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: ) m értékeket tüntették fol

Az ( 1 - ~) m értékek meghatározása a C-skálán n1i11de11 esetbe11 számítással törté11t. Jiivel a
Gyógyszerkönyv az izotónia beállításához közömbös anyagként a nátriurnkloridot (kivéve az ezüstsóknál) jelöli ineg, a számításhoz szükséges 1n értéke az injekcióknál (9,0 mg/ml) és szemészeti
oldatoknál (9,7 cg/10 g) egyaránt ismert volt.
.A.z izotónia- és a hígítási 1101nog1an11nok között
két hasonlóság van. Az egyik az ellenkező irányú
skálabeosztás, a inásik pedig az, hog~y az izotó11ianomogrammoknál is megtaláljuk - legalábbis az
A- és C-tartón - a kettős skálázottságot (5 ábra)
Jr.nn_ek oka itt is az, 11ogy a két rész11omogran111111ak ugyanazon tartókon való ábrázolása jobb
helykihasználást tesz lehetővé anélkül, hogy a
szá1noló ábra használatában 11ehézség jelentkeznék

Jiülle1 A_
~-omographie für die t0chniscbc Praxis
(19.52 - Karlovitz László feljegyzései. -- 1. EHltyG1·uz T-Proszt Jáno8. Fizikai--kémiai praktikum 'ii (1955) 2. Pharm. Rung Ed \T I. 4üG (19,"ií).

Die Pharmacopoea Hung \T vcröffE-ntlicht zu1
Erleichte1 ung einiger Rechnungsaufgaben K on1og1 an1me„ Der \Terfasser gibt in seinem _:\._1tikel das Prinzip
der \Terfortigung <ler N-omog1am1nf; bekannt Als BEi··
spiel dient die Veri12-1tigung de1 :\"on1ogramme zur
l{orrektion des 'Iher1non1eters, SO"'i\ie zur HersteUung
von \TerdünnungE:n.

(Egészségügyi 111inisztériiwr Gyógyszei észeti és Jfilszerügyi Főigazgatóság Gyógyszerismertető 0"3tálya, Budapest, V Akadémia u 10)
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XVIII. SZÁZADBELI GYóGYSZERNEVEK FARMAKOLÓGIAI VONATKOZASU
DR HALMAI JA_','OS

