhan / 

o·~o J (KJ 

o o~ 0 10 

0 lO 0 i'>O 

o o:i 0 12 

o· 1ö (l 50 
() 03 0 OG 
() lü 0 50 
0 10 o :m 
~l óO 2 00 
o· 007 o·o~ 

0 30 1 00 
1 ;)() ,, 00 

l (10 3 00 
o·so 

II. Táblázat 

a \ egyi gyógys.1,crké:::zitnH~ny1~knck 

\ 1'túlPges n1ennyisóg{~t 1 Unt(~t.i feL 
hiím•'r,ék mellett 100 rés7. lepiuol! 

nnnad. 

100 rész lepárolt v1z f(~lold 

Acetanilidurn 

Acidt!lll :n:-;cnico:-;ntn 

(( !Je11zuicun1 

b!iti(um 

cill'icurn 

pyn_igal1icu1n 

:-:alif:: iic1nii 

n tan:iicu1n 

tar'.ark tnn . -

Alunot'n 

Arnn10nto:11 ca1boni::111n 

tblonilu1n 

Anlipyrintun 

Apo1nol"phinu1n b)·drocbloricun1 

Aq_;entnn1 nihicnir1.-

Atropi11tlll! :;;ulfuri' n1n 

Chininulll sulfuricllln 

:l.7.0ll }HJ%ZÚ·· 

inel \ r enoc~ 
\'izben ol1l\' -~-

(! " 
~ 

0 2f> 

~) 'I 

fi (; 

1~[J 

40 
0 1; 

lOIJ 

12& 

100 

2 C10 

JOO (jli 

100 
() J:J 
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100 1ész lepá1olt YIZ felolil: 

ChloralurJJ h~dratu1:1.." 

Coc8.inurH h)·d1och1oricu111 

C11prun1 su!furicn1n 

Fe1·rnrn !acllrurn 

Ferrun1 ~ulfllricu1n 

Hydrargyrun1 hichk11corrosiY 

Kaliutn hromatn1n 

(( carhonlcu1n 

chlori<.~urn 

<( hypennang;u1icu1n 

(\ jodaLu1:n .. 

e natt·io-tai !aricu1n 

" nilricuni 

Ii1:tgnesiu1n sulfuricun1 

I\inrphinu:i1 hyrlrochlo:icurn 

~:drinrn horacicn1n 

(r tarhonicu1n crystallisat 

(( hydro· arhonicun1 

:-;alicy licu1n . 

Pilor;:irpinun1 h)·drochloricuni 

Pl1.11nhu111 rteclicu111 

::::antoninu1n 

Sl.r)·chninnHl 1iilricun1 

Zin.cnin ::-;ulruricurn .. 

I' és:-. t 

100 

100 

H5 

2 

üO 

(ifi 

100 

G 

.J: 

J 00 

8 ;) 

7 

!00 

Konmn elv ú 
-~·3 

() :l 

H11 

III, Táblázat 

a kü!i-iuhtizlí ,:.;íii ii~égü bou~zesz absolui alkohol
L::n i:;d1na 100 ié~z1Jc·11 ug:y ~n1y. 1nint té1fogat-

1ne-nn,yiség1e nézve. !lenclt~lejeíf sze1'Ínt 

F;1j;~~y ·-·- Az .. :~~-k(;h~i-·1··· - Fa·i·;'".'.I.'.'.~. T(~tf\•p-.il-· i 
suly- d ~·J_ .")() sz:iz;i.h"·k 1 

d lf:''.·-·· -----~úzr~~-~ka ----~·Ö()u ----~~o!~:.._ 
A f;1isuh l :) 0-n;il ''C•ll:Uko1.· ::\ faisulv 1~rflf:H-nál Yon.at-1 
t!1 t \.; at. ~1i_:Yanol1 an !:lin;f;, „ k111.l~l ,.a-ug~ anol yan Lün1l~r-i 

s~J;ü.\·izn,·::-.- 1 ~l:kl.i ,izre = 1 1 

i-~~~~...,..~~o~-+-~1-··-or-1u~~...,..~-o~j 
J ~ !l)O()U 

0 fl9Hli 1 O"H~l84i 1 
() \_);_1():-)0 2 O·!JDG9fJ 2 
o· J!_q:r1s H o· B!:lööb B 
() ~3928 f. .j 0·9H4:15 ·1 
0 H\:.1120 5 11 ~!92'('9 f> 
1) ~lKfJG{ iJ ü ~JH.l·í-7 " () 98813 ; (J HUOl!) 7 
0 ~}HH:.:ifi 8 ü DS8\l,„> 8 
0 9:-\,„);zs ;J () !l87i·i \J 
() n~:;~J-í 10 11· il86ö7 JO 
0 982G~\ 11 0 9Hü4:3 11 

