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ELŐSZÓ. 

A gyógyszerészi gyakorlat egyik legfontosabb és meg1s az 
idők kezdete óta megoldatlan kérdése az, hogy mirzö gyógyszere
ket jogosult a gyógyszerész az ugyrzevezett kézi eladásban - tehát 
orvosi recipe nélkül - a nagyközönség részére kiszolgáltatni. 
Nem üzleti, hanem etikai kérdés ez a lelkiismeretes gyógyszerészre 
nézve, aki törvényadta jogaihoz való rag2szkodása mellett törvény
szabta kötelességeinek pontosan megfelelni akar, hogy saját lelki
ismeretét megnyugtassa és az ellenőrzésére hivatott közigazgatási 
hatóság részéről a zaklatásokat elkerülje. 

Természetes, hogy kötelességeinek lelkiismeretesen csak úgy 
felelhet meg, ha azokat ösmeri, ha azokkal tisztában van. De a 
fölvetett kérdésben nem ez az eset, mert az idevonatkozó törvé
nyes intézkedések nemcsak hézagosak, hanem egymásnak ellent
mondók is. A !elöl, hogy gyógyszernek a gyógyászati cél elérésére 
megkívántató adagokban való eladására a gyógyszertártulajdonos 
jogosítva van, sőt e jogosultsága úgyszólván kizárólagos, - minden 
szakember tisztában van, mert ezt az 1875. évi XIV-ik törvény
cikk kifejezetten kimondja 125-ik §-ában. Arról azonban, hogy az 
egyes gyógyszerek árúsitása azok minősége szerint minő feltétel 
alá esik, a törvény intézkedést nem tartalmaz. Egyes miniszteri 
rendeletekben már találunk erre némi utbaigazítást. !gy nevezetesen 
az 1888-ban megjelent második kiadású Magyar Gyógyszerkönyv 
általános szabályainak első pontja szerint „azon gyógyszereket, a 
melyek egy vagy két kereszttel vannak megjelölve, csakis lrntósá
gilag igazolt orvos rendelvényére szolgáltathatja ld a gyógyszerész; 
a többieket ellenben szabadon árúsíthatja el." E rendelkezés értel
mében tehát mindazon gyógyszereket, a melyek a lWagyar Gyógy
szerkönyvben berznfoglaflatrzak és keresztjelzéssel ellátva nincsenek, 
a gyógyszerész a kézi eladásban szabadon kiszolgdltatlzatja. 
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Ámde ez még édes-kevés, mert a gyógyszerkönyvünkbe föl
vett gyógyszerek a használatban levő gyógyszerkincsnek csak tört 
részét képezik. 

Valamennyire bő.vül e határ az 1904. január hó l-én életbe
lépett hivatalos gyógyszerárszabvány rendeletének 2-ik pontja révén, 
mely szerint „azon szerek, melyek a gyógyszerkönyvben, annak 
függelékében és jelen árszabványban t-tel ·vagy tt-tel vannak 
jelezve, nemkülönben minden hasonló lzatású szer is, csak a gyógy
gyakorlatra jogosított orvos, sebész és állatorvos által szabályszerü
leg kiállított vényre adhatók ki." E rendelkezésből következik, hogy 
azok a gyógyszerek is kiszolgáltathatók a kézi eladásban, a melyek 
a Magyar Gyógyszerkönyv „Függelék"-ében bennfoglaltatnak és 
keresztjelzéssel ellátva nincsenek. (A rendeletnek az árszabvány 
tartalmára való hivatkozása gyakorlati értékkel nem bir, amennyi
ben a hivatalos árszabványba az egy Farina Secalist kivéve egyet
len oly gyógyszer sincs fölvéve, mely a Magyar Gyógyszerkönyvben 
vagy Függelékében benn ne foglaltatnék.) 

Egyik felsőbirósági döntvény szerint „a gyógyszerész közön
séges gyógyszereket orvosi rendelet nélkül is kiadhat." Gyakorlati 
értéke azonban ennek az elvi kijelentésnek nincs, mert meglehe
tősen tág tere nyilik az egyéni fölfogásnak annak megitélésében, 
hogy mi esik a „ közönséges" és mi a „ nem közönséges" gyógy
szer fogalma alá. 

Az eddigiek szerint tehát a kézi eladásban szabadon kiszol
gáltatható gyógyszerek száma meglehetősen szük körre van szorítva, 
amennyiben csakis azon anyagokat foglalja magában, a melyek a 
Magyar Gyógyszerkönyv és Függeléke szerint hivatalos gyógyszerek 
és e mellett keresztjelzéssel ellátva nincsenek. 

Azonban ezt a szűk, de legalább világosan megszabott kört 
is megzavarja és elhomályosítja az 1894. évi 111,005. számú belügy
miniszteri körrendelethez mellékelt szabályrendelet a gyógyszerek, 
gyógyszerfélék, mérgek és méregtartalmú anyagokkal való kereske
dés tárgyában. Ennek a szabályrendeletnek a 9-ik §-a ugyanis 
ekképen rendelkezik: „Óvó- és gyógyító célokra szolgáló titkos 
szereket, továbbá elkészített összetett szereket, még ha az egész
ségre ártalmatlan szerekből állanak is, gyógyszerként árulni és eladni 
tilos." Nem kell tehát egyéb a gyógyszerész alapos megzaklatásához, 
mint hogy valamelyik egészségügyi fórum „elkészített összetett 
gyógyszer"-nek minősítse pl. az lnfusum laxativumot, s ennélfogva 
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a gyógyszerészt hatósági eljárás alá vonja annak orvosi recipe 
nélkül történt kiszolgáltatásáért. Ami pedig, jóindulat hiján, ugyan 
könnyen megeshető dolog. 

Ilyen körülmények között valóban örömmel kellett fogadni a 
belügyminiszternek a mult év elején a Magyarországi Gyógyszerész
egylethez intézett alkalmi leiratát, mely az itt szóbanforgó kérdést 
rendezte, illetve e munka összeállítása révén annak szabatos ren
dezésére a lehetőséget megadta. A dolog megvilágítására a hivatko
zott leirat előzményeivel kell itt röviden megösmerkednünk. 

A gyógyszerkülönlegességek és titkos gyógyszerek árúsításá
nak szabatos rendezése közóhaj gyanánt nyilvánult meg már évek 
sora óta úgy a nagyközönség, mint az orvosok és gyógyszerészek 
körében. Az Országos Közegészségi Tanács ismételt fölterjesztésére 
végre elkészült és gróf J(!zuen-Héde111áry Károly akkori belügy
miniszter aláirásával l 903. évi augusztus hó 29-én, 90,000. szám 
alatt kibocsáttatott a várvavárt szabályrendelet. Bővebb méltatásába 
bocsátkozni itt nem lehet célunk; a dolgok megértésére azonban 
annyit konstatálnunk kell, hogy a rendelet szövegezése nem volt 
szerencsés. Egyik-másik intézkedése a nem eléggé szabatos körül
irás folytán nem látszott eléggé világosnak, tübbfélekép is volt 
értelmezhető, minek folytán meglehetős tág tér nyilott a félre
magyarázásokra. Ez a körülmény a Magyarországi Gyógyszerész
egylet igazgatóságát arra indította, hogy két rendbeli fölterjesztést 
intézzen a belügyminiszterhez, a melyek egyikében az említett 
szabályrendelet értelmezését, szabatosabb magyarázását kéri. A 
miniszter Sándor János államtitkár útján J 904. évi január hó 23-án 
válaszolt a fölterjesztésre, l 903;IV. b. 120, J 72. számú leiratával. 
Ebben a rendelet hatályával bíró leiratában egészen szabatosan 
köriilbja a 111iniszte1; lzogy 111e/y gyógyszerek azok, a melyek a 
gyógyszerésznek a kézi eladásban kiszolgáltatnia szabad. 

Szabatosság okáért a föntebb hivatkozott miniszteri leiratnak 
idevonatkozó négy első bekezdését szószerint ideiktatom. Irne: 

„A lvlagyarországi Gyógyszerészegylet két rendbeli kér
vényt nyujtott be hozzám a gyógyszerklilönlegességekről és 
titkos összetételü gyógyszerekről szóló 90,000/903. számú, 
itteni szabályrendelet kiegészítése, módosítása és magyará
zása tárgyában. Megjegyezvén, hogy azon második kérvényre, 
mely a felülhivatkozott szabályrendelet bün.tető határozmá-
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nyainak módosítását kéri, külön leiratban később fogok vála
szolni, értesítem elnök urat az alábbiakról : 

„Az első kérvény azon pontjára nézve, melyek a kér
vényezők sierint félremagyarázható vagy kiegészítésre szoruló 
szakaszokra vonatkoznak, az orsz. közegészségi tanács véle
ménye alapján a következőket jegyzem meg: 

„Az 1. és 2. szakaszszal kapcsolatban azt kérik a folya
modók, hogy a különlegességek és kézi eladási szerek közötti 
határvonal oly módon legyen megállapítva, mint Ausztriában, 
s a 2. §. ezen szava „ üzletszerüen" is úgy értelmeztessék, 
mint Ausztriában. Hogy mit szabad nálunk kézi eladásban 
kiszolgáltatni, azt egyrészt a 1W. Oykv. általános szabályai 
közül az 1. sz„ valamint a gyógyszerárszabványi rendelet 
2. sz. pontja lzatározza meg, magától értetödvén, /zagy a 
M. Oykv. általános szabályainak 4. pontja értelmének meg
felelően a mai gyógyszerkönyvben /zivatalos és kézi eladásban 
eladlzató szereken kiviil a régibb kiadású M. Oykv. s az utóbbi 
előtt megjelent s nálunk érvényben volt osztrák gyógyszer
könyvek régente kézi eladásra jogosított szerei és készítményei 
ma is kiszolgáltatlzatók kézi eladásban, de csak akkiJr, Iza 
azok az annak idején elöirt módon készültek és saját nevük 
alatt. E szerek, bár ma nincsenek is bent a gyógyszerkönyv
ben, mégis ha a gyógytárban tartatnak, majdnem hivatalosak
nak tekintendők, legalább a tekintetben, hogy úgy· kell azokat 
előállítani (!. M. Gykv. 4. §.), amint az annak idején elö 
volt irva. Ezen szerek specialitásoku/ nem tekintendők, sőt 

ilyenercül azokat fo1galo111ba lzozni nem is szabad és pedig a 
szabályrendelet 6. §-a, nemkülönben a M. Gykv. II. sz. 4. 
pontja intenciójának megfelelően. Hogy mindezen kézi eladási 
. <.,·zcrek, anzennyiben szabadon elárúsíthatók, egyrnással egysze
ríien elegyítve is eladhatók kézi eladásban, az kétséget nenz 
szenved, feltéve, hogy valamely új gyógyszer-alakká nem ala
kittattak, továbbá, hogy az elnevezés megfelelő s téves értel-
1nezésre vagy a nagyközönség félrevezetésére ne111 szolgáltat 
okot, és hogy a szabályrendelet 2. szakaszában meghatáro
zott üzletszerííség a készitésben és a forgalomba hozatalban 
nem szerepel. Hogy mi értendő üzletszerííség alatt, az iránt 
is kiván határozatot a foiyarnodvány és kéri, hogy úgy értel
meztcssék, mint Ausztriában. 
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„Üzletszerüen készíteni és forgalomba hozni" minden
esetre csak azt jelentheti, hogy ha valaki valamit nagyban 
készít, vagy nagyban vesz, hogy azt kicsiben, !elaprózva 
eladja s e célból terjeszti kinálás, levelek, hirdetések, árjegy
zékek, ujságcikkek, kirakatok, egy szóval ismertetés, reklám 
útján. Hogy vajjon ez a !elaprózva eladás a készítő, vagy 
nagyban vevő gyógyszertárra korlátozódik-e, vagy a többire is 
kiterjed-e, az nem befolyásolja az ületszerííséget, mert pél
dául egy-egy gyógytár nagyobb forgalmat érhet el bizonyos 
szerrel, ha ügyes üzleti fogásokkal él, mint kevésbé ügyes 
eljárással, bárha minden gyógyszertárnak küld is szeréből, 

tehát ha ki is lép szerével a gyógytár keretéből. Azonban, 
amint kilépett egyszer a készítés köréből - akár csinál nagy 
forgahnat, akár ne111, akár rekla111iroz, akár nem - az iizlet
szerűség eljárásában megállapítható, amennyiben ez terjesztés:; 

A fent idézett miniszteri leirat szabatos körlilirása alapján 
most már aránylag könnyen megoldhatóvá vált a kézi eladás eddi
gelé homályos kérdése. Nem kellett egyebet tenni, mint szabatosan 
összeállítani az elsö és második kiadású Magyar Gyógyszerkönyv, 
azok függelékei és az ezek előtt hazánkban érvényben volt osztrák 
gyógyszerkönyvek mindazon szereinek jegyzékét, a melyek a kézi 
eladásban kiszolgáltathatók voltak, azaz a melyek nem voltak 
kereszttel vagy két kereszttel megjelölve. 

Ennek átgondolása indított arra, hogy a Magyarországi 
Gyógyszerészegylet 1904. évi február hó 3-án tartott igazgatósági 
ülésén egy ily munka összeállítását és kinyomatását javaslatba hoz
zam. Indítványomat az igazgatóság egyhangulag elfogadta, s aján
latomra egyik későbbi ülésében a munka összeállításával Ernyey 
József okl. gyógyszerészt, az ösmert szakírót és historikust bizta meg . 

Ez a hisztorikuma e munka keletkezésének. lv\ég csak azt 
említem meg, hogy a jegyzékbe - teljesség okáért - külön feje
zetben fölvétettek azon hivatalos gyógyszerek is, a melyek kereszt
jelzéssel vannak ellátva, tehát a kézi eladásban ki nem szolgáltat
hatók. Igy aztán e munka teljes, amennyiben az összes gyógy
szerek neveit magában foglalja, a melyek hazánk területén valaha 
hivatalosak voltak, megjelölésével azon gyógyszerkönyveknek, a 
melyekben az egyes szerek mint hivatalos gyógyszerek szerepeltek. 

Minthogy a föntebb idézett miniszteri leirat szerint a szabad 
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gyógyszertári forgalom tárgyát képező gyógyszerek csakis saját 
nevük alatt szolgáltathatók ki a kézi eladásban, ennélfogva fontos 
volt e gyógyszerek hivatalos latin elnevezései mellett azok magyar 
sziflonimáillalc a fölsorolása is. Ezt is megtalálja e munka szövegé
ben az olvasó. 

Az összetett készítményeknél tulajdonképen helyén lett volna 
az azok előállítására szolgáló elöirat közlése is, amennyiben a 
miniszteri leirat a kézi eladási cikkekre vonatkozólag az eredeti 
clőirathoz \aló ragaszkodást föltétellil köti ki. Sajnos, ettől kény
telen volt a szerző elállani, mert ezzel a munka terjedelme arány
talanul megnövekedett volna. 

lvlég egy másik dologban is hasznát veheti e munkának a 
gyakorló gyógyszerész. A fent idézett magyarázó miniszteri leirat 
szerint ugyanis azofl gyógyszereket, a melyek lzazánkban /zivatalo
sak vagy valalza azok voltak, - te!zát a melyek flevei e munkában 
/1ellllfoglaltat11ak - !!)•Ó.!!VSZerkiilönlerresséaek a)1a11ánt fiorcralomba ._, ....,. b b b b 

lzozni nem szabad. A gyógyszerkülönlegességi szabályrendelet életbe
léptetése ma ugyan bizonytalan időre el van halasztva, de ha 
egyszer életbe lép, úgy e munka a gyógyszerkülönlegességek készi
tőinek is hasznos szolgálatukra lesz. 

A munlrn üsszeállitása mélyreható bibliografiai és történelmi 
tanulmányokat igényelt. A két Magyar Gyógyszerl:önyvön és az öl 
Pharmacopoea Austriacán kívül át kellett tanulmányozni a Pharma
copoea austriaco-provinciális-okat, sőt a mult század hivatalos 
gyógyszerészárszabványait is, annak 111egállapítására, hogy n1elyek 
voltak ezek közül érvényben lvlagyarország területén. Nagy feladat 
volt a keresztjelzésü szerek jegyzékének összeállítása is, mert e 
jelzést az osztrák gyógyszerkünyvnek csak a 5-ik ldadása alkal
mazta először kifejezetten. 

Mindezeket a feladatokat a bibliografiában teljesen otthonos 
szerző fényesen oldotta meg. De megbecsülhetlen szolgálatot tett a 
magyar gyógyszerészet majdani hisztorikusának is azzal a tanulmányá
val, a111elynek összeállítására célja elérése okáért valósággal kénysze
ri'dve volt és amely e munkának bevezető részét képezi. Valóságos 
forrásn1unkája !esz ez egykor annak a szakirónak, aki a tnagyar 
gyógyszerészet történetét históriai tudással 111egirni lesz hivatva. 

Budapesten, 1905. április havában. 
K Karlovszky Geyza, 

szaklap-szerkesztő. 

BEVEZETÉS. 

Az előszóban idézett belügyminiszteri leirat iránya nyilvánvalólag 
ugyanaz, mint az e nembeli más utasításoké, a mennyiben a rationaliter 
el nem intézhető részletek tekintetében ez is az osztrák gyógyszer
künyvekre utal. Ha jól értjük célját, ez által implicite a mult idők 
tanulmányozására is utasít, még pedig sokkal hathatósabban, mint 
a hasonló refrainnel bíró korábbi rendeletek, most jelen esetünk
ben a letünt századok intézményeinek ismerete nélkül valóban 
nem mozdulhatunk. Eddig a véletlen szerencse óvott meg attól, 
hogy a hagyományos, bennünk annyi szomorú emléket keltő osz
trák pharmakopoeákkal komolyan foglalkozzunk. Valljuk be, az eddigi 
utasítások e tekintetben, hogy az irás szavaival éljünk: üres hang 
és pengő cimbalom valának. Nem keresi senki a régmult idők 
ócskaságait, ott pihennek az őket körüllengett szellemmel együtt, 
a néhai dispensatoriumok kriptájában, sem erkölcsi, sem anyagi 
érdekünk nem ldvánta, hogy felidézzük őket. Mi sem indokolta, 
hogy e kellemetlen emlékek részletezését kívánjuk, nevezetesen 
elfogadható magyarázatot keressünk a titkos értelmű refrainről, 
mely a Ph. H. !!. általános szabályainak 4. pontja második bekez
désében is nyilatkozik. Most azonban önként támad a kérdés, mi 
alapon is voltak hivatalosak nálunk az osztrák gyógyszerkönyvek, 
vagy visszahatólag mennyire alkalmazhatók reánk az osztrák gyógy
szerkönyvek intézkedései? 

Hogy erre csak némileg is kielégítő választ adhassunk, ismer
nünk kell az összes osztrák gyógyszerkönyveket keletkezésüktől 
fogva, nyomon követnünk átalakulásaikat és fejlődésük részleteit. 
Saját különleges helyzetünk és jelenlegi célunk szempontjából külön 
kell taglalnunk e miivcket, mint hivatalos kiadványokat és egyen
ként ezek behozatalát, érvényesülését nálunk. Mindez természetesen 
a részletekig menő szaktörténetet és gondos bibliographiát igényel. 



1 

ill 

12 

Ámde be kell vallanunk, úgy a magunk, mint a „monarchia tulsó 
felében" levő kartársak nevében, kikkel a gyógyszerkönyvek és 
rendeletek özöne kopulált, hogy szakirodalmunknak alig van homá
lyosabb, elhanyagoltabb ága, mint az annyira fontos közös gyógy
szerkönyvek ügye. Irodalmunknak ez a része általában is staanál 

"' ' téves nézetek, hamis, elavult felfogások uralkodnak e téren, a rész-
leteket pedig egyáltalán nem ismerjük. Abest lzistoria litteris nostris! 

Röviden végezhetünk az úgynevezett histórai szakirodalmunk
kal.* Linzbauer nagy munkája éppen a gyógyszerészet ügyeiben 
szükszavú, tagadhatatlanul egyoldalú, mert minden kérdése csak a 
hivatalos rescriptumok világába van állítva, ennélfogva magában 
alig használható. 

A mit Sclzerer*'' bibliographiája tanít, nem elegendő a mai 
viszonyok között. jo/111*** enmnerációi elavultak, hézagosak, különben 
is tökéletlenek, hiszen hazánk állapotát figyelembe nem veszik. 
Sajnos, de való, hogy a gyógyszerkönyvek összefoglalása, prag
matikus történelme irodalmunkból, de még a dicsért nyugat irodal
m{1ból is teljesen hiányzik. Az az egy-két kisérlet, mikor egy-két 
dilettáns iró a régi materia medica furcsaságait állítja pellengérre, 
tudo1nányos szempontból nc1n szá111ít, ko1noly, áttekintő isinertetések 
pedig alig vannak. Nevezetesen az e fajta irások nem tájékoztatnak 
arról, hogy az egyes gyógyszerkönyvekben mennyire tükröződik 
vissza koruk szelleme, az orvosi tudomány, a chemia, pharma
kognosia haladása, vagy a technika terén elért sikerek. Már pedig 
erre vonatkozó felvilágosítások nélkül egy-egy régi pharmakopoeá
ban nem láthatunk törvénykönyvet, csak holt betük· halmazát. Ezért 
tudunk mosolyogni intézkedésein, csak a curiosumot keressük 
benne, vivrnányaiban is az önkéntelen egység, a szerves fejlődés 
nyomai helyett csak az empyrismus sikerét látjuk. Ellenben, ha 
megszólaltatjuk a holt neveket, a száraz sorok között ott láthatjuk 
a kor társadalmát, az orvosi irányok és tekintélyek harcát, az 
egyéni auctoritások feltünését, az állandó reform, evolució tüzét. 
De a végleges nézet még igy is egyoldalú lenne, ha a fent említett 
körülmények mellett nem veszszük figyelembe a politikai és köz-

* Codex sanitario n1edicinalis Hungariac - quen1 congessit. F. Linzbauer. 
Budae. 1861. To1ni 3 Sect. 5. (\!oltun 7.) 

** Litcratura phannacopoearu111. Auctore. J. Scherer. Lipsiae 1822. 
**':' Lexikon der. K. K. lv\cdizinalgcsetze. Bearbeitet von j. D. John. 

Prag. li90-91. !-IV. 
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gazdasági helyzetet, valamint az általános uralkodó eszmék befolyását 
a közviszonyokra, mert a néhai pharmakopoeák szellemét ezek is 
irányították. 

Jelen tanulmányomban azonban bármennyire is szükséges 
lenne a tárgyalandó müveket ilyen szempontokból is bemutatni a 
részli;tekbe, mint megbízatásom körén kivül eső tárgyba n'em 
bo~satkozom, csak irányelvül említem. llyen módon taglalva a 
gyogyszerkönyveket, mindenikben egy darab történelem elevenül 
meg, a mikor is megértjük, mennyi az ujítás egy-eay kiadásban 
miben keresték akkor a haladást, miképpen módosulnak és fejlőd~ 
nek a régi előírások vagy miért mennek át az egyes érthetetlen 
ball~sztok, a mystikumok világának maradványai, a rationalisták 
koraba? 

Még többet beszélnek az osztrák gyógyszerkönyvek, fényes 
111.ultunk akaratlan, hivatlan tan ui. Maguk ridegségében. is mennyi 
vertelen harcról, a nemzeti ébredés küzdelmeinek hány fényes 
ep!zodjáról tanuskodnak. Hány bukást láttak addig, mig az év
sz~zados küzdelem végre meghozta nekünk is az önálló magyar 
gyogyszerkönyvet ! 

Quantae mol is erat condere ! A mai szerencsésebb kor embere 
alig tudja méltányolni e zajtalan küzdelmek horderejét és méa 
k~vésbbé ~z_t a .parányinak látszó sikert, mit a magyar gyógyszer~ 
konyv k1v1vasa Jelent. A skeptikus talán meddő harcnak nézi és 
olybá veszi, mint a mai akadémikus közjogi vitákat, mert pozitív 
hasznát nem látja. De nem is szabad a rideg .,cui prodest" elvéből 
kiindulnunk, mikor az osztrák gyógyszerkönyv ellen, önálló 
magyar gyógyszerkönyv érdekében, folyt küzdelmeket kutatjuk, 
mert legalább részünkről, az anyagi érdek célja lehetetlen volt. 
Ha külső kereteit tekintjük, olyan ez a vérnélküli harc, amilyen az 
abstract elvek körül mindenkor támadt, tehát a szilárd meggyőződés, 
tudományos tételek, reform-törekvések elszánt támadásai itt is 
megujultak - a felmagasztalt maradiság, tökéletlenség ellen. A küz
delem eleinte a körül folyt, hogy a gyarló osztrák gyógyszer
könyv helyett a sikerültebb külföldi: francia, angol és szentbirodalmi 
pharmakopoeákat lehet-e használni. Csakhamar belevegyült azon
ban a politikai kérdés, nevezetesen az az elv, van-e egyáltalán 
joguk a még csak partialis hatáskörü osztrák gyógyszerkönyvelmek, 
hogy nálunk is terjeszkedjenek. Nem szabad felednünk, hogy e 
kérdések éppen a legkényesebb időben, a XVI!l. század végén 

,] 
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merültek fel s bár kellő megoldást nem leltek, átélték a francia világ
háború viharait, majd a szent szövetség fojtó reakcióját, annyi más, 
még a pharmakopoeanál is csekélyebb ügyekkel együtt, , , És mennyi 
papirt fogyasztottak erre csak azért, mert maga idején a codifica
torok bölcsessége erről megfeledkezett, vagy tán az autonom 
gyógyszerkönyv fontosságát nem ismerte fel. E parányi hézag 
körül, melyen az osztrák gyógyszerkönyvek beto,lakodtak, folyt 
a harc. 

Nem is volt az mindig rosszakarat, mely a védteleniil hagyott 
helyet ostromolta. Eleintén valóságos jóakaróink, közszükséglet 1

\ címén, más jobb munka hiányában, ajánlották fel nekünk az osz
\ trák gyógyszerkönyvet. De csakhamar fellépett a „Regni confor

mitas" elve (a későbbi Reichseinheit édes szülője) és már követe
lőleg tolta föl az osztrák l<észséget. Máskor elvakult világpolgárok, 
nem ritkán hazánk eltévelyedett fiai, kínálták az osztrák dispensa
toriumokat, majd a pharmakopoeákat, még erőszakoskodni is pró
báltak érdeklikben. 

Tagadhatatlan, hogy amint sokszor nem a rosszakarat vezette 
a támadókat, csak elvakultság szállta meg őket, szintúgy a védők 
sorában sem állottak csupa Oral-lovagok. Az önzetlen küzdök 
sorában ott volt a sértett ambició, a kicsinyes, tudományos félté
kenység, személyek és intézetek elkeseredett bajnoka, felvonultak a 
bullás egyetemek kiildöttjei, kik nemcsak a közélet csatáin, de még 
a tudomány terén is vetekedtek egymással, addig, hogy az elmér
gesedett vitát csak királyi döntés oldhatta meg. Bárhogy is latol
gassuk a harcok értékét és eredményeit, be kell ismernünk, hogy 
bár a védök nem mindig egyforma hévvel l<lizdöttek, magát az 
elvet soha sem adták fel. Hogy a harcot, noha inaequo Marte 
oly soká tartották, annak magyarázata a politikai viszonyok züllött
sége, vagy még inkább a közegészségügy általános rendezetlensége, 
mely annyi kalandos tervnek adott helyet. Ilyen voll pl. a köz
egészségi szolgálat, első sorban a gyógyszerészet, államosításának 
terve katonai alapon. E mellett állandóan felszínen volt a bécsi 
közoktatásügyi centralizálás eszméje, amelylyel, noha sarkalatos 
törvényeinkkel ellenkezett, egész komolyan foglalkozott még maga 
gróf Pálffy is. (1795.) 

Különben az önálló magyar gyógyszerkönyvet illetőleg této
vázott maga a bécsi centrum is, amennyiben a körülményei' 
szerint hozzájárult, megkezdette előmunkálatait, majd ismét félbe-
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szakította és a már megadott kedvezményeket is visszavonta, min
den érthető ok vagy magyarázat nélkül. Ez a kapkodás pedig 
évszázadokon át folyt. 

Ilyen változatos és hosszu mültnak áttekintése, főleg a mi 
harcaink után, éppen nem könnyü, mert hogy a pharmacopoeák 
tömegében tájékozódhassunk a mi speciális viszonyaink szerint, 
be kell vonnunk a tanulmányba árszabásaink még nagyobb sorát, 
bár ezekről kiinduló pontul szolgáló rendeletünk nem intézkedik, 
s csak igy kereshetjük meg azt a szilárd alapot, amelyről a hiva
talos instrukció megfeledkezett. Még ez úton is lépten-nyomon 
csaknem elháríthatatlan nehézségekbe ütközlink. Ugyanis a pharma
kopoeákra való utalás, közelebbi magyarázat, felvilágosítás nélkül, 
magában involválja, hogy figyelembe kell vennünk a könyveket 
kísérő, vagy azok kapcsán kiadott pótrendeleteket, ami által a nem 
hivatalos anyag ismét bővlil. Ide tartozik pl.: 

1. Az erősen ható szerek forgalmára nézve kiadott pótutasí
tások sora. 

2. A méregügy szabályozását célzó rendeletek, még pedig 
külön a köziinség és külön a gyógyszerészek szempontjából. 

3. A t-el jelölt szerek jegyzékének keletkezése, mint az J-től 
eredetileg különálló és más célú intézkedés. 

4. A titkos szerek fogalma és szabályozásuk szelleme: a) a 
gyógyszerkönyvekkel kapcsolatos, b) a külön kiadott rendeletek, 
e) a régi kereskedelmi usus és a királyi szabadalmak alapján. 

5. Az osztrák gyógyszerkönyvek és dispensatoriumok illetékes
ségének megállapítása. 

A rendeletben értelmileg rejlő, bár szóval ki nem mondott 
történeti alapon azt az öt kérdést külön-külön, még pedig behatóan 
kellene tárgyalni a szerint, a mint egymást értelmilerr támorratják 
' • b b 
es 1gy rendeletünket erősítik, másrészt a benniik rejlő controversiák 
szempontjából. Végül mindezeket összefoglalva, mérlegelni az illeté
kesség megállapítása végett, a mennyiben nem mindenik gyógy
szerkönyv ügye mondható res iudicatiz-nak. Mert ha a jelen ren
delet betü szerinti értelméhez is ragaszkodunk, de szem előtt tartjuk 
a korábban hozott határozatokat, akkor több osztrák gyógyszer
könyv hatálya ellen komoly érvek merülnek fel. Ezek mérlegelése 
:éljából mindenelc előtt beható gondos tanulmány alapján meg kell 
allapítanunk az 1. összes osztrák gyógyszerkönyvek időrendbeli sorát. 
Ezzel kapcsolatosan tisztázni azt a kérdést, 2. visszamenőleg, 3. 
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/iány kiadást ismerhetünk el hivatalosnak? T.udva. azt, hogy e!i?'ik
másik kiadás több alakban és nyelven mas es mas helyen. latott 
napvilágot, önként merül fel a 4. kérdés, melyiket_ fogadjuk el? 

Külön-külön megállapítandó, 5. a Dispensatorwmok, 6. Phamz. 
Provincia/is, 1. Plzarm. Castrens„ Plzarm. pauperum és a 8. Pharm. 
Austr. egymáshoz való viszonya érvényessége és hatálya nálunk. 
Végül általában megállapítandó, mik a kriteriumai, a hivatalosnak 
tekinthető kiadásnak? 

De ha mellőzzük is az előbbi öt kérdést, azzal az indokolás-
sal, hogy rendeletünk szövege, bár szellem.évei .. szorosan ös~ze~ 
függnek, ezekről nem szól, semmikép s~m . tcrh~tun_k k1 az ut?bb1 
nyolc kérdés elöl, noha taglalásuk egyenk:nt.1s egesz 1r?da_lm.~t kinn. 
Legnagyobb nehézség azonban az, hogy kerdesemkre, ~ar~1 koznap1a~ 
is azok, sem a régi rendeletekben, sem a most ervenyben levo 
utasításokban e!eaendö directivát nem találunk. 

Már most vita tárgyává tehetjük, vajjon a bécsi dispensatoriu
mok 1729-1744-ig érvényben voltak-e nálunk? Tudjuk, hogy a 
dispensatoriumok eredetileg magánjellegü k~ad~ányai __ voltak a 
Colleg. pharmaceuticumnak és bár utóbb csaszan pnv1legmn:ot 
nyertek, még az osztrák örökös tartományokb~~ sem_ voltak .mm
denütt kötelezők, mert pl. Csehországnak saiat gyogyszerkonyve 
volt a miért is a csehek az osztrák kiadásokat érvénytelennek 
teki;1tették. Ilyen elsőrendű vitás kiadványok pl. a következők: 

Dispensatorium Pharm. Austr. Viennense, a „Collegium Phar
maceuticum" költségén késziilt, nem hivatalos, bár császári szab~
dalmat nyert kiadás. Viennae Typ. Kürner, 1729. Foho 1-2 tO 
praef. · . . Ujabb lényegtelenül változott kiadása megjelent 1737-ben es 
J 744-ben Kurtzböck betliivel, ugyancsak folio alakban 1-273 
praef. . „ Némileg módosult kiadása a brüsseli Colleg. Med1cum kolt-
ségén: Bruxellis, 1744. 1-441. + !-XXVIII. 8° és ugyanez: 
Lugduni Batavorum 1786. 8° 

Az 1744. kiadás reimprimáltatott Bécsben, ugyancsak Kurtz
böck betiiivel (J -272 folio) I 751-ben; átdolgozva megjelent _Tratt
nernél Bécsben 1765-ben és ugyanitt 1770-ben. (J-202 foJ10.) . 

Ezekre vonatkozólag törvényeink és rendeleteink hosszú sora
ban nincs olyan intézkedés, a melyből valamelyik dispensatorium 
kötelező voltát lehetne bizonyítani, ellenben annál inkább akad a 
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hatóságok kisérlete autonom gyógyszerkönyv szerkesztésére, más
felől a gyógyszerészek és orvosok kiméletlen kritikája, tiltakozása / 
az idegen szellemű gyógyszerkönyvek alattomos becsempészése , 
ellen. A történelmi hüség érdekében vessünk egy tekintetet az e 
téren lefolyt küzdelmekre s lássuk a pro et contra szóló érveket, 

Mikor kezdődött nálunk az osztrák dispensatoriumok hatálya? 
A mennyire hiteles történeti emlékeink terjednek, nálunk a 

gyógyszerkönyvek tekintetében, mindenkor teljes lelkiismereti sza
badság uralkodott s a gyógyszerészek és orvosok közös megállapo
dással a francia, olasz és német gyógyszerkönyvekhez alkalmaz
kodtak. Ill. Károly király jóindulatú reformjai az osztrák viszonyoktól 
függetlenül indultak meg, különben a gyógyszerkönyv kérdését 
nem is érintették, sőt az önállóságra való törekvést magukban is 
előmozdították, amennyiben Torkos J. János* pozsonyi árszabása. 
mint a partiális autonomia jele, még általuk indíttatott meg. 

Elismerte ezt az autonom árszabást maga Mária Terézia, a 
bécsi egyetem orvosi kara, a közvélemény pedig úgy fogadta, mint 
az önálló magyar gyógyszerkönyv előhírnökét. 

Csak a puszta véletlen okozta, hogy Torkos műve a prágai 
és bécsi árszabás, valamint a dispensatoriumok figyelembe vételével 
készült, bár korántsem azért, mintha a kiadványokat magára nézve 
kötelezőnek ismerte volna. És mégis kénytelenek vagyunk kon
statálni, hogy a nagyszombati gyógyszerész gremium 1748-ban 
ez alapon folyamodott a bécsi dispensatorium behozataláért. 
(Articul. XIX.) Ebből is ldtünik, hogy a bécsi usus, az osztrák 
pharmakopeák erőszakolása, ekkor még nem volt elterjedve; külön
ben is tudjuk, mi vitte a nagyszombatiakat e szokatlan lépésre. 
Kicsinyes féltékenykedés a pozsonyiak sikerére és ellenszenvük 
Torkos személye és műve ellen. 

!Gilönben a nagyszombati kérvény nemcsak igazságtalan, de 
még alakilag is törvényellenes volt, amennyiben királyi szentesítés
sel biró intézkedés ellen irányult s bár indirekte, vádakat emelt 
olyan mü ellen, melynek értékét még ellenségei is elismerték. 
Egyébként ez a támadás eredménytelen maradt, a pozsonyi ársza
básnak és szerzőjének a méltatlan támadásokért fényes elégtételt 
szolgáltatott a történelem, amennyiben a mű továbbra is, még 

* Torkos Justus János: Taxa pharn1aceutica Posoniensis. Posonii, 1745. íolio I-X -J- 1-50 -!- !-IV. 
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·\ hatósági tilalom ellenére is érvényben maradt közel 70 éven át, mikor 
a bécsi dispensatoriumnak már csak emléke élt. Vegyük továbbá 

\.. figyelembe, hogy a nagyszombati petíció egy keletkezőben levő 
i;rémiumnak magánvéleménye volt, mely követőkre nem talált s 

! történelmünkben elszigetelten áll. 
\ Lehet-e már most ebből érvet kovácsolni a bécsi dispensa-

toriumok hivatalos voltára s ez alapon, 155 év mulva visszaható 
erővel felruházni, quasi törvényerőre emelni az olyan intézkedést, 
amely a maga idejében is csak szűkebb hazájában tudott érvénye
sülni, míg nálunk egyáltalán figyelembe sem kerül ? Hiszen ha ezt 
elfogadjuk, akkor elismerhetjük per analogiam Valerius Cordus 
művét, általa a Lumirzare maiust, ·minust és a többi ócskaságokat, 
mint a mai pharmakopoeák közös őseit, míg végül az egész világ
irodalomra kiterjedő láncolatot nyerünk. 

Rendeletünknek ilyen célja nem lehet, azért a felvett történeti 
nyomon tovább haladhatunk, míg pozitívabb adatokhoz érünk. 
Mint már fentebb említettük, a pharmakopoeák teljes merrértése 
végett figyelembe kell venni a mindenkori árszabásokat, ;;,elyek 
egyúttal az időbeli hézagokat is kitöltötték. A dispensato
riumok korszakában a taxák jelentősége is nagyobb, részletezé
sükbe mindamellett nem bocsátkozunk, csak az 1765. évi bécsi 
árszabást említjük. Külön kiemeljük ezt azért, mert 1748, illetve 
1742 előtt semmi nexusunk nem volt az osztrák egészségügyi ren
deletekkel. 

Közbejött az önálló pozsonyi árszabás, mely bár igényeinket 
hosszu időre kielégítette, húsz év alatt mégis csak elavult. Mikor 
az újabb kiadás érdekében idehaza mozgalom támadt, ugyanakkor 
Bécsben már folyt az 1755. évi árszabás munkálata. Ujabb taxánk 
iránt tett előterjesztésünkre válaszul azt kaptuk, hogy a bécsi taxát, 
valljuk be még ezúttal minden kényszerítés nélkül, jóindulattal fel
kinálták. (L. a Consilium Locumtt. 1765. évi szept. 16. leiratában.) 
Ez a fordulat meglepte magát a helytartóságot is annyira, hogy hirte
lenében nem is tudott válaszolni. Tudták azt, hogy az eljárás 
törvénytelen, de lojalitásukban nem merték a szívességet visszautasí
tani. A hallgatást Bécsben is beleegyezésnek vették, azért a követ
kező leiratban már azt kérdezték, hány példányt küldjenek a 
megyék számára, hivatalos szétosztás céljából? A danaosi aján
dékot végre az aulikus Torkos János köszönte meg, aki bár teljes 
devotioval, de határozottan kijelentette, hogy a magyarok nem 
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óhajtják a bécsi viszonyokhoz szabott taxát, inkább a pozsonyi 
mellett maradnak. A bécsi taxának tarthatatlan és törvénytelen 
voltát belátta különben a királynő is, amennyiben 1766. évi julius 
15-én kelt rendeletével a pozsonyi árszabás érvényét megujította. j 
Négy évvel utóbb ezt tette ismét a helytartóság (1769. évi márc. 1 
30-án kelt 125. sz. rendeletével), mindamellett az improvizált bécsi 
támadás helyrehozhatatlan rést ütött zsenge autonomiánkon. Az 1765. 
évi kísérlet a szerencsétlen nagyszombati petíciónak első gyü
mölcse volt, de a bécsi árszabástól, noha súlyos anyagi áldozatok 
árán, ezúttal mégis csak megmenekedtünk. A kudarcba belenyu
godtak a bécsi jóakarók is, ámde új árszabásunk terve ez által 
meghiusult. Újból felajánlották a bécsi taxákat 1766 és 67-ben, de 
tervük ismét nem sikerült. A szándékolt „kiéheztetés" nem vezetett ered
ményre, mert az érdekelt gyógyszerészek mindenkor tiltakoztak a 
bécsi árszabás behozatala ellen, a vármegyék pedig készséggel 
támogatták ellenállásukat. Naiv módon tudakolták a helytartóság 
útján a bécsi egészségügyi bizottság tagjai, vajjon miért ragasz
kodnak a magyarok az elavult árszabáshoz (an cur antiquae taxae 
inlzaereatur ?) Hihetőleg nem volt senki, aki felvilágosítsa őket, 

hogy hatóságaink és a gyógyszerészek jobb jövő reményében szen
vednek és várják az önálló magyar gyógyszerkönyvet. Abból a 
körülményből, hogy az osztrák dispensatoriumok és taxák érde
kében a szokott szigorral mindeddig nem léptek fel, önként az 
következik, hogy sem alkalmas jogalapjuk, sem ürügyük nem volt 
a beavatkozásra. 