)\. i·égn1últ gyógyszerésze is jelentős tudással
\.z utóbbi évtizedekben egyre gyakrnbban rnerendelkezett
e téren 1-i.:zt szeretnén1 bizonyítani
1ült fel az a kérdés, hogy Quo vadis Phannacia,
vagyis n1ilyen lesz a jövő gyógyszerészetének jele11- tanul111ányo1nn1al, n1elyet éppen azért készíarculata, n1erre ·veszi. az llányt és ennek ineg- tette111, hog:y ilyen n1ódon is igazoljan1 a gyógyfelelően milyen kiképzést kapjanak a jövő gyógy- szerész farmakológiai tudásának elengedhetetlen
szerészei. Ez a kérdés nel"ncsak nálu11k, hanem a szükségszerűségét
Forrásain1 voltak : a Pha1 niacopoea A usfJ iacoszomszédos népi den1okratikus országokban is felProvineialis
1774, 1175, 1778/79 és 1780 évi kimerült, sőt sokkal pregnánsabban jelentkezik a
adásai, továbbá az 1783, 1787 és 1794/95 évi
nyugati államokban.
A gyógyszerésznek gyógyszeiszakértőnek kell len:yo1natai ; a Taxa Pha111zaceutica Posoniens.is
lennie elsősor ba11, de nen1 kevésbé az orvos hasz- 1745-ből, végül a debreceni Déri }fúzeumban
nos segítőtársának. Ez utóbbi feladatát pedig levő A1 any egysza1 v·ú-hoz cünzett gyógyszertár
akkor tudja jól betölteni, ha a gyógyszerek alkal- laboratóriumi köny>ének 1772. áprilistól 1773
mazásának 111ódjával, de fők:é11t hatásával telje- augusztusig történt feljeg:yzései Ezekből állítotsen tisztában van Szán1ta.lan esetben veszik ta1n össze a következő listát n1ely olyan gyógyigénybe a gyógyszerész ez irányú tudását ina is, szer11evcket sorol fel, an1elyekben farn1akológiai
amidón újabb gyógyszeiekről vagy gyógyszer- vonatkozás van
l1elyettesítésről van szó l~ téren az 01,:osok is
A.ccfuni ai 01naticu111. aniisf-1pticu1n
szinte elvárják a gyógyszerész leg1nesszebb1nenő
cun1 - cardiac:um
_4-nti?noniuni diapho1 eticu11i
szaktudását és igénybe is veszik
4nt.Uu'.f:hcu.rn Poterii
T'ehát a jöYŐ g·yóg) szer ész r1en1zedéknek biolóanodyna
giai, f1111kcionálisanatón1iai és farn1akológiai alapos -LÍqiia
apoplectica =gutaütés 12-·Jlen "'i-aló ví7
tudást kell az életbe n1a.gá\-a.l vinnie_ ha hiYatása - asthniatica = fulladás ellen \-aló \·íz
- antiphthisica = aszú kórság ellen való víz
n1agaslatá11 kívá11 állni
\rajon a _ui_a, a tegnap és a iégn1últ g:yóg-yszerésze - antiscorbutica = seny'-·edt Jothadás ellen való \íz
- aperitú;a = er0kEt nyitó "'i'ÍZ
hogyan állt e téren ?
- arthritica = köszvén\.·VÍ7.
.A. n1a gyógysze1észétől i11á1 fükozott 1nérték- - ca11ninati-un regia =-· királ~·i, szelek ollc1i 'aló 'i~,
ben elvárják a. g:yóg~yszerhatástaniisn1eretek alapos - ca'l rninativa si1nplu1; = közönséges szelek ellen 'alo
víz
birtoklását A tegnap gyógyszerészétől még alig
carb·unuuli
,,-árta,k valan1it, csupá11 a laikus vásárló tételezte - cu1dialis f1 igida tc1npcrata ~ szi"'i eiősítő
fel gyóg:yító tudon1ányát, an1i egyes kézieladási
S:ZÍ\hÜsi1Ö \·ÍZ
cikkek árusításá> al ki is meiült A közelmúlt - e111lnyonu1n '--'--- n1agzat"'i,ÍZ
gyógyszerészétől féltették a hatástani ismeretek - dysento ica = \ é1 haB ellen "aló 'íz
- épilcptú.a = n~ a"'i a.1:; a törés ellE-n \aló \íz
közlését Illetékesek azt hitték, hogy minden -- ad g0no?rbnpnn1 = 1nag fol:-ás ellen \aló >ÍZ
gyóg:ysze1ész kln uzsló lesz, ha fa.1111akológiát ta11ul
- histetica ioetida = büdös n1éhan"'i a"'íz
Pedig ellenkezőleg tö1 tént és 'i' a11 n1a, sőt lesz - rwplniti'cr~. = "'iescfol"'iáS fllen \a,Íó "'iÍZ
- ophtalndca c,u1n >;a7Jo1u: =szappanos szem\ ÍZ
holna.p is
1
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Aqua pa-raly.seo8
_ phagedenica = ctetővíz
.- scabioS
_
·l ulneraria acida cuni aceto = savanyú sebvíz
Bal.samus antispasmodi'cus = görts balzsam
apoplecticus = gutaütés ellen való balzsam
_ /iypnoticus = álomhD_zó l;:ialzsam
hystericus = méh anya balzsam
11iagicus = babonázás ellen való balzsam
1n1Jgnam,italis = báto1ító balzsam
odontalgicu'3 = fogf8.jás elleni balzsan1
pn1alyticus = elesett tagokat erősítő balzsam
polych1estus = sok hasznú balzsam
pueioruni dent·ien#uni = gyermekek fogzását enyhítő balzsam
:;toniachalis = gyomorerősítő balzsan1
"1. ulnerariu8 = sebbalzsa1n
(~e„alu1n ad fonticulos = kutacsi viasztapasz
- pro cereolis ad dolores leniendos
- p10 cereolis digestivus
-- p1 o cereolis exsiccantibus
Ge1eoli si1nplice8 = egyszerű viasz .. szálak
G'1ocus J .f
. artis adst1"ingens
- _liatti.s aperitivus Stahlii
E'lecfu,a,1 iuni anodynuni
antidotale = méreg ellen való liktáriom
antiscorbuticum = vé1·nek senyvedt rothadása ellen
'-aló liktá1ion1
'
antifebrile = lázellenes nyelet
a!'oniaticurn stomxchicum = gyomorer·ősítő liktá1jon1
benedictum la1;a,tivum = áldott purgáló liktáriom
catharticuni - regium = királyi purgáló liktáriom
s: Confectio spagyrica = vesefájás ellen való liktá11om
contra ver1nes = giliszta ellenes nyelet
cont-J·a hydrophobiae
dlnti/ticiuni = fügdörgölő nyelet, fogtisztítás1a való
liktáriom
dysentericuni puryans = pu1gáló vérhas likta1iom
dysen!Eticu1n stypticu1n = szorító vérhaslilrtáriom
in/antuni = csecsemők n3,elete, álon1hozó liktáriom
hydrop1:cu/f}i = vízi kó1ság ellen való liktáriom
1cnitivurn taif}iGJ'indoruni- = haslágyító liktáriom
leni-tivuni e 8enna - apetien-s = gyengén hajtó nye-
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En'iulsi'.o laxatú;a
Essent-ia acovistica = hallásra való esszencia
- 'anw1 a, = keserű esszencia
anodina s laudan liquid. =fájdalmat en,yhítő
esszencia
aphrodisiaca = férfiúságot indító esszencia
caini·inativa = szeleket hajtó esszencia
pectoralis saccharata = hurut ellen való esszencia
stomachalis = gy omoI"esszencia
traumat1:ca = vérállitó esszencia
seu liquor visceralis = bels-ő részeket á1talható esz„
szencia
Explenientum ad dente:;
Extractuni amaricnns com,positum = t-öbbszerű kesernyés vonat
-- cholagogum =""' epét purgáló extiaktum
- emnienagoguni = holdszámot indító extraktum
fehrifugum = hideglelés ellen való vonat
hydragoguin = vizes nedvességet purgáló vonat
panchyrnagoguni = mindennemű nedvességet pur··
gáló extraktum
put gans drasticum
s. laudanum diureticum - hyfltericuni
Globuli carniinativi = szeleket hajtó golyóbis
I nfusu11i laxativum = hashajtó forrázat
Lap1'.'3 ca·rniola nephrüicu8 · - percaruni
- dúJinus ophthalrnicus = cuprum aluniinatuni
L·ig. vüwetal
