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Receptirodalom

Minden ismert kultúrában megtaláljuk.
A gyógyszerek használatáról legrégebbi 
adataink a kínai, a zsidó és a mezopotámiai 
kultúrából valók. Késıbbrıl származnak az 
egyiptomi, a görög és római, majd az arab 
leírások. Ezek mind jelentıs befolyással voltak 
a nyugati országok (Észak-Afrika, Európa) 
gyógyszerkincsének és gyógyító tudományának 
fejlıdésére, benne a gyógyszerkönyvek 
kialakulására. 



Ókori receptirodalom

• Ókori Kína

• Ókori India

• Sumér, asszíriai és babiloni ékírások 

• Óegyiptomi papiruszok

• Ókori görög orvosi írások 

• A római orvosok írásai



Ókori görög orvosi írások

• Hippokratész (Kr.e. 460-375?) görög orvos, az 
orvostudomány atyja. A Hippokratészi Győjtemény 
(Corpus Hippocraticum) ırzi az emberiség 
gyógyászatra vonatkozó kollektív ismereteit. Értéke 
példamutató orvosi szemléletében rejlik. Fordításai 
és kommentárjai megszámlálhatatlanok. A Corpus 
Hippocraticum Hippokratésztıl eredeztetett kosi 
orvosi iskola terméke. Ebben a mőben csak néhány 
gyógyszeres leírást találunk, mert a 
hippokratikusoknál a gyógyszeres kezelés nem 
játszott nagy szerepet. Különbözı késıbbi szerzık 
hivatkoznak egy receptkönyvre és a hajtószerekrıl 
szóló kisebb írásra. 



A hippokratészi iskola terápiájának alapja az ember 
négy testnedve – vér, nyál, sárga epe, fekete epe –
egyensúlyának a fenntartása, illetve helyreállítása 
volt, amit elsısorban diétával, másod sorban 
gyógyszerekkel kívántak elérni. A Knidosz 
szigetérıl származó nıgyógyászati írásban találjuk a 
legtöbb gyógyszert, 283 féle növényi, állati és 
ásványi anyagot. Ebben jelenik meg az ismereteink 
szerint elıször meghatározott nevet viselve összetett 
gyógyszer: „fekete gyógyszer”, „indiai gyógyszer”.  



Hippokrátész-
Galénosz 

kódex 1360



Forlivio: Super 
Aphorismos 
Hippokratis. 

Velence, 1473



Forlivio: Super
Aphorismos 
Hippokratis. 

Velence, 1473



Theophrasztosz  (Kr.e. 371-286) mőve a „De 
historia plantarum” a ránk maradt legrégebbi 

füveskönyv. 455 növényt ír le, hatásaival együtt. 
A mő az ásványokat is tárgyalja. 

Theophrasztoszt tekintik a botanika atyjának. 
Botanikai tudását gyarapította Nagy Sándor 

orvosaként a kisázsiai hadjáratban. Mátyás király 
híres Corvina-könyvtárából származik a 
hazánkban található legrégebbi „Historia 

plantarum”, amelyet 1460-70 között másoltak.



Theophrastus: 

Historia plantarum. 

1460-1470.

Mátyás Corvina



Theophrasti: 
De causis 

plantarum. Párizs, 
1529.



•
ICANDER: Theriaca, Alexipharmaca.•
icander (Kr.e. 200-135) Pontusban és 
Pergamosban mővelte a toxikológiát, 
természettörténetet, és orvoslást. 
Hexameterekben írta meg két mővét. Egy 
gyógyszer sem ırizte meg hírét és rangját 
kétezer éven át úgy, mint a Theriaca. Ez a 
bonyolult, hetven összetevıbıl álló
gyógyszer minden méreg ellenszere volt. 
Az „alexipharmaca” a növényi és ásványi 



Nicander: 
Theriaca, 

Alexipharmaca. 
Köln, 1530



A görög orvosok mőveiben a következı
gyógyszerformákat találjuk:

• friss növényi lé,
• porított drog, 
• ital, 
• gargarizáló víz, 
• öblítı folyadék, 
• inhalációs szer,

• füstölıszer, 
• pesszárium,
• végbélkúp, 
• hintıpor,
• kenıcs és 

sebkötözı.