ll ~lk13(i 12 0 \Jt;J;l2 12 
(! HHOJ2 1H 0 98~)~.i, rn 
(1 U i'S~)O 1 J () 9S2í8 1J 
0 \Jiiii!J 1;-} o· ns.t1.1: :);) 

o· :rtG·i~.l 1 () 0 H8011 1H 
() ~l7h:í() 

o· !Ji:íJO 
1; () fJ7H07 1; 

1~ 
I' 0 Hi808 18 

I; 
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1D~' sul\·- - , 1D Dbu sz;izali!k 
d ffiC·- szcí.zai(:ka · 0 t5·:)(;n ;llkollol 

Faj;:11; l A„ alk~~o:·i·.· ·~ F,;;„;'.1;_.1·. Téric;~~l-

A fai::;u\v Ji:iLn-{d i,·onatkoz- !' A faj~~-!~' 1fa'56L'-ná~~~~~at·· 
lat v3. a: _t•.lr·„<l!lül) an hü1né;- •. ·1. kozL;il\··.a -~g:y~nolyan .hö:néi 

;.:1.:.r;_n v1;:re =:- 1 -·: si::ku vizrc = 1 
' . 

0 ~J 72S~l 19 0 97708 lH 
0 9iHi/ 20 0' \J760f: 20 
(1 9'10.n~ 21 0 Hi507 21 
0 96916 22 Q· B'i·~ü6 22 
o· 8678\i 2:1 o·n;no& 2:3 
0 9i_i653 2-1· 0'97201 24· 
0 \JG51 i 25 u 9'709/ :Z5 
ü H6377 2G o· 969D1 2tl 
0 · !JG2!~~~ 27 o· ~JG8S:1 :r; 
0 ~JGOS5 2S o· H6772 2R 
0 !)ij!J:J2 2H 0 Hlili5S 2}J 

0 9[)775 ao () ~lt)f>4'1 30 
ü nr)n14 ;)j ü ~liJ,J2 I 31 
0 ~)5-1-1-9 •.><) 

ú~ 0 9()2\!8 ;32 
0 ~)527!J ;\;l ü !JH:l '72 :n 
0 H5J05 a+ 0 9f;()J-3 H·l 
0. 9·!-927 3[) 0 flöB10 :Ji) 

ü · H-í-74·á 3lJ 0-95773 36 
o· ~J4559 .~ ,,, 0 9tl6B2 31 
0 9436B 38 o·Hö-l87 38 

0 ~!·'t1iG ae 0 \Jf1:-{;_~g a~i 

0' ~1;~9.'\0 ·10 0 !lf>18f> 'i-0 
lJ fJ:"li80 41 0 9.J02H .f 1 

0 !J3i"1ík 42 

1 
0 !J.18\iS 4~ 

0 H3Bi2 ·H () D:í-70'7 4B 
0 ~J:~lö{ H l () U.f.7,:-36 41· 

1 , Fajsuh Az alk<.il1ol 
j jf}V, $Uly-

i d f~-c· szc'.ualéka 

1 

A f<tj;.,UJ1 J5L-nal \OIHtlkoz
tat\ a az "11gyanoli an homP~-

1 <ckü """' _ 1 

Íj 927-1-2 4G 

0 :i2a~:r; ·ÍÍ 

ll ~12:H1 4-8 
ll ~i~O!J2 -i-!J 
0 ~l 187':1 .~o 

() Hlfi~11 :) 1 
() r!JJ2!l ü:J 
0 ~Jl 20;) ö:) 
() !.lOHSO f).f. 

ü !lOíö.f .5.'J 
0 ~)()!)2 i ;)(_i 

0 902!lfj 57 
0 90071 ~18 

lJ 8t18í-1 ;)~) 

0'8B611 íiO 
0 ·B0:-180 öl 
0 8f-ll4·U (') ,_ 
() 88Hl i Ga 
0 88H8·~ {) í 

n KSU')O (i5 

() 8821() iiG 

() 8798J n; 
o· Sii-i(; (iti 

o· Hí50~) GB 
o· 872'72 ;o 

i: 
:i 

ili 

lf 

F;isuly 
15·;)Gr.· 

d j 5;5"if0 
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'f(>r:O;:::a!·· 
:3.Zá.zalúk 
alkohol 

