


HippokrHippokrááttéészsz--GalGaléénosznosz
kkóódex 1360.dex 1360.

HippokrHippokrááttéészsz aforizmaforizmáái, i, 
GalGaléénosznosz orvosi rendszaborvosi rendszabáályai. lyai. 
Afrikai Konstantin (1020Afrikai Konstantin (1020--1087)1087)
fordfordííttáássáában ban éés magyars magyaráázataival. zataival. 
A. K. az A. K. az óókori gkori göörröögg-- éés a s a 
kköözzéépkori arab szerzpkori arab szerzőők mk műűveit veit 
fordfordíította latinra.  totta latinra.  



ForlivioForlivio: : SuperSuper
AphorismosAphorismos
HippokratisHippokratis. . 
Velence, 1473.Velence, 1473.



TheophrastusTheophrastus: : 
Historia Historia 
plantarumplantarum. 1460. 1460--
1470.1470.
MMáátytyáás Corvinas Corvina



 SoranusSoranus ((IIII. sz.). sz.): de : de medicamentismedicamentis. . 
 CorneliusCornelius CelsusCelsus (Kr.e. 25(Kr.e. 25-- Kr.u. 50): De Kr.u. 50): De 

medicina.  Nagyszmedicina.  Nagyszáámmúú gygyóógyszerelgyszerelőőííratarata
alexandriai eredetalexandriai eredetűű recepteket tartalmaz.recepteket tartalmaz.

 ScriboniusScribonius LargusLargus (I. sz(I. száázad): zad): 
CompositionesCompositiones de de medicamentorummedicamentorum. . 

 PliniusPlinius SecundusSecundus (23(23--79): 79): NaturaeNaturae
historiarumhistoriarum c. mc. műűve 102 kve 102 köönyvnyvéébbőől 18 kl 18 köötetben tetben 
taltalááljuk az akkori gyljuk az akkori gyóógyszerkincset. gyszerkincset. 



AureliusAurelius
CorneliusCornelius
CelsusCelsus: : 
De De 
medicina. medicina. 
PPáárizs, rizs, 
1529.1529.



LargusLargus::
De De 
CompositionibusCompositionibus
medicamentorummedicamentorum
. . 
PPáárizs, 1528.rizs, 1528.
S. S. LargusLargus rróómai orvos mai orvos 

az 1. szaz 1. száázadban. A zadban. A 
betegsbetegséégek gek 
sorrendjsorrendjéében sorolja az ben sorolja az 
orvossorvossáágokat.gokat.



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



DioscoridesDioscorides: : 
PharmacoruPharmacoru
mm simpliciumsimplicium
librilibri. . 
StrasbourgStrasbourg,,
1529.1529.



GalenusGalenus::
MethodusMethodus
medendimedendi..
PPáárizs, 1529rizs, 1529



A terjedelmes orvosi mA terjedelmes orvosi műű
gygyóógyszeres fejezetei: gyszeres fejezetei: 
AntidotariumAntidotarium
medicamentorummedicamentorum
compositorumcompositorum, , 
De De simplicibussimplicibus, , 
De De medicamentismedicamentis laxativislaxativis..

Mesue (780-875) : 
Opera medicinalia. 

Padova 1471.



A legfontosabb A legfontosabb 
arab gyarab gyóógyszergyszeréészi szi 
mműű. . 
A 2. kA 2. köönyvnyvéében 800 ben 800 
szimpliciaszimplicia
taltaláálhatlhatóó, az 5. , az 5. 
kköönyve tartalmazza nyve tartalmazza 
a a kompozitkompozitáákatkat..

 AvicennaAvicenna: : LiberLiber
CanonisCanonis. . 
Velence, 1544.Velence, 1544.



További jelentős arab szerzők:

Serapion junior (XIII.sz.). 

Abulcasis (936-1013), 

Avenzoar, 

Averroës (1126-1198), 

Maimonides (1135-?), 

Ibn al-Baitar (XII. sz. vége – 1248), 

Alfanus von Salerno (1015-1085), 

Desiderius (1027-1087), 

Gariopontus (XI. sz.) és 

Constantinus Africanus (1018-1087).  