A római orvosok írásai

• A római orvoslás Kr.e. 3. századig fıként 
mágikus és vallásos ismereteken alapult, majd 
ettıl kezdve a görög tudomány befolyása 
érvényesült, de lassan terjedt, mert a rómaiak a 
görög orvosokkal és gyógyszereikkel szemben 
nagyon bizalmatlanok voltak. Kr.e. 1. 
században keletkezett Rómában görög mintára 
egy orvosi iskola, amely a fizikális és a 
dietétikai módszereket a gyógyszeres 
megoldás elé helyezte. 



A korszak szerzıinek jelentısebb 
gyógyszeres írásai:

• Soranus (2. sz.): de medicamentis. 

• Cornelius Celsus (Kr.e. 25- Kr.u. 50): 

De medicina.  Nagyszámú gyógyszer 

elıírata alexandriai eredető recepteket 

tartalmaz. Azon kívül méregtant és 

gyógyszer elkészítési leírásokat is 

tartalmaz mőve. 



Aurelius 
Cornelius 
Celsus: 

De medicina. 
Párizs, 1529.



Scribonius Largus 
(I.század):

De Compositionibus 
medicamentorum. 

Párizs, 1528.

A receptgyőjtemény 
271 elıiratot tartalmaz, 

melyekben 242 
növényi, 29 állati és 36 
ásványi anyagot közöl. 



Plinius Secundus(23-79): Naturae historiarum.Velence, 1499. 
Az elsı természettudományos-, technikai- és kémiai 
enciklopédia. A 20-37. kötetek tartalmazzák az akkori 
gyógyszerkincset: növényi-, állati és emberi eredetőeket. 



• Dioszkoridész(1. század): De materia medica. 

Görög származású, a római hadsereg 

katonaorvosa volt, és a hadsereggel sok keleti 

országot bejárt, ott megismerte a távoli 

gyógynövényeket. Mőve Krateaus és Sextus 

Niger ismeretanyagán alapul, valamint számos 

saját megfigyelést is közöl. 

Gyógyszerkönyvnek is tekinthetı a mőve. 

Munkássága nagy haladást jelentett a 

gyógyszerek leírásában. 



Dioscorides: 
Pharmacorum 

simplicium libri. 
Strasbourg, 1529.



• Utal a  növényi drogok különféle 

népeknél megismert nomenklatúrájára, 

szinonimáira, elıfordulásukra és 

származásukra, azok külsı

megjelenésének és tulajdonságainak 

leírására, hamisításukra és vizsgálatukra, 

hatásukra és indikációikra. Különösen 

alapos a mőben a gyógyszerek 

elkészítésének és használatának a leírása. 



Serenus Samonicus 
(meghalt 212): 

Praecepta medicine. 
Lipcse, 1515.

fıleg Dioszkoridész 
munkája alapján készült.



Galénosz (129-200)

• görög származású római orvos. İ volt a 
legeredményesebb orvos Rómában, aki a fontosabb 
ismeretek rendszerezését és leírását véghez vitte, 
valamint sok görög és római szerzı recept-töredékét 
és -kivonatát összegyőjtve tovább adta. Ezáltal 
megırizte az utókornak sok azóta elveszett mő
ismeretanyagát. Az egyszerő gyógyszeranyagokat a 
test betegségei szerinti sorrendben közli, a fejtıl a 
talpig (de capite ad calcem). Galénosz írásai saját 
receptet keveset, ellenben nagy számban azoknak az 
orvosoknak az elıiratait tartalmazzák, akik ı elıtte 
éltek. 



Galenus:
Methodus medendi.

Párizs, 1529



A középkori recept- és 
gyógyszerkönyv irodalom

• A késı római korszak iratai

• Az iszlám (arab) orvosok mővei

• A kolostori gyógyászat orvosi-

gyógyszerészi iratai



A késı római korszak iratai

• Ez az idıszak csak csekély 

haladást hozott az orvoslásban és 

a gyógyszerészetben. 