A fajsuh· 1El'5G 0-·nál \'nnat~; 
kozt.:"itva ·ugvanolvan hlin1ér~; 

st"!kü-~,·íxre ~~ 1 

0 ~-'·i36:í 4.5 

ll H-i1S8 í{i 
() !_J.f.008 47 
0 9:1824 .;.s 
o· H:iGi:\G .J.~J 

() ~:13-:í:-i-5 50 
o· \.lH2~10 f)"j 

() !J~)Ü;)2 52 
() :·128~)0 5H 
0 92F}f) "" 0 ~12-1-:19 5f) 

lJ s222n ;")fi 

0 ~)201:) 57 
() !.l1 i~Hl r)8 

o·9t580 i)~~ 

0 H!B6S GO 
() Hl 1 <l-~· nt 
0 HOD07 {)2 

lJ ~JOG'78 í)H 

() llOí-l'i (; ' ., 
o· ~)0211 (j;J 

o· t\fJ~)iS üG 
() t-\974ü G'7 
(J t-(~'\1~19 fl8 

0 892f>!-i flü 

0 S\lülO 70 



Fajsuly 
150 suh-

' d 1- '' s;-úzait:kn 

Az alkühol 

i~------"' ---------------
! A LLjsu]\: 1ö0-:1<i.l \ onatkoi'.· 
i ta~ va az -UC:\ ano h an h61né1-

séklÍ ·vizre ·-= 1 

ü B:ORfi 'j 1 
(_)' 80iB'i /2 
(J HGG5i ii) 
() 8G318 '/4 
() SGOii 'iö 
() 8583() /(j 

0 85.)D:-) " 0 S~i:~.GO i8 
0 8510G iH 
() 8·í.SGO 80 
0 8-í·(ili 81 
0 8,Hki(J 8i 
() g,fllfi 8;{ 
0' 8:18(i:-) 8·'i 
O· 8:-)H.!2 8ö 
o· 83:-t':J7 8(i 

0 880!1:) 81 
0 828-.í-0 88 
0 K2fii7 8D 
u t\2:H.2 HO 
0 820-HJ Ut 
u·St7i1 H2 
(l 81..).~)~) 93 
1) Rl :216 94-
0 80U'll 9b 
o· so0.t2 H(i 

1 

r ··! 

' 
., 

F ajsu!y 
1:'l 5G'' 

ü 1:'r 5A0 

I érfo;ral
s&ázal(k 
alkohol 

A fa.jsnh 15' öG 0-nál vonat- i 
ko1 t3tYa ·ug·~· anol yan hün1~1 ··1 

::>eku Yizre -=-= l 1 

0 8SiG2 71 
ü 8f;;")J 1 '/2 
0 ti82üi ;:J 
0 88000 - ' 

" o· 8í'74ü i5 
() 81 ti f ;6 
() 87211 '/'/ 
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} {> I' / OCltrJ~-ll /t (t./ j ?i iii 
·' 

_ft~·r;utn laf'f.lcurrt __ _ 

(( pul-rerutuni __ _ 

« st,,:;11u;chloí r1-iiun cr,11-:,ta.fli::.at1un 

se:-:quichfor(t-!un1 :..;o/utu:ii/ 

-:,1.<l/uri·-·1nn cDnuuune 

{( }jlJ.i'UJd 

Flarcdo coJ-/i.t:is .Auranfii __ _ 

}
1
/(n i.'8 ()ha.-nunnllhu: vu1yari):) 

l"áliu J)i9itali,~· 

(( SPJiilf(( ---

fi~oszfo1 

Jrnszforsa\'. hlgi.tott 
}--.O\\~lcr-féle arsenoldat 
.F uchsin __ _ 
} ; 111:1.us Citri 

(( l1ntÍ/i(1 i 
llahi ]tlru:i 

(iallac 

G. 

(/a·ryari~l!i!'f !. a.tii rJd1n f::i __ _ 
(-iclrttiJui ttJ1lu1uli..:. r1a./lica r-1 ru..,,s1ca 
(;1' l1t:;i1 ,>;" 

() iyee1 in 

o;d:•I 

8G 
143., %8. 2fJö 

2:!3 
i81 
281. 

105. 21ii 

107 
10n. 207 

112 
112. ~G4-, 

113. 