Liquo1 anodynus mine1a.li"I (Hoffmanni) = Spir aethe·
ris sulf
aperitivus
apopleüticus balsaniicus = gutaütés ellen való spi·
ritusz
ophthalmicu'3 coer uleus = kék szemvíz
vis0etalis
Looch asthnia.ticuni ·= íulladozás e11en való tüdőliktá1io1n
_11 assa pilulaturn agr ega.tiva1 uni
a-ntipodagr icaI uni
- - arthiiticoru1n
(td gononhoean-1
JJ1el pecturale ""' hurut E-J1Jen való niéz
-'11eduJa e ervi = szar\. as csoni \.-elf·jf;
- vit-uli = borjú csonf\,f·leje
h-t
1lfercu1 -i'.u8 d1:apho1 eticu8 a.Zbus
re~to1ale = hu1ut ellen való 1iktárion1; mely-nJ-elet
JII01 suli ad a1-do1e1n 1Jent1 fouli =-: gyo111on~gé8 ellen való
pecto1 ale dulce scu asthrnaticuni
mo1sulák
pu1ificans = vé1tisztító likiário1n
laxativi = purgáló n'lo1sulák
purgans - hydragoguni - hydropi-cuni
vízkó1ság
tnagnanúnitatis --, bátorító n101-sulák
ellen való liktáriom
·-:- sto1nac/l-fou1n ::::== gyo1no1 er ősitő likt,árion1
purganteEJ = pu1gáló rnorsulák
l~JrrhiunJ. aper·dii:u1n Olauderi = haslágyító elixiriom
Oleu·m, lateru1n - late1it1urn - phdosopho1uni enipyantivene1eu1n = fJanzu ellen \-aló elixiriom
1 eu11ia,tic11'!n
rt8th1nat-ir:um1
(Wori8ti.cun1 =hallási a \ alo olaj
ftb-Jile _.lfy<n:"I = hideglelés E-:llen "\aló elixiliom
ca1·ni.inntit:u·1n = szP]E-;kct hajtó olaj
·1nenst1uale
holdszá1noi indít.ó elixüiun1
ad he1 nút'! :-::.= 1nogszakadús E-·llen \aló ola.i
p€:cto1a.le = 111elv1·e é8 hu1uL ellen való f-~lixi1io1n
T..01.111'icu1n =pestis ellf~n való olaj
pcst1:Zentirtlc = Pestis ellen való elixi1 iom
stornachafr = gyo111orolaj
-:-- "lfO'lnach. ternpetatumi = gyenge gyomor elixiiiom
J->anis la1ans = hasha.jt ó kétsze1 sült
1: 1117)la"lt1 uni aI01na,ticurn - sto1nachicuni = illatos tapasz
P?'.lular ag1tga.t11.,,ae
d1ágalátos g)omo1tapasz
antipoda_rp i1;ae --= kösz\ én\ f:lleni pilulák
rhjcn•n'.i:u1n rubnnn
Ycrcs 'édőtapa.sí'. (1-üzességol
arl-h1iticac =-= 8ziuaz fájdalom f~lleni pilulák
oltó tapasz)
febr·iles altunantes = hiclf-_~glclés ellen való pilulák
diupho1etici11n = izzasztó tapasz
- purgantes = hideglelc'.s ellen "\aló purgáló pilufEúrifugiun = hidf;gJelés ellt>n \-aló flast1-om
lák
ad font'iculns 1uhiurn = fontaruJlára való ve1·es
jot;tunt 00-11 obo1 anü s =- n1agzatot c1 ősítö pilulák
flast1on1
ad gono11 huuun ~'-' 111.a.f,ifolyás E-Jlelli pilulák
1schiaJfruin = tsipőc:sont fiijdaln1a ellen \.aló flasthyrll'opicae = \-Ízi kó1ság ellen való pilulák
rorn
hypor:ho1Mlriacae
·1nalacticurn = puhító flast1·on1
pestilentiales = Pestis tllen '-aló pilulák_
r1d 1na111illa8 = kernén:r dagadt testre \.aló f1ast10111
pur gantes d 1 a sticae
ad ruptu1as 8CU hernia"I = sér\.ellenE:S tapasz
'3pleneflcae e-- rászt oszlató pilulák (lép)
neiriuni = inakat erősítö tapasz
l.:>1epa:ra:ta lap'ts neph1iti-cus = p1·eparált \,esbkő
odon.talqicurn ~fogfájás ellen \aló tapasz
osteocollae = tsontfo11 aszto kő
'i€soliens- Sch1nucket/ =oszlató tapasz
priapus ccn:i = sza1vas tsek
Moniachicuni ord
cet/ = cethal tsck
8/-J u1nale = ge1}·\ a flastrom
tali frpo1 is = nJ'Úl boka tsont
ad vci 1ucas et cla·vos pede1n = tiks:zt::rn1e \aló flast- I>-ulpa ca.stúae pl'o r;lysteribus '-----' klistÉl)-nak való cassia
ro1n
liktá1io1n
l ( sicatotiurn .= hól) agszÍ\· ató flast1on1
Pul1Ji8 abso1úens
ad uJceia ant-iqua =:_:-; fEkélJelne való flastrom
- contra aho1hnn
idétlen szülés ellen való por
„
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anodynus (op·iatus) =fájdalmat enyhítő sok·
por
analepticus frigid-us - conipletus = szíverősítő por
pézsmával s ámb1ával
antispasniodicus
anticol-icus = hasrágás ellen való por
adsorbens infantuni = csecsemők felszívó pora
anthepilepticus J:Iarchionis = nehéz nyaval;ya ellenes por
arth1·iticu'3 = száraz fájdalmak ellen való por
ad calculuni = kő ellen való por
contra casu?n = aludt vért oszlató por
cephalicus albns - ruber = fejerösítő fehér - veres
.
por
dentifr icius albus, niger, ruber = fogakat tiSztító por
digestivus = oszlató por
ad dystochiani = nehéz szülés ellen való por
dysentericus = vérhas ellen való por
ad dysuriani = vizelet akadása ellen való por
equoruni = lovaknak való poI
epilepticuB = nyavalyatörés ellen való por
pro epithernate cord1'."J = szívre buiító por
- hepatis = májra buiító po1
feb·1 ilis = hideglelés ellen való por
ad. fluorern albu1n = asszonyok fejéI folyása ellen
való por
funia.Zis arthriticus = száraz fájdalmak ellen való
füst-ölő por
jurna.lis ad incantaciones = babonálás ellen való por
gingivalis = ínytisztító por
haly abatis = aszúkórság ellen való por
- - contra phthisirn = aszúkórság ellen való por
pu1·gans
ste1nutatorius viridis = zöld prüszköltető por
stoniachicus = gyomorerősítő por
strunialis (spongiae) = golyvapor, égetett szivacspor
te1nperans
ad tus.sún = hmutellenes por
digestivus, stoniachicus
pector alis, resolvens
depilativus
diaphor eticus albu-B
pleu1 iticus
ad tussi?n infantuni
ad palpitationis cordis
funialis carminativus
Radice1; quinque aperientes
Ra.sura c1 anii huniani
- cornu cervi
- dent·is elephantis
Rotu'lae aut tabulae contra vernies = geleszta ellen való
cukros rotulák vagy táblák.
Sa.l anuu·u.s
a11iaruin pur gans
co1n1nunis - jossilis - culinaris
digestivus - febrifugus Sylvii
febrile JJ1ynsichti = hideglelés ellen való só
niirabilis - inirabile Glauberi
- polychre.stus = sokhasznú só
Seniina quatuor calida
- - frigida = a négy hűsroagok
Species antifebrilis = hideglelés ellen való species
coníra apoplexiami = guttaütés ellen való species
aperitivi - ape1 ientes = ha.slágyitó species
aromat~:cae resolventes = illatos oszlató fűszer'ek
antiscorbut
aperitivuni
antisepticus
arna1·icantes
aperitiv. 1na.j. = nagyobb haslágyító species
cord-iales terrnpera.tae
- cornpletae
pro cucupha = sapkába való fejerösítő species
cephalicae resolventes pro fo1nentatione = sapkába
való fejerősítő species
diapho·l'et
disentericae
diagorac
carminat = szeleket oszlató sp·ecies
- enwllienles = lágyító species
Pulvis
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Spel ies ga1 gal'is1na = gargalizáló
pro gargan.sniate adstr-ingens = gaigarizálni '\aló
összehúzó fűszerek
- - eniolliente-s = torok'\íznek való lágyító fűsze·
rek
eniolliente"J pro fo1nentu = lágyító párlatnak_ valo
fűszerek