Az iszlám (arab) orvosok mővei

• A 7. század táján az arab népcsoport vette át az 
egyiptomi-, a görög- és a római kultúra 
tudományos és részben a politikai örökségét is. 
Az ı birodalmuk az iszlám által összekötött és 
elfoglalt részek: India, Perzsia, Szíria, Kis-
Ázsia, Egyiptom, Észak-Afrika, és 
kiterjeszkedett Dél-Itáliára és Dél-
Spanyolországra, ezeket a népeket 
győjtınéven röviden araboknak nevezzük. 



Elsı sorban perzsa,  asszír és 

zsidó szerzık közremőködésével 

megırizték és kibıvítették az 

orvosi-gyógyszerészi 

ismereteket. Az arab tudósok a 8. 

századtól a 13. századig 

tevékenykedtek. 



• Rhazes (865-925)
• a legtermékenyebb zsenije volt a középkori 

gyógyszertannak. „Liber continens” c. 
mővében leírt majdnem minden görög 
gyógyszert, sok arab drogot, és sok kompozita 
elıiratot. Mőve fontos az új gyógyszerformák 
elıállításának leírásában: bevont pilulák, roob, 
sief, julep, looch, desztillált víz és alkohol. 



A terjedelmes orvosi 

mő gyógyszeres 

fejezetei: 

Antidotarium 

medicamentorum 

compositorum, 

De simplicibus, 

De medicamentis 

laxativis.

Mesue (780-875) : 
Opera medicinalia. 

Padova 1471.



A legfontosabb arab 
gyógyszerészi mő. 

A 2. könyvében 800 
szimplicia található, 

az 5. könyve 
tartalmazza a 
kompozitákat.

• Avicenna: Liber 
Canonis. Velence, 
1544.



• További jelentıs arab szerzık:

• Serapion junior (13.sz.).Abulcasis 
(936-1013),Avenzoar, Averroës 
(1126-1198),Maimonides (1135-?),
Ibn al-Baitar (12. sz. vége – 1248),
Alfanus von Salerno (1015-1085),
Desiderius (1027-1087),
Gariopontus (11. sz.),Constantinus 
Africanus (1018-1087). 



• Serapion: Liber 
aggregatus…
Velence, 1479



A kolostori gyógyászat orvosi-gyógyszerészi 
iratai

• A kereszténység terjedésével a nyugati államokban a 
gyógyítás és a gyógyszerészet mővelése és gyakorlata 
átkerült a kolostorokba. A kolostorokban a beteg 
embertársak és zarándokok gyógyítására 
betegházakat rendeztek be és tartottak fenn, amibıl 
következett, hogy orvosokat, gyógyszerkészítı és 
beteggondozó személyeket képezzenek. Az 
orvostudomány ezért ebben az idıben fontos rangot 
kapott a többi tudomány mellett. A papok 
orvostudománnyal kezdtek foglalkozni. Nekik a 
népgyógyászati ismeretek és tapasztalatok nem voltak 
elégségesek, a görög-, római- és arab gyógyászathoz 
nyúltak vissza.



• Elrendelték a rendtagoknak az antik orvosok 
munkáinak tanulmányozását, a gyógynövények és a 
gyógyszerkészítés ismeretét. Az orvoslás 
képzésének és gyakorlásának érdekében beszerezték 
az ókori orvosok írásait. A görög és késıbb az arab 
szakkönyveket latinra fordították. A kolostorok 
győjtötték az ilyen mőveket, rendszerezve átírták, 
kivonatolták és egybe szedegették, és így az ókori 
gyógyító tudományt elterjesztették. A kolostorokban 
az orvosi irodalomnak, és az empirikus gyógyító
ismereteknek gazdag kincsestára képzıdött. Számos 
kolostori könyvtár orvosi kézirata és korai 
nyomtatásai a középkorból fennmaradt. 



Receptáriumok, antidotariumok és 
herbáriumok a kolostorokból

• A középkori kolostorokban fennmaradt számos kisebb-
nagyobb receptgyőjtemény, kivonatolás. Hazánkban is 
tartalmaz sok kódextöredék recepteket. A nagyobb 
győjteményeknek antidotarium nevet adtak. Nevesebbek:

• Walahfrid Strabo : Hortulus. (820 körül, St. Gallen.)
• Scientia artis medicinae(9. sz.), St. Gallen.
• Reichenaui Antidotarium (9-10. sz.), Karlsruhe.
• Codex 44 Sangallensis= Szent Galleni Antidotarium.
• Bambergi Antidotarium (9-10. sz.). Bambergi kódex.
• Hildegard von Bingen(1098-1179): Liber simplicis 

medicinae. Liber compositae medicinae. 
• Conrad von Megenberg: Buch der Natur. 