:2'i 1 
26i 

tl5 
1 li\ 2iiG 
116. 2ü7 
lHi, 2Gí 

171 
25:, 

!(!\), 270 
:?.S 1 

11>< 2; J 

118~ ii"l 
119, ~71 

11\.1 
2::}k 
uo 

l20j ~71 
120. ~~n7 



Cil,1.1<x r ;,uon _ 

Goss11piu1n d1purulUíi! 
l+1ánáthéj __ _ 

" fözct 
(iubac,;;ok 
(}u baes-tint:tura. 
r;'1unnú ~11 a.cfae. 

(_j-11n1mig:yan~ús úlon1tapa~z 

(;un1.1nire-,;:;';1't •. bn1nouü1c10'/1. 

(T,yaput~ tlszt~iot t __ _ 

(;-y(iköuke f011ázat 
1~ gyökér __ _ 

(i-ypsz, égetett __ _ 
(}yiiszünke forrázat 

levelek 

H. 
Halenyv '· 
Hallt>r·f'élc sav:rnyu folyadék. 
B:án:ytató g,yi-iké1 

" 

H:inyíató 
. Hashajtó 

" 

" 

" 
po1 
cs6r e 

fo11ázut 
pOl 

la.bdaeso1: 

pül 

llcrhtt !Jclla.donilaC 
(\ ]{11081 ·1>nni 

Higany 

120„ 2()7 

121 
~Hí. 2ti7 

2;];} 

11n 
2líl. 210 
J 22, 267 

f.H) 
öH 

121 
2J.I 
188 

,i..t1, 21 t 
239 

1 'IH. 2ti7 

1H1 
J:J(I ~G8 

180, 2li\) 

:?.-,n 
i!(iH 
2,·,1 
:!;)'"j 

:!.f/ 
2~) 1 

1 :!.3 
124 
12:-) 

Hig::-n1.)'ehlor i1L 111a1tJ 

Higairychioriir, fídlr:ngités által n.yert 
szclid. 

Higan3r-ír 
IIiga.u,yjodi.i1·1 súi ga 
Higan5• kenőcs 
.Higa.nyox.rd: sá1g:-1 
Higan,ytapasz __ _ 
Ifit 11dh1c>:. 

Rnflinann-eseppek . 
II01 gany 

(( kercskedehni .. 
Ho1 ganyéleg 
11 (1r gtln;ygál iez 
Horganyhal\ag. ii:-;zta 
111,irlrurq,iJr u1il _ .. 

e< h!_hlorut.1u11 corro~ir1un 

(1 chlo1rÚuH1 rnitt) Huhl/1110.fh,;h 

11ar at nrn -__ 
1 lr,Hh rn :rl.'!i 11n1 jodat u.1n /lavtnn 

H 01:yr/(f.fun1 ,Jla.1'urn 
1-Isd1 o~zénsavas natl iu1n __ _ 

lblany 
1chthy1J1~oila 

Jlló··kenéíc:0; 
1 ndigcarrnin 
liif'us1nn ~Jlthc11r 

I . 

12n. 

p~ _, 

219, 
l2P, 

130, 
no, 

12f;, 

12G, 

p-
- i' 

1~9. 

1BO, 
1 fiO. 

;;;;1 

OJ.:JJ.l 

2G7 

2Gi 
2/0 
2(i'i 
21V 
2G8 
?G7 
2i 1 
27() 
2GH 
2-2D 
228 
2:! f 
222 
12ö 
26í 

:2ifi 
2(-ij 

2GK 
2(::1' 

l '-' ') 
.._),) 

1 ;; 1 

2-í-2 
281 
2.;;B 



0110.! 

lufit'>lf 1n C'Jannonrilhu, ___ 238 
e Diyitalis 2:39 
l'. rnr:<:(J.(./_(.(,(.}1,hrt.f' 2:~9 

<( J1u1;pcr·i 240 
e lthf·i 2-1:0 
(( ,S't·nn11,:: (Olnpö~ifa 21·1 
'' T"'ale; iruu1e ___ 2·i· 1 

lpecacuanha-po1, opinmtartalorn1na l ___ 1 '76 
Ii. egv0?.e1ii 219. 2·;0 

J. 
Jalapa gyanta 18\l, 269 

.Jeg 
:1 od 
.J odka.liun1 

(( -lJ' 

~l :"Jdoforrn __ _ 

. Jorlu(o1 T11htu1 

Jodoforn1-orga.nt.ju (gaze) 

~Torl1nn ··--
.,Jödvasszü1 p __ _ 
.Jo<l-tiuetu1a 
~Tot1 vizes oldata 

K. 
ftú1iton au'!ic11u1 sol11tun1 

~' ln rr111rtf-U.íl1 

181 
120, :?i1 
13H1 2G8 

1 ·~·4, 2f>k. 282 
9~·~ 

~~)' 

1;~;), :ZG8 

1 H2 :::ns 
2\)2 

132. ;Z()8 

:l J J. 210 
21() 
•)" ~ _._);J 

1 ;,iü 

136. 2Gb 
!''t~ 

------------------------------...<,-.o_ . 