E közben a tudomány haladása megrendítette a dispensato
riumok hatályát s imperative követelte a korszerü reformot. Igaz, 
hogy a „11ecessitas - - - medicaminum apparatum co11tralze11d1 
el mutandi" csak nagy későre ért Bécsbe, de mégis csak megér
kezett s többé nem térhettek ki előle. 

Ez a korszak körülbelöl 1770-ben kezdődik, mikor a dispen
satorium és a régi tekintélyek ideje már annyira lejárt, hogy aka
ratlanul ujitásokra kellett gondolni. A reformátorok élén Störck, a 
„protomedicus per provincias Austriacas", Jacquin N. J., a chemia 
és botanika tanára a bécsi egyetemen, a gyógyszerészek közül 
de Weil j. j. állottak, akik 1773-ban megbízást is kaptak egy új 
osztrák gyógyszerkönyv megírására. 

Mivel nem célom keletkezése körülményeit részletesebben tár
gyalni, csak általánosságban említem, hogy a mii körülbelül egy évi 
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munka után 1774. évi augusztus 1-ével jelent meg Plzarmacopoea 
Austriaco-Provincialis. Ad Mandatum. S. C. R. Apost. Maiestatis. 
Viennae 1774. (8° !-VIII. + 1-294. +XVIII. számozatl. index.) 
címen s vele megindult a szomoru · emlékü osztrák gyógyszer
könyvek hosszu sora. Reformtörekvéseit illetőleg meg kell jegyez
nünk, hogy átlag nem nagy felfordulást okozott, amennyiben erede
tileg nem is volt feladata a dispensatoriumot kiszorítani; ellenkezőleg, 
kézi segédkönyvül volt szánva, mint másodrendü hivatalos kiadvány, 
afféle dispensatorium minus a régi mellé s annak érvényét már 
most császári parancscsal emeli. Mindamellett, mivel ez az első 
kiadvány karunk történetében és a szakirodalomban is mélyebb 
nyomot hagyott, a későbbiekn.ek pedig mindenkor alapul szolgált, 
szükségesnek látom azt röviden ismertetni, főbb elveit és külső 
körülményeit leírni, hogy reája alkalomadtán hivatkozhaosunk. 

A dispensatorium és pharmakopoea között - hivatalosan 
definiált különbség az, hogy mig az előbbi átlagosan az egész 
gyógyszerkincset öleli fel, úgy mint az a nagyobb város~k~an 
szükséges, addig a plzarmakopoea, számot vetve a gyakorlati elet 
követelményeivel, csakis a legfontosabbakat veszi fel, melyek a 
vidéki oyógyszertárakban is kellenek. Az ellentét ilyenképen a név
ben is ~ki van fejezve, mert a pharmakopoea a szó szoros értelmé
ben nem a mai jelentésü könyvet, hanem magát a gyógyszertárt, 
az officinát jelenti. A provinciális szó mint jelző pedig azt fejezi ki, 
horry a vidéki gyógyszertárak igényeit tartja szem előtt. A további 
rés~letekre nézve utalok a bécsi 177 4. és a pozsonyi 1779. kiadások 
előszavára, amiből kitlinik, hogy a vidéki gyógyszertárak csak a 
pharmakopoea, a városiak ellenben továbbra is a dispensatorium 
és e mellett a pharmakopoea előírásaihoz alkalmazkodtak. 

Ezáltal tehát maga a hatóság törvényesen két kategóriát teremt: 
vidéki és városi gyógyszerészek osztályát, egyenlő jogokkal, de 
különböző kötelességekkel felruházva. Sajátságos az a logika, a 
melylyel a hivatalos mü előszava egyszerre védni és támadni tudja 
a dispensatoriumot. Korholja hiányait, fogyatkozásait, miközben a 
rossz előírásokat, a megrótt, kifogásolt készítményekkel együtt a 
Jeanagyobb lelki nyugalommal veszi át, azzal az ígérettel, hogy a 
k;zel jövőben megjelenő nagy munkában még szigorubb kritikát fog 
ayakorolni. A kilátásba helyezett uj dispensatorium mindamellett 
~lmaradt, az ideiglenes jellegűp harmakopoeapediginveterált. A császári 
pátens tekintélye, vagy talán a szerzök tudományos nimbusza okozta, 
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hogy a sok jóakarattal, de annál kevesebb szerencsével megírt 
müvecske diadallal járta be a világot. Már a következő évre elfogyott az 
]. kiadás (bibliographiai értelemben), 1775-ben megjelent ujra (ibidem 
1-292. 8°) 1776-ban németül (1-384. 8°) és 1778-ban. Végül átdol
gozva és némileg bövítve megjelent 1780-ban is,* de ennek életbe
léptetése nálunk elmaradt. Kevés huza-vona után elfogadták a pharma- . 
kopoeát az addig külön gyógyszerkönyvvel bíró csehek, nem 1s . 
szólva a többi osztrák örökös tartományokról, de nálunk, legalább 
spontán nem tudott elterjedni. Mikor a csendes, nem hivatalos 
ajánlás és a hivatalos szelid figyelmeztetés a pharmakopoe~ me.g
jelenéséröl hatástalannak bizonyult, megindultak az apro mtnkak, 
legalább a pozsonyi árszabás kiszorítására, hogy helye legyen az 
u j 1776. évi bécsi taxának. . . . . 

A kísérlet most sem járt eredménynyel, pedig a pozsonyi arszabas, 
mely nálunk eddig a pharmakopoeát is helyettesítette, még jobban 
elavult, alkalmazása kárral járt, de azért nem tágítottak sem a 
megyék, sem a gyógyszerészek. Ek.kor a helytartóság ~yiltan '.e.1-
lépett s mint leirata mondja (1777. ev1 1102. sz.), legfelsobb utasitas 
alapján kérdezi a megyéket, adjanak véleményt arra nézve, ne_m 
lenne-e célszerü, ideiglenesen kötelezővé tenni a jól bevált osztrak 
gyógyszerkönyvet és árszabást, mert nehány horvát és erdélyi orvos 
ez iránt már folyamodott. A megyék egy része tiltakozott a terv 
ellen, mások meg annyira absurdnak tartották, hogy nem is foglal
koztak vele. Az ujabb kudarc érthető bosszuságot szerzett az egy-

'~ Phannacopoea Austriaco-Provincialis .. Eclitio 1y. aucti?r. Vi~nnae: 
Typis J. Trattner 1780. I--V~. 1-312._+ 1_8. sz~moz~t!an index. Mis- a r~ge_bb1 
kiadásokban az editio sorszama egyaltalan n!ncs Jelezve, ~z . 1780: n_enul~g 
változott kiadás egyszerre n1int negyedik Jel~n1k n1e~. Ez nyi!va~v?l.o ~cvedes, 
inert a fent elősorolt 1774„ 75., 76., 78. kiadasok utan az 1780. ev! 1av1tottnak, 
helvesen V. kiadásnak kellene lennie. IV-nek csak akkor mondhat1uk, ha vagy 
a Pozsonyi latin, vagy a bécsi né1net. kiadást fi1:,ry~lrn.en _kivül hagyjuk. .. 

Arra nézve, hogy n1ennyiben valtozott az UJ k1adas, fels?~olo1n a, kovet
kezö adatokat : Hat tétel Ieirása kibővült, vagy pharn1akognos1ailag n1odosult. 
Felvetetett 5 uj drogua,_ el!enb~.f!. _a kész!tn1ények_ közül ki_n1~radt. az .-~xtr. 
Cochleariae, a ·rra amancans elo1rasa pedig n1egvaltozott. Üj tetelck a J\ovet
kezök : 

Aqua cllaen„jo!ii. Aqua 111entl1ae. Cerat. pro cereol~s bal~. Cerat. pro 
cereolis dirrest. Cerat. pro cereolis fortius. Cerat. pro cereolrs exstccans. Cera_t. 
pro ccreotfs ad dolores. Elixir 11itrioli spx. Ernpl. an!JfiC. En1p. cicutae. f!,ssen/ta 
guajaci. Extr. arnicae fi. Extr. /actucac. [!.xtr: solarz! fur. Flores su!fur1s. Glob. 
1nartis. Liquarnen ltepatis nu1stellae. 1\'laf!ISI. btsfl1utlu. Ol: rnentlzae ptp .. Pasta de 
altlz. Rotufae rnenl/zae pip. Syrup. acct1. Syrup. auranttor. Syrup. clunae. cort. 
Trocllisci de castor. Trocllisci rnosc/zati. Troclzisci absorbentes. Ung. oplztl1a/f111crun. 
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séges állameszme híveinek, mindamellett csaknem két évig tartott 
míg ujabb támadásra vetemedtek. ' 

A helytartó tanács 1779. évi március 20-án kelt 1335. sz. 
rendeletével, minden indokolás nélklíl kimondotta, hogy az 1774. 
évi osztrák Provinciai. Pharm. és 1776. évi árszabás nálunk is 
életb: lép. Nem lehet feladatunk e rendelet hatását és végrehajtása 
akadalya1t nyomon követni, de a helyzet és a szereplők jellemzése 
vége~! kiemeljük, ?agy P_ozsonyban, a helytartóság székhelyén még 
hat ev mulva, lehat 17fö-ben sem alkalmazták az osztrák-magyar 
gyógyszerkönyvet, noha behozatalát most már hivatalosan, komolyan 
is sürgették. Mennyivel inkább dacolhatott a vidék, a nyakasabb 
vidékek vármegyéi, procul a jove, procul a fulmine? 

Ezzel kapcsolatosan meg kell emlékeznünk arról az eredeti 
müfogásról, mely az osztrák gyógyszerkönyv behozatala érdekében 
történt. A jövedelmező pharmakopoea kiadás i·orra mindenkor ea}'-
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egy becsi könyvkereskedő cégnek jutott, mindennemíi utánnyomás 
ellen védő császári privilegium alapján. Az uj osztrák pharma
kopoeával még itt is kivételt tettek. A honi gyármányt kívánó 
magyarok kedvéért kiadatták a jeles művet Pozsonyban (Patzkó J. 
nyomdájában), ugyancsak császári mandátum alapján (Posonii, 
1779. 8° 1-294. + 1-VI. számozatlan index). E kiadás históriai 
értéke mellett, figyelmet érdemel, mint typographiai curiosum is, 
a mennyiben olyan hű mása az eredetinek (az 1774. kiadásnak), 
hogy szembeszökő sajtóhibáit, eltördeléseit is utánozta, a kötet 
végén pedig addenda,omissa, enata címen mindezen tudva elkövetett 
hibákat bünbánólag felsorolja. 

Ugyanígy megjelent (Posonii, 1779.) a bécsi árszabás mása 
is, melynek példányait a megyék kiosztás végett ingyen kapták. 
Természetes, hogy a helytartóság óhajtása nem teljesült, mert az 
idegennek tekintett könyvek ott rekedtek a megyék levéltáraiban a 
k!sérő rendeletekkel együtt. Szorosan véve ugyan nem tartozik 
targyunkhoz, <ile mint irodalomtörténeti emléket megemlítem itt 
Rácz Sámuel pesti egyetemi tanár műveit, a ki Störck kommentár
jait: „Störck 01 vosi tanításai" címen 1. 1778„ II. 1788. (Buda), 
kiadta, majd ezekhez a hazai viszonyokhoz alkalmazott taxát is 
irt: „Störck on1osi tanftási on1osságainak taxája vagy-is ára." Buda, 
1779. a kir. universitás betüivel. E kiadványok hivatalosakká ugyan 
nem lettek, de mégis jobban terjedtek a kihirdetett és ingyen oszto
gatott osztrák-magyar példányoknál, mert a gyógyszerészek cél-
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tudatosan, megfontoltan, még anyagi károsodásuk árán is mellőz

ték e kiadványokat, a miként ezt a hivatalos jelentések és vizs
gálati jegyzőkönyvek bizonyitják. !gy például a helytartóság 1785. 
évi junius 13-ról kelt 7097. sz. udvari rendeletben kérdést kap 
az iránt, igaz-e, hogy az osztrák árszabás és gyógyszerkönyv 
Magyarországban még mindig nem lépett életbe? 

A megejtett vizsgálatok során csakugyan kiderült, hogy az 
ismételt utasítások, udvari rendeletek és császári parancsok ered
ménytelenül hangzottak el. Pedig ez idő alatt már ujabb osztrák 
árszabás is megjelent, a melynek behozatala iránt a helytartóság 
ujabb lépéseket tett. Nevezetesen 1785. évi 17159. sz. rendeletével 
az 1779. évi osztrák taxát ajánlja, de a mellőzött pharmakopeát 
többé szóval sem érinti. 

Az általános hangulat jellemzése, a negativ siker közelebbi 
okainak fejtegetése jelenleg tárgyunk körén kívül esik. Mind
amellett koronatanuképen nem mellőzhetjük itt sem Huszt!zy Teophil 
esetét. A jeles pharmakologus, pozsonyi főorvos, gyógyszertár 
vizsgálati jegyzőkönyvei általános feltünést keltettek alaposságuk
nál fogva. Annyira megnyerték a helytartóság szakembereinek, sőt 

magának az udvari tanácsnak tetszését, hogy ezeket követendő 

példaképlíl az összes megyei főorvosoknak megküldték. (1786. évi 
február 21. 7995. sz. rend.) 

Ez a feldicsért jegyzőkönyv azonban a köteles hódolat korlátai 
közt kegyetlen kritikát mond az osztrák központi rendszerről és az 
erőszakolt osztrák pharmakopeák értékéről, egyuttal magyarázatot 
arra nézve, miért lehetett oly könnyen nélklílözni az osztrák gyógy
szerkönyveket? 

Elmondja, hogy a magyar gyógyszerészek kerülik és mellőzik 
az osztrák pharmakopeát, még csak meg sem veszik, aztán igy 
folytatja: 

„Es is! diess ein Fehler, welchen die meisten hiesigen Apothe
ken gemein haben, wovon die Schuld nicht sowohl an den Apothe
kern zu liegen scheint, als vielmehr an der höhern Stelle" - -

Magáról az osztrák pharmakopoeáról (az 1780. javított kiadás
ról) pedig igy nyilatkozik: "Bey der bisherigen Unvollkommenheit 
der Pharm. Austr. Provincialis ist dann auch selbst der Wunsch 
nich überflussig, dass für die Zukunft von einem /1iesige11 Collegio 
medico - Verbesserungen gemaclzt werden - - Ezt a kritikát 
vidimálta az udv. tanács, köröztette a helytartóság és végUI csodál-



24 

koztak, hogy a magyar gyógyszerészek nem becsiilik eléggé az 
osztrák pharmakopoeát ! 

Csak egy év mulva látta be a Centralbureau, micsoda fegy
vert szolgáltatott e körözvénynyel az osztrák gyógyszerkönyv ellen
ségeinek kezébe és visszavonta, helyesebben más minta-jegyzö
könyvvel pótolta a Huszthy-féle elaboratumot, de emléke, mint az 
idők jele, fenmaradt a megyékben és a szakkörökben egyaránt. 

Tegyiik már most fel, hogy a ránk erőszakolt bécsi gyógy
szerkönyv a tüntető mellőzés dacára valóban hivatalos lett és 
lássuk főbb intézkedéseit, melyek a mostani rendeletet érintik. 
Mindenekelőtt konstatálhatjuk, hogy az erős hatásu szerek forgalma 
tekintetében korlátokat nem szab, tilalmazott, csak orvosi rendeletre 
kiadható szerek megklilönböztetéséről szó sem esik; noha a t jelzés 
siírűen ismétlődik benne. Az utasításoknak erre vonatkozó szakasza 
igy hangzik - - „quae simplicia (t) notata sunt sicca asservari 
non debent, quoniam recentes, tantum compositiones ingrediuntur." 
Ilyen droguák pl. a Rhamnus catarth. Sedum majus, Carduus 
Mariae, Strammonium stb. 

A phannakopoeák ilyen látszólagos hiányából korántsem szabad 
azt következtetni, hogy a forliter agenlia kérdése nem volt rendezve. 
Voltak erre vonatkozó rendeletek, de ezek nem a pharmakopoeában, 
hanem ettől függetlenül jelentek meg. Ilyen volt például, hogy 
csak az e korból való hazai rendeleteket idézzük, a Cons. Locttle. 
1742. évi junius 23-án kelt rendelete, mely generative csak a 
„drastica purgantia, vomitoria, humores emoventia, abortum pro
curantia, et opiata" kiadását tiltja. Ennél részletesebb a pozsonyi 
rendelkezés, mely a gyógyszerészek érdekében hozza ugyan 
az erősen ható szerek jegyzékét, de csak azért, hogy ezeket, vagy 
ilyenféléket más kereskedés, vagy materialista ne tarthasson, ne 
árul hasson, in quacunque quantite, pondere el mensura ! 

A mai viszonyokkal való egybevetés céljából bemutatom pl. 
a Torkos-jé/e e!enclwst: Purgantia, vomitoria, uti : colocynthis, 
sca1nmoneu1n, agaricus, jalappa, euphorbiun1, gununigutti, hermo
dactyli, 111ecl10acanna alba, resina jalappae et scammonei, semen 
cataputiae, granatiglia, coccognidia, 111ercur. dulcis magnesia alba, 
tartar. emeticus, rad. ipecacoannae, et antimonialia. Az összetett szerek 
küzül: pulveres compositi, aquae simplices et comp., pilulae, sales, 
species, syrupi, unguenta ... 

A gyógyszerekre vonatkozó közelebbi instrukciók tiltott sze-
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rekről ugyancsak nem szólnak, csak általában említik, hogy erősen 
ható hajtószereket, hánytatót, abortiv-szert vagy opiatumot az orvos 
megkérdezése nélkül nem adhatnak ki, mérget pedig, (értve az 
arsent) csak óvatossággal expediálhatnak. 

Az 1765. évi október 16-án kelt rendelet kifejezetten csak az 
arsent és opium-féléket vonja ki a szabad forgalomból, az október 
30-iki pótrendelet pedig az összes méreganyagok tartását (részle
tezés nélkül) a gyógyszertáraknak tartja fenn, anélkül, hogy ezelme1' 
medicinális alkalmazását bármiképen is érintené. 

Az 1770. évi október 4-iki 4689. számú Generale Normativum 
Ill. szakaszának 5-7. §-ai csak általában érintik a méregügyet, de 
intézkedései azt bizonyítják, hogy a gyógyszerészek belátására 
van bízva, kinek mit adjanak ki ... Opium, sublimat, el alia vene
nosa cum circumspectione vendantur. Megerősíti ezt az itt közölt 
eskűminta szövege is : ln vendendis medicinis fortibus el pericu
losis, eam adhibebo cliligentiam, quae legibus est expressa ... 

A tárgyunkon kívül eső rendeletekből mutatóul elég ennyi, 
annak igazolására, hogy e korban a pharmakopoeák intézkedései 
magukban, nem adnak korhű képet saját viszonyaikról, sőt félre
értésre szolgáltatnak alkalmat, amennyiben a legfontosabb rende
letek tőlük függetlenül jelentek meg, ezek figyelembevétele nélkül 
pedig a gyógyszerkönyvet nem is használhatjuk kellőképpen. Ren
deletünk pedig ezt az eljárást statuátja, mikor további magyarázat 
nélkül pusztán a pharmakopoeákra utal. 

De lássuk tovább az l. osztrák gyógyszerkönyv tanulságos 
sorsát. A pozsonyi, sorrendben immár 4-ik, kiadás után átdol
gozva megjelent, 1780-ban (1-312) 8°, 1783-ban, 1787-ben és 
1790-ben, tehát az l. „kiadás" maga 9-féle kiadásban ismeretes; ezek 
közli! a 5 első változatlan, a négy utóbbi lényegtelenül módosult, minél 
fogva hivatalosan ez utóbbiakat külön átdolgozásnak és új kiadásnak 
tekintik. Ezek mellett külön vehetjük a kritikai és kommentált 
kiadásokat, valamint a polemikus iratokat, melyek által irodalma 
méa inkább bővül. Ez utóbbiak közli!, bár tárgyunkat csak per " tangentem érintik, kiemelem Husztlzy Theophil munkáját: Kriti-
sclzer Kommentar iiber die östreic!zisclze Provinzia!-pharmakopee, 
mit einem Entwurfe zu einem gemeinnützigem verbesserten Dispen
satorium. Pressburg, Leipzig, 1785. !-XVI. 1-304. A fontos 
munka jelentőségének méltatásába a fentiek után ezúttal sem 
bocsátkozunk, csak azt emeljük ki, hogy keserü igazságait a má~odik 
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kiadásban, természetesen a szerzőre való hivatkozás nélkül, figye
lembe vették. 

Az új kiadás előmunkálatai mintegy két évig tartottak és a 
munka 1793. évi november 10-én jelent meg Plzarmacopoea Austriaco
Provincialis emendata. Ad Mandatum S. C. R. Apostol. Maies
tatis. Viennae. Apud Chr. Fr. Wappler 1794. 1-Vlll. 1-195. 8°. 
Kihirdették Bécsben, 1795. évi november 23-án, azonban csak 
1796. évi január !-évei lépett életbe. Német szöveggel megjelent 
Bécsben Wappler-nél, 1795-ben (Sclzmidt M. A. betiíivel). 1-Vlll. 
+ 1-240, 8°, továbbá Olaszország számára változatlan latin szö
veggel : Mediolani 1794. Kritikája: Husztlzy Th. Jdeen zur Verbes
serurzg der Östreicilisc/1en Provincialplzarmakopee, besonders im 
medizinisch-praktischen Oesichtspunkte. Pressburg. l. N. Schauff 
1797. 1-Vl. + 1-162, 8°. Hackel ErJauterung der östreich. Pro
vinzialpharm. Wien, 1795. 8°. Az új gyógyszerkönyv· szerzői közül 
kettő: Jacquin és Störck (ez utóbbi immár báró) ismeretesek, hoz
zájuk csatlakozott az ifjabb Jacquin, Cerny W. udvari gyógyszerész, 
valamint Basgetlza és Offermanns polgári gyógyszerészek. Nem 
lehet feladatunk e helyütt fejtegetni azt, mennyire érdemli ez 
uj kiadás jelzőjét: „cmendata", vagy miben és mennyire változott, 
de konstatálhatjuk, hogy az erősen ható szerek szabályozás tekin
tetében mit sem tett, még azt az ártatlan keresztjelzést is mellőzte, 
amelyről fentebb megemlékeztünk. Nincs ilyenféle intézkedés a 
megfelelő új árszabásban sem. (Wien, 1795.) Különben, hogy a 
felvett chronologikus sorrendhez ragaszkodjunk, e kiadásról itt még 
nem szólhatunk, mert életbeléptetése, sőt kihirdetése nálunk, leg
alább megjelenésekor elmaradt, s mint alább látni fogjuk, csak 
180 l-ben következett be - - „erga remonstrationes per complures 
Regni jurisdictiones factas." Ez a remonstratio természetesen nem 
volt tüntetés az osztrák pharmakopoea mellett, de hangosabb nyi
latkozat a függőben tartott gyógyszerészi ügyek rendezésére. E szo
morú fiaskóról is illik néhány sorban megemlékeznünk. Az 1793-
1801. évek klizdelmeiben eleinte pártunkra állott a szerencse, 
amennyiben biztató ígéretet nyertünk, hogy méltányos kívánalmaink 
mihamar teljesülni fognak. 

Ezt a váratlanul jött engedékenységet a külső politikai viszo
nyok változásának köszönhettük. A napoleoni harcok viharai lekö
tötték a bécsi centrum figyelmét, megbénították a közigazgatást, 
minélfogva a tervezett komolyabb fellépést a bécsi pharmakopoeák 
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érdekében el kellett halasztani. E közben a felterjesztések egyre 
határozottabban sürgették e függőben tartott ügyek elintézését: ~gy 
hogy a helytartóság sem térhetett k'. többé .ig~reteinek beval!asa 
elől. Ilyen körülmények között jött letre .a b:cs1 pharmacopoeahoz 
alkalmazott, de a hazai viszonyok szennt atdolgozott, valanu~el 
drágább ártételű taxa terve, mely jelentőségénél fogva rövid zdore 
elódázta a pharmakopoea kérdését. Csekély recompensaho volt ez 
az ország súlyos erkölcsi és anyagi áldozataiért, mindamellett .a 
közvélemény már megjelenésének hirét is örömmel .f?gadta, valo
ságos nemzeti vívmányt látott benne. De a nemezis JOkor gondos
kodott arról, hogy ez első örömünk se Jegyen zavartalan. . . 

A kilátásba helyezett magyar árszabás miatt az 1794/5. ev1 
bécsi taxát nálunk nem léptették életbe, sőt a mi ritka esetnek 
mondható, még csak nem is hirdették ki a szokás?s. módon .tu~o
másvétel végett. (Lásd Stipcsics pesti orvoskan de~an. ie.lenteset a 
helytartóság 1799. évi junius 25. kelt .15190 .. sz. k~rdese1re). Ho~y 
ennek a bécsi míífogásnak hordereiet meltanyolm tudjuk, ftg) e
lembe kell vennünk, hogy a francia hábo~úk m.iatt ~egak.aszto.tt 
kereskedelem hallatlan drágaságot okozott es a becsi ar~zabas m~r 
ez uj piaci helyzetet vette irányadóul. A h~lyzet. nalun~ m.eg 
súlyosabb volt : rossz közlekedés, terhes adok, vamok e~ har
mincadok aránytalanul drágábbá tették a szereket, mmt P,i· Becsben 
a kereskedelem akkori centrumában. Csakhamar k1derult, hogy a 
~écsi bizottság tulbecsülte az árakat s beho~ták. az ~gyneve.ze_tt 
falcidiumot, a 200/o-nyi levonást, ezt azonban 1smet hatalyon k1vul 
helyezték. Ezt az 1799. évi intézkedést n~lunk is.mét nem lurdette: 
ki, a megígért magyar árszabás pedig meg ".1md1g nem ie!ent ~eb. 
Ekkor a csaknem tönkrejuttatott gyógyszereszek ~ megye~ t~mo
aatásával uj felterjesztéssel járultak a helytartósaghoz, fuggoben 
~artott ügyeik elintézését kérve. A Consi!ium . Locumtenentiale 
eleinte nem válaszolt, később hosszas sürgetesre. ku~ondo~ta (_1800. 
évi január 28. 2024. sz. rend.), hogy az osztrak .a;s.zabas fugge
lékével együtt nálunk is alkalmazlzató. Ez. volt a_ k1l~.t~sba he.lyezett 
magyar árszabás kudarca és a kiéheztetes polthkaian~k diadala. 
A gyógyszerészei< egy része, a mennyiben e. ren?eletrol tudomast 
vett merrhódolt de a diadal még sem volt altalanos, mert a leg
több vá;meo-ye 'elveihez híven opponál! és a leiratot nem hirdette 
ki. Ezt bi;onyítják az 180011-i évek gyógyszertár-~izsgálat~inak 
szomorú aktái, a melyekből kitlinik, hogy átlag meg mmd1g a 
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pozsonyi árszabás uralkodik, ritkábban az 1774. bécsi taxa, ellen
ben az 1794. gyógyszerkönyv és az uj bécsi árszabás csak elvétve 
található. 

Micsoda közgazdasági eredményei voltak az uj bécsi politiká
nak, __ arról _u?J'ancsak ~ fentemlitett jegyzőkönyvek szólnak, melyek 
alapian a k1raly 1801. ev1 november 13-án kelt 11246. sz. leiratával 
(1. a helytartóság 1801. évi december l-én kelt 26303. sz. rend.) 
kimondta, hogy az 1794. évi bécsi pharmakopea, valamint a hozzá 
kiadott taxa, fliggelékével együtt nálunk is életbe lép. Csaknem 
ezzel egyidejüleg megalakult az uj bizottság, a magyar viszonyok
hoz alkalmazott uj árszabás szerkesztésére. Azonban mielőtt erre 
térnénk, vessünk egy tekintetet uj gyógyszerkönyvünkre. A való
ságban ugyan vissza kell mennünk 1793-ig, hogy keletkezése több 
körüh~ény~it lássuk, mert 10 esztendőt késtünk, mig a jeles mű
vecske! elerhettlik. 

Cimét és szerzőit már fentebb láttuk, itt még csak szelle
méről mondunk el annyit, a mennyit az előszó elárul. A kiadás 
~zükséges voltát igazolják a tudomány ujabb vivmányai, melyek 
altal a gyógyszerészet is ujabb irányt vett fel. Csökkenti a szerek 
számát, dc az ujak felvételében még annyira óvatos, hogy ezeket 
külön jegyzékben sorolja fel s tartásukat csak feltételesen teszi 
kö.telezőv~. Nomenclatmája egyszerű, minden nélkülözhető synony
mat melloz s a menny1re csak lehetséges a tudományos, általánosan 
~lfo?adott né_vhez ragaszkodik. Kiküszöbölte a régi alchymista 
ielvenyeket (s1gna corporum), a galenikus készitményeknél a relativ 
mértékek: manipulum, pugillum alkalmazását. Végül elhagyta a 
műtétek és terminus technikusok magyarázatát, miáltal a könyv 
terieclelme 1s csökkent. Beosztása különben a régi maradt. Az emle
getett tudományos vivmányokból láthatólag csak az oldékonysáo-i 
táblázat + 10° Reaumur vízre alkalmazva, továbbá a hivatal;s 
készítmények higany, antimon és opium tartalmát feltlintető kimu
tatás jelentek meg. 

Egyébként e későn aktíváit kiadásnak végső éveit a nagyobbára 
kicsikart magyar árszabások homályosították el, úgy hogy ezek 
mellett csekély jelentősége is elenyészik. Árszabásaink, mint keser
vesen kivivott partialís szabadságunk emlékei, behatóbb tanulmányt 
érdemelne~(, úgyis mint a hozzájuk füzödő magyar gyógyszerkönyv 
keletkezesenck tanui. Figyelmet érdemelnek továbbá mint a mao-yar 
miinyelv kialakulásának organumai, mert úgyszólván lapok e~ek, 
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a melyekben közvetlenebbül kezdtünk érintkezni hatóságainkkal s 
e réven kaptuk a maíglan érvényes intézkedések jó részét. Nélklilöz
hetetlenek végül e kiadások az osztrák gyógyszerkönyvek tanul
mányozásánál, a mennyiben rendelkezéseik mintegy kulcsot szol
gáltatnak e művek megértéséhez. 

Tárgyalásukba mindamellett nem bocsátkozhatunk. Kommentár 
nélküli száraz felsorolásukban, külön csak azt az 1-2 kiadást 
fogjuk kiemelni, amelyik tárgyunkra nézve mellőzhetetlen adatokat 
tartalmaz s ezekkel mintegy áthidaljuk az egyes gyógyszerkönyv 
kiadások közt maradt éveket. 

Árszabásaink rendszerint Budán, az egyetem nyomdájában 
jelentek meg 4° alakban, latin, magyar, német cimlappal, gyakran 
ilyen háromnyelvii szöveggel is. A legelső 1804. évi julius 17-én 
kelt: Taxa 111edica111e11toru111 emendata pro Regno Hungaríae et ad 
adnexis provínciis . . . Ugyanezen címmel jelent meg az uj kiadás 
1807. évi november 3-án. A harmadik kiadás reánk nézve törté
nelmi fontosságú, mint egyetlen emléke a legelső magyar gyógy
szerkönyvnek, mely a fentemlített hivatalos biztatásra megiródott 
ugyan, de a változott politikai viszonyok között kiadása elmaradt, 
meg nem jelent. Nyomát csupán az 1808. évi budai árszabás őrzi, 
a kézirat sorsa ismeretlen. Címe : Taxa Medicamentorum in Plzar
macopea pro Regrzo Hungariae et adnexis partibus emendata co11-
tentorum pro anno 1808. Mellőzve a részletek fejtegetését csak azt 
emelem ki, hogy a bécsi központ már egy év mulva végleg elejtette 
a magyar gyógyszerkönyv tervét, de az önálló árszabást egyídőre 
még megtartotta. Erre vall pl. már a következő árszabást publícáló 
1809. évi április 11-én kelt 81102. sz. rendelet, mely a régi usust 
statuálja: Nova taxa medícamentorum pro Austria elaborata praevio 
examiní per Commissionem e medicis et pharmacopolíís pro Hun
garia etiam adaptarzda visa est. A szóban levő uj árszabás 1810. 
évi Taxa novior pro Regno Hungaríae adaptata. Erről klilön meg 
kell jegyeznünk, hogy a phannakopeákban ma dívó t jelzést 
modern értelemben használja és megszabja jelentőségét, noha ennek 
az intézkedésnek még a rákövetkező osztrák gyógyszerkönyvben 
sem találjuk nyomát. A t jelzésre vonatkozólag az 1810. évi budai 
árszabásban ezt olvassuk. §. 5. - - - „pharmaca quae ín neo
adaptata hac taxa sígno t notantur per phannacopeos modo erga 
rite confectam praescriptionem approbati medíci extradare posse". 
E mellett van még az 1811. évi május 11-én megjelent árszabásunk, 
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már az uj korszak küszöbén, egyuttal elöhirnöke egy nagyfontosságú 
rendeletnek. Nevezetesen ugyanezen árszabás kapcsán megjelent 
egy másik rendelet, mely a kereszttel jelzett szerek folytatólagos 
kiegészítésének tekinthető. Ez az „Elenclzus medicaminumfortiter agen
tium" cimmel megjelent jegyzék, mely 1811. évi december 10. 30,487. 
sz. helytartósági rendelet mellékletét képezi. Az 1811. év folyamán 
kiadott árszabásunkat bejelentö rendelet, a helytartóság május 28-án 
13,098. sz. leirata annyiból érdemel figyelmet, hogy megvilágítja 
hatóságainknak a magyar taxa és az osztrák gyógyszerkönyv 
megkülönböztetésében követett elvét: azt az eredeti felfogást, hogy 
a helyesen szerkesztett árszabás felér a gyógyszerkönyvvel. Másik 
nevezetessége e rendeletnek, hogy a régi korszak, a Pharm. Aus
triaco Provincialis határát jelzi, a mennyiben ekkor már az uj 
Plzarmacopoea Austriaca elömunkálatai folytak. 

Véget ért a dicstelen kiadványok sora s megkezdödik az uj 
periodus, a maiglan folyó, immár harmadízben regenerált osztrák 
gyógyszerkönyvek sorozala, a melyekhez bennünket sajnos, még 
keservesebb emlékek füznek, mint az előbbiekhez. 

A fentebb leirt, 1794-ben emendált kiadás nem érte el célját, 
a 111ennyiben a hozzáflizött várakozásnak, legyen - - editio nova, 
repurgata, a supen•acaneis, locupletata novis - - - nem felelt 
meg. Revizióját és uj kiadását a közvélemény már rég sürgette, de 
a közbejött politikai zavarok folytán, (a napoleoni harcok viharai) 
mint a szerkesztő-bizottság ünnepélyesen bevallja, a jámbor terv 
megvalósítását mindig elodázták. Tolták, halogatták a munkát, a 
mig csak lehetett, de 1811-ben, tehát 18 év mulva, mégis csak 
összeültek, mikor a külső viszonyok nyomása már nagyon impc
rative lépett fel. 

A kontinentális zárlat folytán megakadt tengerentuli forgalom 
tönkretette a gyógyárú piacot. A kis készlet mindenütt kifogyott 
s beállt az az eset, hogy a gyógyászatnak a politikai viszonyok 
szabta reformra kellett gondolnia. Valóban azt látjuk az uj gyógy
szerkönyvben is, hogy a sokat hangoztatott „difficultas in adcuran
dis exoticis plwrmacis" szabott irányelveket. A phannakologia oda 
törekedett, hogy az exoticus szereket lehetőleg endemicus anya
gokkal pótolja. Hivatott tudósok és laikusok serege fáradozott a 
substitutiókon, obsolet szerek felujításán, szóval a kiüldözött quid 
pro quo hivatalos pártfogás mellett diadalmasan tért vissza. Nyíltan 
bevallják ezt az uj gyógyszerkönyv szerzői, a mennyiben hazafias 
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kötelességüknek látják a tengerentuli szerek mellőzését és a prac
dilectionem peregrinorum szokását korholják. Feledésbe merült 
droguák, tudatosan mellőzött készitmények kedvéért, felujítják a régi 
dispensatoriumok érvényét s ezzel törvényesen helyreállítják a régi 
rendet, a mely a pharmakopeák fáradozásai dacára még fennen 
élt. Ez volt a reformatio in peius, a visszafelé haladó ujítások kor
szaka. 

Ez jellemzi az uj osztrák gyógyszerkönyv első kiadását, noha 
másfelől nem lehet tagadni, hogy a körülményekhez képest igye
kezett nyomon követni korának tudományos vívmányait. !gy pl. 
behozta a reagens szereket, a kémlö papir, az araeometer (Meis
sner-féle) használatát, fejlesztette az 1794. óta bevett oldékonysági 
táblázatot és más ilyen ujitásokat, minélfogva niveauja feltétlenül 
emelkedett. Az uj kiadásnak jelentősége különben abban van, hogy 
elhagyta a rég felesleges „provincialis" jelzőt, a császári man
datumra való hivatkozást, mellőzte a hagyományos intelmeket, 
bevezető rendeleteket, de azért még a címlapon sem említi, hogy 
uj sorozatnak, vagy javított kiadásnak tekintendő. 

Cime egyszerüen és szárazon : Pharmacopea Austriaca. Vin
dobonae Apud Küpffer & Wímmer. 1812. (!-VI. + 1-155 
ind. 8°) 

Szerkesztő-bizottsága az 1812. évi október l-én kelt előszó 

szerint így alakult: 
Elnöke: Stifft A. J. protomedicus, tagjai: Matoschek F. orvos

kari dékán, Hildenbrand V„ agyak. orv. tanára, Jacquin ]. F. báró, a 
vegyt. és növénytan tanára, Vietz B., a törv. orv. tanára, Scherer 
]. A., a természeti. tanára, továbbá Sclzarirzger j. és Wödl ]., a 
bécsi gyógyszerész grcmium elnökei. 

Ez a kiadás egy éven belül elfogyott, úgy, hogy a bizottság
nak 1813. évi november 16-án uj kiadásról kellett gondoskodnia. 
A szerkesztő-bizottságban ez alatt csak annyi változás történt, hogy 
elnöke is bárói rangot nyert, Matoschek helyét az uj dékán: Hieber 
1. F. foglalta el, a törvényszéki orvostan tanára helyett pedig, 
Hartmann, a phannacologia professora lépett be. 