A szalernói és toledói orvosi iskola iratai.

• Az arab orvosok tudománya és tevékenysége Észak-
Afrikában, Dél-Spanyolországban és Dél-Itáliában a 
8-11. században kapcsolatba került a nyugati 
kolostori kultúrával. A 7. században Szalernóban 
létesített monostor hamar túlszárnyalta a monte 
cassinoi iskola hírnevét. Szalernó lett a középkori 
rendi, majd világi orvosképzés központja, a 12. 
század elején itt orvosi iskolát hoztak létre. Hatása 
egész Európában lemérhetı, sorra formálódtak a 
gyógyítással foglalkozó kolostorok és iskolák. A 
kolostorokban fordították latinra az antik görög és az 
arab szerzık mőveit. 



A hippokrateszi és galénoszi írások latinra 
fordításával a monte-cassinoi szerzetes 
Constantinus Africanus (1018-1087) lett a 
legnevesebb.

A receptgyőjtemények és az elıíratok nagy 
száma az ezredforduló táján az orvosok 
számára már nem elıny, hanem gátló
tényezıvé vált, ezért rendszerezték azokat. 
Egy-egy vezetı kolostor, mint orvosi iskola is 
saját receptgyőjteményt terjesztett. A 
legnevesebb orvosi iskolában Szalernóban 
keletkezett a receptirodalom elsı egységesítése 
1000 körül. 



Antidotarium Nicolai

• Szalernóban 1220-1250 körül keletkezett az a mő is 
– az Antidotarium Nicolai – amely azután a 
gyógyszerkönyveink ıse lett, és a gyógyszerészet 
mint önálló tevékenység is e mő jellegéhez és 
keletkezési korához köthetı. Egy szalernói 
orvostanár írta, aki Nicolausnak nevezte magát.

• Az ezernél is több rendelkezésre álló recept közül 
kiválasztott 142-t. Az elıiratokat egységesítette, az 
alkotó részeket és azok mennyiségeit felsorolta. A 
recepteket szabványosította, ami által a 
receptirodalom, vagyis a korabeli gyógyszerészet 
lényegesen áttekinthetıbbé vált. 



• a receptek alfabetikus sorban követik egymást, 

• A neveket az ókori tradícióknak megfelelıen 
magyarázta, 

• Az indikáció alatt utalt arra, hogy a készítmény 
milyen betegségeknél alkalmazható, vagy 
hatásos,

• Alkalmazási utasítás: 90%-nál van,



• Az Antidotarium egységes és gyakorlatilag 
használhatóúj súlyrendszert ír elı. A korábbi 
forrásokban ugyanis a súlyegységek – ha egyáltalán 
voltak – általában fontban voltak megadva, úgy, hogy 
az össztömeg akár 10-30 fontot (5-15 kg) is kitett. 
Akkor tört részekre átszámítani vagy mérni nem volt 
lehetséges. Nicolaus kisebb egységekre bontotta a 
fontot, bevezette a granumot, azaz a búzaszemnyit, 
mint alapot, majd a nagyobb egységeket a fontig. 
Egy-egy receptjének össztömege így 1-4 fontra 
redukálódott. 



Az összetett gyógyszerek tárolásra való
készítésének indokai

• a friss drogok beszerzésének  szezonális jellege, 

• egyes készítmények elkészítéséhez szükséges napok, 
hónapok száma,

• a receptek össztömege jóval több mint ami egy 
személy kezeléséhez szükséges, 

• a gyógyszert készítı orvos elfoglaltsága,

• Az orvosi felügyelet biztosítható, ha egy-egy 
gyógyszert évente csak egyszer-kétszer kellett 
elkészíteni.  



Tárolásra csak olyan gyógyszerek készíthetık, 
amelyek eltarthatóak, nem romlanak meg, 
ilyenek az Antidotarium Nicolai gyógyszerei. 
Az eltarthatóság kérdése az Antidotariumtól 
kezdve napjainkig a gyógyszerészet egyik 
fontos eleme. De már korábban, a Bibliában 
található gyógyszerészre való utalás is az 
eltartással kapcsolatos: „a megholt legyek a 
patikáriusnak kenetit megbüdösítik, 
megerjesztik” (Péld. 9:21.). 