 A kA köözzéépkorban jelentpkorban jelentőősebb szerzetes szerzsebb szerzetes szerzőők k éés s 
mműűveik: veik: 

 IsidorusIsidorus von Sevillavon Sevilla (570(570--636): 636): EtymologiaEtymologia..
 BedaBeda ((VIII.szVIII.sz.): De .): De naturanatura rerumrerum. . 
 HrabanusHrabanus MaurusMaurus (780(780--856): De 856): De rerumrerum naturisnaturis..
 OdoOdo von von MeungMeung ((OdoOdo MagdunensisMagdunensis) (XI. sz.): ) (XI. sz.): MacerMacer

floridusfloridus de de herbarumherbarum virtutibusvirtutibus. . 
 KonradKonrad von von MegenbergMegenberg (1309(1309--1374): 1374): BuchBuch derder NaturNatur.  .  
 AlbertusAlbertus MagnusMagnus (1200 k(1200 köörrüül l –– 1280): 1280): BuchBuch derder NaturNatur. . 
 LorschiLorschi gygyóógyszerkgyszerköönyvnyv. (795 k. (795 köörrüül keletkezett a l keletkezett a 

nnéémetorszmetorszáági gi LorschLorsch kolostorkolostoráában.)ban.)
 HildegardHildegard von von BingenBingen (1098(1098--1179): (1179): (LiberLiber simplicissimplicis

medicinaemedicinae. . LiberLiber compositaecompositae medicinaemedicinae. . RupertsbergRupertsberg.).)



KonradKonrad von von 
MegenbergMegenberg (1307(1307--
1374):1374):
BuchBuch derder NaturNatur..

AugsburgAugsburg, 1475., 1475.

Az elsAz elsőő nnéémet nyelvmet nyelvűű
termterméészettudomszettudomáányos nyos 
mműű elselsőő kiadkiadáása, 12 sa, 12 
szszíínezett fametszettel nezett fametszettel 
ddííszszíített ptett pééldldáány. ny. 
HazHazáánkban csak nkban csak 
KalocsKalocsáán.  n.  



kköözzéépkori kolostori pkori kolostori 
receptgyreceptgyűűjtemjteméényeknyek

 WalahfridWalahfrid StraboStrabo: : HortulusHortulus. (820 k. (820 köörrüül, l, StSt. . 
GallenGallen.).)

 ScientiaScientia artisartis medicinaemedicinae (IX. sz.), (IX. sz.), StSt. . GallenGallen..
 ReichenauiReichenaui AntidotariumAntidotarium (IX(IX--X. sz.), X. sz.), 

KarlsruheKarlsruhe..
 CodexCodex 44 44 SangallensisSangallensis = Szent = Szent GalleniGalleni

AntidotariumAntidotarium..
 BambergiBambergi AntidotariumAntidotarium (IX(IX--X. sz.). X. sz.). BambergiBambergi

kkóódex.dex.



MesueMesue: Opera : Opera medicinaliamedicinalia. . 
Velence, 1558.Velence, 1558.



 LuminareLuminare majusmajus. Lumen . Lumen ApothecariorumApothecariorum éés s 
Thesaurus Thesaurus AromatariorumAromatariorum kköözzöös kiads kiadáásban. sban. 
Velence, 1520. Velence, 1520. 

 (14. sz(14. száázadi receptgyzadi receptgyűűjtemjteméények.)nyek.)



TovTováábbi szerzbbi szerzőőkk

 LorenzLorenz FriesFries: Spiegel : Spiegel derder ArtzneyArtzney ((StrassburgStrassburg, , 
1518.) c1518.) cíímműű mműűve a korabeli gyve a korabeli gyóógyszeres gyszeres 
kköönyvek nyvek prototipprototipúúsasa. . 

 JohannesJohannes DryanderDryander (1500(1500--1560) ugyanezen 1560) ugyanezen 
ccíímen jelentetett meg kmen jelentetett meg köönyvet Frankfurtba nyvet Frankfurtba 
15421542--ben. ben. 

 Igen jelentIgen jelentőős s WaltherWalther HermannHermann RyffRyff
gygyóógyszergyszeréész msz műűve a ve a „„ConfectConfect BuchlinBuchlin
(Frankfurt/(Frankfurt/MainMain, 1544.) , 1544.) ééss

 ChristophChristoph WirsungWirsung „„ArtzneyArtzney BuchjaBuchja””
((HeidelbergHeidelberg, 1568). , 1568). 



PhriesenPhriesen: Spiegel : Spiegel derder
ArtzneyArtzney. . StrassburgStrassburg, 1529., 1529.