Mint nevezetes ujítás kiemelendő ebben a kiadásban a har
madik táblázat, a reagens szerek jegyzéke - ad investigationem 
corporum, noha maga a szöveg ezek használata felől nem intézkedik. 
Összesen 30 kémszer van itt felsorolva, egyszerű névszerinti enu
meratióban s úgy készítésük, valamint alkalmazásuk a gyógy-
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szerésznek belátására van bizva. Hogy ezt a látszólagos anomaliát 
megértsük, figyelembe kell vennünk az egyetemi tanrendszert és az 
itt használt régi könyveket, a melyek hallgatólag elfogadott kommen
tárt szolgáltattak a hivatalos gyógyszerkönyvekhez. Egyébiránt ezek 
is tulnyomólag csak az identitás megállapitására szorítkoznak, a 
kisebb fertőzések kimutatása másodrangú kérdés, még korszerüleg 
is tökéletlen. Ennyiből is kitünik, hogy még a XIX. századbeli 
gyógyszerkönyvek is tökéletlen alkotások s jelentőségük magukban 
véve csekély. 

Ilyen az 1814. évi opus is, a melynek cime különben vál
tozatlan, de a kiadás, cditio altera cmendata, jelezve van. Meg
jelent és érvénybe lépett 1814-ben. Kiadója a régi (!-VI. 1-158. 
8°). Változatlan utánnyomása készült ugyanott 1818-ban és Medi
olanumban 1819. Változott, de nem hivatalos kiadásai közül említem 
a Trommsdorff-féle erfurti 1814. és 1820. kiadásokat. A mi e 
kiadásoknak nálunk való érvényesítését illeti, mind a kettönek 
valóságos életbelépéséhez szó fér, a mennyiben van ugyan egy 
királyi rendeletünk 1811. évi február 26-ról, a mely homályosan 
azt involválja, hogy a magyar árszabás és gyógyszerkönyv terve 
meg nem engedhető (lnstructio pro apothecis in Austria slabilila 
concinnanda et Hungariae atque Transsilvaniae adaptanda), csak
hogy azt a rendeletet az erdélyi gubernium kapta, nem pedig a 
111agyar helytartóság. 

Van továbbá két laconicus leirat 1813. évi február 26-ról 
1691. sz. és 1813. évi március 2-ról 5329. sz„ mely németül és 
latinul azt hangoztatja, hogy a Pharm. Austr. emendata ubique ad 
amussim observanda . . . E rendeletekről azonban tudnivaló, hogy 
még a gyógyszerkönyv kibocsátásakor készültek az osztrák örökös 
tartományok számára. Megtalálhatók ugyan a helytartóság iratai közt 
is, de annak semmi nyoma, hogy a megyékkel közölték volna. 

Per anologiam mindamellett azt kell következtetnünk, hogy 
ez a kiadás mégis csak útat lelt arra, hogy hivatalosnak ismer
tessék el, amire közvetett bizonyítékokat szolgáltat az 1812-15. évi 
osztrák árszabások körül folyt makacs küzdelem. Ennek főbb 
momentumai közül csak azokat említem, melyek tárgyunkkal szo
rosan összefüggnek. Ilyen volt pl. az 1812. évi bécsi árszabás 
érdekében kibocsátott 1813. évi január 26-án kelt 1691. számú 
rendelet, mely a bécsi taxát a szokásos átdolgozás és magyar kiadás 
nélkül változatlan alakban akarta kihirdettetni. 
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Erthetö, hogy ez a rendelet nagy megütközést keltett, mert az 
I 804. évi királyi leirat fentartás nélkül biztosította számunkra azt 
a jogot, hogy az osztrák kiadású gyógyszerárszabást alapul véve, 
azt a honi viszonyoknak megfelelően alakíttassuk át - - - nova 
taxa - - - pro Austria elaborata praevio examini per Commis
sionem e medicis et pharmacopoliis - - pro Hungaria adaptanda 
visa est. lvlivel az ujabb rendeletet csak az udvari tanács adta ki 

' a királyi szó erejében bízó megyék és gyógyszerészek bátran tilta-
kozhattak ellene. 

Főleg a 1815. évi osztrák árszabás érdekében kifejtett nyomás 
találkozott nagy ellenállással. Hasztalan rendelkezett a helytartóság, 
hivatkozva a legfelső akaratra, mely szerint a „ Taxa Austriaca 
sine praevia lzacdurn consueta circumstantiis regni adaptatione in 
Regrzo publicanda el obscrvanda . . . a vármegyék újból ellent
mondtak. Erre az ügyre vonatkoznak a helytartótanács szeptember 
11. 2581„ december 17. 33,123. számú rendeletei, valamint az 
udvari tanács által kieszközölt október 6-án kelt 13,143. és november 
24-én kelt 14,710. számú királyi mandátumok. 

A megyék remonstratiói, a gyógyszerészek panaszai hasztala
nok voltak, néhány évre megszilárdultak az osztrák árszabások. llyen 
módon publikálták pl. (1816. április 23. 12,198. sz. helyt. rend.) az 
1816. évi bécsi árszabást, illetve ennek budai, német nyelvű után
nyomását. E kiadásról megjegyzendő, hogy a hirhedt „ bécsi érték" 
itt szerepel utoljára, mert a következő kiadványok már mind „pengő 
pénzláb"-ra vannak átszámítva. Időközben azonban a taxának 
évről-évre való kiadása Bécsben is megszünt, e helyett két fontos 
rendelet jelent meg, mely egyaránt kihat a gyógyszerkönyvre és a 
taxára. Ezek az 1818. évi, méregkönyvet szabályozó rendelet és az 
1819. évi junius 1. 14,693. számú helytartósági rendelettel kiadott 
., Elenchus praeparatorum chemicorum ín solis pharmacopoliis ven
clendorum." Mindakettő a már fent kiemelt 1810. évi taxához kiadott 
rendelet pótlékának tekinthető, de fontosak azért is, mert bennük 
már előreveti árnyékát a készülőben levő uj taxa és gyógyszer
könyv. 

Ha valaha szükséges a politika és történelmi viszonyok mér
legelése egy gyógyszerkönyv megitélésénél, akkor mellőzhetetlen ez 
a válságos időkben készült osztrák gyógyszerkönyv uj (III. kiadás 
1820.) kiadásánál. Az egész Európa súlyos megpróbáltatásokon 
ment át, más képet öltöttek a birodalmak, de főleg Ausztria, valóban 
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longe aliam faciem obtulit, mint az uj munka előszava mondja. 
Megszünt a zárlat, helyreállott a szabad kereskedelem, Itália ismét 
Ausztriához csatoltatott és általában megszünt a kényszer, hogy a 
világ önmagát, a pharmakopoeák támogatásával, ama hitben rin
gassa, hogy az exotikus szerek feleslegesek, nélkülözhetők, vagy 
endemicus droguákkal helyettesíthetők. Ilyen körülmények között a 
hivatalosan mellőzött szerek ujból visszatértek s legalább a gyógy
szerkönyvből kiszorították a dubíosus régi készítmények és sim
pliciák egész seregét. Kiszorult, ezúttal már végérvényesen a gale
nikus szerek nagyrésze, ha nem felelt meg a tudományos igé
nyeknek, hogy helyet engedjen a terjedő vegyi készitményeknek. 
Nevezetes haladásnak mondható a chemicaliák terén, hogy 
az avult nomenclaturát lehetőleg mellőzte a tudományos 
racionális elnevezések javára„ vagy legalább· a régieket az ujnak 
alárendelte. Ugyancsak a nomenclatura ujítása az, hogy az eddigi 
német-latin nevekhez még olasz elnevezést is csatol. Hivatalos 
indokolás szerint: ltaliae suum vivendi, aegrotandi et medendi genus 
est. Ennek a suum genusnak elég tétetett azzal, hogy a pharma
kopoeában olasz nomenclatura is szerepel ! De valamelyes nem
zeti vivmánny lehetett ez is, mert bennünket még ebben sem 
részesítettek Egyébiránt a gyógyszerkönyv szelleme, valamint szer
kesztő-bizottsága nem változott, amennyiben csak időleges tagjai, 
az orvosfakultás dékánj~: de Paula Mutzer F. és a két gyógyszerész: 
Moser]. és Reic/1 P., mint a bécsi grémiumnak pro tempore elnökei 
léptek be. Az uj kiadás : Plzarmac. Austriaca. Editio tertia emendata 
Vindobonae. Apud C. Oerold 1820. (1-Vl 1-160 ind. 8°) még 
ugyanezen esztendőben lépett érvénybe, nálunk tudomásvétel végett 
1821. évi november 27-én kelt 1472. sz. Mand. Regium alapján 
a helytart. december 11-iki 30,895 sz. r. közöltetett. Hasonló 
módon ajánlva, a kórházi és szegény praxis céljaira, kihirdet
ték az 1820. évi osztrák katonai gyógyszer-könyvet, majd az 1822. 
évi bécsi árszabást, ujból azzal az ígérettel, hogy mihelyt a körlil
mények megengedik, megfelelő magyar taxa is fog megjelenni. 
Hogy ezt az ígéretet valóban komolyan vették, bizonyítja a királyi 
rendelet alapján már 1826-ban szervezkedő taxa-bizottság, mely 
1827/8-ban az orvosi kar dékánja, 8 orvoskari tanár és 4 gyógy
szerész belevonásával kulcsot készít, ennek alapján megszer
kesztik a háromnyelvű uj árszabást, melynek magyarításai a Bugát
Sclwster-féle műnyelvnek első hivatalos emlékei. Az uj árszabást 
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megerősítette az 1829. évi május 22-én kelt 6012. sz. királyi 
rendelet és kihirdette a helytartóság ugyanezen évi junius 16-án 
16,600. számú körrendeletével : Taxa pro Regno Hungariae dis
tinetim elaborata altissimo loco approbata ... 

A hozzáfűzött „Norma!ia praecepta" cimü utasításokból tájé
koztatóul néhány részletet emelünk ki, amelyek directivát nyujtanak 
az elmondottakhoz, egyuttal magyarázatul szolgálnak mostani ren
deletünk megértéséhez. Nevezetesen itt találunk nyomot arra nézve, 
hogy a néhai osztrák gyógyszerkönyveket visszahatólag mennyiben 
tekintették irányadónak az osztrák rendeletek alapján, amelyekből 

az itt idézett Normalia származnak. Megjegyzem, hogy e rendel
kezések szövege később megjelent magyarul is, de eredetileg német 
nyelven kurrentálták. Az érdekesebb szakaszok a következők : 

I. „ Haben sich die Apotheker bey Zubereitung aller und jeder 
Arzneyen so wie bisher an die zuletzt da geschriebene Pharma
copoe 1820 bis zur Herausgabe eines neuen Dispensatoriums genau 
zu halten. 

Zur Zubereitung jener Arzneyen, welche in der angezeigten 
Ausgabe der Pharmacopoe nicht mehr enthalten sind, doch aber 
wegen ihres haufigen Oebrauches in dic vorlicgende Taxc auf
genommen, und mit den Zeichen eines Sternes bezeichnet wurden, 
haben die Apotheker die Vorschrift io der Pharmacopoen der 
Jahre 1814, 1812, 1794, 1780, 1774 in rückgangiger Ordnung 
auf zu suchen ... 

7. §. jene Artikel, welche in den gegenwartigen Taxe 
mit den Zeichen eines Kreuzes t bezeichnet sind, müssen 
die Apotheker in einem Abgesonderten und verschlossenen Schranke 
verwahren, auch dürfen sie selbe nur mit höchster Vorsicht abgeben 
und nie anders, als nach der gehörig ausgestellten Vorschrift eines 
befugten und ihnen gut bekannten Arztes verabfolgen. Aber auch 
andere kraftig wirkende Arzneyen dürfen die Apotheker ohne Vor
schrift eines befugten Arztes nicht hintangeben und blos die 
minder wirksame Arzneykörper bleiben dem Handverkaufe über
lassen" ... 

Ugyanezen taxa érdekében kiadatott az 1829. évi szeptember 
15-én kelt helytartósági rendelet, melynek históriai fontossága 
abban van, hogy taxa, illetve pharmakopea tárgyában kiadott 
német-latin rendeletek utolsója. Közbejött az 1830. évi 8. §. a honi 
nyelv müveléséröl, ami uj irányt szabott az önálló magyar gyógy-
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szerkönyv iránt támasztott követelményeknek. Már ennek hatása 
alatt :ámadt az 1831. pó'.lék is, de határozottan jelentkezik az uj 
eszmek ny?ma a budai es pesti grémium felterjesztésében, ameny
n~i?en b1;a1ni. me'.1 .az osztrák pharmakopea nyomán kidolgozott 
UJ arszabas fu.ggeleket. Az ügy érdeméből mit sem von le az, 
hogy e beadvanyt a helytartóság 1832. évi február 14-én kelt 
4484. számú határozatával ridegen elutasította, mert a válaszban 
ismét feltiinik az önálló pharmakopea eszméje. 

Nevezetesen a helytartóság a gyógyszerészek indokolt kérel
mére 1832. évi március 20-án kelt 6675. sz. rendeletével utasította 
az országos protomedicust, Lenlzossék tanárt, hogy a hazai viszo
nyokhoz alkalmazott magyar dispensatorium és taxa megirásáról 
gondoskodjék, egyetértőleg a pesti egyetem orvosi karával. A his
toriai fontosságú utasitás e része így hangzik: 

Penes transpositionem erga subsequam remissionem isthic 
adjacentis grernii pharmacopolarum Budensium et Pestiensium 
recursus dominatio vestra in nexu ordinum hoc ipso in merito 
ad se dimissorum hisce inviatur, ut cum influxu Facultatis Medicae 
Regiae Scientiarum Dispensatorium, moderno Scientiae Statui et 
Regni Hungariae penitus adcommodatum mox suscipiat .. et ador
natum Dispensatorium cum taxa huic superstructa isthuc demum 
exhibeat. . . . • 

A leirat hire igaz örömet keltett mindenfelé, örömmel fogadta 
tervét az egyeten1, a gyógyszerészek, kik Láng Ferenc és társainak 
sürgetésére országos egyesület létesítésén fáradoztak s részt kértek 
az előmunkálatokban is. Közbejött az 1832. évi október 16-án kelt 
26342. sz. rendelet, mely a taxa pótlékát hatályon kívül helyezte, 
majd az 1833. évi 3096. sz. rendelet, mely néhány szer árát ujból 
felemelte, de az ad hoc szervezett pharmakopoea bizottsárr míiködé
sének semmi nyoma. Pedig a dolog igenis sürgős volt, a ~ennyiben 
Bécsben már folytak az uj 1834. évi kiadás előmunkálatai és a 
Regni conformitas megkívánta, hogy addigra elkészüljön a macryar 
gyógyszerkönyv is. A gremiumok tervezete csak részben sike~ült 
cle életbeiéptetésük miatt mégis elodázták a gyógyszerkönyv elő~ 
munkálatait. Ekkor már megjelent, sőt életbe is lépett az osztrák 
gyógyszerkönyv IV. kiadása, melyet nálunk csupán tudomás!'l'tel 
végett hirdettek ki. 

A mű cime: Phannacopoea Austriaca. Editio quarta emenclata. 
Vindobonae Typis Caes. Reg. Aulae et Status Typographiae 1834. 
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(!-VI.+ 1-192. ind. 8°.) Az óhajtott magyar g-yógyszerkönyv tehát 
elmaradt, bár a helytartóság rendeletei, sőt királyi mandátumok sür
getik. !gy pl. az 1835. évi január 13-án kelt 736. sz. királyi leirat a 
protomedicusnál, a helytartóság pedig január 27-én kelt 2903. sz. 
rendeletével az egyetem orvosi facultásán keresi az elsikkadt művet, 
de hasztalanul. Odiumát senki sem akarta elvállalni, úgy látszik 
el sem készült! Pedig elmaradása az erkölcsi veszteségen kivlil még 
anyagi károkat is okozott, a mennyiben annak tudatában, hogy 
az uj gyógyszerkönyv nyomán külön árszabás is lesz szükséges, 
a taxa-bizottság csak ideiglenes supplementumokat adott ki. Ilyen 
volt az 1838. évi november 13-iki pótlék és ennek 1840. évi 
március 26-án 7099. sz. javitása, holott Ausztriában ekkor már 
második uj árszabás jelent meg, a gyógyszerkönyv pedig, ugyan
ezen editio IV. emandata, külön kiadásban is látott napvilágot azóta, 
hogy nálunk a 111agyar phar111akopoea 111egjelenését várták ... 
Szorosan véve nem tartozik ide, bár mint komoly kísérlet figyel
met érdemel Kováts dr. műve a „Magyar patika" (1835), mintegy 
cáfolat arra a szállongó hirre, hogy a magyar pharmakopoea meg
jelenését nyelvi nehézségek gátolják. Pedig tudjuk, hogy a volta
képeni causa peccarzs 1násutt kcrcsendö, de az apró in~rikáknak 

mégis sikerült megakadályozni e várva-várt műnek létrejöttét. 
Eszméje ujból felmerült Lenhossék halálakor (1840), mikor a hiva
talos megbizás legalább alakilag az utódra szállt és méginkább 
1842-ben, mikor az uj árszabás megírása elkerülhetetlenné vált. 

A bizottság kénytelen-kelletlen ismét elfogadta alapul az 
1826. évi osztrák árszabást, illetve gyógyszerkönyvet, bár ezt nálunk 
ki nem hirdeiték, ennélfogva hivatalosan életbe nem lépett egészen 
1843-ig, mikor a helytartóság május 30-iki határozatával alkal
mazását elrendelte. E mindenképen érdekes 3 nyelvű munka: 
Gyógyszerek drszabása 1Vf.agyarorszá,g és lzozzákapcsolt tartonzá
nyailzoz alkalmazva - Budae 1843. Typis Reg. Univ. Hungaricae 
(4" 1-Vlll. 1-90.) - intézkedései, de maga a taxa is, mint e 
nemben utolsó kiadvány, megérdemlik figyelmünket. 

Nevezetesen az osztrák gyógyszerkönyv 1833/4. évi IV. kiadá
saból az 1836. évi lenyomatot rendeli mindaddig, míg más rendelet 
ki nem adatik. Szabatosabban írja ezt körlil a latin szöveg, a mely 
világosan ki111ondja, hogy az osztrák gyógyszerkönyv addig küíelezö, 
- clonec alia edita fuerit Pharmacopoea. A régibb „gyógyszer
készitési rendeletek felől", a mint ez egyetlen esetben a pharma-
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kopeákat nevezi, szó szerint átveszi az 1829. évi fentebb idézett 
rendelet intézkedéseit, sőt hozzáteszi, hogy ezeknek áruk is a régibb 
árszabás szerint lészen meghatározandó. Mivel a gyógyszerkönyvben 
magában a kereszt t jelzés intézménye hivatalosan még meg nem 
honosult, az erős hatású szerek megkiilönböztetéslil csak az 
árszabásban vannak külön megjelölve, a mint ezt az általános 
rendeletek IV. §-a szabályozza. Ugyanott látjuk, hogy a dispensa
loriumok által teremtett vidéki és városi gyógyszerészek kategoriája 
még mindig fennáll, mert egyes szerek * csillaggal vannak jelölve, 
jeléül annak, hogy e „szerek tartására falusi gyógyszerészek nem 
kötelesek". Különlegessége ennek az árszabásnak, hogy függeléket 
ad az 1836. évi, voltaképen csak 1843-ban életbelépett, osztrák 
gyógyszerkönyvhöz. Ez 18, jobbára vegyi szer előírását tartal
mazza, melyek az osztrák pharmacopoeát ilyen módon kiegé
szítik s ugyancsak hivatalos szerekül tekinthetők, noha a gyógy
szerkönyvben nem foglaltatnak. Ezek a következők: Aqua kreosoti, 
Aqua picea, Axungia porci lota, Carbonas ferri saccharatus, Decoct. 
Zitmanni f. el mit., Elixirium aurantior. compos., Empl. adhaes. 
(e két utóbbi a porosz gyógyszerkönyvből van átvéve), Extract. 
cubeb. aether., Extr. filicis, maris aeth., Extr. chinae fuscae frigide 
par., Ferr. lacticum, Hydrargyr. jodat. rubrum, Hydrarg. jodat. flav., 
Murias chinini, Oxydum ferri hydratum (qua antidotum arsenici), 
Pulvis aerophorus, Tannas plumbi recens, Vinum antimonii. 

Ezek előrebocsátása után szólnunk kell az immár nálunk is 
behozott és egészen 1855-ig érvényben volt IV. kiadású osztrák 
gyógyszerkönyvről. 

Lássuk mindenekelőtt a mű szerzőit. A bizottság elnöke Stifft 
A. !. báró, mint protomedicus, tagjai: Jacquin !. F. báró, a vegytan 
és botanika professora, Sc!ziffner !. Ch., orvoskari dékán, Sclzerer 
1. A. lovag, a természettudományok, Hildebrand F., a gyakorlati 
orvostan és Knolz ]. !., a pharmacologia professorai; továbbá 
Moser J. és Moll !. gyógyszerészek, mint a bécsi gremium elnökei. 
A tudomány ujabb vívmányai közül, melyek a medicina tudományát 
előbbre vitték, az előszó kiemeli a minöleges elemzés fejlődését, 

főleg a stoechiometria haladását, a szerves savak és az alkaloidák 
felvételét a gyógyszerkincsek közé. Érthetö, hogy ezek mellett a 
hagyomány tekintélyén alapult egyszerű ani•aaok és aalenikus b b. 

szereket tömegesen kellett kiküszöbölni, de még a megmaradottakat 
is gyökeresen revideálni. E tekintetben a racionalismus elvei által 
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vezettetve az ujabb, még ki nem próbált, vagy romlékony szerek 
tartása csak feltételesen kötelező, a mennyiben ezek külön jegyzékbe 
vétettek fel. A nomenclatura tekintetében a régi nyomon halad, 
azaz a synonymákat lehetőleg mellőzi. 

Ha most azt nézzük, hogy az előszóban érintett elvek meny
nyire érvényesültek a műben, a sok szép ígéretnek nyomát sem 
találjuk. A régidők óta felvett beosztás, a szereket egyszerüek és 
összetettek csoportjába osztani, mereven érvényesül. Tudományos 
leírásról, megkülönböztetésről szó sincs. Száraz enumerácio az 
egész. A medicinális név mellett a tudományos, pl. botanikai elneve
zés, utána német és olasz név. Befejezésül pl. a droguából elő

állított készítmények felsorolása, úgy, hogy egy-egy tétel alig igé
nyel többet 4-5 sornál. Az összetett szerek és vegykészitmények 
formulái ugyancsak szükszavuak és sehol sincs kísérlet arra, hogy 
a szer jóságának micsoda kriteriumai lehetnek. Az egyedüli követ
kezetesen keresztül vitt elv a fajsuly megállapítása, e mellett az 
invocált minöleges és térfogatos elemzésnek, vagy képlet alkalma
zásának semmi nyoma, akár csak a 100 év előtti kiadásokban. Körül
belül ezt bizonyítja az appendixbe foglalt ujdonságok gyüjteménye: 
llona mixla malis. A házilag készítendő ujdonságok sora a 
következő: 

Acetum colchici, Acidum hydrocyanicum, Aqua amygdalar. 
amar. concentrata, Aqua laurocerasi, Acidum phosphoricum com
mune, Conserva cochlear., Extract. filicis maris., Extr. nucis vomicae 
alcoh., Hydrojodur. lixiviae., Lactucarium, lv\urias auri et sodae., Mor
phium, Acetas morphii, Oxydul. hydrarg., Phosphas ferri, Phosphas 
sodae., Tinctura colchici, Tinct. lixivae, Tinctura jodi, Ung. mercu
riale fortius (cum oleo cacao). 

A mellékleten találjuk a korábbi kiadásokból már ismert 
táblázatokat ugyanolyan terjedelemben, mint pl. a II. kiadásban. 

Ugylátszik, hogy hosszasan foglalkozunk a IV. kiadású osz
trák gyógyszerkönyv történetével, de mint az eddig érintett eredmé
nyek bizonyítják, megérdemli e figyelmet, sőt még részletesebb tanul
mányt is, hogy a hozzá füződő fontosabb momentumokat meg
érthessük, de pagirzae augustia impeditus, mellőzzük a többit, főleg 
e pharmakopoeához flizödő magyar gyógyszerkönyv tervének 
bukását ... 

A lázongva ébredező nemzeti öntudat napjaiban történt ugyan 
kísérlet arra nézve, hogy Lenlzossék utóda és az egyetem uj meg-
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bizást kapjon a magyar gyógyszerkönyv kiadására, de a helytartó
ság többé nem állott a kötélnek. Áldotta a jó szerencsét, hogy az 
előbbi ügyet sikerült elintéznie, sőt, hogy a további hasonló kísér
leteknek is elejét vegye, nehány kisebb jelentőségíi ügy kapcsán 
feltünés nélkül az osztrák gyógyszerkönyvet végleg szerette volna 
meghonosíttatni. Erre vonatkozik a pesti orvosi facultás 1847. évi 
március 17-én hozott határozata, a mikor Stá!zly, Havass és Réczev 
tanárok emlékezetes válaszukban hivatalosan letárgyalták az osztráÍ, 
gyógyszerkönyv tudományos értékét. ,Az ausztriai pharmakopca 
korlátöltsága - mondja a facultás válasza - az orvosi tudománv 
előrehaladott állásával meg nem fér" . . . alázattal kérendőnci, 
véli az orvosi kar, miszerint a most fennálló I 836. phannakopea 
átvizsgálását s a jelen körülményekhez leendő alkalmaztatását kegyel
mesen elrendelni ... 

Tudjuk, hogy a kegyelmes kir. helytartótanács napjai ekkor 
már megvoltak számlálva, s ha netán jóakarata is lett volna, ez 
ügyben már nem intézkedhetett. Az uj idők szele elsöplirte annyi 
mással együtt a helytartóság avult intézményét, még mielőtt a 
tervbe vett uj árszabást is kidolgozhatta volna. 

:\z e_lsö felelős tnagyar n1iniszteriun1ot, nevezetesen a keres
kedelmit, hova ideiglenesen a gyógyszerészet is tartozott, annyira 
elfoglalták a szervezkedés munkálatai, hogy Klauzál miniszter sem 
tehetett sokat. Idevágó intézkedései közül említjük az 1843. évi 
árszabás protrahálását a két ármódositó rendelet kapcsán, a többi 
nagy terv végrehajtására már nem jutott idő s igy történt, hogy a 
szabadságharc nagy napjait a régi budai árszabás és az 1836. évi 
osztrák gyógyszerkönyvvel éltük át. Másfelől történtek ugyan kísér
letek legalább az önálló tábori gyógyszer elenchus összeállítására 
(Lásd a debreceni „ Közlüny" 1849. évi február l-én kelt 16. számátj, 
Flór Ferenc, n1int ~ J·1adügyn1iniszterium egészségügyi osztályának 
vezetője részéről. Altalánosabb gyógyszerészi érdekü rendeleteket 
adott ki Obonyai dr„ Mészáros hadügyminiszter nevében, (1. u. o. 
2385. szr.), majd Szemere belügyminiszter (u. o. 140. szr.) ezek 
részletezését azonban mellőzziik. 

Szabadságharcunk bukása után a reactio elsii évében méa 
~ 

változatlan maradt a régi „rend", noha 1850. évi december 4-én 
a budai árszabáshoz pótlékot kaptunk, melynek érvényessége vissza
i1atólag január !-évei kezdödütt. A továbbiakra nézve a hátrale1·ü 
\'SZtrák árszabások és gyógyszerkönyvek isn1ertctését, n1int általf1-

;1 
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ban elterjedt kézikönyveket mellőzzük, csupán a sorrend okáért 
regisztráljuk megjelenésüket. 1836-tól 1854„ illetve 55-ig ujabb 
gyógyszerkönyv nem jelent meg. 

Tizenkilenc évi latolgatás után végre belátták, hogy a régi 
gyógyszerkönyvek szelleme tarthatatlan, szinvonalukalacsony, szóval. 
mint a szerkesztő-bizottság maga is beismerte: „scientiarum natu
ralium artisque phannaceuticae progressibus respondere desiit" ... 
Ezt hangoztatta az időközben szervezett birodalmi egészségügyi 
tanács, amidőn elhatározta, hogy a kor színvonalán álló pharma
kopoeát szerkeszt. E célból belevonta munkálataiba a vidéki orvos
gyógyszerész-egyesületeket, a klilönböző tudományos társulatokat, 
s igy jött létre a valóban tudományos alapokra fektetett, gyöke
resen átalakított uj osztrák gyógyszerkönyv1 a Plzarn1acopoea Aas
triaca, Editio V. Vicnnae Cacs. Reg. Aulae Tipogr. 1855. J-273. 4''. 

A munka 1854. évi október 20-ról kelt 25,069. sz. belügy
miniszteri (Freiherr von Bach) rendelet kíséretében jelent meg s 
érvényessége ezúttal minden külön intézkedés nélklil hazánkra is 
kiterjesztetett. Zajtalanul, szinte észrevétlenül kezdődött hivatalos 
alkallnazása, tnég tudo111ányos lapjaink is alig e1nlékeznek 1neg 
róla. Ellenben hosszabb tárgyalásokra szolgáltatott alkalmat a nyo
mában kiadott árszabás érvényesítése, bár ennek ügye már teljesen 
klilön válik a gyógyszerkönyvétöl. Részletesebb tárgyalásától elte
kinthetünk, de kérdésünk szempontjából ki kell emelnünk azt, hogy 
a keresztjelzés mai érvényében és terjedelmében hivatalosan alkal
mazva, az V. kiad. gyógyszerkönyvben lép fel legelébb. 

l\lilönleges irodalma e szomorü időkből való gyógyszer
könyvnek nincsen, csak a 60-as évek elején Kátay 0. dr. merte 
szóvá tenni némely hibáit és ezzel kapcsolatban a magyar árszabás 
ügyét. Egyébiránt az ünálló phannakopoea-taxa re1nénye fennen 
élt ekkor is, mert ébren tartották ezt a budai és pesti grémiumok 
felterjesztései, főleg 1855-62 közti években. E mozgolódásnak 
erkölcsi sikere abban nyilvánult, hogy 1865-ben, mikor a VI. 
kiadású osztrák gyógyszerkönyv elö1nu11káiatai 1negindultak, a 
szerkesztő-bizottságba tübb rnagyar gyógyszerészt is rncghivtak. 

Tudnunk kell, hogy ez időben sürün szedte nálunk is tagjait 
az általános osztrák gyógyszerész-egyesület és a .,kivánatos küzös
ségérzct ftpolása" e kollegiális érintkezés révén szépen haladt. 
Tervben volt a gyógyszerkönyv ügyével kapcsolatban 1negvitatni 
néhány náltalános kari érdekü refonnligyet", közte sok olyan kér-



42 

dést, melyek odiumát főleg a magyar gyógyszerészek érezték. És a 
meghivottak mégis egyértelmüleg visszautasították a megtisztelő 
figyelmet. Nem vettek részt sem a tudományos vitákon, sem a 
reform-tárgyalásokon, mintha már érezték volna az uj idők szelét. 

!gy ismét a magyar gyógyszerészek közreműködése nélkül 
készült el az uj osztrák pharmakopoea. Ezt az első és „utolsó kinál
lrnzó kedvező alkalmat" megfontolt célzatossággal mulasztották el 
a magyar gyógyszerészek. Várták a hajnalhasadást. Tudjuk, hogy 
a közbejött politikai viharok miatt elhalasztódott az uj gyógyszer
könyv kiadatása is. A monarchiát ért csapások meghozták alkotmá
nyunk helyreállítását, miáltal a rég készen levő munka megjelen
tetése ujabb halasztást szenvedett. 

A felelős magyar miniszterium csakhamar megalkotta az 
Országos Közegészségügyi Tanácsot (1868. évi április 9. és junius 
14.), melynek alapszabályai szerint egyik sürgős feladata volt a 
magyar gyógyszerkönyv kidolgozása (4. §. 1., 5.). Már javában 
folytak a várva várt magyar gyógyszerkönyv előmunkálatai, mikor 
az uj, VI. kiadású osztrák pharmakopoea megjelent. (1869.) 

Ennek jelentősége már csak abban van, hogy gyógyszer
könyvünk szerkesztő-bizottsága, tekintetbe véve az osztrák pharma
kopoeák hosszu uralmát, más pharmakopoeák mellett erre is tekin
tettel volt. Egyébként az editio VI. csak olyan irodalmi esemény, 
akár a Ph. Germ. megjelenése, mert hatóereje nálunk egy pillanatig 
sem volt. Szükségesnek tartjuk ezt különösen hangsulyozni azért, mert 
sokan a nálunk érvényben volt osztrák gyógyszerkönyvek sorába 
az editio VI-at is számítják. E téves nézet abból származik, hogy 
a beliigyminiszter az Országos Közegészségügyi Tanács előterjesz
tésére 1869-ben, mikor gyógyszerkönyvünk előmunkálatai megin
dultak, rendeletileg kimondotta, hogy további intézkedésig a régi 
osztrák gyógyszerkönyv marad érvényben. Ez a rendelet tehát még 
az V. kiadású gyógyszerkönyvre vonatkozik, noha a régi világ emberei 
közül túlbuzgalom, vagy félreértés folytán az 1869. évi kiadást is 
megszerezték. 

Nyilvánvaló, hogy a Pharm. Hungarica 1871., illetve 1872-ben 
csak az 1855. évi V. kiadású osztrák gyógyszerkönyvet szoríthatta ki, 
mert az editio VI. megjelenése is már alkotmányunk éveibe esett. 

A Magyar Gyógyszerkönyv leirásával, vagy ismertetésével 
Athénbe vinnénk baglyot, ezt tehát bátran mellőzhetjük és lássuk a 
tulajdonképeni elenc!wst. 

* * ,,, 
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Az egyesülettől kapott megbizásom tulajdonképen csak arra 
terjedt, hogy a bevezetésben tárgyalt gyógyszerkönyvekhez mutatót 
készítsek a maiglan szabad forgalomban levő szerek kimutatására. 
Beláttam azonban, hogy az ismeretlen és nehezen hozzáférhető 
könyvek leirása nélkül a száraz nomenclatura holt kincs, másrészt, 
hogy a partiális feldolgozás, tehát az erősen ható szerek mellőzése 
kétessé tenné az egész index értékét, ezért megbizás nélkül bevezetés
képen történelmi vázlatot irtam az „Elenchus" elé, függelékül pedig 
külön fejezetben feldolgoztam az erősen ható szereket is. Ily módon 
a hazánk területén 1744 óta érvényes összes gyógyszerl<önyvekre, 
szülrnég szerint az árszabásokra is kiterjedő tartalomjegyzéket állí
tottam össze, mely 9 kötetnyi Pharm. Austriaco-Provincialis, 7 kötet 
Pharmac. Austriaca, 3 árszabás, végül a Pharm. Hung. teljes anyagát 
(a függelékekkel együtt) öleli fel. 

A gyógyszerkönyveknek ilyen összefoglalása az irodalomban 
nem ritka. Borridzius már 1670-ben tett ez irányban kisérletet, a 
porosz gyógyszerkönyvekhez pedig már 1828-ban adtak ki ilyen 
szótárforma mutatót, melynek sikerét bizonyítja, hogy hasonló ujabb 
munka 1830-ban és 1847-ben is látott napvilágot. Az ötlet tehát 
nem meddö, mert az egyes szerek, l<észitmények és azok neveinek 
felkeresését a mutató megkönnyíti. Bizonyos fokig synonyma jegy
zéket is pótol, noha e tekintetben hiányosnak kell lennie, mert a 
jegyzék csak lokális érvényü, aránylag rövid időre szorítkozó mun
kák anyagára szorítkozik. A feldolgozott korszak azonban rendkivül 
fontos, mert éppen a legjelentékenyebb reformok időszakát tárgyalja. 
A természettudományok terén egymást érik a nagy találmányok, 
uj felfedezések, egymást cáfoló uj eszmék. Érthető tehát, hogy 
ezek viharában termett müvek nem lehetnek egységesek, követ
kezetesek s hogy a könyvekben minden conservativismus mellett 
apróbb ellentmondásoknak kell lenniök. Ez fejti meg aztán a 
nomenclatura nehány következetlenségét, melynek helyesbbítésétöl 
azonban a jegyzék hitelessége érdekében tartózkodnom kellett. 

A feldolgozást illetőleg instructióm értelmében bővített árszabá
sunk nomenclaturájához alkalmazkodtam, tekintettel azonban arra, 
hogy még az obsolet synonymák is vezérszóként szerepeljenek. 
Ennélfogva az egyes kiadásokban szereplő tételek mindenike fel 
van tüntetve az ., Elenchus" -ban, lehetőleg összes synonymái kisé
retében, esetleg utalással a többi elnevezésekre. Ezek összeállításánál 
azonban tekintettel a munka terjedelmére, az ismétlődő synonyma-
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csoportokat mellőztem, úgy, hogy a teljes sorozat csak az összes 
utalások figyelembe vételével állítható össze. 

Könnyebb áttekintés kedvéért a feldolgozott gyógyszerkönyve
ket 3 főcsoportba foglaltam össze: !. Plzarm. Austriaco-Provin
cia/is. 2. Pharm. Austriaca. 3. Plzarm. Hang. cum additamentis. 
E föcsoportokon belül az egymásután következő változatlan le
nyomatokat és a lényegtelenül módosított kiadásokat ismét egy-egy 
csoportba foglaltam össze. !gy pl. a Plzamz. Austriaco-Provincia/is 
1774-80-irr megjelent kiadásai, az utolsó kivételével változatlan 
lenyomatok" lévén, egy csoportba vannak foglalva (az utolsó kiadás
nak lényegtelen módosításait a történelmi bevezetésben tételesen 
sorolom fel) összes anyagát tehát az Elenchusban I-el jeleztem. 

A javított sorozat 1783-1795-ig terjedő kiadásainak második 
csoportját ugyanígy összefoglalva, ll-vel jeleztem s igy a tiz kötetnyi 
anyagot, mely tulajdonképen csak két (ha az 1870. kiadást külön 
vesszük, három) önálló munkának felel meg, kellően redukáltam. 
Mert ha a köteteket évszám szerint külön sorolom fel, a kutató 
azt hihetné, hogy a keresett elöirást csak abban az egy kiadásban 
Jeli meg s megnehezítem munkáját, mert a megfelelő évi kiadás 
felhajszolása nehéz, igy ellenben az I-be sorozott 5, illetve a ll-be 
sorozott 4 munka közül bármelyiket kapja kézbe, bizvást használhatja. 

A második csoportba osztott Plzarm. Austriaca kiadásaii. 
lévén a sorozatszám mindeniken feltüntetve, összevonni nem kellett, 
csak az 1814/18. és az 1834136. évi eredeti szöveget és a fordítást, 
illetve utánnyomást vettem egybe. Ezeknél az !., 2., stb. folyi'i 
szám tehát megfelel a hivatalos jelzésnek. 

A harmadik csoportba foglalt Plzarm. Hung. tárgyalásánál 
erryszerüsérr kedvéért a függeléket nem választottam külön a gyógy
s~erkönyvtŐJ, itt tehát a Ph. Hg. !., illetve 2. jelzés mindkettőre 
kiterjed. 

A bevezetésben kifejtett okok alapján az „Elenchus"-ba is 
felvettem a gyógyszerkönyv jellegű 1829. és 1843. évi buc/?i ~r
szabásokat, melyek tételeit azonban szembetünő [T.] Jellel es ev
számmal idézem. Ezek adatai különben a más helyen kiemelt 
tételek kivételével jobbára csak a magyar nomenclaturában szerepel
nek, éz okból vettem fel az ugyancsak hivatalos jellegü pozsonyi 
árszabdst [T. Pos.] jellel. 

összefoglalva az igy megindokolt jelzéseket és rüviditéseket, 
szerepelnek a következők: 

j, 

" -----

PHARMACOP. AUSTRIACO-PROVINC. 

1774„ 75., 78/79., 80. 
1783., 87., 94/95 

1. jelzéssel. 
II. 

" 
PHARMACOP. AUSTR. 

1812. 1. jelzéssel. 
1814118. 2. 

" 1820. 3. 
" 1834136. 4. 
" 1855. 5. 
" 

PHARMACOP. HUNGARICA. 

Editio l. cum addit. 
„ II. „ 

" 

Hg. 1. jelzéssel. 
Hg. 2. „ 
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A feldolgozás módjára nézve a t-el jelölendő szerek meg
klilönböztetésében irányadónak vettem a bevezetésben érintett ren
deleteken kívül a megfelelő magyar árszabások intézkedéseit, a 
melyek, mint említettem, a t jelzést jóval hamarabb vették fel az 
osztrák gyógyszerkönyveknél. A többiekre nézve irányadó minden
kor a legutolsó gyógyszerkönyv, vagy a megfelelő árszabás, mely 
a szert még felvette. Ennélfogva ha egy tétel pl. az összes kiadások
ban szabad volt, de a Pharm. Austr. V. kereszttel jelölte és ezóta 
a szer nem hivatalos, ez eo ipso, a keresztes szerek jegyzékébe 
került. A hol ezt az elvet nem követhetem, mint pl. nehány Zink
készitménynél, per analogiam, ezeket is a t szerek közé osztottam, 
de jegyzet kiséretében, annak jeléül, hogy a döntés még kétes. 