pectorales = hurut ellen "aló species
?_;-ulneraria = sebg,:yógyító species
pro decocto ahxipharniaco = izzasztó decoctumra
való species
antasthniat-ico = fulladás ellen való species
antifeb1 ili = hideglelés ellen való species
ant-icterico = sárgaság ellen való species
a.nti-podag1ico = köszvény ellen való species
-----anti·-scorbutico = skorbut-us ellen való species
- lactificantes = vidámító (por) species
Syrupus anticausodicus = szomjúságot oltó szirup
diasereos = purgáló szirup
- erneticus cuni vitro anti1noni-i
- quinque radieum aperientiuni
- 1·osatus solutivus (cum senna) =lágyító Iózsaszüup
- scle1·otyricus = skor butus ellen való szü up
Spiritus anodynus 11iiner
aperitivus Penoti
-· apoplecticus balsarnicus
- car1ninativus
cephalicug
- epilepticus puo1oru·1n = gyerekek nyavalyatör.és f-Jllen
való spüitusza
- matri'cal,is = méh anyának való spiritusz
- nienstrualilf = felolvasztó spüitusz
- urínae volatilis = vizeletspiritusz
Taleolae liquiritiae - catarrhales
Tartaruif emeticus
Tinctura anodyna = fájdalmakat enyhítő tinktúra
- ·- coniposita = essencia anodyna
antihypochondriaca.
antinephritica = vesefájás ellen való tinktúra
antiphthysica = asszúkórság ellen való tinktúra
aperitiva dulcificans
arthritica = szá1az fájdalom ellen való festvén:y
ap_eritiva
_,_~fartis adstrú1.gens - nervino--tonú a JJiwrtis = Spúitus aethereus ferratus
Tinctu1a pecto)'(zlis. Eliiúiuni asthniaticum = melly fest·
vény
pra.eser vativa dornestica, .suecica = védő festvény
stornachiu1, = Tinctu:1-a. aniar a
vis(eraz.is - bélf'estvón\
"
Tr ochisci ab.sor bentes
bechic-i a1b1: = hurut eUen való fejéI pogácsa
- cit1 íni, nig1 i
contra vennes "'-'- geleszta ellen való pogácsa
Gordonii = veséket erősítő pogácsa
ad oculo~
sublingvalts = pestis ellen \-aló pogácsa
'Vita.e = éltetó trochiscusok
Unguentunl· ad arnbusta. 1:gne = égésre való ír
- - pnlvere py1 eo = puskapor égésre való ír
anodyn-un'/,, =-: fájdalmat enyhítő h·
aroniat1'.cu1n = ncr vinum
ad atrophia'ln = el száradt tagokra \i aló ír
digestivnrn
de7Jilatún11n :=-_: kemén~· séget oszlató ir
despila.tiv
car11iinati1;u1n = szeleket hajtó ír
clys1naticu1n = klistélybe való ÍI
ad c1ines crescendo.s = hajnevelő í1
ad ha.eniorroides = súly ír
infrigidans Galen-i = hivesítő ír
ne'fvi-urn = idegír
rnendicor-u1n = koldusír
ad 11icnibra gel·u pe1·usta = hidegtől meg vött tagokra való ír
paralyt·icurn = elesett tagokra való ÍI
pectorale = melyre való ír
pleu'fiticuin.= olda1n:yilalás ellen való ÍI
pediculor-uni = tetűír
resunitivuni = elszáradás ellen \:aló ÍI
ad scabimn = rühesség ellen való ÍI
"J01nnifcnnn = álomhozó ír
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Un guentu.1n - spleneticurn, = lépre ~·aló ir
_ oontra verrnes = geleszta ellen való ír
ophthal1n icuni
- ad phtisiasú n
_ stoniachic urn ordina,riu m = gyomorra való ír
_ - p1etiosuni = diága gyomorra való ír
VitJ iolurn vo1nitivuni,