• Az Antidotarium után keletkezett 

gyógyszerkönyvekben mindenütt megtaláljuk, hogy 

mennyi ideig tartható el („conservari potest”) egy 

készítmény. 

• Tárolásra csak olyan gyógyszerek készíthetık, 

amelyek eltarthatóak, nem romlanak meg. 

• Az eltarthatóság hozta létre a középkori 

gyógyszertárat. A mi nyelvújítás korabeli 

gyógyszertár szavunk különösen jól kifejezi ezt: a 

gyógyszer tároló helye. 



Cukor-méz gyógyszerészet
• Az arab orvosok vezették be a méz és a cukor 

(sukhar) használatát a gyógyszerkészítésbe, 
miáltal azok eltarthatóvá váltak.  Az 
Antidotarium gyógyszerformái ezért különféle 
növényi anyagoknak mézzel vagy cukorral 
esetleg olajjal készített oldatai vagy keverékei. 
A mézet már megtaláljuk a babiloni és 
hippokratészi iratokban is, de általános 
konzerváló tulajdonságára a korai középkorban 
jöttek rá. 



• A készítmények eltarthatósága teremtette 
meg a gyógyszerkészítı mesterség 
önállósulásának alapjait. A 
szaktörténetírás ezért a középkori 
gyógyszerészetet „cukor-méz 
gyógyszerészetnek” tekinti.

• Valószínő innen származik az a régi 
francia közmondás is, hogy 

„nótárius pecsét nélkül, patikárius cukor 
nélkül hajítófát sem ér.”



Eltartható gyógyszerformák az Antidotariumban:

• Electuarium (1 font méz, 2 uncia drog, 
folyékony); 

• Emplastrum (tapasz);

• Morsula (formálható, vágható elektuárium); 

• Oleum (olajjal készült);

• Pilula (formálható massza); 

• Sirupus (ital, tömény cukorral); 



• Suppositoria (formálható massza, 
többnyire hüvelybe, „hatóanyag” nélkül); 
Trochiscus (pasztillaszerő, gyúrt, 
vízoldékony, külsıleg sebre);

• Unguentum (fıként növényi zsiradékkal, 
gyantákkal; külsıleg-belsıleg).



• A felsorolt gyógyszerformák kevés 
kivétellel drogoknak mézzel vagy 
cukorral készült keverékébıl állnak. 
A cukor-méz gyógyszerészet a 19. 
századig volt jellemzı, közben csak 
az alkohol használata - és vele a 
desztillálás – hozott újat: tinctura, 
essentia, aqua destillata. 



In: Mesue: Opera medicinalia. Velence, 1558.



• Az Antidotarium Nicolai rendeletek 
nélkül is vezérfonalként lett 
elfogadva Európa szerte, alapja lett a 
16. században meginduló hivatalos 
gyógyszerkönyveknek. 



• Luminare majus. Lumen Apothecariorum 
és Thesaurus Aromatariorum közös 
kiadásban. Velence, 1520.



A gyógyszerkészítés eszközei a 
középkor végén









A korai újkor gyógyszeres mővei

• A XV. században csak kézírással másolt 
receptes könyveket használtak, egyes német 
városokban elı is írták nekik, hogy melyiket. 
A könyvnyomtatás elsı évtizedeiben már 
felvirágzott a receptgyőjtemények kiadása, 
amelynek különféle mőfajaihoz tartozó
gyógyszeres könyvek jelentek meg. Ezek is 
gazdagították és elıkészítették a XVI. század 
közepén megjelenı hivatalos 
gyógyszerkönyveket. 



Gyógyszeres könyvek mőfajai

• Szegények patikája(medicina 
pauperum)

• Füveskönyvek
• Desztillációs könyvek



• A középkorban másolták, kivonatolták, 
fordították és magyarázták, sıt rajzokkal 
ellátták az ókori mőveket. A IV. 
században keletkezett Apuleius 
Platonicusfüveskönyve a „Herbarius 
Apulei”, amit 1000 körül angol nyelvő, 
késıbb német nyelvő változata készült. 
Feltételezik, hogy hazánkban is volt 
magyar növénynevekkel kiegészített 
Apuleius kódex. 