Egyebekben azt hiszem, hogy a két kategoria, a t-es és 
szabad szerek különválasztása és tételes felsorolása okot fog szol
gáltatni arra, hogy a belügyminiszterium ujabb jegyzéket állítson 
össze: kimutatását ama modern szereknek, melyek gyakorlat szerint 
ma is szabad forgalomban vannak, de gyógyszerkönyvbe eddig 
nem kerültek. Hogy egy banális példával éljünk, a benzin, benzol 
stb. szerek még nem voltak hivatalosak, ha csak a reagentiák 
sorában, vagy az utóbbi, mint styrax oldó szere. 

Milyen elbirálás alá essenek ezek és más hasonló ujabb 
szerek, melyek közhasználatban vannak, mint technikai, háztartási, 
gazdasági cikkek, de a hazai, sőt külföldi gyógyszerl,önyvekbe 

,, 
! 
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eddig felvéve nincsenek? Egy tekintet az „Elenchus" ilyen hézagaira, 
meggyőz mindenkit arról, hogy a kézi forgalom ilyen szűk korlátok 

között nem maradhat, mert a modern igényeket ki nem elégítheti. 
Méltányos kivánság azonban az is, hogy e korlátok tágításával az 

oktalanul felszaporodott keresztes szerek száma is rationaliter 

redukáltassék, legalább annyira, hogy a szomszéd országok gyógy
szerkönyveinek irányelvei ne legyenek állandó ellentétben a Ph. 

Hung.-val. Mert kétségtelen, hogy az erősen ható szerek forgalmá

ban bizonyos korlát, censura szükséges, de ez a censura legyen aztán 

komoly, mert a mai rendszer, mely a kiskereskedésekben szabadon 
bocsátja a gyógyszerkönyvben megkeresztezett szereket, komolynak 

vagy célravezetőnek nem mondható. Annál inkább emlékeztet arra 

a rendre, melyről a példabeszéd: Dat veniam corvis, vexat censura 
columbam. 

Ha a várva-várt reformok megindításához munkám is hozzá

járul, fáradozásom jutalmát látom. 
Budapest, 1905. április hó. 

Ernyey József. l 

1. 

A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETÉN ÉRVÉNYBEN 

VOLT GYÓGYSZERKÖNYVEK KÉZI ELADÁSBAN Kl

SZOLGÁL TATHATÓ GYÓGYSZERE!. 

A. 

Acacia nostras, germanica = Prunus spinosa, !., II. 1., 2., 3. Kökény. 
Acacia vera = Mimosa nilotica. Acacia Ehrenberg. 1., II. 
Acer lalaricnm 1., 2. - samarra. 

Acelas ammoniae solutus, Liquor acetatis ammoniae, Spiritus Minde
reri II. 1., 2., 3. (grav. Beaum. 7° grav. 1.05) - 4. grav. 1.067. 
Olvasztott ecetsavas /uígyag. [T. 1829.J 

Acelas ammoniae solutus dilutus. 3. (extempore par.) grav. 1.015. 
Minderer feleresztett /élje. [T. 29.] 

Acelas lixiviae solutus. Liquor acet. lixivae, Liquor terrae !oliatae 
tartari II. 1. (grav. 1.12, Beaum. 18) 2. (grav. 1.200) Liq. kalii 
acetici 3. (grav. 1.200). Olvasztott ecetsavas Jzamag. [T. 29.] 

Acelas Sodae. Natrium aceticum. Terra foliata tartari sicca 3. 
"' 1., 2., 3., 4. Ecetsavas szikag. [T. 29.] 

Acetosa vulgaris 1. Közönséges sóska. 
Acetosella oxalica 1. Madár sóska. 
Acelnm aroma!icnm 1., II. antisepticum - prophylacticum - car

diacum, - quatuor latronum 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1. Hg., 2. Illatos 
ecet, óvó ecet. 

Acelnm crndnm 1., 2., 3., 4., 5. Acidum aceticum dilutum. Acetum 

e spiritu vini. 5. - Hg. 1., Hg. 2. Borszeszböl készített ecet. Ecet. 
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Ace!um des!illa!um conc. Spiritus aceti !. Acidum acetosum, II. Ace

tum destill. concentratum 1. (grav. 1.03, Beaum. 5) - Acidum 

aceticum concentratum 2. (grav. 1.030) - 3. (grav. 1.030) 

4. grav. 1.030. 

Ace!um destilla!um. Acid. aceticum dilutum 4. grav. 1.005. 

Acelnm Lavandnlae l., II. lavelldala eczct. lT. Pos.1 

Acct. pyrolignosnm 4., 5. - Acid. pyrolignosum rectif. Acidum 

pyroxylicum. Acid. ligni empyreumaticum. Hg. 1., Hg. 2. Tisz

tított kozmás faecet. Kozmás fasav. 
Ace!nm rosarnm II. \!eres rózsa-ecet. (T. 29.) 

Ace!nm rnbi idaei II. Mállla-ecet. (T. 29.) 
Ace!nm ru!ae II. 1., 2., 3., 4. Ruta-ecet. \limánc ecet. \.T. 29.J 

Acetum sambnci II. Bodzavirág-ecet. (T. 29.) 

Acidnm ace!icnm clilutum. Acetum destillatum. 1. (grav. 1.01, Beaurn. 

2°-2. (gravit. 1.030) - 3. (grav. 1.005) 4. Hg. 1., Hg. 2. Fel

eresztett, /zigított ecetsav. 
Acid. ace!icnm purum. Acetum radicale. - 1. (grav. 1.07, Beaum. 

10°) - 2. (grav. 1.070) - 3. (grav. 1.070). 

Acid. acelicnm concentratissimum. Acet. radicale. Acet. glaciale. 

- 5. (e natrio acetico parat) grav. 1.063-1.070. 

Acid. ace!icnm concentratum crudum. Acet. concentratum crudum. 

- 5. (grav. 1.040). 

Acid. acelicum concentratum purum. Acetum concentratum purum. 

Acetum concentratum purum. 5. Acid. acet. concentrat. Acetum 

radicaie Hg. 1., Hg. 2. Tömény ecetsav. 

Acid. ace!icnm concentrat. pur. 5. (grav. 1.040). 

Acidnm benzoicum == Flores benzoini. J., II. Acid. benzoilicum. 

Acidum esseniiale benzoicum. Sal. acidum seu essentiale ben

zoes. Ben:we gummavirág. Benzoesav. [T. 29.] - 5. Hg. 2. 

Acidum boricnm. Acid. boracicum. Sal. sedativus Hombergi. 5. 
Hg. 1., Hg. 2. Bórsav. 

Avidnm citricum. Acid. citri 5. Hg. 1., Hg. 2. Citromsav. 

Acidnm hydrochloricnm dilutum purum. Acidmn muriaticum dilutum. 

Spiritus salis acidus. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Tiszta 

/zigított sósav. Tiszta lzigított köneny/zalvag. Töménysége: 1. = 15° 

B. grav. 1.11., - 2. grav. 1.065., - 3. grav. 1.070., - 4. grav. 

1.070., - 5. grav. 1.060. Hg. 1. 1.06., - Hg. 2. 1.05. 

Acid. lacticnm. Hg. 2. Tejsav. 
Acidnm ni!ricnm diln!nm (purum). 1. grav. 1.26. 33° B., 2. grav. 

1 
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~.170., 3. 1.170., 4. l.170., 5. 1.140. Hg. 1. 1.15., Hg. 2. 1.067. 

:oynonym. Spiritus nitri acidus. Aqua fortis. Acidum nitric. dilut. 

~!. (.~rá.ny 1 : .2.) Feleresztett fojtó sav. Tiszta higított /égenysav. 

AGld: m~ncnm diln!nm pnrnm 1., 2., 3., 4. (Az acid. nitricum ctil.

?ol keszU!t argent. nitricum oldattal való rectificálással.) * 
AGldnm phosphoricnm pnr. 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. \fillanysav. 

\!ilsav. Plwsp/zorsav. Ortlwplzosplwrsav. * 
Acid. phospboricnm glaciale 5. * 
Acid. pyrolignosnm. Lásd : Acetum -

Acidnm salicylicnm. Acidum orthooxi•benzoicum. H 1 H ? g. ., g. -· 
Kristályosodott salicylsav. Orthooxybenzoesav. 

Acid. snccinicnm Sal. (essentiale) succini. II. 3., 4. Acidum succini

~11111 empyr~umaticum 5. = Gyantársav. [T. 29.] 

Ac1dnm sn!lnrrnnm rectilicatnm dilnlnm. II. Spiritus vitrioli dilutus. 

Spiritus vitrioli. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Töménysége: 

1. .'. .13. __ 18" B .•. ~· 1.090., 3., 4., 5. 1.090. Hg. 1. 1.117., Hg. 2. 

l .Oo9. 7 1szta /11g1tott, feleresztett kénsav. 

Acidnm tannicnm. Tanninum 5. Hg. 1. Hg. 2. Gubacscsersav. * 
Acid. fartarfonm crystallisatnm. 1., 2., 3., 4. Acid. tartari (essen

tiahs). Ac1d. tartrosum II. Acid. tartricum. 5. Hg. 1., Hg. 2. 

Borkösm•. Borsav. 
Adeps lanae. Lanolinum. Hg. 2. Gyapjuzsir. 

Aelber aceticns. Liquor anodynus vegetabilis. Naphtha vegetabilis. 

Aether vegetabilis. II. 1., 2., 3., 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Ecetaetlzer. 
Ecetsavas aet/zyl. Ecetégény. * 

Aelher crndns. Aetlier sulfuricus crudus. 5. Hg. 1. Nyerségény. * 

Ae!her depnralus - sulfuricus vitriolicus II. 1., 2., 3. Aether vitrioli 

4., 5. Naphta vitrioli. Hg. 1., Hg. 2. Tisztított aether. Tisztított 
~geny. ,r. 

Ae!hiops Martis. - Martialis. l. Oxydum fe · · 11 1 2 3 rn mgrum . ., ., . 
Oxydulum ferri. - Oxydum ferri nigrum. Lásd a synonym. 
Fekete vasacs. [T. 29.1 

Agaricns chirurgornm. II. - praeparatus. - praep. cum cera -

1., 2., 3., 4 ... 5. - quercinus. Hg. 1., Hg. 2. Csertap/ó. Tapló

gomba. (Boletus igniarius.) (Polyporus fomentar.) 

Albnmen ovi exsiccatnm 1., 2., 3 .. 4. 
Alcobol - venale - ex vino, depuratum. = Spiritus vini rectifi

catiss. II. (grav. 8.29.) - Ugyanitt a Spir. vini rectificat = Spir. 

dilut. a. a. p. = (grav. 9.42). 

4 
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Alcohol ~ Spiritus recti!icat. et rectificatissimus. 1. Grav. I. 0.840„ 

II.) 0.853„ lll.) 0.913. (+ 14° R.) 

Alcohol 2. grav. 0.859. - Depurat. = Spir. vini rectif.-rectificatiss. 

grav. l.) 0.830., II.) 0.850„ III.) 0.910. (14° RJ. 
Alcohol 3-4 grav. 0.850. A hígítás változatlan. 
Alumen crndum - vuigare !. Aluminis sulfas cum lixiva et aqua. 

Sulfas acidulus aluminae II. 1. 2„ 3„ 4„ 5. A!umini et kalii 
' 

sulfas. Hg. 1„ Hg. 2. Nyers timsó. 

Alumen hydrooxydatum. Alumína hydrica. Aluminii hydrooxydum. 
Hg. 1„ Hg. 2. Timéleg vizegy. 

Alnmen uslum. I., II. Alumen calcinatum spongiosum. Sulfas alumínae 

et líxivae anhydricum - anhyder. !„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. 

Egetett timsó. 
Alumen plnmosnm. !. Substituitur asbesto. (Amianthus fibrosus.) 

Alkermes I. Electuaríum seu confectio alkermes. Alkermes. [T. Poson.] 

Alcali vegelabile. Sal tartari. Carbonas lixivae. II. - Alcali vege-

tabile mite depurat. 5. Lásd: Kalium carbon. purum. 

Alcali minerale = Natrium Hungaricum. 
Alcali volalile - siccum. Carbonas ammoniae. II. Carbonas ammoníae 

alcalimus. Amm. carbonicum alcalinatum. Lásd: Carbonas 

Ambra grisea (grysea) !. Tiszta ambra. [T. Poson.] 
Amenla lupnli = Turíones lupuli. Amenta foemínea lupuli 1„ 2., 

3. Komló jövény. [T. 29.] 
Ammi vernm = Sísam. ammí L. Semína amníos. !. Sem. amneos. 

Apró szerecsen-mag. [T. 29.] 
Amomum = A. sison L. (Semen ammomí). Arábiai myrtus-mag. 

[T. Poson.] 
Ammoniacum officinale (gummi-resina) 1„ depurata II. 1. Hg. 1„ 

Hg. 2. Ammoniák-gyanta. 
Ammonium. Liquor ammoniae - pura - liquida. Spíritus salis 

ammoníae (ammoníaci) cum calce viva paratus !„ 2„ 3„ 4. 

Ammonia aqua soluta. Liquor ammonii caustici 5. - A. caustíca. 

Ammon. causticum soiutum. Hg. l., Hg. 2. Ammonia-oldat. 

légenyköneg-oldat. Tiszta folyó lwgyag. [T. 29.] * 
Ammoninm acelicum. Liquor ammonii acetici concentratus. Acetas 

ammoníae soiutus concentratus 5. Acetas ammoníae soiutus 4. 

Lásd : Acetas - Spir. Mindereri. 
Ammonium bromalnm Hg. 2. 
Ammonium carbonicum pyrooleosnm solutum. Spir. cornu cervi 
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rectificatus. Carbonas ammoniae pyrooleosus solutus. Liquor 

ammoníí carbonici pyrooleosi 5. Lásd: a synonym. Olvasztott 

kozmao/aj~s szénsavas lwgyag. Szarvas szaru/él. [T. 29.] 

Ammoninm carbonicum siccum. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Lásd: A!cali 

volatile. - Carbonas ammoníae siccus. Szénsavas ammonia. 
Száraz szénsavas lzugyag. l T. 29.] 

Ammoninm chloralnm (crudum) 1„ II. = Flores salis ammoniaci 

símplices (depur.) 1-11.Sal ammoniacum (ammoniae) depuratum. 

Ammon. muriaticum depuratum. Murías ammoniae purus. Hydro

chloras ammoníae (ammoníacus) Chlorhydras ammoníae. Chloratum 

ammoniae 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. Szalamiak. [T. Poson.] 
Sósavas lwgyag. Szalamia só. [T. 29.] 

Ammon. chloralnm ferra!um = Flores salis ammoniaci martiales. 

Ammon muriaticum martiatum. Murias ferri ammoníacalís. Sal. 

ammoniae martiatum. Hydrochloras ammoniae ferratus. Chlor

hydras ammoniae ferratus. 1„ II. 1„ 2., 3„ 4„ 5. - Sósavas 

vashugyag. Vasas szalamia virág. [T. 29.] 

Ammon. sullural. hydrogenal. 3, = Spir. Beguini. Lásd: Sulfuretum. 
Kéngyu/acssavas hugyag. [T. 29.] 

Ammon. snccinicum pyroleos. solutum. Liquor ammoní succinici.(Spir. 
cornu cervi succinicus.) 3„ 4„ 5. Lásd: Succinas - Kozmaolajos 
gyantársavas hugyag. [T. 29.] 

Amygdalae amarae. 1„ II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Keserü 
mandala. 

Amygdalae dulces. 1., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Édes 
mandala. 

Amylum maranlae. Arroow root. 5. 

Amylnm lrilici. 1. Faecula seminum tritici. II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1„ 
Hg. 2. Buzakemény[t6. 

Anime (hymenaea) resina l. Lásd: Resina -
Antidotum arsenici. Hg. 2. Lásd: Magnes. usta ín aqua és Ferr. 

oxydatum hydricum. 
Antimon. crndnm. l., ll. = Stibium. 

Anlhodia cinae, sanlonici, anth. nondnm expansa. Lásd : Flores -
Aqna anisi. !„ II. 1„ 2., 3„ 4„ 5. 

„ anodyna. Spiritus salis ammoníaci lavandulat. II. 
„ amygdalarum amar diluta. 4„ 5. 

„ aromatic. spir. (Bals. embryonis.) II. 4„ 5. Magzatviz. [T. 
Poson.] Illatos lelesviz. [T. 29.] 

4* 
1 

,1 

'I 

ll 



52 

Aqna anrantii llornm. Naphae. !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. 
NarancsvirágPiz. 

Aqna calcis, calcariae. !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Cal
caria soiuta Liquor Ca!cis. lvlészoldat. lvlészviz. 

Aqna calcis saccharata. Liquor calcis saccharatus. Cukros mész
viz. Hg. 2. 

Aqna carbolata. (1°/u) Hg. 2. Carbolosl'iz. 
„ carminativa regia. 1. 5. Királyi, szelek ellen való víz. [T. Pos.] 
Királyi széliizü víz. i.T. 29.] 

Aqua carminat. simpl. 1., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Közönséges szelek 
ellen való víz. [T. Poson.] 

Aqna carvi. 1., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Köménymagviz. 
„ castorei compos. (birnndinm) !., II. Fecskeviz. [T. Poson.] 
„ castorei pnra. 4„ 5. Hódonyviz. [T. 29.J 
„ cerasorum nigr. !., II. l., 2„ 3„ 4„ 5. Fekete cseresnyeviz. 
[T. 29.J 

Aqna cinnamomi simpl. !.. II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Fahéj
viz, egyszerií. 

Aqna cinnamomi spirituosa. 4„ 5. Hg 1., Hg. 2. Borszesz. fahéjviz. 
„ cinnamom. vinosa. 1., II. Boros fahéjviz. [T. 29.] 

cilri corlicis. 1., II. 1., 2„ 3„ 4. Citromhéjviz. 
„ ci!ri lotins. !., II. 
„ cochleariae herbae. !., II. Kalánfüviz. [T. 29.J 

chamomillae. 1., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. Székfiiviz. 
chamaedrys. II. 
cherefolii. !. Aq. cerefolii (scandix) II. Turbolya-víz. [T. 29.] 

„ chlori.Acid mnriatic. oxygenatnm,Chlorina liqnida. Liquor chlori. 
Chlorum solutum. Aqua oxymur. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. 
Halvanyviz. Haivanyoldat. javított c/zlorviz. 

Aqna destillata. 1., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Lepárolt víz. 
„ lragornm. 1. 5. Epe111iz. [T. 29.] 
„ foenicnli. 1., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Édes köményviz. 

fontis. 1., 2., 3„ 4. 
„ hyssopi. 1., II., 1., 2„ 3„ 4. Jzsópviz. [T. 29.] 
„ hysterica foetida. 1. 5. Büdös mélzanyaviz. [T. Poson.] 
„ jnniperi baccar. mat. 1., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Gyalog fenyö-
1nagviz. 

Aqna kreosoti. 5. Hg. 1. [T. 43.] 
lavandnlae. !., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Levendulaviz. 
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Aqua majoranae. 1., II. lvlajoránaviz. 
(elixirnm) Matthioli. 1. Spir. aromaticus. 
malricariae. !. (Matric. parthen. L.) 

melissae. 1., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. Méhfüviz. Citromfüviz. 
„ melissae compos. (Spirit. Carmelitar.) J. 

men!hae crisp. 1., II. 1., 2.; 3„ 4. Hg. 1. Fodormentaviz. 
„ piper. l., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Borsos-

mentaviz. 
Aqna ophthalmica cum sapone 1. = Liquor saponatus. Szappanos 

szemviz. [T. 29.] 
Aqna origani. l., 2„ 3„ 4. Gyopán>iz. [T. 29.] 

papaveris errat. !. Pipacsviz. [T. 29.] 
perlarum (pro infantibus) I. 

„ pelroselini. 4„ 5. 
picea. [T. 43.] Szurokviz. 
plnmbica. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Aqua saturnina. Piumbum aceticum 

basicum dilut. solut. Ólmosviz. Hígított aljas ecetsavas ólomoldat.* 
Aqua pnlegii. 1., II. l., 2„ 3„ 4. Cso111b01viz. [T. 29.] 

„ raphani sa!ivi. 1. 
Jleginae Hnngariae ~ Spiritus rosmarini I. 
rosarnm. 1., II. l., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Rózsavíz. 
rosmarini. !., II. l., 2„ 3„ 4. Rozmarinviz. 
rnbi idaei. 1., II. 5. lvlálrwviz. 
ruthae. !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. \!irnáncviz. [T. 29.] 
sambnci llorum. 1., II. 1„ 2„ 3„ 4. Bodzavirdg1>iz. 
salviae. I„ II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Zsályaviz. 
sapbirina. 1„ 2„ 3. Liquor ophthalm. coerul.Kék szemviz. [T. 29.] 
serpilli. 3. Kakukfiiviz. [T. 29.l Áldott kakukfüviz. 
lanaceli. 1., II. l., 2„ 3„ 4. \!arádicsviz. [T. 29.] 
tiliae. l. 5. Hársfavirágviz. 

„ theriacalis. 1. Terjékviz. [T. Pos.] 
tnrionum pini. 1., 2. 
valerianae silv. rad. l., 2„ 3„ 4„ 5. Gyükönkeviz. 

, vege!o·mineralis Gonlardi. 5. Hg. 1., Hg. 2. Ólomviz. [T. 29.] 
Goularávize, G. növényásványos vize. * 

vnlneraria acida cum aceto. 1., II. Sm>anyú sebviz. 
spiritnosa seu cnmvino. II. cum alcohole. l., 2„3„ 4„5. 
cum vino. Ean de Arqnebnsade. 1. Francia sebviz. 

[T. Poson.] 
„ 
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Aqna vnlneraria cum alcobole. Langos sebviz. [T. 29.l 

„ vnlneraria Tbedenil. 1., 2„ 3„ 4., 5. 
Argentnm pnrum. 1. cupel1at. 1„ 2„ 3. 

„ ebem. pnr. 4„ 5. 
„ foliat. 5. [T. 29.J 

„ vivnm. Hydrarg. Mercnrins. !., !!. L. a synon. 

Arcan. duplicat. Sulfas lixivae. II.= Tartarus vitriol. = kati sulfu

ricus, Sulfas katicus. 4. Lásd: Suli. lixivae, Kati sulfuricus. 

Artemisia abrotannm. 1. (herba.) 
Asa dnlcis, odorata . Benzoe !., 11. Benzoe gumma. [T. Poson.] 

„ foetida. 1„ II., 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. [T. Poson.] 

Ördögszar, Büzaszat. 
Asbeslns. L. Alum. plumosum. 
Aurnm pnrnm. !. 4. - lamellatum I. 

„ praecipilatnm pnrnm 5. 
Anricnla Judae, Fungns sambnci. I. Bodzafagomba. [T. Poson. J 

Axnngia anatis. 1. 

" 
" 

" 

" 

" 

angnillae. 1. Angolnaháj. [T. Poson.] 

anserina. l. 
ardeae (pellae). l. Oémháj. [T. Poson.] 

ascbiae. (Salmo thymall.) 1. fászkeszegháj. [T. Poson.] 

canis. 1. Ebháj. [T. Poson.] Ebzsír. [T. Poson.] 

caslorei. l. Hódtetem zsírja. [T. Poson.] 

calis. 1. (silv.) Vadmacskalzáj. [T. Poson.] 

gallinae. l. 
leporis. Nyullzáj. [T. Poson.] Nyulzsir. [T. 29.] 

lncii. 1. Csukalzáj. [T. Poson.] 
porci. !., !!. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Disznózsír. 

porci lota. [T. 29.] 
taxi. 1. Borzlzáj. [T. Poson.] 
nrsi. !. Medvelzáj. [T. Poson.] 
viperae. l. Viperalzáj. [T. Poson.) 

B. 
Bacilli liquiriliae citrini. 1. Édes gyökérből való pálcácskák. [T. Pos.] 

Baccae cubebae 4. Lásd Fructus -
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Baccae jnniperi malnrae. I., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. 

Fruct~s .. - :-- .Fenyőmag: Gyalogfenyő bogyó. (T. 29.) 

Baccae 1nmper1 v1rides. 1. Eretlen fenyőmag. [T. Poson.] 

lanri. 5. Laurusmag. (Lásd: Fructus.) 

„ myrtillor. vacciniae. 1. Áfonya. (Lásd: Fructus.) 
„ mori. 5. 
„ ebnli. 5. Lásd : Fructus -
„ pbylolaccae. 5. 

pimenlae = ammomi II. Mirtus pimenta. 
ribis. 5. 

„ rnbi idaei. 5. 
„ sambnci nigrae. 5. Hg. 1. 

spinae cervinae. 5. Lásd: Fructus -
„ vitis. 1., 2. 

Balanslinm granatnm, Malicornm. = Pnnica granalnm. I. 

Balsam. apopleclicnm. !. 3. Gutaütés ellen való balzsam. [T. Pos.] 

„ Arcaei. 1. Unguent -

„ embryonis = Aqua aromatica spirituosa II. Aqua embryo-

nis 4„ 5. Magzatvíz. [T. Poson.] 

Balsam. caryopbyllornm. l., II. Szegfü balzsam. 

Commendaloris = Tra balsam. vulneraria. I. 5. 

„ copaivae. 1., II. 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Kopail'a balzsam. 

„ laricis, B. lerebinlbinae venelae. l., II. 1., 2„ 3„ 4. Velen-
cei balzsam-terpentin. 

Balsam. nncislae = Oleum nucis mosch. 5. Lásd a synon. 

„ opodeldoc. = Liniment. saponato camph. 1., 2„ 3„ 4„ 5. 

„ de Mecca. (Mecha Opobalsamum.) 1. Mekkai balzsam. 
[T. 29.] 

Balsam. pernvianum nigrnm. 1., II. 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Perm 
balzsam. 

Balsam. saxonicnm - Cellense, - Stomachicum. !., II. Saxoni,1i 
balzsam. [T. Poson.] 

Balsam. Styracis liquidum = Styrax liquid. Storaksz balzs. 

Scbaneriannm. 1. = Spiritus balsamicus. 

snlpbnris anisalnm. l. Kénkő balzsam, ánizsos. 

snlpbnris lerebinlbin. Kénkő balzsam terpentin olajjal. 

snlfnris Rnlandi spx. l. Rulánd kénbalzsama [T. 29.] 

lerebinlbinae commnnis, Iaricis. !., 2„ 3„ 4. f(özönséges 
terpentin. [T. 29.J 
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Balsam. de Toln. !. 
vitae Holfmanni. Tinct. Holfmanni. !. 5. Hg. 1., Mixtura 

balsamica. Hg. 2. Hoffmann életbalzsama. 
Balsamila. Mentha saracenica = Tanacetum bals. !. 
Barba caprae rad. = Spirea ulmar. !. Kccskeszakd/1-gyiikér. 
Basilicnm olf. = Ocymum. bals. (herb.) !. 
Bdellinm olf. resina. !. 
Bellis minor (perennis) herba flores. !. 
Benzoe. !., assa odorata. II. 1„ 2„ 3„ 4., 5. Asa dulcis. Hg. 1., Hg. 2. 

Benzoe-gyarzta. 
Berberis olf. vnlg. (fruct.) !. Ledrzysom. [T. Poson.] 
Bicarbonas sodae. Carbonas sodae acidulus. Natrium carbonicum 

saturatum. Bicarbon. natricus cum aqua. 4„ 5. Kétszénsavas 
szikag. [T. 43.] Lásd: Synonym. 

Bismnthum. 1. 1., 2„ 3„ 4. Lásd : Marcasita. 
Bismulhnm snbnilric. Magisterium bismuthum. Nitras. bismuthicus 

praecipitatus. I. * l ., 2., 3., 4., 5. I-Ig. 1. Bis111uthu111 nitricu111 basic. 
Hg. 2. Bismuihum hydronitricum. Bismutlrnm album. Subnitras 
bismuthicus. Aljas /égenysavas, kenerzy. Levd/t, fojtósavas bdtrag. 
[T. 29.] Sparzyol kerzdözö magisteriom. (.T. Poson:I Basis,Js 
salélromsavas bism. Dilzydroxyd-bismutrzilrdt. L. Magist. 

Bismnlhum subsalicylicum. Hg. 2. Basisos salicylsm•as bismut. Bism. 
oxydsa/icylat. 

Bismuthum tannicum. Hg. 2. Csersams bismut. 
Bitumen liqnidum - excolor - rubrum 1., 2„ 3. Petroleum album 

et rubrum 4„ 5. Oleum petrae. Maltha, Naphtha !. 11. -- Dcs
till. !. - nativum rubr. II. - album rectificatum 5. ÁsvdrzyoluJ. 

Bitumen succini 3„ 4. 
Bolns alba. !., II. (Argilla.) Fel1ér agyag. 

„ armena. !., II. 4„ 5. Hg. 1. \!eres Örmén.i:fiild. A1gilla pa/Uda. 
ÖrmérzJjuld. [T. Poson.I 

Bolus rnbra. Argilla rubra - pinguis. Bolus vulgaris. 1. Örmérzy
rüg. [T. 29.] 

Borax. !. Tin cal depur. Chysocolla factitia. Póris. [T. Poson. i 
(Boras.) 1„ 2„ 3„ 4. Borax sodae alcalescens. II. 3„ 4. 

Borax tartarisala. Cremor tartari solub. II. 
Botrys ofi. Chenopod. botrys (herb.) !. Fürtös fii. [T. Poson.j 
Branca ursi. (Acanthi mollis fol.) 1. Medve köröm. [T. Poson. I 

·· Editio 1780. 
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Bulbns hyacinthi. comosi siccatus. 1„ 2. 
(radix.) !. Alii 11. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Friss fokhagyma. [T. 29.] 

Butyrnm recens. !. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Friss írós vaj. [T. 29.] 
., cacao. 11. 1., 2., 3„ 4„ 5. (Lásd: Oleum.) Oleum cacao 

unguinosuni. 5. 

e. 
Cacao faba = Kakaó bab. II. LT. 1837.] 
Caccao olf. semina !., 11. 1., 2„ 3„ 4„ 5. (faba.J 
Ga!caria carbonica crnda. 5. 

„ carbonica depnrata. Creta depnrata. 5. 
.. chlorala, oxymuriatica. Calcaria hypochlowsa. 4„ 5. Lásd: 

Chloretum calcis. Hg. 1. Calcium hypochloros. Subchloras calci
cus. Hg. 2. Clzlormész. Alclzlorossavas mész. Calcium !zypo
c/1/oril. Al!za/i>arzyossm•as mészerzy. lvlészarzyzüldlet. (T. 29.) 

Ca!cium chloratum fnsum. Calcaria muriatica, Murias calcii, Hyclro
chloras calcariae. 5. Hg. 1., I-ig. 2. 111egolvasztott rnJsze11y/1alvag. 
.Hegolvasztott c/1/orcalcium. 

Ca!cinm oxydat. Calx viva. !., 11. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Calcaria caustica. 
Catcaria oxydata. Hg. 1., Hg. 2. 1lilészenyéleg. é~[{efctt nzés::. 
Eleven rnész. 

Ca!cinm oxysnlfnralnm. Miscella pro solnlione calcii oxysulfurati. 
Hg. 1. /(evcrék nzészenyélegkénegoldatlzo::. 

Calcium phospboricnm. Calcii hyclrophosphas. Calcaria phosphorica. 
5. Hg. 1., Hg. 2. Phosphas calcis. \!illanysams mészeny. 

Calcinm praecipilalum purum. Calcaria carilonica pura. Carbonas 
calcis praccipitatus. Hg. 1., Hg. 2. Tiszta, lecsapolt SZL;nsavas1nész. 

Calcinm snlfnricnm ustnm. Calcii sulfas ustus. Gvpsum ustum. 
Hg. 2. Égetett calciumsuifdt. Égetetctl kénsm•as m.ész. Gypsz. 

Ca!caria snlfnraia. Hepar snlluris calcareum Sulfuretum calcis. 5. 
Lásd: Hqwr calcis. e. sulfuretum. 

Calcis carbonas naliv. il'\armor alb. Crera pracparata, Creta alba. 
il. 5. Lásd: Creta, Carbonas ca!cis Hg. 1., l-ig. 2. Terrnészeles 
szénsavas nzész} nzészcny. f{réta, Iszapolt kréta. 

Calaminlha monlana. Melissa calam. (herb.) !. Erdei csombor. Macska 
mézccs. (T. Pos.) 
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Camphora. L, II. 1., 2., 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. 
Candelae fnmales (nigrae.) L 5. Füstölő négylap. [T. Poson.J 
Cancrornm lapides. (Oculi -) Rákkövek. Rákszem. [T. Poson.] 
Carbooas ammoniae alcalious. Akali volatile sicc. 1., 2. Ammon 

carbon. alcal. 3„ 4. A/szénsavas /zugyag. [T. 29.] Szénsavas ammo
nium. Ammonium carbonat. 

Carbonas ammooiae alcalinns pyrooleosus solulus Spirit. cornu cervi. 
1., 2„ 3. Liquor ammon. carb. pyrool. 3. Olvasztott kozmaolajos 
szénsavas /wgyag. [T. 29.] Szan•as szarú/él. 

Carbonas ammoniae alcalinns solul. Spir. salis ammoniaci. 1., 2. 
Liquor ammoniaci carbonici alcalinus. 3„ 4. Olvasztott a/szén
savas hugyag. 

Carbonas calcis naliv. L.: Creta alba. 
„ lixivae alcalinus. Alcali vegelabile. Sal tartari. 1., 2. Kali 

carbonicum alcalinum. 3. Carbonas potassae. Carbonas lixivae 
alcalic. Carbonas vegetabile mite depuratum. (L.: - e tartaro.) 
Borköbö/ való szénsavas /zamag. [T. 29.J Borkösó. Tisztított szén
savas ka/ium. Kalium carbonat. 2. - - - e cineribus clavel
latis paratus = Hamuzsirból, lzamusóból való -

Carbonas lixivae alcalinns solut. Liquor salis tartari. 1„ 2. Liquor 
kalii carbonici alcalinus. 3„ 4. = Kalium carbonicum solutum. 
Hg. 2. Olvasztott a/szénsavas hamag. [T. 29. J 

Carbooas magnesiae ~ Magnesia muriae. 1., 2. Magnesia carbon. 3. 
„ sodae alcalin. (Natr. liung.) crystallisatus. Soda depurata. 

1„ 2. ~ Natr. carbonicum alcalin. cryst. 3. jegezctt a/szénsavas 
szikag. Széksó. [T. 29.] 

Carbonas sodae alcalin. siccalns 1„ 2. Natr. carbon. alcalinum sic
catum. 3. ~ Natr. carbonicum dilapsum. Szárított a/szénsavas 
szikag. [T. 29.J 

Carbo ossinm, Cornu cervi. ustum nigr. Ebur ustum. Spodium. 5. 
Csontszén. [T. 29.] L. ossa mammalium. 

Carbo spongiae. Lásd: Spongia.Égetctt szivacspor. (P. strumalis.) iT.29.l 
Carbo vegetabilis, praepar. - ligni depnralnm. Carbo Jigni depnratum 

(pini sylv.) 1„ 2„ 3.,4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Tisztított faszén. Növényi szén. 
Garburelnm ferri nalivum 1„ 2. Graphites. 
Carica ficus. (Fructus.) l. 5. Fige gyümölcs. J.T. 29.] 
Caragaheen. 5. Lásd : Sphaerococcus. Hg. 1., Hg. 2. Gömbmoszat. 
Caryophylli aromalici germen. (flores) !., II. 1., 2„ 3„ 4., 5. Hg. J., 

Hg. 2. Szegfíiszeg. Szegvirág. [T. 29.J 
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Cassia lislulosa. !., Ii. 3„ 4., 5. Sipkasszía. (T. 29.) 
Caslorenm. !., II. !, 2„ 3„ 4„ 5. Moscoviticum, Sibiric. Hg. 1. 

American. Hg. 2. Hódony orosz, amerikai. 
Calechn, Terra japoo. l., II. Succus catechu. 5. Káté. [T. 29.] 
Canles - Lásd : Stipites. 
Cera alba. l., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. Felzér viasz. 

„ liava. !., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Sárga viasz. 
Cerasi nigri fruclus, nnclei. 1. 
Ceralum ad fonlicnlos. 1. Kutacsi viasztapasz. [T. 29.j 

ad fon!icnlos. 2„ 3„ 4. praescriptio emendata. 
ad labia navnm. 5. " 

" 

" 
" 
" 

" 

ad Iabia alb. 1„ 2„ 3„ 4. Ajkviasz-tapasz. 
„ rubrnm 5. 

cetacei. 5. Hg. 1. Empl. spennatis ceti. Cetjaggyzí viasztapasz. 
cilrionm. (Empl. citr.) 1., 2., 3„ 4„ 5. Sárga viasztapasz. 
fnscnm. 5. Hg. 1. Barna viasztapasz. Barna kenőcs. 
pro cereolis balsamicis. 1. 

„ ad dolores leniendos. 1. 
„ digeslivis. l. 
„ exsiccanlibns. l. 

idem fortins. l. 
simplex pro cereolis. II. Egyszerií viaszszál anyag. 

Cerat. (ungnenl.) fnscum. 1„ 2„ 3„ 4. 
„ simplex. II. 1., 2„ 3„ 4. Egyszerií viasztapasz. J.T. 29.] 

Cereoli simplices. !., 2„ 3„ 4. Egyszerii viasszszálak. 
Celaceum, (Sperma cete.) !., II. 2„ 3. Adipocera. 4„ 5. Hg. 1 .. 

Hg. 2. Cetagyfaggyzí. Cetfaggyzí. J.T. 29.] 
Charla !incta, (explorat.) coerulea. 1„ 2„ 3„ 4. Kék kémlö papir. 

[T. 29.] 
Charta !incla (exploral.) lutea, iofuso radicis cnrcumae !iocla. !., 

2„ 3„ 4. Sárga kémlö papir. [T. 29.] 
Charta Uncia (explorat.) rubra. 1., 2„ 3„ 4. Veres kémlöpapir. 

[T. 29.] 
Charta sinapisala. Hg. I., Hg. 2. Mustár papir. 
Chelae cancrornm (Pagurus.) 1. Rtík ollója. [T. Poson.] 
Chininnm bisulfnricum. Bisulfas Chinii. (Chinin, sulfuricum neutrum.) 

Hg. 1„ Hg. 2. Savanyú kénsavas kínai. (Közönyös kénsavas 
kinal.) 

Chininum citricum. 5. 
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Chininnm, Chininm, Qninia. Hg. !., Hg. 2. C/zinin. Kinadék. [T. 29.l 
[(inal. 

Chininnm ferro-citricnm. Hg. !. Citromsavas vas-dzinin. 
„ bydrochloricnm, mnrialic. (T. 43.) 5. Hg. I. Chinium 

hydrochloricum. Murias chinini Quiniae murias. Hg. 2. Sósavas 
/cin al. 

llhininnm sulfnricum. (Sulfas chinini.) Sulfas quinicus. Quiniae 
sulfas. (Chininum sulfuricum basic.) 4„ 5. Hg. 2. Kénsavas kínai. 
(Aljas ké11savas lcinal.) Kénsavas ki11adék. [T. 27.] 

Cbininnm tannic. insipid. Rozsnyay. Chinin tannicum. Hg. !., 
Hg. 2. Rozsnyay-jé/e i:lelen csersavas kinal. 

Chinidinnm snl!uric. Sulfas Chinidini. Hg. 1. Kénsavas clzinidin. 
Chloretnm calcis. Calcaria chlorata. Calcana chlorinica. Calcaria 

oxymuriatica, Chloris calcicus. Chloretum calcariae. 4. lvlészany
zöldiel. [T. 29.] Lásd a synon. 

Cblorum liqnidnm, Cblorina liqnida. 4. Lásd: Acid. muriaticum 
oxygenatum. [T. 42.] 