Aaliu;'"t1 i:arbon1curn e; i.ulun1 

purun1 
<( (h/yricton 

I\'"aEu1n h,ytlrox_yJ __ _ 
J{aliu111 h.ifdtüo.1 ydat1~rn 

<( li.1~11(J'lilanyanicuút 
t< jodrd-Uíil __ _ 

(( nuf1·úJta1·taricunt. 

'' ~ul(utat2un pro ba.lneo --·· 
f\:a 1 n1usg,~- .~ik1~1 

KaliHzappan··Bzesz 
I{{unfor 

J.~ .. á.!nfo1u.s aether 

(( szappankenőcs 

l( ;1.ni fo1 szesz 
}~-át.1.án,y 

J\:e1né11yit6 
l{e1nén yi tő-c:sűr e· 

J(é11a.n11noniun1 -··
J(é.na.ntjmon fekett) 

(( na.r ancssziu ü 
l\(~nf•s Sto1 ax-ir __ _ 

Iié11kali.11n1 fiirdökhö;1, 
J\ énköncgviz __ _ 

]\:éu1ná i 
I\énpo1 
1\:t;nsa.v, töint'lny 

« higitott. 
nyers (angoJ) 

U1J:u 

1 Bi 
1:)8 

1't1,2()8 
1-1-2, 2G8 
1 ·i2l 2()f:: 
1'1:3. 268 
1 4-4. 2G8 
1-'J.H. 2őö 
1 ·1-'/. 2f>k 

118 
2:>i 

82. 2fi(; 

230 
2-13 

201, 210 
112. ~n.1, 2tin 

21· 

2\11 
20G 

203, 270 
220, 2'/(J 

14'/i 2GK 
2B:) 
11-í 
2i0 

40. i9H 
2!lH 



l'\_énsa.vas .:1.nilin _ 
(( .~trupjn 

« -szen1 víz __ _ 

" Chinin 

" " -oldat 
horgan,y~ közönséges 

« t,isztitott 
magnesia __ _ 
n1ész.

1 
égetett 

réz 
,·ns. nye1 s 

(( « tisztitott __ _ 
KénYas 

I\:cse1 ű-1nandnlavíz 
"I{cscl'ii-só 
Ketted-szénsa vas natr on ·-
Konyhasó 
I\ovasa\'as natrium 

Kreosot 
li'reosot.un1 
Kréta, fd1i•1 

],c!C ·i·acrinun1 
J „1kmusz-oldat 
l..rqfis causf icu.-::. 

" oldott 

L. 

(( infer nalis 

J;t:genyessa \'a~~ ka.liu1n --· 

o:t:::il 

29·í· 
íO. 2(;1; 

2Hl 
8·'i·, 20t.) 

25B 

2271 270 
... 15:t 268. 2H4-

H 1 271. 1 29 1~· 

~Ji) 207 
112, 2GL 27l 
113, 2G'i. 294 

292 
Hl, 26G 

153 
1()1) 

159, 271 
H\3 
272 

14'7, 2ti8 

14/' 2f1~ 
iH. 200 

ltfg: 211 
:!8± 
142 

08 
2\lt 

1.úg-enysav. n:ye1s 

(( töménv 
J.égenysa.,·aR baryun1 

)) hismuth. ba.siso:;. 

{( ezüst. ol v-asztott 
<e e( tized no1 mal 

TJégcn~ savas str vchnin 
.f)1gf.us __ _ 

Li11l'iucntnrn a.u11noniaturn 
(( r:hlr>lo(orn1·i 

<e o;.;a}H>naf.o-ca1nphoraf.tun 
(( ,':!.f.111 <t.-.~is __ _ 

l..1/1urJ1 ru;idu.~ lia1le?i 
(( ~4.iluuunii cau:-;tici 

l\ra!i-i ac::{i.::i 

(( (( a}' <>enico~i 
l~itha; .'J.l/r urn 

,,:,'lfaglstr,riurtl lJísn1uthi 
Jfa<pz.cr;ia. alba 

« U,')f(f ··--

;.\Ja9nc,~·hau crtrhonirurn 
Magnesiurn-élcg 

« -oxyd 
Jla'gnrsiu1n o.rydaftun 

M. 