Depilativ um
Diaphor eticuni
Digestivu s =- oszlató
Diaser eos = purgáló
Diur eticurn
Diago1·ac
~4d dolo1es
Dysenteri ca = vérhas ellen való
.le fonti folsmoláshoz összehas onlításul közlöm, Ad dy8tochia1n = nehéz szülés ellen való
hogy a jelenleg é1vényben levő Hivatalo s Ár- Ad dysuriarn = vizelet akadása_ ellen való
szabályb an kb 960 gyógyszer szerepel, ezek közül Emmenag oguni = holdszám ot inditó
Ernolliens = lágyító
37 név tartalma z farmako lógiai vonatko zást, Emeticus
= hánytató
viszont a Fmmula e Normale s-ben szereplő 160 Epileptica = nyavalya törés ellen
gyógysz er-készít mény között már 67-ben találunk Pro epitheniat e cordis = szívre burító
- - heparis = májra bmító
hatástan i utalást.
Equo1um = lovaknak való
A következő listában azokat a neveket közlöm, Exsiccans
amelyek fa1mako lógiai vonatko zásúak a fenti Febrilis, febrifugun i = hideglelés ellen való
listából Igy tehát a gyógyszerész feltétlen ül is- Ad fluo1ern alburn =asszony ok fBjér fölyása ellen való
Ad fonticulos = kutacsi, fontanell ára való
merte azokat és rajtuk keresztü l a gyógysz er hatá- Pro
fornento = párlatnak
sát, illetőleg alkalmaz ásuk módját. Csak azoknak Foetum oorroborans = magzatot erősítő
a latin nevekne k közlöm a magyar jelentésé t, Funialis = füstölő
amelyek nek magyar megnevezése a források ból Gar garisnia, pro gar ga1·ismate = gaigarizá ló
Gelu per u.sta = hidegtől meg vött
kitűnik
Gingivali s = íntisztító
Ad gonorrhoe am = mag folyás ellen való
~4.bsorbens
Haly abatis = asszúkóTs ág ellen való
Contra abo1turn = idétlen szülés ellen való
Ad heniorrho ides = sülyre való
Acovistica = hallásra való
Ad hernias ="" megszaka dás ellen való
Adio1ben s = felszívó
Hysterica = méh anyának való
Ad.stringe ns
Hypnotic us = álomhozó
Anodinus = szülőfájdalom nélküli, fájdalma t enyhítő
Hydrofobi ae
A ntisepticu s
Hydropicu rn = vizikórsá g ellen való
Antiphthi sica = asszúkórs ág elleni
Hydragog um = vizes nedvessé get purgáló
Antú;corb utica = senyvedt rothadás elleni, vérnek senyHypochon driacae
vedt rothadása elleni
Infantuni = csecsemőknek ,. aló
Antispasn ibdicus = görts elleni
Inf1'igida ns = hívesítő
A ntidotale = méreg ellen való
I.schiadic uni = tsípő tsont f!ijdalma ellen való
Antifeb1·il e = lázellenes , hideglelés ellen
Lact-ifican tes = vidámító
Antipodag rica = köszvény ellen
Lateritium
A nticolicu.s = hasrágás ellen
Laxans, laxativun i = hashajtó
Antiepile pticus = nehéz nyavalya ellenes
Lenitivun i = haslágyít ó, gyengén hajtó
Antioauso dious = szomjúsá got oltó
J.liagicus = babonázá s ellen való
Antihipoc hond1iaca
J{agnanii tatis, _,,_71,1agnanimitatis = bátorító
A ntinephrit ica
J.lialacticum = puhító
.4-ntipoda gricus
Ad niamillas = tsetsre való
A ntiscor buticus
.AIatricalis = n"léh anyának való
A nthast11iaticus
Ad nienibra = tagokra való
Antihectic u1n
..._Vlenst-ruale = hold számot indító, felolvaszt ó
Agregativ aru1n
1../ephritica == vesefolyá s ellen való
A.naleptic us = szíverősítő
Nervinu1n =inakat e1ősltő, idegre való
Ad arnbusta igne = égésre való
Jl ervino·-tonic,a
Apoplectic u'3 = gutaütés elleni
Ad oculo8 = szemre való
.4-peritiva = ereket nyitó, haslágyít 6
Odontalgi ous = fogfájás ellen
Aph1 odisiaca = fé1Jiúság ot inditó
Ophtal1n·icus = szemre való
Ad ardo1 em vent1·iouli = gyomorég és ellen
Osteocolla = tsont forrasztó
Alexiphar1 7iaca = izzasztó
Ad palpitationiEJ
Asthrnatic u.s = fulladás elleni
I'anchyn-i agoguni = mindennemű nedvessé get purgáló
Arth1itica = köszvény elleni, száraz fájdalom ellen
Paralytic us = el esett tagokat erősítő
4d atrophian i = elsL"áradt tagokra való
Paralyseo s
-4-nt'lvenereum = franzu ellen való
Pectorale = hurut ellen való
Beohious = hurút_ ellen való
l)e-stilentiale = pestis ellen való
Ad calculuni = kő ellen való
Pediculo1 u1n = tetű ellen való
Carniola
Phageden ioa = etető
Catha1tiou1n = purgáló
Pleu1 iticu.s = oldal nyilalás elleni
G1atat1 hali"s
Ad phtisiasin i
Cardiaou11i
Polychr estus = sok hasznú
Carminat iva = szelek ellen való
P1 ae'3ervativa = védő
Carbuncu li
Prophylac ticurn
Oontra casurn = aludt vért oszlató
Puer orum = gyerekek nek való
Oholagog uni ~ epét purgáló
Purifioan s = vértisztít ó
Olysniatic urn, pro clysteribu s = klistélybe való
Purgans
Cephalicu..s = fejerősítő
Resolvens = oszlató
Oordiali:s = szíverősítő
Resunitiv uni = el száradás ellen
Ad c1·ine-s crescendo s = hajnövelő
Ad scabie1n, sca.bios = rühesség ellen való
Pi·o C"ll(Yupha = sapkába v~ló fejerősítő
Scleroti1-ieus = scorbutus ellen való
D€fen&-i-uurn = v ódő
Somnifer-u-ni = álomhozó
Dentiens = fügzó
Spleneticu B = lépre való, rázt oszlató
Dentiflic,i urn = fogdörgölő, fogtisztít ásra való
Sto1nachalis, stomachic urn = gyomorerősítő
0
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Stru.niale = gel,:. vára való, .goly" ára "aló
Ster nutor ius = prüszköltető
Sypticurn
Sublingvalis = (pestis ellen "\aló)
Te?nperans
Ad t-u.8si-rn = hrnut ellenes
Ad idce·ra = fekél\ ekre való
[J--1 hi.a = vizellet „.
r e~•>icatoriuni = hól;\ agszívató
Cont1·a ve1·n.ies = giliszta ellenes, geleszta ellenes
r··isceJ'aiis = bélnek való, belső részeket áltatható
Vitae = éltető
T·aniitivurn = hán:ytató
T ·ulne'laria = sebre való, sebgJ ógyHó