Apuleius  
Herbariumát 
tartalmazó kódexet a 
15. század közepén 
másolták. Német 
nyelvő, a debreceni 
Nagykönyvtár ırzi. 
Gondos, finoman 
színezett tollrajzokat 
tartalmaz az egyes 
növényekrıl és 

állatokról.







A középkor más ismertebb füveskönyvei:

„Hortus sanitatis”, a salernoi iskola 

tudásanyagából származott amelyet 1500 elıtt 

még ki is nyomtattak.

A „ Tacuinum sanitatis” a XI. század körül 

keletkezett, igen díszesen illusztrált kódexei 

maradtak fenn. 



Tacuinum sanitatis in 
medicina. Kódex.
Származása: Észak
Itália, XIV. sz. vége. 
Lelıhely: Bécs, 
Nationalbibliothek.

Menta győjtése.



Tacuinum 
sanitatis in 
medicina. Kódex.
Származása: 
Észak-Itália, XIV. 
sz. vége. 
Lelıhely: Bécs, 
Nationalbibliothek
Mandragora.



FÜVESKÖNYVEK

• A középkori jellegzetes növényábrázolásra 
példa: Conrad von Megenberg: Buch

• der Natur c. mőve. Augsburg, 1475.
• Megenberg (1307-1374) regensburgi kanonok. 

Könyve az elsı németnyelvő
természettudományi mő. Példányunk 11 
színezett fametszettel. Ritkaság.



• Conrad von 
Megenberg: 
Buch der Natur
Augsburg, 1475



• Conrad von 
Megenberg: 
Buch der 
Natur.

• Augsburg, 
1475.



• Conrad von 
Megenberg: 
Buch der 
Natur. 
Augsburg, 
1475.



• A 18. században a 

gyógyszerészeknek is elıírták, hogy 

ú.n. „herbarium vivummal ”

rendelkezzenek. A 18 század utolsó

harmadában hazánkban a 

gyógyszertárak vizitációjakor 

ellenırizték azok meglétét.



A KÜTTEL CSALÁD HERBARIUM VIVUMJA



• Nemcsak gyógyszerészek, hanem a 

tisztiorvosok is rendelkeztek herbarium 

vivummal, ami a gyógyszerészek 

vizsgáztatásához kellett. A híres Weszprémi 

István herbáriuma fennmaradt Debrecenben a 

XVIII. század második felébıl.

• Amit a gyógyszerészi gyakorlatban 

„herbarium vivum ”-nak hivtak, annak a 

botanikában „hortus siccus” a neve. 



• Valóságos hortus pictus”, „csak” a 

kézzel festett könyv Ludwig: Ectypa 

vegetabiliuma. Halle, 1760.

• Nyomdai úton csak feliratai 

készültek.







Hyeronymus Brunschwiga XV-
XVI. fordulóján készített 
füveskönyve igen népszerő volt. 
Pontos növényleírások, 
gyógyszerkészítés (desztillálás), 
színes fametszetes ábrázolás. 
Címlapképét évszázadon át 
utánozták.





• A reformáció továbbfejlesztette a reneszánsz 
orvosbotanikáját. Brunfels Bock és Fuchs
munkássága nyomán új korszak kezdıdött a 
XVI. században. A füveskönyvek már 
nemcsak az ókori szerzıket magyarázzák, 
hanem  megpróbálják azokat a saját flórájuk 
növényeivel azonosítani. 

• Megvetették a modern növényábrázolás 
alapjait. 



Hieronymus Bock, vagy Tragus 
(1498-1554).Német orvos és lelkész. 
Mőve 1539-ben jelent meg elıször 
képek nélkül, majd 1546-ban a 2. 
kiadás fametszetes képekkel. Bock 
csak azoknak a növényeknek a 
leírását közli, amelyeket ı maga 
győjtött. Leírásait személyes 
megjegyzésekkel élénkíti.