Cina santonicum, Semen cinae Halep. Hg. 1. Lásd: Antl10clia, Semen. 
Oelisztaiirommag. [T. 29.] Cilvormag. LT. Poson.j 

Gineres clavellati. !. Lásd: Kalium carbonicum. 
Citrus. Lásd: Fructus. 
Cinchonin pnrum. Kinkinadék. [T. 38.] 
Cinchoninnm sulfnricnm. Snlfas cincbonini. 4., 5. Hg. !. I<énsavus 

cinclzonin. Kénsavas cinkonal. 
Coccinella. 1., II. Coccionclla. 5. Karmasi11~féigek. [T. Poson. I 

Koszcniila. [T. 38.] 
Cognac. Hg. 2. Spiritus vini cognac - gallici Brandy. 
Collodinm. 5. Hg. 1., Hg. 2. Oyapotmdz. 

„ llexile. Hg. !., Hg. 2. Hajlékony gyapolmdz. 
Colopbonium depnr. llav. 5. Hg. 2. Hcgcdii-gyanta. \lonógyanta. 

[T. 29.] 
Collyrinm adstring. luteum. Hg. 1., Hg. 2. Összclwzó sárga szemvi:. 
Conchae marinae. 5. Lásd: Teslae ostreae. 

„ praeparatae. 5. 
llornu cervi sine igne praeparatum. !., II. crudum. 

. , „ us tum. !. 
Gonserva =Cukorral elegyített szer. [T. Poson.] = Tartvány. [T. 29.I 
Conserva Acetosellae. !., 11. 

„ absinthi Bomani. Bdrányiiröm. t. 

J 

Coliserva beccabnngae. II. Derécze t. [T. Poson.] 
„ cardni benedicii. !. 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
., 

fol. {herbae) Abrotani. !., II. Isten fája, abruta t. 
llorum ·rosae. !. simpl.-vitriol. II. 5. 

„ tunicae. !. Szegfüvirág 1. 
hederae terr. !., II. 1., 2., 3., 4. 
herbae cocbleariae. !., II. !., 2., 3„ 4. Kaid11fü t. 

„ fnmariae. !., II. Fogragasz 1. 
nastnrtii. 1., ll. 

men!hae. !., II. Fodormenta t. [T. 29.] 
melissae. !. 
papaveris rboeados. seu erratia florum recentium I. 
rosmarini. !., II. 
salviae. II. 
lrifolii fibrini. !., II. 
urticae majoris II. 
veronicae. 1. 
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Corallina ,~ Muscus marinus. [T. Poson."I Tengeri molza. [T. 29.] 
Corallus officinalis albus. !. 5. Fehér kaláris. [T. Poson.] 

Corallus olf. rnber. !. 5. \!eres kaláris. [T. Poson.] 
Corollae violae odoratae. 3„ 4. Lásd : Flores. 
Cortex acaciae germ. (Pruni spin.) !., 2., 3. Kökény/zéj. [T. 29.] 

„ angnstnrae (Magnoliae.) II. 
anrantiornm (Flavedo.) !., II. !., 2., 3., 4., 5. Malicorium aur. 

Hg. !., Hg. 2. Sá1ga nara11csfel/1éj. Narancshéj sá1gája. 
Cortex canellae albae. iV\agellanicus, Winter. !., II. 1. Felzér kane/

la/zéj. [T. 29.] 
Cortex cascarae sagradae. Hg. 2. 

„ cascarillae. !., II. 3., 4., 5. Hg. !. Kaskarillzéj. [T. 29.] 
„ cassiae lign. !., II. Falzéj cassia. [T. Poson.] Cass. cinnam. 5. 
„ chinae Calisayae planns. China regia sine epidennide. Lapos 
sárga chinakéreg. Hg. 2. 

Cortex cbinae Calisayae c~nvolntus = China e. cum epidermide. Cal. 
tecta, tubulata. Hg. 2. Osszegö11gyölödött sá1ga c/1i11akéreg., Hg. 2. 

Cortex chinae llavae, cortex regins. Cinch. cordifo!ia. !., 2., 3., 
4., 5. Hg. !. Cortex chinae calisayae, chinae regiae . 

Cortex china-cbinae. (Cinch. off. L.) I. 
chinae fnscns II. (Chinchona off.) 5. Cortex Peruvianus 

Hg. !. Lásd a synon. 
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Cortex chinae rnber. 5. (Chinch. nitida) 
„ chinae snccirnbrae. Hg. 2. Veres dzinakéreg. 
„ cinnamomi occidental. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. (Cassia lign.) 
Nyugati falzéj. 

Cortex cinnamomi Zeylanici. 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Cortex cinn. 
oriental. acutus. Keleti falzéj. [T. 29.] 

Corlex cilri. !„ !!. 1„ 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Sárga citrom
fel/zéj. [T. 29.] 

Cortex condnrango. Hg. 2. 
cotini. coriasii Szömörcelzéj. [T. 29.] 
fraxini. !. (excelsiosis, offic.J 

., frnctns myrobalani citrini. !., II. [Terminaliae species ?l 
Jigni sancti. 11. 

., nncis jn~Jand exlern. viridis. !!. 1., 2., 3., 4., 5. Zöld dió 
kopács. [T. 29.] 

Cortex nncis jngland inlern. Diócsontárlzéj. [T. 29.] 
„ pernvianns, chinae fnscae. - pernvianns = China fusca. 11. 
(Cinch. conóam.) !„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. officinalis, griseae. 

Cortex pnnicae granati radicis. (Balaust.) !. 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. 
Orwzátlzéj. Oranátfa gyökerének kérge. Poma granátlzéj. [T. Poson.] 

Cortex qnercns. !., II„ 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. Tölgykéreg. Tölgy
lzéj. [T. 29.] 

Cortex qnillajae saponariae. Hg. 2. Szappankéreg. 
„ {radicis) capparis. !. Kappomalzéj. [T. 29.] 
„ {rhns) cotini. 1„ 2., 3. Lásd : Cortex Cotini. 

Cortex (ramornm) nippocastani. 1„ 2., 3„ Lógesztenyeágak lzéja. 
[T. 29.] 

Cortex salicis capreae. 2. 
„ Janrinae, penlandrae. 1. 
„ „ ramornm {albae, lanrinae.) 1., 2., 3„ 4. Capreae. 2., 
Fragilis. 5. Fűz/zéj. [T. 29.] 

Cortex salicis vnlgaris. !. 
„ sassafras. !., II. 
„ sambnci externus, !. cortex interior !!. 
„ simarnbae rad. !., ll. 3„ 4„ 5. Simarubahéj. [T, 29.] 
„ spinae cervi intermed. 1„ 2„ 3„ 4. Rhamnus cathart. 
Szarvas tövislzéj. [T. Poson.] 

Cortex tamarisci (germanici) !. Atánlzéj. (T. 29.) 
„ ulmi campestr. 1., 2„ 3„ 4. Szillzéj. (T. 29.) 

Cremor tartari. Lásd: Tartras depuratus. 
Crepilns lnpi. (Lycoperdon bovista.) !. 
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Crela alba (depurata.) !. !!. Depuratum marmor album. 1„ 2„ 3„ 4. 
(Carbonas calcis nativ. praepar. depurat.) 

Crocns anstriacns (stigmala). !„ II. 1., 2„ 3„ 4., 5. Hg. 1. Sáfrán, 
ausztriai. 

Crocns gallicns. Hg. 2. Jóféle sáfrán. 
„ Martis aperilivns Stahlii. !. Carbonas ferri. Ferr. carbonatum. 

Hydras ferricus cum carbonate ferroso. 4. Lásd: Ferr. carbon. 
Cynosba!os flores, frnclns. Lásd : Rasa canina, sylvestris. !. 
Crystallns montanns. !. 
Crystalli !ar!ari, Tart. depnra!us. Cremor tartari. II. 
Cnprnm. aluminat. L.: Lapis divin. 5. Hg. 1. Lapis ophtalmicus. 

Réztimsó. Szernkő. [T. 29.] 
Cnprnm. lima!nm. Limatura cupri. !. Reszelt réz. [T. 29.] 

„ Aes l. metallicum purum. 

D. 
Decoctnm Zi!!manni seu Sarsaparillae compos. mitius. 5. Hg. 1„ 

Hg. 2. Zittrnann gyöngébb főzete. Összetett gyengébb szárcsa
gyökér főzet. [T. 43.] * 

Decoct. Sarsaparillae composiium forlius. 5. Hg. 1., Hg. 2. Zitt
rnann erősebb főzete. Összetett erősebb szárcsagyökér főzet.* 

Dextrin. Gnmmi dextrin. Hg. 1„ Hg. 2, Keményítő mézga. 

E. 
Ebnr. Rasura eburis. !. Praeparált elefántcsont. [T. Poson.J 
Eleclrnm 1. ~ Succinun nativum. Karabe. Ambarum. L. a synon. 
Elaeosaccharnm anisi. 1., 2„ 3„ 4., 5. 

„ citri. !., II. !., 2„ 3., 4. 
macis. 3„ 4„ 5. * 

* A többi, főleg az árszabások révén hivatalos olajcukrok felsorolását 
mellőzö111. 
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1 11 1., 2., 3., 4„ 5. Narallcsolaj-nádméz. Elaeosaccharum anrant. „ · 
1varancsolojos cukor. 

El osaccharum vanillae. 5. · ( d · ae ( . ·o) -· Tlle·iaca Andromacl11 mo 1-Electnarinm anodynnm s1ne op1 ~: ' 'P 
1 <\ l'I t . a - A teíjek. [T. oson. ficata). 4. · · .' < anom h' · „ Ha 1 Gyomorerősítő /iktariorn. Electnar. aromahc stomac 1cnm. ::i. o· · 

El~!iu:r~~:1·!ntifebrile. l„ II„ Lázel/e!lcs llJ'elct - li/dariom. l T. 
Poson. T. 29.j . . 1 Királyi puraáló /iktariorn. Electnarinm catharhcnm - regmm. · "' 
[T. P~son.J. f c!1'0 hyacinlhina l. Hvjacintlws liktáriom. [T. Electnarmm, s1ve con e · · 
Poson.] . k . 1 (A!kermes.) L. ott. Electuarinm sive confecho ermesma. . [T ?9 ] contra vermes. ll. Giliszta cl/elles nyelet. . :- .... „ " dentifricinm. l. Fogdörgölö "yelet. i_T. 29.l Fogt1szt1tas1a 
valÓ liktariom. [T. Poson.] . !., !!. Marlwterjék. i.T. Electnarinm diatesseron, seu Ther1aca. 
Poson.] Négyszcrii nyelet. [T. 29.l 

Elecluarinm diascordion. 1 · 
hierae picrae. !. · " infantnm. (Requies Nico!ai.) l. Álomlwzó /iktanom. 

[T "Poson.] Csccsemiik llyeiete. [T. 29.] . . . 
1
„ t . [T · t . d l Hasla"yilo 11c anom. · Electuarium lenitivum amarm ornm. . "' 

Poson.] . . _ aperiens. !!. 1„ 2„ 3„ Electuarium lemhvum - e se.n~a 1 t G)ienl!én hajtó nyelet. 4„ 5. Hg. ! ., Hg. 2. Haslw1to ll)'e e· ~ 
[T. 29.] // való /iktariom. Me//y-Electuarium pectorale. L, ll. Hurut e en 
nyelet. [T. Poson„ T. 29.] . 

1 Electuarium peclorale dnlce seu asthm:t~~~mpic~ l Vizkórság ellen „ purgans - hydragognm, Y · · 
való /iktariom. [T. Poson.] 

Elemi. Lásd : Resina -- . 3 ] Elixyrinm (Elixirium) aurautiorum. compos1tnm. [T. 4 . Elixirinm asthmalicum. Lásd : Electuar. . salutis. !. Szeleket hajtó e/ixinom. [T. Poson.] ... : stomachicum. L- Temperatum. Gyönge gyomor-el1xmom. 
[T. Poson.] 
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Elixirinm proprielalis cum acido. ~ E. salutis. 1. Szeleket hajtó elixiriom. [T. Poson.] 
Elixirium vitae Matlhioli. !. 

„ Vitrioli compositum. l.Savanyú gyomor-e/ixiriom. [T.Poson]. Emplastrum adbaesivum Borussicnm. Hg. 1„ Hg. 2. [T. 43.] Porosz ragtapasz. 
Emplaslrum adbaesivum linteo extensum. Sparadrap. Hg. 1. Hg. 2. Vászonra felkent ragtapasz. 
Emplastrum adbaesivnm extensum americanum elaslicnm. Hg. 2. Kaucsuk sparadrap. Felkent amerikai nyulékony ragtapasz. Emplaslrnm album (coctum). !„ II. Fe!tér flastrom. Fehér tapasz. [T. 29„ T. Poson.] Lásd: - cerussae. 
Emplastrum ammoniacum ~- de ammoniaco. Ammonja tapasz. [T. 29.J „ auglicanum - glulinosum. !., II. 1„ 2„ 3„ 4., 5. Hg. 1„ Hg. 2. Angol tapasz. Enyves tapasz. [T. 29.] Emplastrum aromalicum - slomachicnm. II. Illatos tapasz. Drágalatos gyomortapasz. [T. 29„ T. Poson.] 
Emplastrum cantbaridum ordinarinm - consuetnm, vesicatorium ordin. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. Kórösbogár tapasz. [T. 29.] f(özönséges hólyagtwzó tapasz. Lásd: - vesicatorium. * Emplaslrom cantbaridum perpetuum - vesicalorium perpelnnm -eupborbii. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Fűtéj tapasz. [T. 29.] • Emplaslrum defensivum rubrum. !„ !!. Tüzességet oltó veres flastrom. ff. Poson.] Veres védőtapasz. [T. 29.] 
Emplastrnm diabolannm (diabolanon). !., II. Fű tapasz. [T. 29.] " diapalmae - minae magnum. 1. = - diachylon spx. 1. Emplastrum diapborelicum. !. Izzasztó tapasz. „ diapompbolygos. 1. Horganyos ólomtapasz. [T. 29.] „ filii Zacchariae = - spermatis ceti. 1. II. Mellre való tapasz. [T. Poson.] 
Emplaslrnm ad fonticnlos rubrum, sive sparadrap. !., II. Fontanellára való veres flastrom. [T. Poson.] 
Emplastrum cerossae, 5. (Album) 5. Hg. 1., Hg. 2. Ólom/eltér tapasz. Fehér tapasz. 
Emplastrum diachylon (mucilaginosnm) compositum - cum gummi. l„ II. - cum g11mmis magnum. 
Emplastrum diachylon - plumbi gnmmiresinosum - Jithargyricum compositum. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Mézgagyantás tapasz. [T. 29.] Összetett diachylon tapasz. Összetett ólomtapasz. 

5 
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Emplastrnm de cicnia. 1. = conii mac.ulati. 
„ conii macnlati II. 3„ 4„ 5. Hg. !. Büröktapasz. [T. 29.] 

Emplastrnm diachylon (mncilaginosnm) simplex. !., II. Lithargyricum 

cum oleo paratum !. (in partibus meridionalibus) cum axungia 

paratum (in partibus septemtrionalibus). Plumbi simplex 2., 3., 4„ 
5. Hg. !., Hg. 2. Egyszerü ólomtapasz. 

Emplaslrnm enphorbii composilnm. 3„ 4. = Emplastrum cantharidum 

perpetuum. 
Emplaslrnm galbani (de galbano) crocat. !., II. 5. Sáfrános galbán 

tapasz. 
Emplastrnm hydrargyri - mercnriale - !., II. !., 2„ 3„ 4„ 5. 

Hg. 1., Hg. 2. Higanytapasz. 

Emplastrnm hyosciami. II. Beléndek tapasz. Beléndfü flastrom. 

[T. Poson.] 
Emplastrnm de labdano - labdani stomachicnm - de lacamahaca. 

1. Ladán tapasz. [T. 29.] 
Emplastrnm malacticnm. l. Pulzító flastrom. [T. Poson.] 

„ meliloti, de meliloto. !., II. 4„ 5. Hg. !. Sárga lólzerefü 

tapasz. 
Emplaslrnm. minii adnslnm - de miuio - lnscnm. Noricu.m. l. 5. 

Hg. !. Egetett ólomtapasz. Nürnbergi barna tapasz. Olompiros 

(miniom) tapasz. LT. 29., T. Poson.] 

Emplastrnm Noricnm. !., II. (Aliud.) Norimbergense. Norimbergai 

flastrom. [T. Poson.] 
Emplastrnm mercnriale cnm ranis. !. Eleven kénesös béka flastrom. 

[T. Poson.] = Emplastrum mercuriale. !. 
Emplastrnm oxycrocenm (ad rnplnras). l. II. 5. Hg. !. Sáfrános 

tapasz. 
Emplastrnm ad rnpluras seu ad hernias. (Aliud) !., II. 5. Hg. 1. 

Sérésellenes tapasz. [T. 29.] Sérve/lenes tapasz. 

Emplastrnm de mncilaginibns. II. Nyálkás tapasz. [T. 29.] 
„ saponalnm - saponalo camphoratnm. !., II. 4„ 5. 

Hg. !., Hg. 2. Szappanos tapasz. [T. 29.] 
Emplastrnm de pice Bnrgnndica. Borgondi szuroktapasz . . [T. 29.J 

„ resolvens Schmnckeri. Oszlató tapasz. [T. 29.J 
„ de spermale celi. = Ceratum cetacei. Cetagyfaggyú 

tapasz. [T. 29.] Non: - filii Zachariae. 

Emnlsio amygdalina - commnnis. 5. Hg. 1., Hg. 2. Közönséges 

fejet. Mandala fejet. 
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Emnlsio laxativa (cnm manna). 1. 

„ . oleosa - olel amygdalarnm. Hg. 1., Hg. 2. Mixtura oleosa. 5. 
Essenha absinlhii. I. - abs. composita. Erős ürömessentia. [T. Poson.] 

anisi stellali. l. 
anranliornm corlicnm. !. 

„ cinnamomi. !. 
„ cilri. !. 

calechu. l. 
„ caslorei. !. Hódtetenz essentia. [T. Poson.] 

corlicis Pernviani. !. 
croci. !. 
conlrajervae. !. 

„ carminativa. !. 

„ ennlae. !. Örvénygyökér essentia. [T. Poson.] 

„ gnajaci. II. Cum spiritu sacchari paratum I. · 
lignornm. !. 

„ macis. l. 
„ myrrhae. !. 

serpenlariae. I. 
„ snccini. 1. 

trifolii fibrini. 1. 
„ vitae. = Balsamum vitae Hoffmanni. 

Explementum ad denles. 5. 
Extractnm absin!hii aqnos. !., II. 1., 2„ 3., 4. spirituosum. 5. üröm 

extraktum. Ürömfü (fe!zér) vonat. [T. 29.] 
Extractnm acori 5. = Caiami aromatici. 

„ acaciae germanicae. = Pruni spinosi. fructuum 1., 2. 
„ amaricans composilnm. I. 5. Többszerü kesernyés vonat. 

[T. 29.] 
Extractnm angelicae radicis (alcoholico-aqnosnm). I., II. 1., 2., 3„ 

4., 5. Angelzka extraktum. [T. Poson.] Lé/vizes angyalgyökér vonat. 
[T. 29.] - spirituosum. 5. 

Extractnm a~nicae llornm (spirilnoso·aqnosnm.) !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. 
Olasz zztifu essentza. [T. Poson.] Kappanöniirág vonat. [T. 29.j 

Extraclnm arnicae herbae. !. 

„ arnicae radicis (spirilnoso aqnosnm). 5. 
„ anran~iorn1? .corlicn°!. Narancslzéj vonat. [T. 29.] 
„ . . cala°!1 rad1c1s (Acori) (alcoholico-aqnosnm.) 1., 2„ 3„ 4„ 

5. Lelvzzes kalmos vonat. [T. 29.] 
5* 



68 

Exlraclum calumbae. 5. Hg. l., Hg. 2. Kolombo kivonat. 

„ calendulae (aquoso·spiriluosum). 5. 
„ campecbiani ligni. Kampesifa vonat. [T. 29.) 
„ cardui benedicti. !. 5. - aquos. Pápafű extraktum. 

Csükö/lő vonat. [T. 29.) 
Extractnm cascarae sagradae fluidum. Hg. 2. 

„ cascarillae (spiritnoso-aqnosum). [T. Poson.J 5. Hg. 1. 
siccum cum dextrino. Kaszkarilla kivonat. 

Exlractnm catecbu ligni. II. Kátévonat [T. 29.] 
„ centaurii (minoris) lloridae berbae (aquosum). !., II. !., 

2., 3., 4. 5., Hg. 1. Virágos földepe vonat. [T. 29.] Ezerjófű 

kivonat. 
Exlractum cbamomillae vulgaris llorum (alcoholico·aquosnm). 1., 2. 

3., 4. Lé/vizes virágos székfű vonat. [T. 29.) 
Extraclum chelidonii. !., II. - ex succo spirit. aquosum 4. -

spirituosum siccum. 5. - siccum cum dextrino. Hg. l. Cin

nadónia extraktum. - Oódric vonat. [T. 29.] Fecskefű kivonat. 

Exlractnm chinae (fuscae) siccnm. 5. Hg. !., Hg. 2. Barna kinahéj 
vonat. [T. 29.) Barna dzinahéj kivonat. 

Extractum chinae fuscae spissum. 1., 2., 3. Corticis Peruviani. 4. 
Extraclnm chinae llavae aqnosnm spissnm. !., 2., 3. - corticis regii. 

4. - Chinae regiae. Sárga kinahéj vonat. [T. 29.] 
„ cichorei herbae. !., !!. herbae et radicis. !., 2., 3„ 4., 

5. Cikoria extraktum. [T. Poson.] Katáng vonat. [T. 29.] 

Extractnm cinae llornm spirituosum siccum. 5. - santonici 
„ corlicis Pernviani resinosum seu spiritnosnm. !. 

„ corticis Peruviani aqnosnm. !., II. 
„ cochleariae. !. Kalánleve/ü fű extraktum. [T. Poson.] 
„ croci spiritnosnm. !., !!. Leles sáfrány vonat. [T. 29. J 
„ cnbebarnm spiritnosnm. 5. Hg. 1. - aethereo spirituo-

sum. Hg. 2. - aethereum. [T. 43.] Kubeba kivonat. 
Extractnm dnlcamarae aqnosnm. !!. 1., 2., 3., 4., 5. Keserédes venyike 

vonat. [T. 29.] 
Extractnm enulae. !., II. 1., 2., 3., 4. Örvénygyökér vonat. [T. 29.J 

, fellis (bilis) tanri. 1., 2. Fel tauri inspissatum. 3., 4. 
Marhaepe vonat. Lásd: Fel -

Extractnm ferri pomati Hg. 1., Hg. 2. 
„ filicis maris aether. 4. [T. 43.] 5. - spirituosum. Hg. 

2. - aethereum. Hg. 2. Páfrán kivonat. 
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Extractnm fnmariae (sneci herbae). !., !!. 1., 2., 3., 4. aquosum 
ex herba siccata. 5. Földi füstfű. [T. Poson.] Fogragasz vonat. 
[T. 29.J 

Extractnm llammnlae Jovis (Clemalis erectae). !., II. 
„ gallarum (follorum qnercns) aqnosum. 1., 2., 3. 
„ gentianae rad. !., ll., 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. 

Tarnics kivonat. 

Extractum graminis (solidnm). II. !., 2., 3., 4. - liquidum = mellago 
graminis. 5. Hg. 1. Mezöperje vonat. Folyó perje. [T. 29.] -
Taraczk kivonat. 

Extractnm gnajaci ligni - ligni sancli. II. 1., 2., 3., 4., 5. Gaják 
vonat. [T. 29.) 

Extractnm hederae terrestrís. II. (Olechomae) 
„ hippocastani corticis aqnos. l ., 2„ 3., 4. Lógesztenye 

vonat. [T. 29.] 
Extractnm hydraslis Canadensis llnidnm. Hg. 2. 

„ jnglandís loliorum aqnosnm. 5. 
„ jnglandis nucis corlícnm viridínm (externornm) e sncco. 

II. 1., 2., 3., 4. Diókopács vona.1. [T. 29.) 
Extraclnm (succns) liqnirítiae venale. · !., II. 1., 2., 3., 4. 

„ liqnirilíae depnratnm siccnm. 3., 4., 5. 
. „ . . liqniriliae liqnid~m. 1., 2., 3., 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Folyó 

lugvmc vonat. [T. 29.J füles gyökér kivonat. 

Extractnm liqniritiae sneci= Succus liquiritiae depuratus. L. a synon. 
„ lnpnli. (Lupulinum.) 5 - e strobilis siccatis siccum. 
„ turionum lupnli alcoholico aqnosnm. l ., 2. 
„ mallis pomatnm = 

malalis ferrí. - Martis cum succo pomorum. !., II. 1., 2., 
3„ 4., 5. Almasavas vaskivonat. 6. Acél extraktum. [T. Poson.] 
Almasavas vasvonat. [T. 29. j 

Exlractnm marrubii albi. 1., 2„ 3., 4. Fehér pemetfű vonat. [T. 29.] 
„ millefolii aqnos. 1., 2., 3., 4., 5. Cickóró vonat. [T. 29.] 
„ myrrhae gummi·resinae solidum aqnosum. !., II. 2., 3., 

4. Mirrlza vonat. 
Extractum pimpinellae albae. !. 

„ rubrae. !. Csabaire. [T. Poson.l 
nicotianae spissnm. !. Do/lány extraktum. [T. Poson.] * 
punicae granati. (corticis) 5. Hg. 2. Granátfakéreg kivonat. 
quassiae aquosum. II. 3., 4„ 5. Hg. 1. Keserüfa kivonat. 
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Exlraclnm ralanhae siccnm - depnralnm. 4., 5. Hg. 1. Tisztított 
ratánkivonat. 

Exlraclnm rhei spissum. 1. II. - siccum. 5. Hg. 1. Rlzeum 
r!zabarbara kivonat. 

Exlractnm salicis lanrinae aqnosum. 1. - - albae. 2., 3., 4. 
- capreae. 2. Fiizlzéj vonat. [T. 29.] 

Exlraclnm salviae herbae aquosnm. 1., 2., 3., 4., 5. Sálya vonat. 
[T. 29.] 

Exlraclnm saponariae herbae aquosnm. II. 1., 2., 3., 4., 5. Szappanfű 
vonat. [T. 29.] 

Exlraclnm sassaparillae. rad. spissnm. 4. - siccum. 5. 
„ lanaceli aqnosnm (herbae lioridae). II. 1., 2., 3„ 4. 
„ laraxani herbae el radicis aqnosnm liquidum. II. J., 2„ 

3. - foliorum. 4. foliorum et radicis. 5. Hg. 1., Hg. 2. Folyó 
pitypang vonat. [T. 29.] 

Exlractnm lormenlillae radicis. !., II. I ., 2., 3., 4., 5. Timpó vonat. 
[T. 29.] 

Exlraclnm lrifolii fibrini. 1., II. 1., 2., 3., 4„ 5. Hg. J. Keserű 
/zárom levelű fíí extraktum. [T. Poson.] Eleczke vonat. [T. 29.] 

Exlractum ulmi campestris corlicis aqnosnm. 1 ., 2. 
valerianae oll. radicis spirilnosnm. !., II. - - sy!vestris 

aquosum. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1. Badián extraktum. [T. Poson.] 
Orvosi gyökönke vonat. [T. 29.] 

F. 
Faba (vicia). !., II. Semen -

„ inversa. Crassula. Sedum telephium. 1. (Herba.) 
Farina amygdalarnm. Mandola/iszt. [T. 29.] 

„ amyli. L.: Amylum. 
„ erncae - sinapis albae seminis. Felzér repce, - mustárliszt. 

[T. 29.] 
Farina fabarnm. 1. 5. Babliszt. [T. 29.] 

„ foenngraeci. !. 5. Görögbab, szénamag. [T. Poson.] 
Lepkeszegmag liszt. [T. 29.] 

Farina lini placenlarnm. 5. 
„ lini seminnm. 5. Lenmagliszt. [T. 29.] 
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Farina lnpini. 1. Lupinus albus. L. 
„ secalis. 1., II. 5. Rozsliszt. [T. 29.J 
„ sinapis nigrae - sinapis nigrae Versecziensis. [T. 43.] 5. 
Farina seminum sinapis. Hg. 1., Hg. 2. Fekete mustármagliszt. 
Fekete repceliszt. [T. 29.] 

Fel lanri inspissalnm. !., II. = Extract !ellis tauri 4., 5. 
Fermenlnm panis. Tészta élesztő. [T. 29„ T. 43.J 
Ferrum Chalybs. 1., II. Limatura ferri 

„ carbonicnm. 4. L. : Carbonas ferri. 
„ carbonicnm saccharalnm. 5. [T. 43.J 
„ cilricnm. Citras ferri oxydatus. 5. 
„ jodalnm saccharalnm. 5. 
„ laclicnm. Lactas oxyduli !erri cum aqua. 5. Lactas !errosus. 

Ferrolactas. Hg. 1. Tejsavas vas. 
Ferrnm el natrinm - pyrophosphoricnm. Natrium pyrophospho

ricum !erratum. Pyrophosphas ferri et sodae. Ferrosi natrii 
pyrophosphas. Hg. 1., Hg. 2. Pyroplzosplzorsavas vas és natrium. 
Natrium és ferripyroplzosplzát. 

Ferrnm oxydalo·oxydnlalnm. 5. Aethiops Martis. !. Oxydum ferri 
nigrum. II. Oxydulum ferri nigrum. Fekete vasacs. [T. 29.] 

Ferrnm oxydalnm acelicnm liqnidnm. Liquor !erri acetici. 5. 
„ oxydalnni hydricnm in aqna. Antidotum arsenici. 5. Oxydum 

!erri hydratum. [T. 43.] 
Ferrum oxydalnm dialysatum solnlnm. Ferrum hydrooxydatum 

dialysatum liquidum. Hg. 1. Folyékony dialysált vaséleglzydrát. 
Ferrnm oxydalnm nalivnm rubrnm. 5. = Lapis Haematites. Vérkő. 

[T. Poson.] Hg. 1. 
Ferrum limalnm. = Limatura !erri. 

„ oxydatnm snlfnricum solninm. Ferri sulfas solutus. Hg. 2. 
Oldott kénsavas vasoxyd. Ferri sulfát-oldat. 

Ferrnm phosphoricnm oxydalnm. Phosphas !erricus. 4., 5. 
„ phosphoricnm oxydnlatnm. Phosphas !errosus - 5. 
., pulveralnm. Limatura martis alcoholisata. 5. Hg. 1., Hg. 2. 

Vaspor. 
Ferrnm rednclum (hydrogenio rednclnm). Hg. 1., Hg. 2. Szinitett 

vas. Hydrogénnel redukált vas. 
Ferrnm sesqnichloratum cryslall. 5. Hg. 1., Hg. 2. Ferri chloridum. 

Chloridum ferricum. Ferrum muriaticum oxydat. jegecedett vas
/zalvag. Kristályos vasdzlorid. Kristályos fcrridzlorid. 
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Ferrnm sesqnichloratnm solnlnm. Oleum Martis. 5. Liquor ferri 
sesquichlorati. Liquor ferri muriatici - (perchlorici). Hg. 1., Hg. 2. 
Vaslzalvag-oldat. Vasdzlorid-oldat. Ferri dzlorid-oldat. 

Ferrnm snlfnricnm oxydnlalnm vilriolnm Martis. 5. - Sul!as ferrosus. 
Hg. 1. Ferrosi sulfas. Hg. 2. Lásd : Sul!as -

Flavedo corlicnm anrantior. 5. Hg. 1., Hg. 2. Lásd : Cortex -
„ „ cilri. 5. Hg. 1., Hg. 2. Lásd: Cortex -

Flores acaciae germanicae - noslralis. !., II. KökényPirág. [T. 29.J 
„ allhaeae. !., II. 1., 2., 3. Zilizvirág. [T. 29.] 
„ anlhos = l., II. - rosmarini. 
„ arnicae. !., ll. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Kappan
őrl'irág. Olasz zítifiivirág. [T. Poson.] 

Flores anranlii. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. Narancsl'irág. [T. 29.l 
„ benzoe~1 benzoini. 1. = Acid. benzoicum. 
„ boraginis. 5. Borágó virág. [T. Poson.] Ökörnyelv virág. 
[T. 29.] 

Flores bellis perennis. 1., II. bellidis (pratensis.) Kicsiny 11adályvirág. 
[T. Poson.] 

Flores balausli. l. = Flores punicae granati. 
„ calcalrippae = Consolida regia. l. Sarknntyúvirág. lT. Pos.] 
„ calendnlae. !., II. 5. 
„ carlhami (tincloriae) = Cnici off. 1. Vad sáftánvirdg. [T. Pos.] 
„ chamomillae Romanae. l., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1. Nemes 
római székfiivirág. [T. 29., Poson.] 

Flores chamomillae vnlgaris, 1., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. 
Mezei közönséges székfüvirdg. 

Flores cheiri - cheiranlhi. l. Sdrga Piolavirág. [T. Poson.] 
„ cinae. Hg. 1. Santonicurn. Lásd: Sernen cinae - anthodia -
„ convallariae majalis. = Lilium convalliurn. l. 
„ cyani. l. 5. Buza csiiköl/ö. l.T. 29.] Buzavirág. [T. Poson.] 
„ cynosbatos. l. = Rasa sylvestris, canina. 
„ farfarae l. - Tussilago off. Édes lapú. - Szamárköröm
virág. [T. Poson.] 

Flores llammulae Jovis. l. = (Clematis recta.) 
., genislae. l. Spartium junceum. Gárzyal'irág. [T. Poson.] 

hyperici. l., II. Cserzgől'irdg - cserzgöfiii•irdg. l.T. Poson., 
T. 29.] 

Flores (paniculae) kusso (Brayera). 5. Hg. 1., Hg. 2. Kussó Pirág. 
„ lamii albi. l. ·~ Urticae mortuae. Holtcsalárz. [T. Poson.] 
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Flores lavandnlae spicae. l., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1. Lavandula, 
le!'endula virág. 

Flores liliornm albornm. l., 5. (Lilium candidum.) Felzér /iliom
virdg. [T. 29.] 

Flores macis, macidis, myristicae, fructus involucrum carnosum. I., 
II. Arillus myristicae, vulgo Macis 4., 5. 

Flores malvae arboreae. (Alcea ros.) l. Mdlyvarózsa. [T. 29.] 
„ malvae vnlgaris, sylveslris, rolnndae tol. l. II. 1., 2., 3., 4., 
5. Hg. 1., Hg. 2. Körmályva. Kereklevelü mályval'irág. Papsajt. 

Flores malricariae. (Matricaria seu Pyrethr. parthenium. L.) I., II.. 
4. Mádrafü [T. Poson.] 
„ melilo!i. II. Sárga lólzerevirág. 
„ millefolii - albi - rnbri. I„ II. Cziczkóróvirág. [T. 29.] 
„ paeoniae. l., II. Bazsarózsa - bazsdl rózsa. [T. Poson., 
T. 29.] 

Flores papaveris rhoeados - erralici. l., II. - petala. 1., 2., 3., 
4., 5. Hg. I. Pipacsvirág. 

Flores pnnicae granali = flor. balaustii. Malicorii. 
„ rosae sylv. = - cynosbatos. 
„ rosae (corollae). -- R. centifoliae - darnascenae - rubrae. 
l., II. !., 2., 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. Rózsaszirmok. 

Flores rosmarini. = l., II. Anthos. 
snlfnris. l., II. Lásd : Sulfur depurat. sublim. 

„ salis ammoniaci. = Ammon. cilloratum depur. 
Flores salis ammoniaci simplices. l. = Sal ammoniacum depuratum. 

Sal ammoniacus depuratus. II. Murias ammoniae purus. 1. 
Sza/amiákvirág. [T. Poson.] L.: a synonym. 

Flores salis ammoniaci marliales. l. Murias ferri ammoniacalis. II. 
Vasas szalamiavirág. Sósavas vaslzugyag. [T. 29.] L.: a synonym. 

Flores (cymae) sambuci. l., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Bodza, 
Bodzavirág. 

Flores siliginis, Rozsvirág. [T. 29.] 
„ lanaceli. l., II. Varádicsvirág. [T. 29.J 
„ liliae (thiliae). l., II. 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. Hársfavirág. 

lunicae. l. (Dyanthus caryopilyll.) Szegfüvirág. [T. Poson.] 
„ verbasci (corollae). l., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. !. Farkkóró-
virág. [T. 29.J 

Flores violae odoralae (corollae). l., II. 5. Lásd: Corollae -
Folia abrolani. (Artemisia abrotan. L.) l. !ste11 jéija. abruta. [T. Poson.] 
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Folia althaeae. 5. Hg. 1., Hg. 2. Zilizlevél. 
„ arnicae. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. 
„ anranlii. 1., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. 

asari Enrop. l., 2„ 3. Kapotnyaldevél. 
„ balsamitae. (Mentha saracenica - Tanacetum balsamita L.) !. 
„ bellis perennis. II. 
„ brancae nrsi. (Acanthus moll.) l. 
„ cardni benedicli - Mariae, Cnici benedicli. Centaur. benedictae. 
L. 5. Pápafü. [T. Poson.] 

Folia cichorei. Cichoreum Intybus. l., 5. 
„ cochleariae. 5. Hg. 2. Kalánleve/ií fű. 
„ dictammi Crelici. (Origanum dictamn.) l. Kréta diptamos .fü. 
[T. Poson.] 

Folia encalypli. Hg. 1., Hg. 2. 
„ farfarae - tnssilaginis. !., II. !., 2., 3. Szattyúlevél. [T. 29.] 
„ fiammnlae !ovis. (Clemalis recta.) !., II. lótormalevél. [T. 29.] 
„ hederae arbornm. (Hedera helix.) l. Folyó borostyán. [T. 
Poson.] 

Folia hederae terrestris (Glechoma hederacea.) !., II. Földi borostyán 
fii. [T. Poson.] Repkény. [T. 29.] 

Folia hepalicae - trilobae - nobilis. (Anemome hepalica.) !. 5. 
Nemes máj.fű. [T. Poson.] 

Folia herniariae. l. Kicsiny porc.fii. [T. Poson.] Porcikafü. [T. 29.] 
„ jnglandis nucnm. 5. 
„ Janri. I. 5. 
„ lavandnlae. !., II. 
., malvae vnlgaris. II. !., 2., 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Kerek
levelií mályva, papsajt. 

Folia mari veri. (Teucrium marum.) !. Nemes majorána. [T. Pos.] 
„ melissae. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Mélzfii, citrom.fii. [T. Poson.] 
„ menlhae crispae. 5. !-Ig. 1. Fodrosmenta. 
„ „ piperitae. 5. Hg. 1., Hg. 2. Borsosmenta. 
„ persicae. (Amygdalus persica.) 5. 
„ pnlmonariae - macnlatae. (Pulmon. off.) 5. Tüdő.fű. Oá/na.fii. 
[T. Poson.] 

Folia qnercns (querci). II. l., 2„ 3. Tölgylevél. [T. 29.] 
ribesii rnbri. l. 

„ rosmarini horlensis (an!hos). l., II. l., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., 
Hg. 2. Rozmarinlevél. 
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Folia rosmarini sylvestris. (Ledum palustre.) II. l., 2„ 3„ 4. Rozsda
buralevél. [T. 29.] 

Folia salicariae. (Lysimachia - Lythrum salicaria.) I. 
„ salviae. !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Zsályalevél. 
„ scabiosae arv. (Knautia scabiosa.) II. 1., 2„ 5. Sikkantyú
levél. [T. 29.] Riil1esfii. Sepriifii. [T. Poson.] 

Folia scolopendrii (herba). 1. 5. - lingua cervína - - vulgarís. 
Nagy lép.fii. Szmvasnyelv. [T. Poson.] 

Folia scrophnlariae nodosae. II. 
„ sennae mnndalae sine slipitibns. (Cassía senna.) J., II. l., 2. 
Cassía lanceol. 3„ 4. Cassia obov. lenít. 5. Hg. 1. - acutíf. 
Hg. 2. - Szennetlevél. [T. Poson.] Szennalevél. 