A következőkben néhány olyan szót smolok fol,
amelyek az akkmi gyógyszerész terrnészettudo111ányi, biológiai n1iíveltségéhez hozzátartoztak :
Alci6', anquilla, ap1 us, ardea, axungia
Blatta, bos, bufo
(Jaballus, canis, canleJ ,- caput, capo, caro, cffrpio, catus,
cephalus, cervus, cetus, chela, cobra, co1allia, cm,
C0'1lius, c1:conia, cra,niu1n, C'1inis, lUnicuius
Dens, d1aco
Elefas, e1nb1yo, eq1J,us, erinaceus
l~el, jfr1ncnturn, foetiun, fonticuius
Gingiva
Hepa1, hfrundo, kyppopotanius, hircú:, lzonio
Infans
Late1us, lapis, lepus, ling1,1,a, l1fcius, lu1nbr1:cus
"ill aniilla, niandibula, niedulla, rnenibritmi
J.Y eJ vus, nephrus
Ocu.Zus, os, osteus
I'alpitatio, pectus, pediculus, pes, perca, pila, p-1:scu1,
pleu1a, priapu,s, puer
l-ta1ia, 1anula, 1·hinoce1u:;, 1uptu1a
Sang1ús, sr_}e1osi1s, ~·c1'pens, sebunt, sep~a, gpina, spernia,
"lpongia, spunia, soninus, stoniachus
I'alus, tauru<:, taxus
J entriculus, 1Jer11u<:, vipe1a, virgo, viscera, v1'.tulu."I, 1;ulnus, 1-:ulpo