• Hieronymus 

Bock 

vagyTragus











• Adam Lonicer (1528-1586) német orvos 

Frankfurtban. Füveskönyve elıbb latinul 

Naturalis historiae opus novumcímmel 

1555-ben jelent meg. 1783-ig több mint 

20 kiadást ért meg. Már az elsı kiadás is 

több száz eszköz, növény, állat és ásvány 

ábráját tartalmazza. 



• Lonicerus: 

Krauterbuch.. 

Frankfurt, 1593.



• Lonicerus: 

Krauterbuch. 

Frankfurt, 

1593.



• Lonicerus: 

Krauterbuch. 

Frankfurt, 1593.



• A növényi cikkelyei, Tragushoz 

hasonlóan külön alfejezetekre 

tagolódnak:

• a növény leírása,

• belsıleges -,

• külsıleges hasznai,

• Gyógyszerkészítés belıle (desztillálás).



• A bevezetı fejezeteiben 20-30 
oldalon át ismerteti a

• kertmővelést,

• gyógyszerkészítést, 
desztillálást.







• Könyvnyi fejezet szól az 

állatokról, amelyeknek 

valamilyen részét gyógyszerként 

használták.

• Szinte minden ismert állat 

fellelhetı ebben.  







• A bevezetı fejezeteiben 20-30 

oldalon át ismerteti a

• kertmővelést,

• gyógyszerkészítést, desztillálást.



• Lonicerus könyve alapján készítette 

Melius Juhász Péteraz elsı

magyar nyelvő, nyomtatott 

orvosbotanikai könyvet a 

Herbárium ot, amely Kolozsvárott 

1578-ban jelent meg. 



Melius Juhász 
Péter: Herbárium. 
Kolozsvár, 1578.





• Carolus Clusius (1525-1609)flamand 

származású orvos és botanikus. Botanizáló

útjai során egész Európát beutazta. 

Magyarország növényeinek mintaszerő

botanikai leírását készítette el 1583-ban, 

számos magyar növénynevet írt le. Mőve 1146 

fametszető növényábrát tartalmaz.



• Clusius: 

Rariorum 

Plantarum 

historia. 

Antverpen 

1601.





Varganya

Sargas 
arganya



• „Reves ceresnye fa gomba”



Hivatalos gyógyszerkönyvek

• Hivatalos: egy város vagy állam jogrendje 
szerint orvosok és gyógyszerészek részére 
kötelezı hatállyal elrendelt gyógyszerkönyv, 
amely magába foglalja a gyógyszeranyagok 
ismeretét, az összetett gyógyszerek elıiratait, 
elkészítési és eltartási utasításokat, késıbb 
vizsgálatukat. 

• Elnevezésük: 
Pharmacopoea

Dispensatorium



A német városi és állami 
gyógyszerkönyvek elsı kiadásai

• 1554 Dispensatorium…, Valerius Cordus,  Nürnberg.

• 1564  „Enchiridion”. Adolf Occo, Augsburg.    

• 1565 Dispensarium. Coloniae.  Köln. Hubert Faber. 

• 1613 Pharmacopoeia… Augustana.  Augsburg.

• 1698 Dispensatorium… Brandenburgicum.  Berlin. 

• 1725 Pharmacopoeia  Argentoratensis.  Strassburg.

• 1741 Pharmacopoea  Wirtenbergica.   Württemberg.

• 1777 Dispensatorium pharmaceuticum Brunsvicense.  

Braunschweig.



A német városi és állami

gyógyszerkönyvek elsı kiadásai

• 1791 Dispensatorium  Fuldense. Frankfurt/M.

• 1792 Pharmacopea  Bremensis.  Bréma. 

• 1792 Dispensatorium  Lippiacum.  Lippe.

• 1799 Pharmacopoea    Borussica.  Poroszország, 
Berlin.

• 1801 Pharmacopoea  Oldenburgica.  Oldenburg.

• 1806 Dispensatorium electorale Hassiacum.  
Hessen, Marburg. 

• 1819 Pharmacopoea  Hannoverana.  Hannover.



A német nyelvterület városi és állami

gyógyszerkönyveinek elsı kiadásai

• 1820 Pharmacopoea  Saxonica.  Szászország, Drezda. 

• 1822 Pharmacopoea  Bavarica.  Bajorország, München.

• 1831 Pharmacopoea  Slesvico-Holstatica.  Schleswig-

Holstein, Kilia.