(( f.!.ul/nricu1n ct y.~ta1li~af11rn. 
Málna 
i\fálnaször p. 

Hl: :!kO 
:?X~-t 

'"iG ~00 
G8, 20í:5. :290 

oldata :l02 
207. 2'/u 

24·2 
2'ti 

H9, 26~ 
1ö0, 2fö 

Zd 
1 Bfi 
19!J 
r;,-, 

ífi 
150 
lö:) 

150, 2ii8 
1 ;,;i 
1r)s 
153 

lö8, 2[)~ 
1 rn, 2;1 
212 270 



)Jandola. édes 
(( kcsc1fi __ _ 

:llandolatej 
:Jlanganfeléleg 
Jf(f.t?gctilirín hyjH'i'O:fydatu1i1 

)far hafi1gg,yú 

Af a.ró higa.11,J~·-ehJ01 id ko1 ongok 

" labdacsok 
jf ar(JJnész 

ll'1r·u,iu~ >:ubl1nu1fus (<h;u~/luo.; 

(< prnI1:i1;i!aius .flat:u" 

Jiiészi~le.g 

I\fésr,viz 
Jfézgás keverék 

{_( por 

:Jlézgaoldar __ _ 
)li1 rnysav 
Jf-i rlula. Chlora.N hydrati 

(( [!1l"11l?Jl08(J.. 

,l/(>r11h·i1an hydrochloi'icat11 
1'.ftu;,i/ago Gutn·rni Acacfr"e 
Jfnstárn1ag __ _ 
?llustárolaj, aetlim ikns. 
}fuRtárszesz 

N. 
N auályok 
X adrngulya-fü 

1< kivonat 

Olriai 

ö7 
i) í 

236 
1fli) 

155 
HJ5 
24-ö 
2<í{} 

K1,264 2'i1 

126 
130 

~1 ~ 2G-~. 2/'1 
na .. 2s2 

2'Í·-'Í· 

1 7 fi, 269 
~-~-5 

241· 
24·4 

liíii, 2G8 
2,15 
1!!6 

1 G'/, 2fl9 

12f>, 271 
123 

100, ~(j/ 

------------------------------------""'!-=· 

Na.1anc:;:héi 
f:í'.(i1 p 
tinctnra 

fHn f!CitUlll 

(fl!'ho;;icuu1 

rJdoi'aturn -· 

h !,fi lr or:((í' bunic111;1 

hp.dr(IO. l y(/r.dun1 

"!! i ii';tf ;'r u·n1 

~ilici1·-nn1 

(' (( :-:olulu1n 

Nat1íu1n hyd1üx,\·t1 
Nalronlúg __ _ 
.\.:'Hl 1 Ol1-\' i:di \·cg

_\111 I' (0/il ;, (! . 

()/FJ('/J/ 

" 

('ar~ao 

./r-nn i.-: ..1Lwlh 

Jfeilthue 1ii1u ,·if.rt' 

( J/ ii:r11-

Jtitin i 
.«·..,'i11011i:-: f!.('f/u1lUlil 

T€ rtfJi1dliiur1-e 

()lon1l'r.nko1 

( 'J l ou1c:ezet 
(Ho1néleg .. _ 

0. 

O:<ial 

95 
210 

21 !). :270 
160 

1::1;' 2()8 
liJ8. 2ü4 
15\l. 211 
160, 268 

2Ü·'Í-

lf52. 2G8 
103 
211 
2k(l 
264· 
272 
l S}R 

1 H-1. ·2ot' 
l (i4 .. 26B 
1 e;): 261:' 
J ();), 272 
lfj()t 2íí!J 

1Gí. 2üD 

JG8. 2G!J 

22 

lí~ 

17 ,J 
17ö 
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Ólmos 
(Jn 
()jiÍtlln 

Opium 

\'lZ 

<e tinctu1 a. 
Opodeldoc 
(Jva ga1linacco 

Ostya 
Oxalsa\· 

Összetett ólomtapasz 

ö. 

(e su hlin1at0Ida.t. 