A fonásművekben található
g,yógysze11ől szeretnék inég
tenni lSzek a következők :

néhány érdekesebb
iöviden en1lítést

.4-qua ln1nb1 icoruni to rc<:tr·is· coctu1n
- Reg·inae liungr.11iae = 8púitus 1oc;1na1ini
-~ ·i:-ungia, lunnhús canis - lepo1is - se·IJH.ntis
u1 s·i ta~;·i. 11·ipe1 a1 urn
Bllladonnac foliu1n -----' Solan1, f1;,n:o8i foliuni
l?ufo c1.sú:catu.s
(.'e1 uil-1: -súnplú:es = egy8.<,er-/í via'3zszrí.lak:
Electua1·ú1.rn d-iates.se1on 8lU 'l'he1iaca
- diasr:o·1 dion
/i, !plernlntu111 ad rlcntes
}'€nnentu111. panis =----= t-észta. élf-·sztó
Fol·iu.ni nicotia:nae (1860-ig hi\-a.talos !)
Hf.pru anqu.illae = angolna ináj

J

,_

Liehig

L i eb i g alapította a világ elsó kén1iai tanlabo1ató1iun1át G-ü-:ssenhE;ll és lf-Jkt:sen dolgozott annak kiépítésön Ez ügv é1-dEkében eg~- hesseni miniszte1 nek a
kö\elkt.·zőkot üja:
,,'Xag:iméltóságodnak a tudo1ná··
11\ ok ii ánti közisnlE;rt érdeklődésére hivatkozva
"
Cg,\ anakko1 eg~ \·E:lE:; jó .. barátságban \-olt n1inisztc1i
tanácsosnak íg~- ír : „ __:\..z ()n kormányának eg~ etemünk
üg,\c iránti „közismert nemtörődömsége isme1etébt-:n
a.rra ké1·cn1 Ont, lenne szíves kérelmemfJt erőteljfJSen
tániogatni" ~'\. c:írnzésnél I__, i e b i g a két levelet fel ..
cst-·rélte és a kataszti ófa elkerülhetetlennek látszott. ~.\.z
tö1 tént -azonba.n, hogy a legközelebbi ülÉsen a taná('sos
és nünisztere mosolYoe:va kicserélték le'\-eleiket tós a
papüoshábo1 u za\'a1~tai:1nul fo]\'Í tO\ ább