Folia sennae, Cassiae sennae. !., II. Senna lanceolata. 1., 2. Cassía 
lanceolata. 3„ 4. Senna Alexandrína. Cassía lenítiva. 5. Hg. 2. 
Cassia lenitiva et obovata. Hg. l. Cassía acutífolia, angustífolía. 
Hg. 2. Szennetlevél. [T. Poson.] Szennalevelek. 

Folia sennae Indicae de Tínnevelly. Hg. 2. Indiai szennalevél. 
sennae sine resina. 5. Hg. 1., Hg. 2. 

„ taraxaci. 5. Hg. !., Hg. 2. Pitypanglevél. 
„ theae orientalis Indicae - de Boy. Thea bohea. J. - hol
landica. [T. 29.] - vírídís. 5. Hg. 1. Hollandiai tiilevél. [T. 29.] 
Zöld tlzea. 

Folia lrifolii fibrini. !. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Vidrafű. 
Keserű !záromleveliifii. Elecske!evél. [T. 29.] 

Folia nvae nrsi arbntns !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. Ku-
kojcelevél. [T. 29.] Medveszőlő. 

Folia nvnlariae. (Ruscus hypoglossum.) 1. Csap.fii. ?éra.fii. Lónyelvű.fii. 
[T. Poson.] 

Folia verbasci. II. 1., 2„ 3„ 4. Farkkóróievél. [T. 29.] 
„ vincae minoris - vincae pervincae. 5. Bervéng szász.fű. 
[T. Poson.] 

Folliculi = legumína, lugumína. !., II. Szennacikk /ziively. [T. 29.] 
Formica rnfa. !., II. - rubra. 5. 
Fraga - receptacnlnm fragae - fragariae (vescae) sylvestris. 

Lásd: Fructus fragae - fragorum. 
Frondes capillornm Veneris. Hg. 1., Hg. 2. (Lásd : Herba -) 

Vénus!zaj. Fodorka galyak. 
Frnctus acaciae nostratis. I. Lásd : Acacia -

„ anacardii. Szivdi gyümölcs. [T. 29.] Elefánt tetii. [T. Pos.] 
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Fructus anisi stellati. !„ II. 3., 4. - Badiani. Hg. 1„ Hg. 2. Badian 
gyümölcs. [T. 29.] Csillagos ánizs. 

Frnctus anisi vulgaris. Hg. !., Hg. 2. Közönséges ánizs. Lásd: 
Semen. 

Frnctus anthophylli. (Caryophyll. arom.) 1. Anyaméh szegfű. [T. 
Poson.] Szeggyümölcs. [T. 29.] 

Fructus aurantii - auranliornm. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. (Pro succo.) 
Narancs. [T. 29.] 

Frnctns citri. !., II. (Limoniae.) 1., 2., 3., 4., 5. (Pro succo.) 
Citromgyümölcs. [T. 29.J 

Frnclns capsici annni (siliqna). Piper rubrum. 5. Török bors. 
[T. Poson.] 

Frnctns cardamomi. Hg. 1., Hg. 2. Lásd: Semen. 
„ caricae. 1. Fige gyümölcs. [T. 29.] 
„ carvi. Hg. 1. Lásd: Semen. 

cerasornm nigrornm. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. 
„ ceratoniae siliqnae dnlcis. !., II. Lásd: Siliqua. 
„ cnbebae. !., II. 5. Hg. 1., Hg. 2. Kubiomgyümölcs. [T. 

29.] Orvosi rubéba. 
Fructns cydonei, cotonei. !., II. 

cynosbalos. 1. 
„ dactyli. 1. (Dactilorum.) Pálrnaszi/va. LT. Poson.] 
„ ebnli. 1. 
„ fragariae. 1. Lásd: Fraga. 
„ jnjubarnm. (Rhamus zizyphus.) !. Veres jujuba. [T. Poson.] 
„ (baccae) lanri. !., II. 1., 2., 3., 4„ 5. Hg. 1. Babérgyü-

mölcs. [T. 29.] Babérgyümölcs - bogyó. laurusmag. [T. Poson.] 
Frnctns moschatae nncis. Lásd: Nux moscli. 

„ momordicae (balsaminae). I. 
mori nigri. 1. Morum rec. 4. 
myrobalani citrini. 1. Sárga irrnakk. LT. 29.] 

„ myrtillornm. 1. (Baccae.) 
„ passnlae majores = passulae majores. !. Öreg rnalosa 
szőlő. [T. Poson.] Öreg asszú. [T. 29.] (Baccae vitis siccatae sive. 
Baccae vitis.) 

Frnctns passnlae minoris - passnlae minores. 1. 
pichnrim. Pekurim gyümölcs. [T. 29.] 
pimenlo. Szegbors. [T. 29.] 

" piperis longi. 1. albi. Felzér, hosszú bors. [T. 29.] 

Frnctns piperis rolundi. 1. seu nigri. II. Fekete bors. [T. 29.] 
pomornm Boisdorf. 1. = Pyrus malus. L. (Pro succo.) 
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., prunorum. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. (Pruni siccati.) Szilva 
gyümölcs. 

Frnctus rubi idaei. 1. 
„ sambuci. 1. 
„ siliquae dnlcis = ceratonia. II. 
„ spinae cervinae. 1. (Baccae.) 
„ lamarindornm enncleatornm - non enucleator. !., II. 3., 

4., 5. (Lásd: Pulpa -) 
Frnctns vitis. 1. Baccae vitis. 1., 2. 
Fnmigalio chlori. 4. - oxymuriatica = Mixtura Ouytoni. 
Fnngns agarici chirnrgornm = Agaricus. 

„ sambnci = - sambucinus, auricula judae. I. Szita/ap. 
Bodzagomba. 

Fnngns crepitns lnpi cum polline. 1. = Lycoperdon bovist'I. 
„ Melitensis. II. (Planta integra.) (Cynomorium coccineum.) 

Fnligo. 1. - splendens. 4. Korom. [T. 43.] 

G. 
Galla tnrcica. - gallae Asiaticae - meliores. 1. 1., 2. (Fabricii.) 

3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Török tölgyguba. [T. Poson.] Gubacs. 
Gallae tnberosae (BurgdorO. - folii quercus. 2., 3., 4. Görcsös. 

tölgygubacs. [T. 29.] 

Gelalina animalis albissima. Oluten animale. Hg. 2. Állati enyv. 
„ „ llarragheen. 5. 
„ lichenis Jslandici. 5. 

„ „ „ pnlverati. 5. 
„ liqniritiae. Taleolae catarrhales. II. 1., 5. Oelatina pellucida. 

Lásd : Pasta -
Gemmae, ocnli betnli. I. 

„ popnli. 1. 5. 
„ qnercns. 1. 

Glacies Mariae = Lapis specularis = Specificum virgmeum. I. 
Boldogasszony jege. [T. Poson.] Spathum gypseum. 

Glandes qnercns. !., II. 1., 2., 3. - excorticatae, 4. Exutae. 5. (Nuces 
- semen -) Hg. 1. Tölgymakk. Hámozott tölgymakk. [T. 29.] 
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Glandes qnercns loslae - semina quercus (querci) tosta. 5. Hg. 1. 
Globuli carminativi = Suppositoria carm. 1. 

„ camphorali ad erysipelas - monialium Sanclae Elisa· 
belhae. 1. Kámforos göböcs. [T. 29.] 

Globuli marlis - marliales. II. - tartratis lixivae et ferri. 1., 2., 
3., 4. - tartratis ferrici. Hg. 1., Hg. 2. - globuli tartratis ferri 
et kali. [T. 29.] Borkősavas vashamag gömböcsök. Vasas göm
böcsök. [T. 43.] Vasas golyók. 

Glycerinum. Hg. !., Hg. 2. Olajéd. Zsiréd. 
Grapbiles. Carburetum ferri nativum. !., 2., 3., 4. Plumbago. Graphit 

elutriatus. 5. Lemosott vasszén. [T. 29., T. 43.] 
Guarana - pasta guarana - Paullinia. Hg. 1., Hg. 2. Guarana 

tészta. 
Gummi arabicum - mimosae - acaciae verae. 1., II. 1., 2., 3., 

4., 5. Keményített egyptomi kökénylé. Tésztának való gumma. 
[T. Poson.] Arab mézga. Érzőke mézga. 

Gummi cambiense seu Kino. II. 
„ (resina) ammoniaci. 1., II. 1., 2., 3., 4. - gummi ammoniae. 
5. Hg. 1. Ammoniacum. Hg. 2. Ammonja mézga-gyanta. [T. 29.] 
Ammonia mézga-gyanta. [T. 43.) Ammoniak-gyanta. 

Gummi resina assae foetidae. II. 1., 2., 3. - assa - asa foetida 
néven - Ördögszar. [T. Poson.] Biízaszat. [T. 29., T. 43.] 

Gummi resina galbani. 1., II. - depuratum. II. !., 2„ 3., 4„ 5. 
Hg. 1. Galbán mézga-gyanta. [T. 29-43.] Galbanum mézgás
gyanta. 

Gummi (resina) ligni sancti. I., II. - guajaci. 1., 2., 3., 4. -
gummi guajaci. Guajacum nativum. 5. Hg. 1. - resina guajaci. 
Hg. 2. Francosfa-gyanta. [T. Poson.] Guaják mézga-gyanta. 
[T. 29-43.] Guaják. Guaják-gyanta. 

Gummi resina myrrhae. I., 11. - acaciae Africanae - amyris, 
myrrha electa. 1., 2., 3., 4. Lásd : Myrrlza. Mirlza mézga-gyanta. 
[T. 29.] 

Gummi resina opopanax - opopanax olfic. (Pastinaca opopanax. L.) 1. 
„ „ sagapeni. (Sagapenum. L.) !.. II. 
„ „ sarcocollae. (Penea sarcocolla. L.) 1. Sebforrasztó 
gumma. [T. Poson.] 

Gummi lragacanlhae - eleclum - in sorte. I., II. !., 2., 3., 4. 
Tiszta tragánt. Közönséges tragánt. [T. Poson.] Baktövis-mézga. 
[T. 29,.--43.] Lásd: Tragacantha. 
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Gnmmi resina bdellii. 1. (Bdellium off. L.) * 
Gnltapercha. 5. - depuratum. Hg. 1., Hg. 2. Tisztított guttaperdza. 

H. 
Helminthochorlon alga. 4., 5. (Sphaerococcus helm. Sph. conferv. 

Agh. Ceramium frutic. Roth.) 
Hepar calcis. Sulfuretum calcis. Hepar sulfuris calcareum. 4. Lásd: 

Sulfuretum - Mészany kénet. [T. 29.J 
Hepar mnslellae finvialilis. Liquamen hepatis must. I., II. (Gadus

lota L.) = Olenm hepatis must. Menylzalmájolaja. [T. 29.] 
Lásd: Liquamen -

Hepar snlfuris kalinum. Sulfuratum lixivae (purum). Kalium sulfu
ratum. 5. Kénmáj. (Non: - - pro balneo !) * 

Herba abrolani. II. !., 2., 3., 4. Abrut ürömfű. [T. 29.] Jstenfája. 
Abruta. [T. Pos.] 

. Herba absinthii Pontici. (Artemisia Pontica. L.) I., II. 
„ „ vnlgaris. II. 1., 2., 3„ 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. üröm 
- felzér üröm. 

Herba acelosae vulg. Rumex acetosa. L. I. Sóska. 
„ acelosellae (recens). 1. Oxalis acetosella. L. Madársóska. 
„ agrimoniae eupaloriae. 1., II. Apró bojtorjánfű - párlófű. 
[T. Pos.] 

Herba alchemillae, alcbimillae. 1. Oroszlántalpúfií. [T. Pos.] 
„ alliariae. Erysimum all. L. 1. Nőstény szaporafű. [T. Pos.] 
„ allhaae. 1., II. 1., 2., 3., 4. Fejér málva. [T. Pos., T. 29.] 
Zilizfű. 

Herba anagallidis. Anagallis arv. L. 1., II. 
anelhi graveolentis. 1. Kaporfű. 

„ arnicae. 1., II. Olasz utijű. [T. Poson.] 
„ arlemisiae. Artem. vulg. L. 1. Fekete iiröm. [T. Pos., T. 29.] 
„ asari. 1. Asarum Eur. L. KapotnyaKfü. 
„ asleri monlani. (Inulae squarrosae. L.) 5. Aszott szertecsék
fií. [T. 43.] 

Herba basilici. 1. (Ocymum basil. L.) Basi/ikomfű. [T. Poson.] 

* A guinmi - gummi resina és resina kellő defínitio hiányában egy
mást váltogatják. Lásd: Resina -
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Herba bellidis minoris. (Bellis perennis. L.) 1. 
betonicae. 1. Sebfű - Betonia - Betonikafű. [T. Pos., T 29.] 

„ bolryos. (Chenopod. botrys.) 1. Fürtösfű. [T. 29.] 
„ calendnlae. 5. 
„ calaminthae montanae. Melissa calamintha. L. (Nepethe.) 
Erdei csombor. Macska mézecske. 1. [T. Poson.] 

Herba capillornm Veneris. 1. 1., II. 5. Lásd: Frondes. 
„ cardni benedicti. !., II. Pápafú - áldott fű. [T. Poson.] 
Áldott csüköllő. [T. 29.] 

Herba centanrei minoris (snmmitates hbae fioridae). Gentiana Cen
taur. 1., II. - Erythr. centaur. Pers. !., 2 .. 3., 4., 5. Hg. !., 
Hg. 2. Ezerjófű, földepe. 

Herba cerefolii. Scandix cerefol. L. - chaerefolium. !. Turbolyafű. 
[T. Poson.] 

Herba chamaedryos. Teucrium chamaedr. L. !., II. Gamandorfú. Fo
dorka. /(is sarlófü. [T. Poson„ T. 29.] 

Herba chamaepithyos. Teucr. chamaep. L. = Iva arthetica. f(afinca. 
f(öszvényfú. Mezei ciprus. 1. [T. Poson., T. 29.] 

Herba chamomillae fiorida. !., 2„ 3„ 4. 
„ chelidonii maioris. !., II. 4., 5. Hg. 1. Cinnadonia. Aranyfü. 
[T. Poson.] Gódricfii. [T. 29.] Fecskefű - nagy fecskefű. 

Herba chenopodü ambrosioid. II. 1„ 2., 3., 4., 5. Mirha libatoppfú. 
[T. 29.] 

Herba chenop. botryos. !. Lásd: Botryos. Rubiánka libatopp. [T. 29.] 
„ cichorei. !., ll, 1„ 2„ 3„ 4. Cikoria. f(atang. f(atangfii. 
[T. Poson„ T. 29-43.] 

Herba cistns helianthemi. [T. 29„ T. 43.] Tetemtoldófü. 
„ cochleariae. !. 
„ consolidae saracenicae. Virgae anr. !. (Solidago virgaurea.) 
Aranyos istápfü. [T. Poson.] 

Herba convallariae majalis fiorida. L. Flores. 1. 
„ convnlvnli arvensis. 1., 2. 
„ crassnlae. !. = Faba inversa. 
„ cnscntae minoris - .epithymi. !. Temjénszagú aranyfonálfü. 
[T. Poson.] 

Herba dnlcamari - canles - stipiles dnlcamari. Solanum dulcam. 
L. Temondádfű. [T. Poson.] 

Herba eqniseti. 5. lófarkfú. Tálmosófü. [T. Poson.] Zsurlófü. 
[T. 29-43.] 
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Herba farlarae = tussilaginis. L. Fo!ia - I. 
„ foenicnli seu anelhi minoris. 1., II. Anizskapo1fú. 
„ fnmariae. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. Földi fiistfií. [T. Poson.] 
Fogragaszfii. [T. 29.] 

Herba galeopsidis grandifiorae. 5. Foganöttfii. [T. 29., T. 43.] = 
G. ochroleuca, seu Herba Liberiana, sive Thea Blankenheimens. 5. 

Herba hederae terrestris = Glechomae. Glechoma heder. L. Földi 
repkény-borostyánfű. [T. Poson.] 1„ II. !.. 2„ 3., 4. 

Herba helianthemi = Cistus. 
„ hepalicae nob. 1. = Anemone hepat. I. 
„ herniariae. [T. Poson.] Kicsiny porcfü. [T. 29.] Porcikafű. 
[T. 43.] 

Herba hyperici. l. Csengöfií. [T. Poson.] 

„ hyssopi. 1., II. !., 2„ 3„ 4„ 5. izsóp - izsópfü. [T. Poson., 
T. 29.J 

Herba innlae sqnarr. 5. = Aster. mont. [T. 43.] 
„ jaceae. 5. = violae tricoloris. 
„ lactncae sativae. !. 

lamii albi. !. = Urticae mortuae. 
„ ledi palns!ris - Rosmar. si!vestr. 1. [T. 43.] L. Flores. 
„ Liberiana = Galeopsis grandi!!. 
„ linariae. !. 5. Békalen - hugyosfü. [T. Poson.] Gyujtó
ván;fii. [T. 29.J 

Herba majorannae. Origanum majoranna. L. !., II. 5. Majoránna. 
[T. Poson.] 

Herba malvae vnlg. 1. 
„ marrnbii albi. (Marr. vulgare. L.) 1„ II. 1., 2„ 3., 4„ 5. Fejér 
pemetjii. Peszerce. [T. Poson., T. 29.] 

Herba matricariae (Matricar. parthen. !.) L. Mádrafü. [T. Poson.] 
Nádrafii. [T. 29.] 

Herba matricariae llorida. Pyrethrum parthen. 4. 
„ meliloli lloridae. !., II. 1„ 2., 3., 4., 5. Hg. 1. Virágos 
sárga ló!zerefii. Dutkóró. 

Herba melissae. 1., II. 1., 2., 3„ 4. Mé!zfií. Citromfü. [T. Poson., 
T. 29.J 

Herba menthae crispae. !., II. 1„ 2., 3., 4. Fodorménta. [T. Poson., 
T. 29.] 

Herba menthae piperitidis. II. - piperitae. 1 2 3 4 B ., ., ., . orsos-
ménta. [T. 29.] 

5 
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Herba mcnthae rubrae, seu aqnaticae. !. 1„ 2„ 3. Veresménta. [T. 29.] 
„ „ saracenicae = Balsamita. 
„ mercurialis. Mercur. annua. L. !. Haspurgalófű. Mercuriusfű. 
[T. Poson.] 

Herba millefolii florida. (Variet. album et rubr.) !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 
5. Egé!farkfíí. [T. Poson.] Virágos cickóró. [T. 29-43.J 

Herba nastnrtii. !., II. Sisymbrium nasturt. L. 
„ nepetae catariae. !. 
„ origani. !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Fekete gyopár. [T. Poson.] 
(T. 29.) Murvapik. Oyopátfíi. 

Herba papaveris albi recens pro nngnento popnleo. !. 
„ parietariae. 1. Pörjefíí. [T. Poson.] 

plantaginis mediae. !., II. Utifií. [T. Poson., T. 29.] 
„ pimpinellae rnbrae. (Poterium sanquisorba. L.) 1. 
„ polygalae amarae cum radice. 1. 1., 2„ 3„ 5. Csészeszámyfü. 
[T. 29-43.] - planta integra 4. 

Herba prunellae. !. Oyékfíi. Tíízfíi. [T. Poson.] Vi//alzímfü. [T. 29) 
„ pyrolae nmbellatae. Kö1tvélylevelz1 fíi. [T. Poson.] Emyos 
kö1tikefii. [T. 43.] 

Herba pnlmonariae arbor. 1. = (planta integr.) Licllen pulmonarius. 
L. Tüdömolz. [T. Poson.] L. Liclzen. 

Herba pnlmonariae macnlatae, macnlosae. Tiidőfü. Oálnafü. [T. 
Poson„ T. 29.] 

Herba rntae graveolentis, hortensis. !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Rutafű. 
[T. Poson.] Virnácfií. [T. 29.J 

Herbae salicariae, lysimachiae pnrpur. = Lytilrum salicaria. L. 
!., II. 1., 2„ 3„ 4. Fíízényfíí. [T. 29] 

Herba saponariae. !., II. 1., 2., 3„ 4„ 5. Szappanfíí. [T. 29.J 
„ saturejae {satnregiae) hortens. 1. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Borsfíí. 
[T. Poson„ T. 29.] 

Herba scabiosae arvens. !., II. 1., 2„ 3. Riilzesfíí. Sepríífíí. [T. Pos.] 
„ scolopendriae vulgaris. (Asplenium scolop. L.) 1. Bordalapfű. 
[T. 29.] L.: Folia -

Herba scordii tencrii {summila!). 1., II. 1„ 2., 3„ 4„ 5. Vizi fok
lzagyma, vizi fodorka, eze1/ófíí. [T. Poson.] Hagymaszagú tarorja. 
[T. 29.] 

Herba scrophnlariae nodosae. 1. L.: Folia. 
„ sedi majoris, sempervivi tectorum recens. !., II. 

minoris - sedi albi recens. 1. 
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Herba sedi vermicnlaris, sedi acris. 1. 
senegae nostratis. 1. = Polygala amara. L. 
serpilli = Thymus serpill. L.: l<akukfű. [T. Poson.) - herba 

florida. I , II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. [T. 29.] 
Herba siderilidis, syderitis. [T. Poson„ T. 29.] Tisztes fíí. 

„ solani nigri. 1. 
„ spilantlii oleracei. 5. Hg. 1. Ke1ti szennyefű. [T. 43.] 
„ tanaceti lloridae. !., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Varádics. [T. Pos.] 
Virágos varádicsfű. [T. 29-43.] 

Herba taraxaci. l. J., 2„ 3., 4. Oroszlánfogfű. [T. Poson.] Pity
pángfíi. [T. 29.] 

Herba lrifolii llbrini. 1. Lásd: Folia - Vidrafíi. Keserü /záromleve/íi 
fű. [T. Poson.] 

Herba thymi (planla llorida) thymi vulgaris. L. I. Temjénfű. Olasz 
kakukfíi. [T. Poson.] Kedeszfű. [T. 29.] 

Herba teucrii ~ scordii. 
„ urticae majoris - dioicae - minoris - recens - siccata. 
!., II. 3„ 4. (Pro succo.) Égető csalán. Árva csalán. [T. 29.] 

Herba verbasci. l. Ökö1fark. Oyaptyzífíí. [T. Poson.] 
„ verbenae olI. I. Szaporafíi, Oalambócfíi. [T. Poson„ T. 29.] 

valerianae celticae. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Római gyökönkefíi. [T. 29.] 
„ veronicae off. !., II. 1., 2„ 3„ 4. Dicsőséges fíi. [T. Poson.) 
Szigordlfíi. [T. 29.] 

Herba violae odoratae. I. 
violae !ricoloris - jaceae. II. 1., 2., 3„ 4„ 5. Háromszin 

iboiJ'll. [T. 29.] 
Herba vulvariae. (Chenopod. vulvaria. L.) 1. 

„ urticae mortuae = Lamium album. 
Hirudo medicinalis. 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Orvosi nadály. Pióca. 
Hordcnm crudum. 5. Vulgare. 1., 2„ 3„ 5. L.: Semen -

perlalum. 5. Lásd: Semen -
Hydrargyrum. Argentum vivum. Mercurius. !., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. 

Hg. 1., Hg. 2. Eleven ezüst. Higany. Kéneső. [T. Poson.] -
depuratum - clestillatum - venale - purum metallicum - rec
tific. Tisztított, lepárolt higany. [T. 29.] 

Hydromel infantum !. = Infusum laxativum aliud quam: 
5. Hg. 1., Hg. 2. Gyermekek lzas/zajtó méze. 

Jiypocislis. Cytinus hypocistis - succus hypocistidis inspiss. !., II. 
Cystus gyükeréb6/ termő gombának leve. [T. Poson.] 
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1. 
Ichthyocolla. Colla p1scmm. Colla husonis. 1. 1., 2„ 3„ 4„ 5. 

Hg. 1., Hg. 2. Ha/enyv. Vizalzólyag. 
lchthyolum. Ammonium sulfoichthyolicum. Hg. 2. 
Indicum pigmentnm. 5. lndigo. 
Inlnsum angelicum = Aqua angelica. !., II. Aqua angelica 

laxativa. Purgáló limonádé. [T. Poson.] 
Infnsum gallarnm tnrcicarnm. 1., 2„ 3„ 4. Guba forrázat. [T. 29.] 
lnfusnm Jaxativnm = Aqua laxativa. !., II. 1„ 2„ 3„ 4. Infusum 

sennae compositum. Aqua laxativa Viennensis. Potio laxans Vien
nensis. 5. Hg. !., Hg. 2. Hashajtó forrázat. [T. 29.] Bécsi has
hajtó ital. 

Infnsum laxativnm alind = Hydromel. 
„ rhei cum alcali. 1., 2„ 3. - cum natrio carbonico. Tra. 

rhei aquosa cum carbonate sodae. Tra rhei aquosa. 4„ 5. Hg. 1., 
Hg. 2. Lugos r/zabarbara forrázat. [T. 29.] Rlzeum öntelék szén
savas natriwnmal, szénsavas szikenynyel. 

Infnsum rhei chinensis simplex. 1., 2„ 3„ 4. Egyszeríi rlzabarbara 
forrázat. [T. 29.] Rebarbara forrázat. [T. 43.] 

lnfusnm sen sangnis cichorei, cichorei simplex. !. - cum rheo. 1. 
„ papaveris erratici. !. = Tinctura papaveris erratici acida 

- simplex. 1. 
lnfnsum rosarnm pallidarum. 1. 

K. 
Kalinm aceticnm solntum. 5. Hg. 1., Hg. 2. = Liquor terrae 

foliatae tartari. Acetas potassae - lixivae solutus. Kali acetát. 
Ecetsavas kálium-oldat. Oldott ecetsavas Jzamag. [T. 43.] 

Kalinm bromatum. Bromuretum potassicum. Potassii bromidum. 
Hg. J ., Hg. 2. Hamanybiizeg. Bromkálium .. Kálium bromi~. 

Kalinm carbonicum crndum. 5. = Potassa. Cmeres clavellah cal
cinati. Carbonas lixivae crudus. Hg. 1., Hg. 2. Nyers szénsavas 
kálium. Hamuzsír. 

Kalium carbonicum pnrnm = - e tartaro. Carbonas lixivae purus. 
Alcali vegetabile mite depuratum. Sal tartari. 5. Hg. 1., Hg. 2. 

85 

Kali carbonas purus. Tiszta, szénsavas kálium. Kálium carbonat. 
Borkősó. 

Kalium carbonicum solnlnm. 5. = Liquor salis tartari. Oleum tartari 
per deliquium. Hg. 1., Hg. 2. Fejér borkőolaj. [T. Poson.] Fel
oldott szénsavas kálium. Kálium carbonat-oldat. 

Kalium ferro cyanalum llavnm. 5. Kali ferroso-hydrocyan.icum. Kali 
borussicum. 5. 

Kalinm ferrato tartaricnm = Tartarus martiatus = Globuli Martis. 5. 
„ hydrolarlaricnm. Hg. 1., Hg. 2. Kali tarlaricnm acidum 

depura!nm. Kali bitartaricum. Tartarus depuratus. Cremor tartari. 
Tartras lixivae acidulus. Tartras potassae acidulus. Potassae tar
tras acidus. Crystalli tartari. 5. Savanyú borkősavas kálium. 
Kálium lzydrotartarát. Tisztított borkő. Borkőtajték. (Spuma.) 
[T. Poson.] Lásd: Tartras. Cremor -

Kalium nalrio tarlaricum. Hg. 1., Hg. 2. Kali natronato tar
taricum. Tartarus. Tartras lixivae et sodae. Sal. polychrestum 
Seignetti. Sal. Seignetti. 5. Borkősavas szik/zamag. [T. 29.J Borkő
savas szik/zamag. [T. 29.] Borkősavas kálium nátrium. Kálium 
nátrium tmtarát. Seignette só. Lásd : Tartras lixivae. 

Kalium nilricum depuratum. Nitrum depuratum. Nitras lixivae depu
ratus. 5. Hg. 1. Nitras potassae. Nitras kalicus depuratus. Hg. 2. 
Fojtósavas lzamag. Tisztíiott saléirom. [T. 29.J Légenysavas 
kálium. Salétrom. Salétromsavas kálium. Kdliwnnitrdt. Lásd: 
Nitrum és Nitras -

Kalium nitricum fusum iu rolulis. Nitrum tabulatum, seu praepar. 
cum sulphure. Nitras lixivae fusus. Sal prunellae. 1. 5. (Sine 

Sulphure 5.) Gyöngyös salétrom. Hivesítő kő. [T. Poson.] Lásd: Sal 
- Lapis -

Kalium snlfuricum. 5. Hg. 1„ Hg. 2. ~ Arcanum duplicatum. I. 
Tartarus vitriolatus. Sulfas lixivae. Su!fas kalicus. Sulf. potassae. 
Sulf. lixivae. Sal polychrestum Glaseri. !., ll. 1., 2„ 3„ 4. Kén
savas lzamag. Kettős só. [T. 29.] 

Kalium sulfuralum (purum). Hepar sulfuris kalinum. Sulfuretum 
lixivae seu potassae. 5. Hg. 1. Kénkdlium. Hamany kénmáj. "'" 

Kalinm tarlaricum acidum deporalum. 5. = Kalium hydrotartaricum. 
= Tartarus depuratus. Tiszt. borkő. Felborkősavas lzamag. [T. 29.] 

Kalium iartaricum boraxatum. 5. ~ Borax tartarisata. Cremor 
tartari boraxatus. Cremor tartari solubilis. Pórisos borkő. [T. 29.] 

Kalinm larlaricnm (neutrum). 5. Tartarus tartarisatus. Tartras kalicus. 
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Tartras Jixivae neuter. Kalium tartaricum. Hg. !., Hg. 2. Tartras 

potassicus. Potassae tartras. Tartarus solubilis. /{özönyös borkö
savas kálium. Semleges borkösavas kálium. /{áfium tartrát. 

Kamala - depnralnm. Hg. 1„ Hg. 2. 
Kino pnlv. 5. Lásd: Gummi -
Knsso. Hg. 1„ Hg. 2. Lásd : Flores -

L. 
L~c (magisterinm) snlphnris. !. 3„ 4„ 5. Lásd : Suifur praecip. 
„ vaccinnm nec non variornm animalium. !. lnde lac recens et 

bnlyrnm. 
Lacca llorenlina = Magisterium coccinellae. !. Flórenciai skarlát

/esték. [T. Poson.] Flórenciai lalc/m. [T. 29.J 
Lacca in granis = Resina laccae. 

„ mnsci - mnsica. 1., 2„ 3„ 4. Lichen, seu Parmelia Rocc. 
pro pigmento chartae exploratoriae. 

Lamina gnllapercha. Lásd : Guttapercha. 
Lana gossypii etc. Ligamenta antiseptica. 
Lanolinum. Adeps lanae. Gyapjuzsir. Hg. 2. 
Lapis calaminaris. !. (Ochrea zinci indurata.) f{alaminakő. [T. Pos.] 

cancrornm. (Oculi -) 1„ 2„ 3„ 4„ 5. - praeparati. 5. 
divinns - ophlhalmicns. 3„ 4. [T. 29.] Lásd: Cupr. alumin. 

„ haemalites, haemalitae. !., II. = Ferrum oxydatum nativum. 

Hg. 1. Vérkö. [T. Poson.] 
Lapis pnmicis (pnmex). 5. Tajtékkő. [T. Poson.] 

„ prnnellae. !., ll. = Nitrum praeparatum. 
„ seleniticus. !. G!acies Mariae. 
„ specnlaris. !. Spatlzwn gyps. 

Legnmina, lngnmina sennae. !. = Folliculi 
Lichen Islandicns. !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. l., Hg. 2. Izlandi 

zuzmó. 
Lichen pnlmonarins arborum = Herba -

„ parielinns - parmelia parielina - herba - planta integra. 
1„ 2„ 3. Fa/zuzmó. [T. 29.] 

Lignnm bnxi sempervirentis. !. Puszpáng/a. [T. Poson. J 
campeschiense. [T. 29.] f{ámpcsi fa. 
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Lignnm gnajaci - ligni sanctnm. !., II. 1„ 2„ 3., 4„ 5. Gajákfa. 
[T. 29.] Francosfa. (T. Poson.] 

Lignnm juniperi commnnis. I., II. 1„ 2„ 3„ 4., 5. Oya/ogfenyőfa. 
[T. 29.] 

Lignnm lenlisci, mastichis. L Masztikfa. [T. Poson.J 
qnassiae. II. 3., 4„ 5. Hg. 1. f{eseriifa. 

„ rhodii. !. Rózsafa. [T. Poson.] Rózsika. [T. 29.] 
„ santali cilrini. !. Sárga szantál. [T. 29.] 

„ „ rnbri - Caesalpiniae - pterocarpi santalí. !., II. 
Veress zantá/. [T. 29.] 

Lignum sassalras. !., ll. 5. - lauri sassafras. Száfrásfa. [T. 29.] 

„ visci qnercini. Loranthus Europ. L.) I„ II. 1„ 2„ 3„ 4. 
Tölg)1ai gyöngy. [T. Poson.] Lépeszfa. [T. 29.] 

Limalnra (lerri). Martis magneto selecta. !. - ferri pura. II. 1„ 

2„ 3„ 4. L. ferrum pulver. Tiszta vas1eszelék. [T. 29.] 
Limatnra cnpri. !. 2. 

Linctns gnmmosns. Hg. 2. Mézgás nyalat. 
Linimenlnm ammoniatnm = 

volalile seu : Sapo ammoniacalis. I l. Lásd : Sapo -
4., 5. Hg. 1„ Hg. 2. Szálló kenet. Repülő ir. [T. 29.J llló-kenőcs. 
Rcpii/á zsír. 

Linimentum sapona!o camphoratnm, seu Opodeldoc. Balsam. opo
deldoc. 1„ 2„ 3„ 4., 5. Hg. 1„ Hg. 2. f{dforos szappankenet. 
[T. 29-43.] Kámforos szappankenőcs. 

Linimentnm styracis. Hg. 2. Storax kenőcs. 
Liqnamen hepalis. L, II. = Hepar mustellae. (Gadi) 01.eum -

„ myrrhae. L = Oieum myrrhae per deliquium. 
Liqnor acelatis ammoniae = Acetas ammoniae solut. = Spiritus 

!V\inder. IL 1. 

Liquor acetis lixivae kalici. II. Liquor terrae foliatae tartari. 4. 
Lásd a synonym. 

Liquor ammoniae pnrae causticae. - 4. Ammonia p. liquida. 
Hg. 2. 

Liqnor ammoniae pyrooleosus. 1„ 2., 3. = Spirit. cornu cervi. 

anodynns mineralis (Holfmanni). !. = Spiritus aetheris 
suli. ll. 

Liquor anodynns vegetabilis. [T. 29.J = Spiritus aetheris acet. 
„ carbonalis lixivae acidu!i. Aqua mephitica alcalina. II. 

„ „ ammoniae = Carbonas ammoniae solutus. 4. 
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Liqnor cornn cervi snccinatns. !., II. = Succinas ammoniae pyro
oleos. solut. 4. 

Liqnor ferri oxydati. Oxychloridum ferri solutum. Hg. 2. Ferri 
oxychlorid. Dialysált vas. 

Liqnor hydrosnlfnreticns acidnlns. Liquor prob. Hahnemanni. 1., 
2„ 3„ 4. Kéngyulacssavas ned. [T. 29.] 

Liqnor hydrosnlfnreticns pro balneo. 1„ 2., 3„ 4. Kéngyulacssavas 
viz ferdőnclc. [T. 29.] 

Liqnor myrrhae ~ Oleum myrrhae. !. - per deliquium. 
„ nitri fixi. l. Loco eius adhibendum: O!eum tartari per 
deliquium. !. 

Liqnor oleosns Sylvii. !. = Liquor, seu sal volatilis oleosus. !., II. 
„ ophthalmicns coernlens = Aqua ophthalm. coerulea. Aqua 
saphirina. 1., 2„ 3. Kék szemned. [T. 29.] Kék szemviz. [T. Pos.] 

Liqnor sapona!ns. Aqua ophthalmica. l. Szappanyos szemviz. [T. 
Poson] 

Liqnor salis tar!ari. !., II. = Oleum tartari per deliquium. 
Carbonas lixivae alcalnus solut. 4. solutum. 

Liqnor terrae loliatae larlari. 1. Liquor acet. lixivae. II. Solutus 
acet. kalii. 4. Lásd : a synonym. 

Liqnor visceralis. l. 
Lixivinm matris salis marini. 

„ „ nilri. !. Ambae sunt materiae ad praeparationem: 
Magnesiae muriae. 

Lixivium sangninis. Prussias lixivae et ferri solutus. 3„ 4. Olvasztott 
kéklő gyulacssavas vas!zamag. Vérlug. [T. 29.] 

Lilhinm carbonicnm. Lithii carbonas. Hg. 1„ Hg. 2. Szénsavas 
/it/1ium. lithium carbonat. 

Looch de pnlmone vnlpis snbstitnitnr Electnario pector. l. 
sannm el expertnm. l. Hurut ellen való tiidőliktáriom. [T. 

Poson.] 
Lnpnlinnm. Giandulae lupuli. Hg. !., Hg. 2. Komlómirigyek. 
Lnmbricus terrestris praep. exsiccatns -- vivus. !. Elkészített földi 

geliszla. [T. Poson.] 
Lycopodinm. L.: Sporae - Pollen. 
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M. 
Macis. !., II. (Flores) - involucrum - aryllus - arillus myristicae. 

3„ 4„ 5. Szerecsendió virághéj. 
Magislerinm bismuthi. l. Lásd : Bismuth. - Wismuth. - Marca

sita. [T. Poson.] Nitras bismuthi praec. 1., 2. Bismuthum nitricum 
praecipitatum. 3. Subnitras bismuthicus. Nitras quadribismuthicus. 
4. Levált fojtósavas bátrag. [T. 29.J 

Magisterinm coccinellae = !. Lacca Florent. 
„ snlphnris. !. "~ Lac sulfuris. 

Magnesia alba - Panacea nitri. lliagnesia mnriae. !., II. Carbonas 
magnesiae. II. 1 - - venalis. 2„ 3. Carbonas magnesicus cum 
aqua et hydrate magnesico. 4. Arube/i szénsavas keserag. [T. 29.] 
Magnesia carbonica. 5. tv\agnesium carbonicum hydrooxydatum. 
Magnesia hydrocarbonica. Magnesit subcarbonas. Hg. 1., Hg. 2. 
Szénsavas magnes. hydrooxyd. Szénsavas kesereny. Szénsavas 
magnesia. Magnes. ilydrooxyd. Magnes. carbonat. 

lllagnesnm hydrooxyda!nm. Magnesia usta in aqua. Magnesia 11ydrica. 
Hydras magnesicus. Antidot. arsenici albi. Hg. 1. Kescrenyvizegy. 
f(esererzyélegpfzegy. /1//agnes. lzydroxyd. É.getett rnagnesia vízzel. 
Lásd Magnesia usta ín aqua. 

Magnesia nitri = Carbonas calcis. II. 
oxydatnm. Hg. 1. Magn. usta - calcinala. Magnesium 

purum - Magn. pura. Oxydum magnesii. Oxydum magne
sicum Hg. 1., Hg. 2„ Magnesiumoxyd. Égetett magnesia. Kese
renyéleg. L. J\!\agnesia usta. 

Magnesia pura. 1„ 2„ 3. = M. usta. 
„ nsta. 4„ 5. Égetett keserag. [T. 29-43.] 
„ snlfas. II. Sal amarus Sedlicensis l. Sal amarus II. Sal 

amarus clepuratus 1.. 2„ 3„ 4. Magnesia sulfurica. Sulfas mag
nesiae. Sal anglicus - Epsomensis. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Keserü 
purgaló só. [T. Poson.] Kénsavas keserag. [T. 29.] Kénsavas 
kesereny. Keseriisó. Kénsavas magnésium. Magnesium su/fdt. 

Magnesia vitrariornm. = Oxydum magnesiae nativum II. Oxydum 
mangani. nativum 1., 2„ 3„ 4. = 

Mangan hyperoxydatnm nalivnm. Manganum nativum 5. Hg. 1., 
Hg. 2. Cselagpor [T. 29.] Természetes mangán.felé/cg. Cselcny 
feléleg. Bama kő. 

lllalicorium. !. = Balaustium. ~ Cortex fructus granati. 
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Mallha. !. Oleum petrae nigrum spissum. 
Mallum hordei. 4., 5. 
Mater seu tesla perlarum l. (Mytilus margaritiferus L.) Gyöngyház 

[T. Poson.] 
Manna Calabarina. - electa !. II. 1„ 2., 3., 4., 5. Hg. 1. Hg. 2. 