J>anis. ol)laf-11:; -"·· 

Páf1 áuy·gyöke1 ... 
(( kjvonat 

P. 

l-)a:·dill(. Ilydral'qJJi'i hii:iil<11 uf.i ('(h ro...:ic-i 

J>e1 uba.!zsa1n 
Petrolenmaether 

(( henzin 
J?ezsg6por __ _ 

J:>ht·n-0lu1ít. _. 
Phenoiphthalcin 
l'hosphor ... 
J.Jh.o . .;;phor u~ 
ll};osphor8a.v 
Phosphorsavas natrjuJ.n 

Old'-1 

231 
2UG 

168. 2il!l 
1 GR. 2G~l 
211. 2;0 

~43 

171, 211 
1i1.~i2 

282 

90, 267 
2f)?'J 

1'71, 2'i:Z 
lí9 

tül' 2()7 

245 
71 

28(} 
i :1, 213(i 

250 
21 

~Sí 

1 ; l 

171 
3tl 

288 

1 

1 

_________ _,,L_ 

Phosphorsa vas ital 
f)i/oc({ l')Jiiliuu h ydr ú('h/ or icuii1 

Pilular: -'1/oi,~-; ro1n1Josifru 

<e I~1;d1'a-r9.lJri bic!tlo;-ati co11'ü.::;lc1: 

« 1-Iydtaryyri jodati jhtv-i 
(( pUlfJflllff'~---

(( 1·<,sinrf": Já./.ap1;a.e __ _ 
so/renfc"!o __ _ 

F'i': fi,1iüda. 
l)!u.udnun a(:cf icun1 

" " 1Jr1-úcun1 solufUJil 

« OJ.llt/td-Ui11 

Pokolkő 

1-'uh_:{s a.rrnphuru.~ 

" " 
(e IJouy:;·i 
(< r-·n1r'f.icl(.~ 

(( rJU'iilUf.OS/(R 

e( lpe,.:_ acua.nh11e opiaf.us 
(( f1111'ff({ll.,'l 

Py1ogallus· sav 

R. 
Jlmlix .·lltlwae 

<e (;alanti Ato1 -i 
<( }':;lici.oJ. 1n.(tr1:s 

{( (}enf.iana(: 

<' l1wca.c·uanliac 
{( (( 

Oldal 

219 
l 7 L 21i9 

248 
246 
21:7 
24/ 
2,i'i 
24·8 

172. 2t3.-f· 1 2HU 
112, 2G\J 
17-i, 269 

115 
HS, 2G6 

250 
250 
176 
251 

1.ifi, 2Hf! 
17ti, 2HD 

2öl 
HS, 2üf> 

177, 2M 
178 
179 
180 

180, 269 
2fl9 

22*' 
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Rad-i.r .Ja.htjHJ.e 

(( !1ir;1úrififir 
({ (( ·1i11r 1ul a.ii:.t. 

in 1urlv;:1 t ~ubt fii 
« Ilhci 

" (( iu _11ul1v~1e Klfhtili 
Balt91 __ _ 

(( ;Srt.r~rJ./J(li illae 

cc :3e11c,r;ru: 
(( 1'~alcria.;uu; 

1~.agtapasz 

Repülő zsir 
]{ézgúlicz 
f/e8illa /Jcn:..oi; ___ . 

(( .Jálapae 
.Rha.har bar a 

<( g_yökér por 

(( for1ázat 
li'ld:.·01n(,(, .Acoi ; 

" 
JLicinns 
R,udkén 

'F'ili1 ;_,_ üun·h· 

olaj 

8a.f:.('.}Ut/'!fJJI. 

8ar:r:ha11u11 .~alurui 

Sal a.nia-rus 
<( eulinaris __ _ 

<e 1S'eignet.ti 

s. 

181 
1H:-3 2GO 

1-84 
213\l 

18-J-, :2GU 
:d6D 

18(), :?GH 
1 Xí, ~f-;S) 

187. 26\l 
188 

fHl 
2í·2 

!)') 

7:) 

18il. '.!(-)~J 

18'~·. 2fHI 
2HH 
:!Hl 
:1 78 
liH 

1 fi'i. 2GH 
210, 21H 

H11, 2W 
1í2 
l 5:1 
15!1 
14G 

Sal('p __ _ 

Sa le.pfőzet 
SaJieyl~a.v 

;..:;alieyJ;;:a\as uat1on 

Santonin 
,i.,'an l u11í'.aun1. 