*

Lapi.s hae1natitis = véI-kő
La,pi-s carp·ionuni = ponty-kő
- stellar·i'3 = csillagkő
_}Iandibula lucii = tsuka áll isontja.
1liate1 pe1larurn = gyön'gyház
11Iedulla cervi = szarvas csont "elejt=:
·- v~'.tuli = borjú csont "eleje
111umia
Sal 1nirabile Glaubc.1 i
Sanguis d1 aconi.s
- hirci
Theriaca, seu Electua1iuni d?:a-tessa1on
Torna solis seu Basetta. rubra
Tlzea 1N:ridis
[1 snea cranii hurnani. = ember koponyán te1n1ő moh
[Tnico-J nu 11iarini. rasura = reszdt tengeri egy szarv
[)nguentu11i de nicot·1:ana = dohán~- ír
- ad ranularn linguae = nyelv békájára \-aló ÍI
Suppositora = al fBlbe való tsap
Zibethurn = pézsma matska hulladékja
Cranii huniani 1·asu1·a
Caput 1nortuuni
Denses agnr:, - €.Zephanti
Lapr:s a, felle bov1:s
Ossa de corde ce1'0i
Pul11is oculo1 uni canc'i'01 urn
[lni:co-rnu fossile
Aqua St'U Balsamu.un ernln yon-i.8
Cine1 t8 bufonun1, genistae - J ovis
0

Az előadottak alapján meggyőződbettünk róla,
hogy a 200 évvel ezelőtt működő gyógyszerész
igen jelentős biológiai és fa11nakológia.i szókincscsel rendelkezett rre1111észetese11 számba kell
venni a tudo111án;r akkori fejlettségét J\,1i11denesetre sokkal közelebb állt a természethez, akár
az állattani, aká.1 a nö-vé11-ytani is1ne1·eteit tesszük
n1ér legelés tárgyává
Z US_.1,__'.\L'.\:l J~N F.ASSL-)J G

\Te1fUssc1 bt1spiicht solulie ~.1..1zncinüitelnan1en, "cl
che cine pha1makologische Bo7ichung haben un_d rlie
iin X\!Ill. Jalnhundert in c1cn \-erschie(lencn 1'.\.usgaben
der in Unga1n hekanntE:ll PhaJ111acopoca _,_'\ustriaco·
P1ovincialis, in (ler Taxa Pha.11n Posonicnsis, im deb1ezine1 Déri-1liuSf;u1n aufbe-.,,·ahrten1 I. t:1.-bo1 atoriurns·
buch clt1 Goldent-111 1-<.:inhünapotheke ,. or kon1mcn
\Ton cler g1'0SSf·n Zahl_ d01 BcncnnungF,11 \vÜd dic l{onklusion gezogen, dass elei }.pothekcr dE-JS XVIII.. Jal11hunde1 ts mit "citcn pha1 rnakologischen ]{enntnisscn
\- e1sehc-n "a1

( B·uda]JCBli Otvostudo111,cíny'l: Egyetem Gyógynö-

-iény és !Jro(Jis1nerrh'. Intézet
Cüőí út 26 )
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Érkezett : 19;)8 Xll
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L i eb i g g3-ako1 nokai t:~g,) szi::1 11ag_1 on elkés\- e é1kc_z„
tek a. lahor1:\.tóriun1lia _\lula.sztásuk t udatába.n zrtva.1 tan
léptek be t-1g~ enkint a. tcren1 be L i e b j_ g n1unkaasz_ta.·
lánál ül\-c- E:g.) idei_g néztE. őket, majcl n1egszólalt: „So
v6g1c, jönnek a7 urak! Pontosan üg~- 1nint a. filt1álásnál, CSE;ppf'nki11t

*

I. i eb i g ol) ken nag\ on n1alic:iózus turlott lE:nni
Beszélik, hog~ cg.) S7el eg~ cliákja azzal állt t-1ő nagJ
büszkén, hog.) fclfeclezett t-Jg~ általános oldószert
„Úgy'', n1onclta Liebig, „és mit ért ön általános olclS·
szer alatt?" „IIát'', n1ondá a fiatalc1nbc1 nénü za\-aJJal, „eg.) ol::- an fol~ adékot, amE·l~:ben 1ninrlent fE:l lehet
oldani." ,. -:\ ag::- szerű", 'olt I- i eb i g 'álasza, „és miben szándékozik ön ezi::n ohlószErt t::-ut~"'ni ?"
/ "!.chu:
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