Tiszta manna [T. Poson.] [{örösméz. [{alábri körösméz. Manna. 
Manna Cl. canellata. !. Succ. fraxini concretus II. Saccharum fraxini 

5. Hg. 1. Cséves manna [T. Poson.] Csöveses körösméz. [T. 29.] 
Csöves k. manna. 

Mannilnm. Saccharum mannae. 5. Hg. 1. Hg. 2. lvlannaczu/cor. lvlannit. 
Mangannm hyperoxydatnm. nativ. 5. Hg. 1. Hg. 2. Lásd. Magn. 

vitrariorum. 
Masliche. Lentiscus. Nlastix 4., 5. Hg. 1. Hg. 2. 
Medulla ossium praeparala - bovis praeparata 5. 
Mel crndum. - commune, virgineum !., II. !., 2., 3., 4., 5. Hg. !., 

Hg. 2. [{özméz. Nyersméz. 
Mel depuralum. - despumat. !., II. !., 2., 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. 

Tiszlitott méz. 
rflel mercurialis herbae. l. Haspurgaló füböl való méz. [T. Poson.] 
Mel peclorale. l., II. Hurut ellen való méz. [T. Poson.] 
Mel proscarabei - Dieloe in melle condilum. Mel cum insectis 

contra rabiem. II. [T. 29.J !bolyaszinü nünüke méz. 
lllel rosarnm. - simplex rosatum !., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., 

Hg. 2. Rózsaméz. 
Mercurins. l., II. = Hydrargyrum. 
Menlholum Hg. 2. l'vfentliakámfor. 
Millepedes insecta siccata inlegra. l. (Oniscus asellus) II. Száritott 

százlábu. 
Miscella Guytoui. 2. ~ Mixtura Guytoni 3., 4. Guyton vegyitékje. 

(Fumigatio chlori.) 
Miscella pro solutione calcii oxysulfurati. Hg. 2. [{everék a kénes 

mészoldat/10z. 
Dlixlura gummosa. Hg. 2. Mézgáskeverék. 

„ (aqna) perlarnm. l. 
Morsuli imperaloris. !. Gyomorerősítő morsula. 
Moschus arlificialis. II. 

natnralis. !., II. !., 2., 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. Pézsma. 
lllucilago cydoniarnm. !., II. I ., 2., 3„ 4., 5. - seminis cydoniarum. 

Birsalma magnyák. [T. 29.] 

91 

Mucilago gummi arabici. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Arab
mézganyák. [T. 29.] Arabmézgaoldat. 

Mucilago tragacanlhae. 1., II. !., 2., 3., 4., 5. Baktövismézgarzyák. 
[T. 29.] 

Myrrha. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. !. Succus myrrhae resinosus. L. 
gu1nmi resina. 

Muscus sangninens. 1. = Planta lichenis Islandici. 
Mnrias ammoniae (crndus). II. = Sal ammoniacus. !., 2., 3., 4. 

„ „ purns. Sal ammoniacus depuratus. II. !., 2. Ammon. 
muriaticum purum. 3. Sósavas lwgyag. Szalamia só. [T. 29.] 

Mnrias barylae. !., 2. Baryta muriatica. 3. Chloretum baryi. Murias 
baryticus cum aqua. 4. Sósavas sulyag. [T. 29.] 

Murias calcis p. solnlus. 3. Calcaria muriatica liquida. Oleum calcis. 
Olvasztott tiszta sósavas mészag. [T. 29.] 

lllnrias chinini (arle parat). Sósavas kinadék. [T. 43.] 
Murias ferri ammoniacalis. Flores salis ammon. martiales. 2. Ammon. 

muriatic. martiatum. 3. Lásd a synonym. 
Mnrias sodae. !., 2., 3., 4. Sósavasszi/cag. Szikanyzöldlet. J(onylzasó. 

Lásd: Sal gemmae. Sal culinaris, comm. 

N. 
Nalrium acelicnm. 5. Hg. !., Hg. 2. Natrium aceticum crystallisatum. 

Acetas sodae. Terra foliata tartari crystallisata. Acetas natricus 
cum aqua. Ecetsavas natr. Ecetsavas szikeny. Nátrium acetat. 
Lásd : a synonym. 

Natrium boracicum - boricum. Borax sodae. Borax depurata -
Veneta. 5. Hg. 1., Hg. 2. Bórsavas natr. Bóris. Lásd: a synonym. 
és Pulvis --

Nalrinm benzoicum. Natrii benzoas. Hg. 2. Benzoesavas nátrium. 
Nátrium benzoát. 

Nalrium bicarbonicum. Carbonas sodae acidulus. Bicarbonas sodae. 
5. Lásd : a synonym. és - hydrocarbonas. 

Natrium bromatum. Natrii bromidum. Bromuretum natricum. Hg. !., 
Hg. 2. Brómnátrium. Szikenybüzeg. 

Natrium carbonicum crudum = Carbonas sodae crud. - nativus. !. 
cryslallisalum. 5. Carbonas sodae alcalescens. 
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Alcali minerale. Sal sodae. Hg. 1., Hg. 1. jegecedett szénsavas 
nátrium. Sziksó. Nátrium carbonat. 

Natrium carbonicum dilapsum - siccum. Carbonas sodae siccus. 
5. Hg. 1., Hg. 2. Elmállott szénsavas nátrium. 

Na!rium hungaricum. Carbonas sodae nativus - - alcalescens -
crysta!lis. siccatus. !., 2„ 3„ 4. 

Na!rium hydrocarbonicum. Natrii hydrocarbonas. Bicarbonas natrii 
- natricus. Hg. 1., Hg. 2. Kétszénsavas szikag. [T. 29.] Szén
savas /zydronátriunz. Szénsavas könnenyszikeny. Savanyú szén
savas nátrium. Kétszénsavas szikeny. 

Na!rium nitricnm depuratum. Nitras sodae. Natrii nitras. Nitrum 
cubicum depuratum. 5. Hg. !., Hg. 2. Légenysavas nátrium. 
Légenysavas szikeny. Salétromsavas nátrium. Nátrium nitrát. 

Nalrinm phosphoricnm. Sal mirabilis perlatus. Phosphas sodae. 
Dinatrii hydrophosphas. 5. Hg. 1., Hg. 2. Vilanysavas szikeny. 
Plzosplzorsavas nátrium. Dinatrium lzydroplzosp!zát. Lásd: Phosphas. 

Nalrium salicylicnm. Natrium orthosalicylicum. Natrium orthooxy
benzoicum. Hg. 1„ Hg. Salicylsavas nátrium. Nátrium salicylat. 
Ortlzoaxybenzoesavas nátrium. 

Natrium silicicum liquidnm. Hg. 1„ Hg. 2. Folyó kovasavas nátrium. 
\!iziiveg. 

Nalrium sulfuricnm cryslallisal. Sal mirabilis Olauberi. Sulfas sodae. 
5. Hg. !., Hg. 2. jcgezett kénsavas szikag. Csudasó. [T. 29.] 
jegecedett kénsavas 111ít1ium. Kénsavas sziken;>. Glaubersó. Lásd: 
a synonym. 

Natrium sulfnricum dilapsum. Sal mirabi!is siccus, clilapsus. Natrium 
sulfuricum siccatum. 5. Hg. !., Hg. 2. Sulfas natricus dilapsus. 
4. Elmállott kénsavas nátrium. Szárított kénsavas szikag. [T. 
29.] Lásd: a synonym. 

Nilras bismnlhi praecipita!us. Bismuth. nitricum praecepitat. Magist. 
bismuthi. !., 2„ 3. Lásd a synonyn. 

Nilras lixivae. l., II. 1., 2„ 3„ 4. I<ali nitricum. 
Nilrnm depuralnm, o!ficinale. l. 1., 2. = Kali nitric. 
Nilrmn praeparalnm. !., II. = Lapis prunellae. 
Nidns hirnndinum. !. Fecskefészek. [T. Poson.] 
Nuclei amygda!arnm amararnm. !. = Amygdalae amar. 

„ dulcium. !. ~ Amygdalae dulc. 
cerasorum. Drupae pruni avium - cerasorum nigrorum. 

1., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. 
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Nuclei juglandis malurae. !. Nuces juglandis immaturae 5. 
„ persicorum - persici. !. 1., 2„ 3. Barackmag. [T. Poson. J 
„ pini - pinearnm. !., II. Szömörkefamagva. [T. Poson.] 
„ pislaciae - pislaceornm. 1. (Pistacea vera. L.) Hályogfa
mogyoró. [T. Poson.] 

Nuclei prnnornm. 1. (pruni domestici.) 
Nnx moschata. Semen myristicae. Nucleus myristicae. !., II. 3„ 4„ 

5. Hg. !., Hg. 2. Szerecsendió. 

0. 
Oculi (lapides) cancrornm. !., II. 1., 2„ 3. 4„ 5. 

„ - - Lásd : Oemmae. 
Oleum absynthii hbae infuso·cocium. 1., II. 

„ „ „ destillalum. !., II. 
„ amygdalarnm amararnm press. 1. 
„ „ dnlcium recenler press. !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 
5. Hg. 1„ Hg. 2. Vadonütütt mandalaolaj. [T. 29.] Présölt édes 
mandolaolaj. [T. Poson.] Mandolaolaj. 

Olenm anelhi coctum. !., II. 
„ deslilla!. !., II. Kaporolaj. [T. Poson.] 

„ auagallidis coclum. l. 
animale aetherenm - Dippeli. !., 2„ 3„ 4. - redestillat. 5. 

„ foelidum destillat. - cornu cervi foelidum. !. 5. 
„ anisi vnlgaris. !., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Destil-
lált - lepárolt ánizsolaj. [T. Poson„ T. 29.] Anizsolaj. 

Oleum anlhelminlicum Chaberli - conlra taeniam. 5. 
„ anranliorum corlicnm - de Bergamo auranliornm liqni-
dissimnm. !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. Narancsolaj. 

Olenm auranliornm llorum. Oleum Neroli. 5. Hg. 1. Narancsvirág
olaj. 

Olenm bergamottae (venale - laceratum). 4„ 5. Hg. 1. Sajtolt 
narancsolaj. [T. 43.] Bergamotta /zéjolaj. 

Olenm buxi empyrenmalicum. l. 
„ benzoes empyrenm. l„ II. - destillat. fragrans pur. I. 
„ cacao excoclo-pressnm. Butyrum - II. !., 2„ 3„ 4. Hg. 1., 
Hg. 2. Kakaóa/aj-vaj. 

l 
1 
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Oleum cadinnm - juniperi empyrenmalicum. Hg. 1., Hg. 2. Füstös 
fenyőolaj. 

Olenm cajepnli depuratnm. 5. Lepárolt kajaputolaj. [T. 29-43.] 

„ calcis. Murias calcicus cum aqua. Hydrochloras calcariae. 4. 

camphorat. destill. [T. Poson.] - pingne - 5. Hg. !„ 
Hg. 2. Ká111foros olaj. 

Olenm cannabis pressnm. 1., 2. 
„ carpathicnm. [T. Poson„ T. 29-43.] Lepá10/t tátrai olaj. 
„ carvi seminnm destillatnm. l., Il. !„ 2., 3., 4., 5. Hg. !. 
I<ö111énymagolaj. Lepárolt - - [T. 29.] 

Olenm caryophyllornm destillatnm (venale). !., II. 1„ 2„ 3., 4., 5. 
Hg. 1., Hg. 2. Szegfiiszegolaj. 

Olenm cassiae cinnamomi orienl. - occid. - !., II. !., 2., 3., 4„ 
5. Hg. 1., Hg. 2. Lepárolt keleti - nyugati fa/zéjo/aj. Cassia 
kéregolaj. [T. 29-43.] 

Oleum cerae rectif. !., II. 5. Viasza/aj. 
chamomillae llornm deslillatnm. !., II. 5. - herbae floridae. 

!„ 2., 3., 4. Székfiiolaj. Lepárolt virágos szikfiiolaj. [T. Poson„ 

T. 29-43.] 
Olenm chamomillae vnlgaris coclnm. l. 
Olenm cilri corticnm destillatnm. Oleum de Cedro. !., II. 1., 2., 

3., 4., 5. Hg. 1„ Hg. 2. Citro111!1éjolaj. 
Olenm cyminnm - scminis cnmini. l. Olasz köményolaj. [T. Poson.] 

encalypti anstr. amygdalinum. Hg. I ., Hg. 2. Eucaliptusolaj.* 
foenicnli deslillalum. I„ II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. 

" Édes kö111ényolaj. 
Oleum hyosciami foliorum coctum. l. 4., 5. Hg. 1„ Hg. 2. Főzött 

beléndekolaj. 
Olenm hypericí comp. coctum. l. Csengöoiaj. [T. Poson.] 

„ jecoris aselli album. Oleum aselli album. Oleum hepatis 

album. Fe/zér tengeri csuka májolaja. [T. 43.] 

Oleum jecoris aselli llavnm. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Sárga gadóc máj
a/aj. Sdrga /zalmájolaj. 

Olenm jecoris aselli fuscnm. 5. !-lg. 1. Bama tengeri csuka 111áj
olaja. Barna gadóc 111ájolaj. 

Oleum juniperi baccarum viridinm - baccarnm immaturarum. I. 
Baccarum maturarum. II. !., 2., 3„ 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. Fenyömag
olaj. Borókaolaj. Lepárolt gyalogfenyőolaj. 

Olenm laterum lateritinm - philosophorum empyreumalicnm. l. 

- -- ~--- - - --------
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Oleum lanri - lanrinnm excoctnm. - - excocto-pressum. !., II. 
1., 2., 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. Babirolaj. [T. Poson.] Föttön 
sajtolt babirolaj. [T. 43.] Babérolaj. 

Oleum lavandnlae llorum. !., II. 1„ 2., 3., 4., 5. Hg. 1„ Hg. 2. 
Lavandulaolaj. 

Olenm liliorum alborum infnso·coctnm. l. - lilii albi florum coc
tum. 5. 

Olenm lini semin. lotnm. Hg. 1„ Hg. 2. Mosott lenolaj. 
.. „ recenter pressnm. I„ II., 1„ 2., 3., 4., 5. Ujjant sajtolt 
lenolaj. 

Olenm lini venale. 3„ 4., 5. Hg. !., Hg. 2. Lenmagolaj. Árzzbeli 
lenolaj. [T. 43.] 

Olenm macidis - macis destillatnm. !., II. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Le
párolt szerecsendiólzéj-olaj. 

Olenm majorannae. II. 5. Hg. 2. Majoránaolaj. 

„ melissae - sytae - melissae citralae. [T. Poson.] Citromfii
olaj. 

Oleum menthae crispae. !., II. !., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Le
pdrolt fodormentao/aj. 

Olenm menthae piperitae. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1. Hg. 2. _ 
Borsosmentaolaj. 

Olenm momordicae corlic. infnso·coctum. l. 
„ nncis moschatae, mnscatae destillat. !., II. - pressnm -
excoclo·pressnm. !., II. Balsamum nucistae. Oleum nucistae. 5. 
Hg. 1. Szerccsendióolaj. 

Oleum myrrhae per deliqnium. 1. 
„ nncnm - jnglandis nncis pressnm. !. 5. 
„ olivarnm. !., II. 2., 3„ 4, 5. Hg. !. Közfaolaj. [T. 29.] 
Faolaj. 

Oleum origani. !., ll: 1., 2., 3., 4. Lepárolt fekete gyopárolaj. [T. 29.] 

„ ovornm .press~m. 1.. Oieum ovorum 5. Tikmonyolaj. [T. Pos.] 

„ papaver1s alb1 semmnm pressnm. !., Il. !., 2„ 3., 5. Sajtolt 
fehér md!co/aj. 

Oleum persicae foliornm. !., 2„ 3. Lepárolt baracklevélolaj. 
„ petrae album. Naphtha. l. - Petroleum rect. II. Petroleum 

album. Bitun;en liquidum excolor. 3. Felzér dsvdnyolaj. [T. 29] 
Olenm petrae mgrnm. l. ~ Maltha. Fekete ásványolaj. 

„ „ rnbrnm. Bitumen liquidum rubrum l. J., 2., 3. 
„ pini ex resina liqnida destillalnm. l. 
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Olenm piui sylvestris pro inhalalione. Oleum foliorum pini. Oleum 
lanae, seu setarum pini. Hg. 2. Fenyölevélolaj. 

Olenm raparnm seminnm. 1. 
„ riciui. II. !., 2., 3., 4. - palmae Christi castoris. 5. 
Hg. !., Hg. 2. Himboolaj. Himbojolaj. Ricinusolaj. 

Olenm rosarnm. 5. Hg. !., Hg. 2. Rózsaolaj. 
rosmarini - rorismarini - anthos. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. 

Hg. 1., Hg. 2 Rozmarinolaj. 
Olenm rntae dest. 1., II. 1., 2., 3., 5. Rutaolaj. [T. Poson.] 

„ salviae fol. dest. 11. 1., 2., 3., 4. 
„ serpilli hbae llor. 11. !., 2., 3., 4. Kakukfüolaj. 

Olenm sassafras ligni dest. 1. 
„ sesami - sesaminnm. Hg. 2. Sesamolaj. Vad lenolaj. [T. Pos.] 

scorpionnm infns. 1. Skorpióolaj. 
„ snccini destill. !., 11. !., 4. - rectificatum 5. Hg. 2. Ten
geri gyantaolaj. [T. Posan.] Lepárolt gyantára/aj -

Olenm tanaceli destill. !., 11. 1., 2., 3., 4. Varádicsolaj. [T. 29.] 
„ larlari foelidnm. 1. = Spiritus tartari. 
„ tarlari per deliqnium. 1. = Liquor salis tartari. Pro sub
stitutione: Liquoris nitri fixi. 

Olenm terebinthinae cum aqna destill. !., 11. 1., 4. - rectificatum. 5. 
Spirit: terebinth. Hg. 1., Hg. 2. Lepárolt - tisztított terpelinolaj. 

Olenm terebinthinae venale commnne. Terebinthina. !., 11. 5. 
„ valerianae sylv. rad. !., 2., 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. Oyö
rönkeolaj. 

Olenm verbasci coctnm. 1. Ökö1farkvirágolaj. 
„ viride. 1. Zöldo/aj. [T. Poson.] 

Olibannm = Thus. !., II. 4., 5. Hg. 1. Lásd: Resina. 
Opodeldoc Balsam. - Lásd: Linimentum saponato camph. 
Opercnla cochleae terresiris. Helix pomat. 1. . 
Opobalsamnm. Balsam. de Mecha. 1. 
Orleana. Faecula orleanae. Faeculum croceo tinctorium 1. (Bixa or

leana L.) 
Os sepiae. 1. 5. 
Ossa mammalinm. !., 2., 3., 4. 

nsta alba. - - calcinata. Cornu cervi ustum alb. I ., 2., 3., 4., 5. 
Ostrearnm testae. 1. 
Ovnm gallinae - gallinacenm. !., II. !., 2., 3., 4., 5. Tikmony. 

[T. Poson.] Tojás. [T. 29.] 
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Oxydnlnm fer~i .. nigrum = Aethiops martis. II. Oxydum - 1., 2., 3. 
Oxydum alm~!nu hydratnm. Hg. l. ~ Alumina Hydrica. 

" calc!1 pnrnm ex carbonate calcis. 4. = Calx viva. 
ferri hydrat. Vizegyes vasag. [T. 43.] 

" „ nativnm argillacenm. II. = Lapis haematites. 
,, . „ mangani nalivnm. II. = Oxydum mangani nativ. 1. 
Lasd a synonym. = Magnesia vitrariorum. 

Oxymel colchici. !., 11. 1., 2„ 5. * 
„ scillae, scilliticnm. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., 2. Ten-

geri hagynzaecetmez. * 
Oxymel simplex - cum aceto. !., Il. 1 ? 3 4 -

H 
., -·· ., ., :i. Hg. 1., 

g. 2. Egyszerü ecetméz. 
Oxysaccharnm colchici bnlbi. II. 

„ simplex. !. Lásd : Syrup. aceti. 

P. 
Panis laxans. Haslznjtó kétszersült. [T. 29.] 
Parallinnm. Hg. 2. 
Passnlae minores - majores. Lásd: Fructus. 
Pasta al!haeae. !., 11. 1., 2., 3. - gnmmosa - 4. - albmninata. 

5. Ziliztészta. [T. 29-43.] 

Pasta liqniritiae - ~elatina liquiritiae - Pasta liqniritiae nava. 
l.; ?·· .3;, 4., 5. Lasd: Gelatina - Higviric tészta. [T. 29-43.] 

Pashlll Bllm.ens?S· 5. - e natrio hydrocarbonico - de Vichy. 
H~. 1. Ketszens_avas szikenyes cukorkorongok. Bilini korongok. 

Pepsmnm germamcnm solnbile. Hg. !., Hg. 2. Oldlzató német pepsin. 
Petroleo~. Oleum petrae. Naphtha. !., II. Bitumen alb. nigr. rubr. 

!., II. -·· 3. - hqmdum excolor - rubrum. 4., 5. Lásd: a 
synonym. 

Pelr?leom rec~ificatmn. Oleum petrae album. 5. Hg. 1. Tisztított 
koolaJ. Asvanyolaj. [T. 29.] 

Phosphas ferri - ferricns. 4. 
„ sodae. Soda phosphorata. 11. Phosphas natricus cum 

. aqua. 4. Vil?savas szikag. [T. 29-43.] Lásd: a synonym. 
Plinlae balsamwae. Mortoni - Mortonianae. I. 

„ ferratae - ferri laclici. Hg. 2. Vasas Iapdacsok. 
7 

l 
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Pilnlae ferri jodali - ferri jodnra!i - Blankardi. Hg. 1., Hg. 2. 
Vasjodürös /apdacsok. Blankard lapdacsai. 

Pilnlae laxantes. Hg. !., Hg. 2. Hashajtó lapdacsok. 
Piper album (frnclns). Fehér bors. [T. Poson., T. 29.] 

„. longnm (frnc!ns). l. Hosszú bors. [T. Poson, T. 29.] 
„ nigrnm. I„ II. 5. Fekete bors. [T. Poson. T. 29.] 

Piperinnm. 5. 
Pix liqnida (fagi). Resina empyreumatica liquida. 5. Hg. 1., Hg. 2. 

Kátrány. 
Pix navalis - nigra, solida e pice liqnida parala. 5. Lásd : Resina -
" pini silves!ris. l. 

Plnmbnm. I. - nslnm. !. 
Pollen - semen - sporae lycopodii. Lásd : Semen. Excepta Phann. 2. 

cujus lycopodium pollene pini sylvestris substituitur. 
Poma acidnla. 5. pro tinctura malatis ferri. Vide Tram. -

extractum. 
Pompholyx = Nihil album. l. Fejér semmi. [T. Poson.] Horgany

fehér. [T. 29.] 
Po!io magnesiae citricae effervescens. Potio citrica purgans. Limo

nada 1nagnesiae. Litnonada solvens. Pezsgő citronzsavas kese
renyoldat. - - magncsia oldat. Olvasztó citromviz. Hg. 1., Hg. 2. 

Po!io Riveri - an!iemelica. 5. Hg. 1., Hg. 2. River itala. Hányás
ellenes ital. 

Pnlmonaria arborea. !. - Vide Herbam -
Prnssias lixivae cl ferri solnlnm. 1. Lixivium sangmms 2. Kali 

ferreo-borussicum. Kali zooticum. Kali ferroso hydrocyanicum. 
Kalium ferro cyanatum flavum. Vide synonym. 

Pnlpa cassiae fistnlosae. !„ II. 3, 4„ 5. Sípkasszia pép. [T. 29.] 
„ prnnornm. !., II., !., 2., 3„ 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. Szilvapép. 
[T. 29-43.] Szilvaíz. 

Pulpa tamarindornm crnda scy!inornm. I., II. 3., 4., 5. Hg. 1., 
Hg. 2. Tamarindaíz. - - depnrala. 4., 5. Hg. !„ Hg. 2. 
Savanyú pálmagyiimölcs liktariom. [T. Poson.] 

Pnlveres vegetabilinm sunt vel duriores: per cribrum trajecti, vel 
molliores: alcoholisati. szitált por - lángolt por, vel crassi, 

grossi - dercepor. 
Pnlvis absorbens infantnm. !. Csecsemők felszivó pora. [T. 29.] 

ad calcnlnm (comp). l. Kő ellen való por. [T. Poson.] 
„ aerophorns. (Officina!. per additamentum Taxae 43) postea: 
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5. Hg. 1„ Hg. 2. - aerophorus cum bicarbonate sodae. Két
szénsavas szikaggal készült pezsgőpor. [T. 43.] Pezsgőpor. 

Pnlvis aerophorus Seidlilzens. - - anglicanus. 5. Hg. !., Hg. 2. 
Seidlitzi pezsgőpor. Angol pezsgőpor. 

Pnlvis allhaeae hnngaricae radicis albiss. Zilizpor magyar gyökér
ből. [T. 29-43.] 

Pnlvis alnminis crndi. 1., 2., 3., 4. [T. 29-43.] Nyers timsópor. 
„ plnmosi. !. Csillámópor. [T. 29.] Szöszös timsó pora. 
[T. Poson.] 

Pnlvis alnminis ns!i snbt. !., 2„ 3., 4„ 5. [T. 43.] Égetett timsó
por. [T. 43.] 

Pnlvis ammoniaci. 1., 2., 3., 4. Ammo11ja mézgagyantapor. [T. 29.] 
„ amyli lritici snbtilis. !., II. !., 2„ 3., 4., 5. 
„ „ marantae. (Arrow-Root.) 5. 
„ angelicae rad. snbt. [T. 43.] 
„ anisi stellaii. [T. 43.] 

vnlgaris. [T. 43.] 
Pnlvis antiheclico scrophnlosns. - nucum moschatarum compo

situs. 5. 
Pnlvis antiepileplicns Marchionis. !., II. Nelzéz nyavalyae//enes por. 

[T. 29.] Szivcrűsítő por. [T. Poson.] 
Pnlvis arcani dnplicati. Kettős sópor. Kénsavas lzamag. [T. 29-43.] 

„ ari macnlati. Kontygyökérpor. [T. 29.] 
„ arislolochiae herb. gross. Kerek gégepor. [T. 29.] 

arnicae llornm. [T. 43.] 
„ artemisiae rad. [T. 43.] 
„ asari fol. [T. 43.] 
„ asae foe!id, [T. 43.] 
„ auranlior. fol. snb!. [T. 29.] 

" 
„ naved. snbt. [T. 43.] 

bap!istae lapid. Szalo1111akőpor. [T. 29.] 
bisiortae rad. Kigyótrankpor. [T. 29.] 
boracis. 1., 2., 3. 

„ boli albae. [T. 43.] 
calami acori rad. snbt. [T. 43.J 

„ calnmbae rad. [T. 29-43.] 
canellae alb. cort. [T. 43.] 
carbonis ligni. !., 2„ 3„ 4„ 5. 

„ carvi. [T. 43.] 
7* 
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Pnlvis caryophyllornm. [T. 43.] 
„ caryophyllatae rad. Ciklászgyökérpor. 
„ cardamomi seminnm. [T. 43.] Paradicsommagpor. 
„ cascarillae cort. [T. 29.] 

cassiae ligneae. [T. 43.] 
„ castorei moscovitici. [T. 29-43.] Orosz hódonypor. 

catechn. [T. 29-43.J Kátópor. 
„ chamomil!. vnlg. llor. [T. 29-43.] 
„ chinae Calisayae corticis plan. [T. 29-43.] 

" 
„ „ convol. [T. 29-43.] 

„ chinae snccirnbr. snbt. [T. 29-43.] 
cinae snbl. [T. 29-43.] Geliszta ürömmagpor. 
cinnamomi occid. snbt. [T. 29-43.] 

„ coccionellae snbt. [T. 29-43.] Biborkapor. 
„ contra vermes. 1. 
„ contrayervae rad. [T. 29.] jervagyökérpor. [T. 29.] 
„ cancrornm concrementornm seu lapidnm. [T. 29-43.] Rák
kőpor. 

Pnlvis coralliornm alb. snbt. [T. 29.] Fejér kaláris. 
„ „ rnbr. „ [T. 29.] Veres ~aláris. 
„ cornn cervi nsti snbt. [T. 29-43.] Egetett szarvas szaru-
por. 

Pnlvis cotini corticis. Szömörcehéjpor. [T. 29-43.] 
„ croci anslriaci. snbt. [T. 29-43.] 
„ ., gallici snbt. [T. 29-43.] 
„ cnbebar. frnctns snbt. [T. 29-43.] Kubiomgyümölcs pora. 
[T. 29.] . . . 

Pnlvis cnrcnmae rad. Sárga gyökér pora. [T. Poson.] Sarg1to 
gyökér pora. [T. 29.] 

Pnlvis dentifricins albus. !., II. 5. Fejér fogpor. [T. 29.] Fogakat 
tisztító fejér por. [T. Poson.] 

Pnlvis dentifricins niger. 5. 
„ „ rnber. !., II. 5. Veres fogpor. [T. 29.] Fogakat 
tisztító veres por. [T. Poson.] 

Pnlvis deoppilans (digestivns). I. Deoppilativus, hepaticus ruber. 
Veres májpor. [T. Poson.] 

Pnlvis digestivus. 1. Oszlató por. [T. 29.] 
ennlae rad. [T. 43.] Örvénygyökérpor. [T. 29.] 

: eqnornm. Lovaknak való por. [T. Poson.] 
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Pnlvis ferri. (Ferrum pulverat.) 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. [T. 43.] 
Lángolt vasresze/ékpor. [T. 29.] Lásd : Limatura. 

Pnlvis filicis maris. [T. 43.] Erdei páfránpor. 
foenicnli sem. [T. 43.] 

„ fnliginis. [T. 43.] Korompor. [T. 29.] 
!umalis, dr. Engel. 5. 

„ „ arthriticns. !., II. Száraz fájdalmak ellen való füstölő 
por. [T. Poson.] 

Polvis fnmalis nobilis. 5. Drága füstölő. [T. Poson.] 
„ ordinar. 1. 5. Közönséges füstölő. 

„ galangae. [T. 29.J 
galbani. 2„ 3„ 4. [T. 43.J 

„ gentianae rad. Keserü gyökér. [T. Poson.] [T. 43.] Tarnics 
gyöké1por. [T. 29.] 

Pnlvis glandinm qnercns tostarnm. Pergelt tölgymakkpor. [T. 29.] 
„ globnl. camphorat. Csúzra való fejér por. [T. Poson.] 
„ grapbitis elntrial. 1., 2„ 3., 4. [T. 43.] 
„ guajaci resinae. [T. 43.] 

gnaranae (Panlliniae sorbilis). Lásd : a synonym. 
„ gnmmi arabici. [T. 43.J 
„ gnmmosns. II. !., 2., 3., 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. Mézgáspor. 
[T. 43.] 

Pnivis de Gntteta. (Marchionis). 1. Margráf nyavalyatörés ellen való 
pora. !dest ac: 

Pnlvis Haly abatis. !., II. Asszúkórság ellen való por. [T. 29.] 
iudigo. [T. 43.] lndigópor. 
iofantnm absorbens. 1. Lásd : - absorb. 

„ imperator. rad. gross. [T. 43.] Derelypor. [T. 29.] 
„ iridis, ireos llorentinae. [T. 43.] Ibolyás nőszirompor. [T. 29.] 
„ jnniperi bacc. [T. 43.] Gyalogfenyöbogyópor. [T. 29.] 
„ jnniperi resinae - sandarachae arabnm. [T. 4'.l.] Gyalog-
fenyö-gyantapor. [T. 29.] 

Pnlvis kalii hydrotartari, cremor tartari. II. !., 2„ 3. [T. 43.l Jeges 
borkő por. 

Pnlvis kalii snlfnrici vel arcani dnpl. [T. 43.] 
kino. [T. 43.] 
Janri frnclnnm. [T. 43.] 

„ levistici rad. Lestyángyökér pora. [T. 29 .] 
„ liqniritae rad. decorl snbt. [T. 29-43. t 
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Pnlvis macis. [T. 43.] 
„ magnesiae carbonic. Lásd: a synonymákat. 
„ „ venalis Bilinens. Arubeli szénsavas billinai /ceserag-
por. [T. 43.] 

Pnlvis mangani hyperoxydati. Cselagpor. [T. 29.] Lásd: a synonym. 
Marchionis cum castoreo. (Rindscheideri.) !. 
maslichis [T. 43.] 

„ millipednm. [T. 29.] Ezerlábú féregpor. [T. Poson.] Száz
lábú féregpor. [T. 43.] 

Pnlvis myrrhae. [T. 43.] 
„ natrii boracici, boracis. [T. 43.] 

„ nilrici. [T. 43.] 

" 
phosphorici. Lásd a synonym. 

nucis moschatae. [T. 43.] 
„ olibani. [T. 43.] Tömjén. [T. 29.] 

oryzae. [T. 43.J Rizspor. [T. 29.J 
„ ossinm sepiae. [T. 43.] Poscsontpor. [T. 29.] 
„ oslrearnm concharnm. Csepereg cseréppor. [T. 29.] Osztriga 
héjpor. [T. 43.] 

Pnlvis phellandr. aqnat. [T. 43.] Bösövénymagpor. 
„ pimpinellae albae rad. Csabaire gyökér pora. [T. Poson.] 
„ Polygalae amarae. Csészeszárnygyölcér pora. [T. 29.] 
„ „ senegae rad. Szenegagyölcér pora. [T. 29.] 

pnmicis lapid. [T. 43.] Tajtékköpor. 
„ pnrgans. 1. P. jalapae cum tartaro vitriol. 
„ pyrethri rad. snbt. [T. 43.] Irnelygyö/cérpor. [T. 29.] 
„ qnassiae. Keserfapor. [T. 29.] 
„ qnercns corticis. [T. 43.] 
„ ratanhae rad. [T. 29.J Ratángyölcérpor. 
„ rhei chinens. [T. 43.] 

rosarnm petalarnm. snbt. [T. 29.] 
„ „ rnbr. Damasc. snbt. [T. 29.] 
„ rnbiae linctornm. [T. 43.] Buzérgyökér. [T. 29.] 
„ sacchari albi snbt. !., 2„ 3. [T. 43.] Lángolt fehér nádméz-
por. Culcorpor. [T. 29.] 

Pnlvis sacchari lactis snbt. [T. 43.] Tejmézpor. [T. 29.] 
„ salep tnber. snbt. Kosborgyökérpor. [T. 29.] 

salicis. Füzfzéjpor. [T. 29-43.J 
„ salicariae. Füzény/fi. [T. 29.] 

Pnlvis salviaa fol. snbt. [T. 29.J 
„ sambnci flor. [T. 43.] 
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sangninis draconis. [T. 43.] Sárkonyapor. [T. 29.] Sdrkány
vérpor. [T. 43.] 

Pnlvls santali rnbri ligni. [T. 43.] 

" 
" 

saponis Debrecinens [T. 43.] Lásd: a synonym. 
„ medicinai snbt. Lásd : Sapo -

veneli. snbt. Lásd : Sapo -
„ senegae rad. snbt. Lásd: Polygalae -

sennae. fol. [T. 43-29.J 
„ serpentariae Virg. radicis. Kigyógégegyökérpor. iT. 29.J 
., simarnbae cort. Szimarublzéj. [T. 29.J 

" 
" 

" 

speciernm aromaticarnm. (pro morsulis lmperaioris.) I. 
diatragacanthae. 1. 
diaireos. 1. 
confectionis hyacinth. 1. 
pro cncnpha. 1. 
aqnae perlarum. 1. 
hierae picrae. 1. 

„ . spodii. Lásd: Spodium -

" 

spongiae ustae (strnmalis). l. [T. 43.J 
sternntatorins variegat. 1. 
sternntator viridis. !., II. Zöld prüszköltetd por. [T. 29.] 
stibii sulfnrat. nigr. 1. 

„ crndi. [T. 43.] Dárdánykénetpor. [T. 29.] 

stomachicus. 1. - Birckmanni. [T. 29.] Gyomorerösitö. [T. 
Poson.] 

Pnlvis strnmalis (spongiae). Golyvapor. [T. Poson.] Égetett szivacs
por. [T. 29.] 

Pnlvis sneci liqnirit. [T. 29-43.] 
snccini. [T. 43.] Gyarztdrpor. [T. 29.] 

„ snlfuris snblimali. Lásd : Sulfur -
tanaceti seminis. Varddicsrnagpor. [T. 29.] 
temperans. 1. 

„ tragacanlhae. subt. [T. 43.] 
ad tnssim. I„ II. Hurut ellenes por. [T. 29.1 

„ lntiae. Tucapor. [T. 29.] 
ulmi corticis. [T. 43.] Szillzéjpor. 

„ uvae nrsi. [T. 43.] Kukojca/evélpor. [T. 29.1 
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Pnlvis valerianae rad. sylv. [T. 43.] 
„ vitae. 1. - caesareus. Sokszerű életpor. [T. Poson.] 
„ visci qnercini. lépeszfapor. [T. 29.] 
„ zedoariae rad. Citvargyökér. [T. 29.J 
„ zingiberis. Gyömbérgyökérpor. [T. 29-43.] 

Pnlamen nncnm jngland. Cortex nucum juglandis (endocarpium) 
interior. 5. 

R. 
Badix acetosae vnlgaris. !., II. Sóskagyökér. [T. Poson.J 

„ acori = Calami. 
„ alcannae tinctoriae = Lithospermum tinctorium. L. 5. Secun
dum pharmacopoeas !., II. substituitur: radice anchusae luteae. 

Badix anchnsae lnlaeae = Onosma echioides. L. 1. Ökömyelvfű. 
Atracélgyökér. [T. Poson., T. 29.] 

Badix althaeae. !., II. l., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Felzér málva
gyökér. Zilizgyökér. 

Badix angelicae. !., II. !., 2., 3„ 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. Angyal/fi. 
Angyalgyökér. 

Badices (5) qninqne aperientes. 1. 
„ apii. 1. Selle1gyökér. 
„ arislolochiae rolnndae. !. Nyöstény olasz farkasalmagyökér. 
[T. Poson.] /(erek gégegyökér. [T. 29.] 

Badix aristolochiae vnlgaris. 1. (Aristolochia Clemat. L.) lyikas ír. 
Hajas farkasalmagyökér. 

Badix ari macnlati. !., II. Aronszaká//ya. Bo1júlábgyökér. [T. Poson.] 
Konytygyökér. [T. 29.] 

Badix armoraciae recens - cochleariae. raphani rnslici. !., II. !., 
2„ 3., 4. Friss tormagyökér. [T. 29.] 

Badix arnicae (rhizoma). 1., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. 
Lásd: Flores -

Badix Artemisiae (vnlgaris). 4. Ürömgyökér. [T. 29.] 
„ astragali exscapi. II. [T. 43.J Száratlarz bólzagyökér. Bóka
gyökér. [T. 29.] 

Badix asparagi. !. Nyuláknyékgyökér. [T. Poson., T. 29.] 
asari. !. Kapotnyakgyökér. [T. Poson., T. 29.] 
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Badix bardanae. 1. (Arctium lappa. L.) Bojto1jángyökér. [T. 29.] 
Széles lapugyökér. [T. Poson.] 

Badix barbae caprae - nlmariae. 1. (Spirea ulmaria. L.) Kecske
szakállgyökér. [T. Poson.] 

Badix bistorlae - polygoni. 3., 4. Kigyótrankgyökér. [T. Poson„ 
T. 29.] 

Badix bryoniae albae. !., II. Földi tök. Karórépagyökér. [T. Poson., 
Gönyegyökér. [T. 29.] 

Badix caincae. (Chiococcae angui!ugae, densifol. Mart.) [T. 43.] 
5. Kainkagyökér. [T. 43.] 

Badix calami aromatici. Rhizoma acori. !., II. l., 2., 3„ 4., 5. Hg. 1., 
Hg. 2. Kalmuszgyökér. [T. Poson.] Kálmosgyökér. 

Badix calnmbae - colombae - colombo - calnmbo - calambo. 
11. !., 2., 3„ 4., 5. Hg. !., Hg. 2. Kolombgyökér. [T. 29.J 

Badix caricis arenariae. 5. [T. 29.] Homoksásgyökér. [T. 29-43.] 
„ carlinae, cardopatiae. Körfénygyökér. [T. 29.] Bábakalács
gyökér. [T. Poson.] 