···:11po do1ne.~·ticu-; __ _ 
(\ /.-1{/iuuo; __ _ 

H uudir·i'll1rl!~ 

,~1f/'.$1_1pa.1 iflrt dt; }Íu11 lr.u rfs 

S{uga hi.t~a.11yjoilii1 jalida('.sok __ 

Se hé:::.zi :-se1,ye1n 
'-ir}nun urih· 

Su_alc 1·0111utu1n 

Scid l itz-pezsg;~ípo1 
SPignette-s6 
,"'l'cn-11_ n 'inr1f1/-,; 

(( Sf1·t;11/ut-ul/ii 

81'; 1,ffhni 

~OIJ('ga gyökét 
Senna-le\ el()k 

<( 1011 ázott.. {is~z\_~tet.t 

,...._'tr rhll !ftct.is. _ 

,')u!utio .11l-u11tin;.,,. (U·f'fici __ 

(( Apon1uij1hiili lu;droclt!oJ /ci 

" rtrsr 1ÚCfrl{s ]i(J1th'fi 

" (]h i 11-iu-i su!fi.o ir:i 
(( ('oraini li1;a'ror:h/o!' ici 
« (),i'f1 ll<:fi l-1iqu-i1 ilirt(' 

O!d'-'-1 

18d, 2GH 
~33 

?,U
1 

2n:-, 
1 f32, 2(iH 
lU2, 269 
HJ2, ;!(jg 

1n:_:;. 2i1 
1D3} 2öU 
rn~. ~M 

1K7 
:2 í-7 
~ti2 

\Hö 
1 ~)'/ 
2:)0 
14·{) 
19fi 
rn; 
19K 

187, ~~OH 

1 J G, 2Gí 
:2í1 
2tl2 

HJH, 270 

2ö1í· 
2ü4 



8oluti.o Jodi aqu.osíl. 

({ nu_·f'r_'uriaNs cori o.o.;/ru 

" 
(( <é .si111p/c(;_ 
<< Ji(N JJhiui hydror~hlori,·i __ _ 

Sósav: higitott __ _ 
« n;yers __ _ 
ti tö1néu)r __ _ 

Sósavas A1Jorno1 phin 
(1 (( oldat __ _ 

(;ocain 
(( <( oldat __ _ 
(( :Morphin __ _ 

" cc oldat 
<e l)ilocarpin __ _ 

Só!-ikas.av 
SóskasaYaS 1\tnnH)Jl r 

S1;ir·itu.s Actlu~ri.-: ··--
({ r.a1nphoi'alu~ 

" 
" 
" 

1Sa1jonis !.·alút i 
~i1u11;is 

l"úd COl/C(:nfra.tu-" 

(( << dilu.tu.;:; 
S'libiu·;n su(furafun1 au1 authwun1 

e( <l 1H°[/i' n·1n 

St:orax, fo]yékony 
Strophanthus tnagok 

« tinctura 
,l.)f.;·üh:ninnnl n-it;·icion 

HL 
30, 
~8. 

60. 

80, 

l ÖÖ, 

171, 

200, 
201, 

~01, 

:io:i, 

218, 
207, 

o:dal 

256 
255 
258 
2ii6 
256 
:J(-)5 

2G1 
278 
2(J() 

25:l 

2GG 
2<>4 
2()8 
2ö(l 
269 
2s;~ 

28il 
270 
2 iO 
2ö7 
257 
2'10 
203 
270 
20G 
208 
107 
2i0 
270 

Styi ax-kenéícs 
8t_t/1 a;1: liquidu.'!> 
Subii1na.t oldat, eg,ysze1 ii 

« -01gantin (gaze) 
Sulfonal 
Sulf'onahuii 
.S'u.lf út au; rdutn . Jnt huonii __ _ 

(( (if.ri1u1.1n 

(( " in JJU{ctre .-:ubtili 
Sytu111t.,,;; .'1uranfii corti~„;~--

" 
" 
' 

l~·r1 i jodati 

(/U'/fliliOS!l:o; 

1/ulii lda.r i 
x/rnp!e I 

Szap]Jan. hú„zi 
{( kali 
(( OJ \ OS! 

;-:lzú1 csa.g,yi.iké1 

<:( (',S,Y!'i%P.1 ii 

" (( Ö:'3Szctett 
Szt':kfíi, közön~egc.s 

Széki íí ,·irú.g-for r úzat 
Sr.énkéucg 
Szénsavas .~\.n11nonju1n 

cc kaliun1 11,yr1s 

u (( tiszta 

" n1ngnesiun1 

Oldal 

150. 268 
208 
256 
2G;1 

20U, 2iü 
209, 270 

208 
210, 2(),i 

2i0 
210 

211. 2i0 
24·2 

212, 2í0 
212, 2í0 

2Gf> 
t DB, 272 

191l, 26\l 
1~J;), 2f.i~J 

ISi, 2G9 
:?i)·'i· 
2B·í 

11.f), ~()'i 

2B8 
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