• 1835 Codex medicamentarius Hamburgensis.  

Hamburg. 

• 1841 Pharmacopoea  Badensis.  Baden, Heidelberg. 

• 1872 PHARMACOPOEA GERMANICA.  Berlin.



MAGYARORSZÁGON HASZNÁLATBAN ÉS 

ÉRVÉNYBEN VOLT GYÓGYSZERKÖNYVEK

Pharmacopoea Augustana.  Augsburg. 

I. kiadás:  1613.

II.  „ :  1696.

Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco-
Viennense.

I. kiadás:  1729.      

ismételt nyomtatás:  1744. 

II.  " : 1765.























ISMERT NÉMET GYÓGYSZERÁRSZABÁSOK A 
XIV-XV. SZÁZADBÓL

• 1340 körül Taxe des Herzogtums Breslau  
(ma Wroclaw)

• 1404 Bázel
• 1420 körül München
• 1443 Bécs
• 1452 Bécs
• 1453 München, Augsburg
• 1457 körül Bécs
• 1459 körül Bécs
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A XVIII. századi magyar gyógyszerkincs szerkezete





Taxa Pharmaceutica 
Posoniensis (1745) 
ásványi anyagai



Csoport neve Taxa 
Posoniensis

Összesített 
magyar

Ásvány 49 64

„Feldolgozott
” termék

18 24

Anorganikus 
kémiai termék

147 197

Összesen 214 285



Terra sigillata. Gyógyszerész Múzeum, Heidelberg.



Lemnoszi terra szigilláták 

Svájci Gyógyszerésztörténeti Múzeum Bázel



Antimonkészítmények, 
salétromsav és királyvíz 
elıállítása a Bécsi 
Diszpenzatóriumban 
(1736)



Drágakıveket tartalmazó
porkeverékek a Bécsi 
Diszpenzatóriumban 
(1736)





MAGYARORSZÁGON 
HASZNÁLATBAN ÉS ÉRVÉNYBEN 

VOLT GYÓGYSZERKÖNYVEK

• Pharmacopoea Austriaco-Provincialis. 
Bécs. 

• I. kiadás:   1774.
• II.    " :   1775.
• III. "    :   1780.
• IV.    "    :   1794.





MAGYARORSZÁGON HASZNÁLATBAN ÉS 

ÉRVÉNYBEN VOLT GYÓGYSZERKÖNYVEK

• Pharmacopoea Austriaca.  Bécs.

• I. kiadás:  1812.

• II.    "    :   1814.

• III.     "    :   1820.

• IV.    "     :  1834.

• V.    "     :   1855.

• ( VI.    "  :   1869. )







KATONAI  GYÓGYSZERKÖNYVEK

• Pharmacopoea castrensis Borussica. 

Berlin, 1790, 1791, 1814.

• Pharmacopoea militaris Borussica. 

Berlin,   1828, 1841, 1847, 1868.

• Pharmacopoea Austriaco-castrensis. 

Bécs,   1795, 1820, 1841.

• Österreichische Militär-Pharmacopöea. 

Bécs, 1859, 1872, 1891.









MAGYAR GY ÓGYSZERKÖNYV

PHARMACOPOEA HUNGARICA

(rövidítése:  Ph.Hg.)

Kiadásai és a szerkesztı bizottság elnöke:

• I.  1871. március 15. Than Károly

• 1883. "Függelék a Magyar Gyógyszerkönyvhöz -

Additamentum ad Pharmacopoeam Hungaricam 

• II. 1888. Than Károly

• 1896. "Additamentum ad Editionem Secundam  

• Pharmacopoeae  Hungaricae

• III. 1909. Bókay Árpád



MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV
PHARMACOPOEA HUNGARICA

(rövidítése:  Ph.Hg.)
Kiadásai, és a szerkesztı bizottság elnöke:

• IV. 1934. Vámossy Zoltán
• V. 1955. Schulek Elemér
• 1958. V. Magyar Gyógyszerkönyv     

Addenduma
• VI.  1967. Schulek Elemér
• VII.  1986. Végh Antal
• VIII. I. kötet 2003. = Paál Tamás 
• = Európai Gyógyszerkönyv 4. kiadás.   