Badix caryophillalae. (Oeum urban. L.) 1., II. 1., 2., 3., 4., 5. 
Benediktagyökér. [T. Poson.] Ciklászgyökér. [T. 29-43.] 

Badix cbinae nodosae. (Smilax china. L.) l., II. 5. Csomós tukma
gyökér. [T. 29-43.] 

Badix cicborei. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. Katángkóró. Katánggyökér. 
[T. 29-43„ T. Poson.] 

Badix consolidae majoris. !., II. 5. Symphytumo!f. 
„ contrajervae - Dorsteniae. !., II. jervagyökér. [T. 29., T. 
Poson.] 

Badix cnrcnmae. !., II. 1„ 2., 3., 4., 5. Sárga festögyökér. [T. 
Poson.] Sárgílógyökér. [T. 29.] 

Badix cyclaminis, arthanitae. 1. Disznórépagyökér. [T. Poson.] 
cynoglossae. !. Atracélgyökér. [T. Poson.] 

„ cyperi longi - rotnndi. !. Olasz káka - Syriai kákagyökér. 
[T. Poson.] 

Badix dic!ammi albi. !., II. !., 2. Dictamos. Szan•asgyökér. [T. 
Poson.] Ezerjógyökér. [T. 29.] 

Badix doronici la!ifol. 1. Vadkecskegyökér. [T. Poson.] 
„ ebnli. 1. - sambuci ebuli rec. pro extracto. 
„ ennlae, belenii, innlae. !., II. 1., 2 .. 3., 4., 5. örvénygyökér. 
[T. Poson., T. 29-43.] 

Badix eryngii. !. Százföfügyökér. Szamártövisgyökér. [T. Poson.] 
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Radix foenicnli minoris, vulgaris. !. Ánizskaporgyökér. [T. 29-43.] 
., filicis maris. stipes - - rhizoma - - !., II. 1., 2., 3., 
4., 5. Hg. !., Hg. 2. Ördögbordagyökér. [T. Poson.] Erdei 
plifrángyökér. [T. 29.] Páfrángyökér. 

Radix galangae marantae. !., II. 5. Oq/(lrzgagyökér. [T. Poson.J 
Oalanggyökér. [T. 29-43.] 

Radix gentianae Int. sen majoris. - Pannonicae, crnciatae, sen m.!noris. 
!„ II. 1„ 2„ 3., 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Nagy keserü gyökér. Ordög
méz. Szent László gyökere. [T. Poson.] Sárga támicsgyökér. 
Támicsgyökér. [T. 29-43.] /(isebb keserii gyökér. f(eresztes 
támicsgyökér. [T. 43.] 

Radix graminis - agropyri, tritici rep. !„ II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. 
Hg. !., Hg. 2. Pörje - pe1jegyökér. [T. Poson„ T. 29-43.] 

Radix hirnndinariae. (Asclepias vincetoxicum. L.) 1. Lásd: Vincetox. 
Fecskegyökér. Szent lőrincfü gyökere. [T. Poson.] 

Radix liederae lerrestris. II. 
„ hydrastis Canadensis. Hg. 2. 
„ imperatoriae oslrnlhii. !„ II. L, 2„ 3„ 4„ 5. lvlester-
gyökér. [T. Poson.] Derelygyökér. [T. 29-43.1 

Badix iridis Florenlinae - ireos verus - rhizoma ireos. !., 
II. l., 2., 3„ 4., 5. Hg. 1. Violagyökér. [T. Poson.j Ibolyás nő
sziromgyökér. [T. 29.] Firenzei nőszirom gyökere. 

Radix iridis nostralis. (lris german. L.) 1. [(ék liliomgyökér. [T. 
Poson.] 

Radix lapalhi acnti. (Rumex acutus, obtusifol. L.) !„ II. 1„ 2„ 3., 
4„ 5. /(eserii lapú gyökér. larumgyökér. [T. Poson.] Sós/árum. 
[T. 29.] 

Radix levistici. !., II. I., 2„ 3„ 4., 5. löböstökgyökér. [T. Poson] 
lestyángyökér. [T. 29.] 

Radix liqniriliae. !., II. !„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. !„ Hg. 2. - decor
ticatus. [T. 29-43.] Hg. 1„ Hg. 2. Higviric. Édes gyökér. [T. 
Poson„ T. 29-43.] 

Radix mei, men. (Athamanta meum. L.) 1. Medvegyökér. [T. 29.] 
„ morsns diaboli. (Scabiosa succisa. L.) 1. Ördöglzarapta gyökér. 
[T. Poson.] 

Radix ononidis. II. l., 2„ 3., 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Iglice tövis
gyökér. Zanotlzgyökér. [T. Poson.] Tövises iglic. [T. 29-43.] 

Radix paeoniae. 1., II. Basarózsagyökér. [T. Poson.] Bazsálgyökér. 
[T. 29.] 
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Badix pareirae pravae Brasil. [T. Poson.] Pareiragyökér. [T. 43.] 
pelasitidis - petasilae. !., II. (Tussilago petas. L.) f(a/apfű 

gyökér. [T. 29.] 
Radix phu = Valeriana major. 1. 

pimpinellae albae. I„ II. 1„ 2., 3. - saxifragae - bipenellae. 
Csabairegyökér. [T. Poson.] Pipinella gyökér. [T. 29.] 

Radix petroselini. !„ II. !., 2., 3., 5. Petrezselyemgyökér. [T. 
Poson., T. 29.] 

Badix polygalae amarae - senegae noslralis. !., II. - - - cum 
herba. 1., 2. Csészeszámygyökér. [T. 29.] - - füvestül. [T. 43.] 

Badix polypodii. !., II. !., 2„ 3., 5. Erdei paprngygyökér. Édes 
gyökér. [T. Poson.] Édes páfrángyökér. [T. 29-43.1 

Radix pnlsalillae nigrae. (Anemone prat. L.) I. 
Radix pyrethri. I„ II. !., 2., 3., 4., 5. Hg. !. Imelygyökér. Tárkony

gyökér. [T. Poson., T. 29-43] 
Radix rapbani nigri, of!. 1. (Raphan. sativ. L.) 

ratanhae - ratanhiae. 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Ratanlza. [T. 
29.] Ratángyökér. 

Badix rhabarbarae, rhabarbari, rhei palmali, chinensis. I„ II. !., 2., 
3. - emodi. 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Igaz rabarbarom. [T. Poson.] 
[(inai rlwbarbaragyökér. [T. 29-43.] 

Radix rhapontici - rhei rhapontici, rapontici. !., II. Nagy raponc. 
[T. 29.] 

Badix rhei hybridi - rhei anslriaci. 1., 2. 
„ rnbiae tinclorum. !., II. 1„ 2„ 3. Veres festögyökér. Buzér
gyökér. Büzérgyökér. [T. Poson., T. 29-43.] 

Radix rusci aculeati. 1. Pézsmagyökér. [T. Poson.] 
„ saleb - salep - satyrii. I„ II. 1„ 2„ 3., 4„ 5. Hg. 1., 
2., 3„ 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. Agármony. Vitézfiígyökér. Nyőszőfií
gyökér. [T. Poson.] /(osborgyökér. [T. 29.] 

Radix saponariae. II. l., 2., 3„ 4., 5. Szappanfügyökér. [T. 29.] 
„ sarsaparillae. !., II. 3., 4„ 5. Hg. l., Hg. 2. Szárcsagyökér. 
Római gyökér. 

Radix sarsaparilla Lissabonensis optima. [T. 49.J legjobb lissaboni 
szárcsagyökér. 

Radix scorzonerae Hispanicae. I„ II. Bakszakálfü. [T. Poson.] 
Pozdorgyökér. [T. 29.] 

Radix scrophnlariae nodosae. I„ II. Fekete csalángyökér. [T. Pos.] 
„ senegae polygalae. 3., 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Szenegagyökér. 
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Radix serpentariae Virginicae - aristolochiae serpentariae. !., II. 
1„ 2., 3., 4., 5. J<igyógégegyökér. [T. 29-43.] 

Radix symphy!i, consolidae majoris. !., II. 1„ 2., 3., 4., 5. Hg. 1. 
Fekete nadálygyökér. [T. Poson., T. 29.] - nadálytő. 

Radix taraxaci. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. Oroszlán 
fogfűgyökér. [T. Poson.] Pitypanggyökér. Pitypang. 

Radix tormentillae. !„ II. !., 2., 3„ 4., 5. Tormentillagyökir. [T. 
· Poson.] Timpógyökér. [T. 29-43.] 

Radix lnrpethi - lnrbith. (Convulvuli turp. L.) l. 
„ valerianae celticae - spicae celt. I. 
„ „ majoris - phn. !. 

„ officinalis. !. - - sylvestris. II. - of!ic. 1„ 2. 
- rhizoma. 3„ 4„ 5„ Hg. 1„ Hg. 2. Baldian gyökér. [T. Poson.] 
Orvosi gyökönkegyökér. [T. 29-43.] 

Radix vincetoxici. Lásd : - hirundinariae, Asclepiadis. !. 
• zedoariae. !., II. Rhizoma - 5. Hg. !., Hg. 2. Citvor. 
Citvorgyökér. [T. Poson., T. 29-43.] Zedváriagyökér. 

Radix zingiberis. l., II. Decort. 3„ 4. Rhizoma. 5. Hg. 1., Hg. 2. 
Gyömbér, felzé! - [T. Poson., T. 29-43.] 

Basnra cornu cervi. Cornu cervi sine igne. praeparatum. 1. Lásd : 
a synonym. Szarvasszarú faradék. [T. 29.] 

Rasnra ebnris. !. Elefántcsont faradék. 
Resina anime. (Hymenaea Courbaril. L.) I. * 

„ benzoes. Lásd : Benzoe. 
„ camphorae. !. = Camphora. 

draconis sangninis. !., II. 5. Hg. 1. Lásd: a synonym. 
elemi - amyris. !., II. 4. !cica Icicariba. 5. 

„ hederae helicis. !. 
„ jnniperi. Sandarach. I., II. 

Iaccae. !., II. - in granis. - Szemes lakkagyanta. [T. 29.] 
Iadani. Cisti crelici. !., II. 4. 

„ len!isci - masliches. !., II. 4. Rágmánygyanta. [T. 29.] 
olibani - thnris. !. 4., 5. Temjéngyanta. 

„ Iigni sancti, Iigni gnajaci. I„ II. 1„ 2., 3., 4. 
„ pini sylvestris = Pix alba - - solida. Resina pini Bur-

gundica. Terebinthina cocta. - Colophonium - Res. pi ni sylvestris 

* A resina, gun1nliresina, gun11ni és succus induratus synonyn1aképen 
egyinást váltogatják. 

109 

liquida = Terebinthina commun. !., II. 1., 2., 3., 4„ 5. Hg. !., 
Hg. 2. Erdei fenyőgyanta. Fehér gyanta. [T. 29.] - Burgundi 
szurok. Főzött terpetin - Hegedügyanta, vonógyanta. [T. 29-43.] 

Besina picis nigrae. Lásd : Pix. 
„ sarcocollae, penaeae. = Gummiresina. 
„ styracis calamilae. Fafaradékkal kevert storaksz. [T. 29.] 
Lásd : Styrax. 

Besina styracis liqnida. Balsam. styracis. I. Lásd : Styrax. 
„ tacamahaca. !. (Populus balsamifera. L. ?) 

Boob dan~i carotae radicis. 1., 2., 3. Murok lésürű. [T. 29.] 
„ ebnh baccarnm. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. Földi bodza lésürű. 
[T. 29.] Földi bodza liktariomformára befőzött leve. [T. Poson.] 

Boob jnglandis nncnm cort. viridinm. - J uglandis e succo simplex 
. - cum melle. II. !., 2„ 3. Diókopács lésürű. [T. 29.] 

Eretlen dió liktariom. [T. Poson.] 
Boob jnoiperi baccarnm. !., II. !., 2., 3„ 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. 

Gyalogfenyő lésiirű. [T. 29.] Fenyőbogyóiz. 
Boob Laffectenr. Roob Boyveau Laffecteur. Syrup. sarsaparillae 

compositus. 5. 
Roob morornm. !., 11. 1., 2., 3., 4., 5. Szederj liklariom. [T. Pos.] 

Epe1j lésürií. [T. 29.] Szederj lésiirű. [T. 43.] · 
Boob ribinm. 1. - ribesii rubri. II. Tengeri szőlő liktariom. [T. 

Poson.] 
Roob sambnci baccarnm. !., II. !., !., 2., 3„ 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. 

Bodza liktariom. [T. Poson.] Bodza lésürű. [T. 29-43.] Bodza
bogyóiz. 

Boob spinae cervinae - de spina cervina. !., II. 1„ 2„ 3., 4„ 5. 
Szan1astövis lilctariom. [T. Poson.] Benge lésürű. [T. 29.] 

Rotnlae berberum. l., II. Leánysom rotula. [T. Poson.] Borbolya 
kerekecs. [T. 29.] 

Botnlae menthae piperitae. !., II. !., 2., 3., 4„ 5. Borsos mentha 
kerekecs. [T. 29-43.] 

Botnlae sacchari. 5. 

s. 
Saccharnm lactis. !., II. 3., 4., 5. Hg. 1„ Hg. 2. Tejcukor. Lásd : 

Pulvis. 
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Saccharnm officinarum crystall.- album. I„ II. 1., 2„ 3. ex aceris 
specie, ex beta cycla, ex zea mays, ex Saccharo off. L. 4„ 5. 
Hg. 1., Hg. 2. Nádméz fehér cukor. 

Sagapennm. !. Gummiresina -
Sago Rnmphii. 5. 
Sal absinthii alcalinns. !. - - - medius. 
„ acetosellae essentialis. !., II. 
„ acidum benzoes. = essentiale benzoicum = Acidum benzoicum. 

acidus boracicus = Acid boracicum. 
alcalinns fixus mineralis. Sal lixiviosus nativus - depuratus. 

l. = Sal sodae nativus. !. Carbon sodae. Ii. 
Sal alcalinns fixus vegetabilis. - - e cineribus plantarum crudus 

- - - depuratus = Cineres clavellati. l. 
Sal anglicus nasalis = !. Sal ammoniacus cum creta sublimatus. 

1. (Lege artis paratus. 2.) Extempore cum calce viva. 
Sal amarns, amarnm - anglicus. - Epsomensis, Sedlicensis, Sedli

cense, Sal vilriolicus cum magnesia muriae. 1. = Sulfas magnesiae. 
II. 1., 2„ 3„ 4. Magnesia sulfurica. 5. Hg. !., Hg. 2. Lásd: a 
synonym. 

Sal ammoniae. 1. Murias ammoniae. II. Ammoniae muriatic. Lásd: 
a synonym. 

Sal cardni benedicti. !. 
„ centaurii minoris. !. 
„ communis - gemmae - gemmarum - fossilis - culinaris. 

!., II. Murias sodae. !., 2„ 3., 4. Lásd: a synonym. 
Sal cornu cervi crudus ex paratione spiritus. !. - resublimatus. 

l., II. Lásd: Carbonas ammoniae pyrooleosus siccus. 
Sal digestivus, febrilugus Sylvii. !. 

fabarum e sarmenlis - e planla lota. !. 
„ geuistae. !. Gánya fiiszer. [T. Poson.] 
„ mirabilis, mirabile. - - Glauberi. !., II. Sulfas sodae nativus 
- - siccus. 1., 2„ 3. Natrium sulfuricum crystall. - dilaps. 
Lásd: a synonym. 

Sal polychrestum (Giaseri), polychrestus. !. Sokhasznú só. 
[T. Poson.] 

„ pruuellae. Nitrum praeparatum - guttatum Rotulae nitri 
cum sullure vivo! !., II. Lásd: Kali nitricum fusum. 5. 

Sal Seignetle. !., II. !., 2. Tartras lixivae ei sodae. 3„ 4. Kali 
natron. tartaric. 5. Lásd : a synonym. 
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Sal sodae depuralus. !., II. = Carbonas sodae depur. e soda His
panica. Lásd : a synonym. 

Sal succini. 1., II. = Acidum succinicum ex oleo. Lásd: a synonym. 
„ larlari e capile mortuo, sive e carbone tarlari paratum -
elixalum - calcinatum. l. = Alcali vegetabile. II. Carbonas 
lixivae alcalin. Kali carbonicum alcalinum. 4. 

Sal (essentialis) tarlari = Acidum tartrosum. II. Lásd: a synonym. 
„ lhermarum nonuullarum - vilriolicns cum sale alcalino 

minerali. !. = 
Sal mirabilis arte par. 1. 
„ lbermarnm Carolinarum natnralis. 5. Hg. 1., Hg. 2. Karlsbadi só. 
" vilis. 1. 
„ volalilis oleosus. 1. = Liquor oleosus aromat. cum spiritu salis. 

Salicinum. 5. 
Sandaracha - sandaracae gresina. !., II. (Juniperus communis.) -

5. Tlmja articulata. L. - Callitris quadrivalvis Vent. 5. 
Sangnis draconis. 1. 5. Hg. !. Lásd: Resina -
Sapo albus venalis - albissimus - ex sebo - lixivia paratus. 

!., 2„ 3„ 4„ 5. Sapo Szeged. Hg. 1., Hg. 2. Kereskedésbeli 
legfehérebb szappan. 

Sapo Alicantinus. II. - Hispanicus. I. 
ammonicalis cum oleo, - ammoniae cum axnngia paratns. 1., 2. 

- cum oleo olivarum. 3. = Linimentum volatile. Hugyagos 
szappan disznózsirral - faolajjal. [T. 29.] 

Sapo Debrecinensis. II. Debreceni szappan. [T. 29.] 
kalinns albns - mollis albns. Hg. 2. Fehér káli szappan. 

„ kalinus albus - viridis - mollis. Kalinus venalis. Hg. 1„ 
Hg. 2. Hamanyos szappan. Zöld vagy lágy szappan. Arubeli 
káli szappan. 

Sapo mediciualis cnm oleo amygdalarnm. !., 2„ 3„ 4. - amyg
dalinus. 5. Hg. !., Hg. 2. - cnm oleo caunabis paratus. !., 2. 
Mandolaolajjal készített orvosi szappan. [T. 29.] Orvosi szappan. 
Mandala szappan. 

Sapo picis. Hg. 1., Hg. 2. Kátrány szappan. 
„ Szegediensis. - albns. Hg. !. Szegedi szappan. 
„ snl!nratns. Hg. 1„ Hg. 2. Kénszappan. 
„ venelus - ex oleo el soda paratus. !., II. 2„ 3„ 4„ 5. 
oleaceus. Hg. !., Hg. 2. Velencei szappan. Faolajból készült 
szappan. 

1 
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Sebnm arielinnm, ovile, ovis, ovillnm. 1. 1., 2„ 3., 4., 5. Hg. !., 
Hg. 2. ju!zfaggyú. 

Sebnm cervinnm. !., II. Szan•asfaggyú. [T. 29.] 
„ hírei - hircinnm. 1. 

Sednm mains. !., II. - minus !. - vermiculare. 1. Lásd: Hba -
Semen acetosae. 1. 

„ ammeos - ammi veri. (Sison Ammi. L.) Apró szerecsen-
mag. !. [T. Poson.] 

Semen amomi. (Sison Amomi L.) 1., II. Arábiai my1tlzusmag. 
(T. Poson.) 

Semen anethi. !., II. Kapomzag. [T. Poson.] 
angelicae. 1. 

„ anisi vnlgaris (frnctns). !. • II. !., 2., 3., 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. 
Ánizsnzag. 

Semen anisi stellali = Frnctns. 
„ apii. !. Se//ér mag. [T. Poson.] 
„ anrantii. !. 
„ avenae integrnm - deglnptnm. !. 
„ cannabis. 1. 1., 2., 3. Kendermag. [T. Poson.] 
„ cacao - caccao - faba cacao. !., 2., 3., 4., 5. 

cardamomi minoris (frnclns) - !., II. 1., 2„ 3., 4„ 5. Hg. 1. 
Hg. 2. Apró paradicsommag. [T. Poson, T. 29.] Malabári lcarda-
momum. 

Semen cardni benedicli. !. (Centaurea benedicta. L.) Pápafűmagva. 
[T. Poson.] ... Semen cardni Mariae. (Cardnus Marian. L.) !. Boldogasszonytov1se 
magva. [T. Poson.] 

Semen carthami linctorii. !. Vadsáfrán. Gordonmag. [T. Poson.) 
carvi. !., II. 1., 2., 3., 4„ 5. Hg. 1. Köménymagvak. 

;, ciceris ofI. (Cicer. ariet. L.) Fejér cicer. Bagolyborsómag. 
[T. Poson.] 

Semen cinae - cynae - contra, sanlonicnm. !., II. !., 2. Antho
dia non expansa. 3., 4. Flores - 5. Hg. 1. Citvormag. [T. 
Poson.] Gelisztaiirömmag. [T. 29.] A/eppoi cinavirágo/c. 

Semen cinae condilnm. 5. Nádmézzel borított. [T. 29.] 
cilri exsiccatnm. 3. 
citrnli cncnrbitae excorlicatnm - angnriae. I. Ki/züvelyezett 

„ 
„ 
görögdinnyemag. 

Semen cochleariae. I. 
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Semen coriandri - frnctns. 1., II. 1., 2„ 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. 
Kolandrommag. [T. Poson.] Sobramag. [T. 19.] Koriandermagvak. 

Semen cucurbitae lagenariae excorticatum siccatum. !. Hámozott 
lopótökmag. [T. 29.] Kilziive!yezett tökmag. [T. Poson.] 

Semen cucumeris salivi. !. Ugorka111ag. [T. Poson„ T. 29.] 
„ cumini - cymini Romani. I. (Cuminum cyminum. L.) Olasz 
kömé11y111ag. [T. Poson„ T. 29.] 

Semen cydoniae, cydoniarnm - cotonei. !., II. 1., 2„ 3., 4„ 5. 
Birsal111amag. [T. Poson., T. 29.] 

Semen dauci Cretici. (Athamante Cretensis. L.) 1. Krétai lcocordmag. 
[T. Poson.J 

Semen dauci sylvestris. 1. Daucus carota. L.) Közönséges !cocord-
111ag. [T. Poson.l 

Semen ebuli. !. Földi bodzamag. [T. Poson.] 
Semen erucae. (Brassica eruca. L.) !. Erdei mustdrmag. [T. Pos.] 

„ fabae - viciae fabae. !., II. Lásd: Faba -
„ foeniculi majoris - - dulcis fructus. Anetlrnm foenlcuium. 
L.) 1. - - Romani. 5. (Foeniculum dulce DC.) 

Semeu foenicnli minoris. !., II. 1., 2., 3. - fructus - 4. - - -
vulgaris. 5. Hg. l. Edes kömérzy111agvak. [T. Poson.J A11izstcapor 
magvak. /T. 29.] 

Semen hordei crudi. !., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. - decorticati seu 
perlati. !., II. 5. Á1pamag. Gyöngyd1pamag. [T. 29.] 

Semen foenigraeci - foenu graeci - trigonellae. !., II. 1., 2„ 3„ 
5. Görög bab. Gürüg szé11abab. [T. Poson.] Lepkeszegmag. 
[T. 29.] 

Semen fraxini. 1. - linguae avis. (Fraxinus excels. L.) Körös/a 
magm. [T. Poson.] 

Semen lactucae. !. Salátamag. [T. Poson.] 
levislici. 1., II. Löböstök111ag. [T. Poson.] 

„ lini. !., II. 1., 2., 3., 4„ 5. Hg. 1., Hg. Z. Le11111ag. 
„ lupini albi - lupinorum. !. Figebab. [T. Poson.] Csillagfiirt 
mag. [T. 29.J 

Semen lycopodii. (Lycopodium clavatum. L.) !. pollen - sporae -
1., 3., 4., 5. I-ig. !., Hg. 2. Földön folyó molz pora. [T. Poson.] 
Farkastopp111ag. [T. 29.] K01pafü magva. 

Semen lycopodii. Ph. 2. ~ Pollen pini sylvestris. 
„ melonis - melonum. !., II. !., 2., 3., 4., 5. Sárgadinnye
mag. [T. Poson., T. 29.] 

s 
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Semen milii solis - lilbospermi. Napkása. Tengeri köles. [T. Pos.] 
„ nigellae. J. Kandil/amag. [T. 29.] Fekete kolandrom. [T. Pos.] 

napi. (Brassica napus. L.) I. 
paeoniae. I. Basarózsamag. [T. Poson.] 
papaveris albi. I., II. !., 2„ 3„ 4„ 5. Felzér mák. [T. 29.] 

„ paradisi granornm. J. (Amomum grana paradisi. L.) Öreg 
paradicsommag. [T. 29.] 

Semen pastinaci. J. (Pastinaca sativa. L.) 
„ peponis. I„ II. - cucurbitae excort. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Há-
mozott uri tökmag. [T. 29.] 

Semen petroselini. J. Petrezselyemmag. [T. 29.] 
„ pbellandrii aqnatici. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. !. Bősövénymag. 

plantaginis mediae. I. 
„ psillii. 1. (Piantago psyll.) Bal/zamag. [T. Poson.] Bollza-
fümag. [T. 29.] 

Semen rapbani sativi. I. 
„ ricini. II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Himbojmagvak. 
[T. Poson„ Orana Thiglii, seu Ricinia Csudafamag.] . . 

Semen seseli Cretici. I. - seseleos. Tordylium off. L.) Kretaz 
köménymag. [T. Poson.] 

Semen sinapis albi. I. - erucae. (Brassica eruca. L.) Lásd: a 
synonym. 

Semen sinapis, sinapi nigri. I., II. !., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. l„ Hg. 2. 
Fekete repcemag. [T. 29.] Mustármag. . 

Semen snmacb. l. (Rhus coriaria. L.) Szkompiamag. cT. Poson.] 
„ ihlaspeos vnlgaris. I. (Phlaspi arv. L.) Vad mustármag. 
„ violae odoratae. I. Kék-violamag. [T. Poson.] 

Semina qnatnor calida maiora. 1. 
„ „ „ minora. I. 
„ „ lrigida maiora. l. A négy lziismagok. [T. 29.1 

Sernm Iactis acidnm. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Savanyú tejsavó. 
commnne. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Közönséges tejsavó. 
alnminatnm. 5. 

„ „ tamarindatnm. 5. 
Siliqna dnlcis. 1. (Lásd: Fructus.) 
Soda depnrata. ll. Carbonas sodae alcalinus crystallisatus .. Natrium 

Hungaricum. Carbonas natricus cum aqua. Soda depurata s1ccata. 4. 
Soda pbospborata. II. 

„ Hispanica. I. Sal alcali minerale. II. 

115 

Soln~o calcii oxysnl~nrali •. solulio Vlemingkx. - Solutio belgica. 
H~. l., H?. ?· Kenes meszoldat. \llemingkx oldata. Belga oldat. 

Spec1ficnm v1rgmenm. I. Olacies Mariae calcinatus. 
Species (dec~cli) allbaeae vnlga~is. !., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1„ 

Hg. 2 .. Malva decoctwnra vala species. [T. Poson.] Ziliz füszer. 
[T. 29.j Ziliz tlzeaelegy. 

Species (decocli) all~aea~ yernelii. l. Fernel ziliz füszerei. [T. 29. l 
„. ". anblebr1hs. 1. Hideglelés ellen való species. [T. Pos.] 

Species amar1cantes. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Keserü t/zeaelerry. 
„ (decocli) aperilivi - aperientes. a) Cum rh~o. b) Sine 

rheo: Seu. species apertiva maior et minor. Nagyobb !zaslá"f)'ító 
species. /(1.sebb lzaslágyító species. [T. Poson.] Hasujító füs;erek 
rlz~barbaraval - - rlzaba1bara nélkül. [T. 29.] 

Specrns aromaticae pro cataplasmale. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. 
!llatas tlzeaelegy pépbarogatáslzoz ~ 

Species aromalicae in pnlvere. [T. 29.] Illatos fiíszerek pora. 
„ „ resolventes. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. Illatos 

(oszlató) fiíszerek. [T. 29.] Illatos tlzeaelegy. 
Species (decocli) avenae. 1. a) Simplices. b) Cum nitro. 

cephalicae resolventes pro fomenta!ione. I. = Species pro 
cu~upha. II. ~apkába való f;jerősítő species. [T. Poson.] 

Spemes (decoch) pro ~argar1smale adstringens. I. Gargarizáló 
decactamnak vala speczes, [T. Poson.] Torokviznek való öss,ve-
lwzó fiíszerek. [T. 29.] -

Species pro gargarismate emollienles. 1. Torokviznek való lágyító 
fiíszerek. [T. 29.] 

Species laxanles St.-Germain. 5. Hg. I., Hg. 2. St.-Germain /zas
lzajtó tlzeae!egy. 

Spe.ci.es (decocli) Iignorum. 1., II. - ad decoctum - 5. \fértisz
t1ta fa species. [T. Poson.] Fafőzetnek való fiíszerek. [T. 29.] 

Spec!es. e.mol.Ii~n!es pro. c~laplasmale. I., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. 
Lagy1ta kasanak vala fuszerek. [T. 29.] Lágyító tlzeaele"f)' pép-
borogatdslwz. "' 

Speci~s ~mollientes pro lomenlo. !., II. 5. Hg. 1. Lágyító párlatnak 
vala fuszerek. [T. 29.] Lágyító t/1eaelegy. . 

Species decoclipecloralis, pectorales (cnm berbis). I., II. Harut ellen 
va:ó species. ~T. Poso~.] Füvekkel készített me/ly fiíszerek. [T. 29.] 

Specrns decochpeclorahs, pectorales (cum) lrnclibns. I. ad infusum 
pectorale 5. 

8* 
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Suecies pro potn ordinario. l. 
- ., „ lhee germanico. !. 

Sperma cete. Adipocera. !., II. (Cetaceurn.) 
Spirilns aceli. 1. = Acetum destillatum. 

vioi concenlratns - concentralissimns - rectilicatns. !., 
'i1. 5. Hg. !„ Hg. 2. Borszesz, aetl1ylalkolzol. Tömény borszesz. 

Lásd : Alcohol. 
Spiritns aelheris acelici. II. Liquor anodynus wgetabilis. Ecet 

écrényes fél. [T. 29.] -
Sni;ilns aetheris acelici ferrati. Vasazott ecetégényes !él. [T.29.] L.: -
- martia!is. Tra nervino-tonica Bestuscheffii. II. Tinc-" » . tura nervino-tonica rnartialis. 2., 3. Spiritus ferri chlorat1 aethe-

reus. Liquor anodynus rnartialis. 4., 5. Lásd : a synonyrn. 
Spiritns aetheris nilrici - nitri dnlcis - nilrico aethere~s: II. 

J., 2., 3„ 4„ 5. Edes salétrom spiritas. [T. Poson.] Fo1to egenyes 
lé/. [T. 29.] . . 

Spirilns aelheris (cblorati) - mnriatici. 5. Spiritus sahs dulc1s. I„ II. 
Édesített sóspirilas. [T. Poson.] Sóégényes lé/. [T. 29.] 

Spirilns aelheris snlphnrici. Liquor anodynus minera!i~ .. !.: II. 
Spiritus I-Ioff111anni. 1 .. 2., 3., 4., 5. Hg. 1., I-ig. 2. f(enegenyes 
/él. Hoffmann cseppjei. [T. 29.] Lásd : a synonym. 

Spiritns aelheris snllnrici lerrati. 1. Vasazott ké11égé11yes !él. [T. 29.] 
„ angelicae composilns. 5. . . . . 
„ anisi deslillatns. !., ll. 1., 2., 3., 4., v. A111zs spzntas. [T. 

Poson.] Ánizs /él. [T. 29.] . 
Spiritns aromaticns. !., II. !., 2„ 3., 4. Non: Spiritus Carrnehtaru~1 

seu Aqua - seu Spiritus melissae compositus, quamquarn : :i. 
Hg. !., Hg. 2. unitirn idem esse aiunt. Illatos lé/. [T. 29.] 
//latos szesz. 

S9iritns balsamicns. Balsamum Schauerianum. I„ II. Balzsamos /él. 
~.29J . Spirilns Begnini. 1. Sulfuretum hydrogenatum ammomae. Ammon. 
sulfuratum hydrogenatum. Hydrosulfuretum ammomcum. 4. Lasd : 
Sulfuretum. I<éngyalacssavas lzugyag. Begain !élje. [T. 29.] 

Spirilns (vini) camphoratns. !., II. !., 2., 3„ 4„ 5. Hg. 1„ ~g. 2. 
Kámforos égett bor. [T. Poson.] Kámforos fél. [T. 29.] I<amforos 
sz.esz. 

Spiritus caryophyllornm. 3. _ .. . . 
Carvi seminnm deslillatns. I„ II. 1„ ~„ 3., :i.I<ome11ylei.[T.29.] " 
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Spiritns citri cor!icnm destillalns. II. 
„ cochleariae destillalns. !., II. 1., 2., 3., hbae recentis 

4„ 5. Hg. 1. I<alúnlevelií fii spiritas. [T. Poson.] I<alánfülél. 
[T. 29.J /(a/ántormaszesz. 

Spiritns cornn cervi. !., II. 1., 2., 3„ 4„ 5. = Ammonium carbo
nicum pyrooleosum soiutum (rectificatum). Carbonas ammoniae 
pyrooleosus sol utus. Liquor ammonii carbonici pyrooleosum. Liquor 
carbonatis ammoniae cum oleo empyreumatico. 

Spirilns cornn cervi snccinatus = Ammonium succinicum pyro
oleosum solutum. Succinas ammoniae pyrooleosus solutus. 3„ 4., 
5. Lásd: a synonym. 

Spiritus dialrion. Mixtura simplex. Spiritus theriacalis camphoratus 
compositus. !. 

Spirilns dilnlns. 5. Hg. 1„ Hg. 2. - rectificatus aa. partes aeq. 
II. - rectificatus ex alcohoie. 1., 2., 3., 4. - rectificatus dilutus. 
5. Hg. 1., Hg. 2. Higitott szesz. 

Spiritns ferri sesqnichlorali aetherens. - aetheris ferratus. Tinctura 
nervino-tonica Bestuscl1effii. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Vastartalmú 
aelfzeres (égényes) borszesz. Bestasclzef idegzsongitó festvénye. 

Spirilus lormicarnm destillatus. !., II. 5. Ha11gyaspirit11s. [T. Pos.] 
Hangya/él. [T. 29.] 

Spiritns jnniperi baccarnm viridium. !. - -- baccarum maturarum. 
II. !., 2., 3., 4., 5. Ferzyőmagspititas. [T. Poson.] Gyalogfenyő
bogyó/él. [T. 29.] 

Spiritus Iavandulae fiorum destilla!ns. 1., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. 
Lavendula spiritas. (T. Poson.] Lavendalalél. [T. ·~9.] 

Spiritns Inmbricornm terrestrinm. !. Földi geleszta spirilus. [T. 
Poson.] Földi gilisztalél. [T. 29.] 

Spiritns ma!ricalis. 1. - mas!iches compositns. II. Többszerií rág
mdnylél. [T. 29.] 

Spiritus melissae composilus - Garmelítarum. II. Többszerií mélzfií
lél. [T. 29.] 

Spirilns ment!iae. !.) aquaticae. 2.) crispae. 3.) piperilae, herbae 
totae. !. - menthae crispae herbae. II. 1., 2„ 3„ 4., 5. Fodor-
menta spiriius. [T. Poson. J - - /él. [T. 29.] 

Spiri!ns nitri acidns. II. -~ Aqua fortis. Acicl. nitricum dilutum. II. 
Lásd a $ynony!n. 

Spiriius nitri dulcis. !. Spiritus aetheris nitrici. II. 
fl!indereri. Liquor acetis ammoniae. II. Ammonium aeeticum 
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solutum. Hg. 1., Hg. 2. Liquor acetatis ammoniae. Acetas 

ammoniae solutus. Lásd: a synonym. 

Spirilns Mindereri. 3. ~ Acetas ammoniae solutus dilutus. 1 : 4. 

grav. 1 ·015. 
Spiritns (llornm) rosmarini. Aqua reginae Hungariae. l. Rozmarin

lél. [T. 29.] 
Spiritns sacchari. Rum. II. 

„ salis acidns. 1„ 2. = Acid. muriaticum dilutum. Lásd a 

synonym. 
salis ammoniaci anisatns. !., II. 5. Liquor ammonii caustici 

anisatus. Hg. 1„ Hg. 2. Levendulás /rngyaglél. Levendulás 

szalamialél. [T. 29.1 Ánizsos légenyköneges szesz. Ánizsos ammo

niás szesz. 
Spirilns salis ammoniaci aqnosns. l. Liquor carbonatis ammoniae. II. 

„ „ canslicns. Liquor ammoniae purae. II. 

Lásd: a synonym. 
Spirilns salis ammoniaci lavandulatns. Aqua anodyna. !., II. 5. 

Levendulás lzugyaglél. Levendulás sza/amiaszesz. [T. 29.] 

Spiritns salis ammoniaci vinosns. I„ II. Boros lrngyaglél. [T. 29.] 

„ „ dnlcis. !. Spiritus aetheris muriatici. II. 

„ saponatns. II. 1„ 2., 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Szappanos 

/él. [T. 29.] Szappanos szesz. 

Spirilns saponis kalini albi. Hg. 2. Káli szappanszesz. 

„ „ „ (saponis viridis). Hg. 1. Kálium szappanos 

/él. Hamanyos szappanos szesz. 

Spiritns serpylli. 1., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Kakukfiilél. [T. 29.] 

„ sinapis. Hg. 1., Hg. 2„ Mustárszesz. 

„ tarlari. !. 

" 

theriacalis camphorato-crocalns. L 

therebinthinae = Oleum therebinthinae. 1. 

vilrioli - Acidnm vitrioli = Acidum sulfuricum dilutum. 

(1 : 6.) II. 1., 2. Lásd a synonym. 

Spodinm. 1. Csontszénpor. [T. 29.] 

Spongia globosa. (Spongia off. L.) 1. Tengeri tapló. [T. Poson.] 

„ cremala seu nsta. !., II. Carbo spongiae. 2„ 3„ 5. Pulvis 

strumalis. 4. Lángolt, égetett szivacspor. [T. 29.] 

Spongia praeparata (cum mncilagine gnmmi arabici) el pressa, 1„ 

2„ 3„ 4. Készített szivacs. [T. 29.] 

Spongia pressa. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Sajtolt szivacs. 
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Slannnm grannlatnm - limalnm. 1„ 2„ 3„ 4. Szemezett - reszelt 

ónagy. [T. 29.] 

Slibinm snllnralnm venale. 1. Stibium suifuratum nirrr. Antimonii 

trisulfidum. Hg. 1„ Hg. 2. Antimonium crudum. !., II. Lásd: 

S~lfuretum. - Antimonium. Nyers piskolc. [T. Poson.] Dárdány 

kenet. [T. 29.] Fekete kénantimon. Antimon fény/e. Hdrmas ddr

dány kéneg. 

Stipes filicis maris. 1., 2„ 3„ 4. (Radix, rhizoma filicis.) 

Stip~les. (canles) dnlcamarae. !., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1. Temondád

fus:~r. [T. :o;on.] Keserédes venyikék. [T. 29.] Édeskeserii csúcsai. 

S!rob1h lnpnl1. :i. (Amenta lupuli, turiones Iupuli.) 

„ pini silveslris. !., II. Gemmae foliaceae pini. l., 2. 

St~rax .calamita. Resina styracis. !., II. 1„ 2„ 3„ 4. Styrax solidus 

:i. Tiszta storax. [T. Poson.] 

Styrax liqnida. 1., II. 5. - Iiquidus. H~. 1 H H. t 
[T. Poson.] Storax balzsam. 

~ „ g. 1g s orax. 

Succinnm. Carabum. Ambarum. Electrum. I., Il 3 4 - -r · . „ · „ :i. , engerz 
gyanta. [T. Poson.] Oyantár. [T. 29.] 

Succinas ammoniae pyrooleosns solntns. Liquor ammonii succinici. 

Liquor cornu cervi succinatus. 3„ 4. Lásd : Spiritus -

Kozmaolajos gyantdrsavas lrngyag. [T. 29.J 

Succns {inspissatns) acaciae. l. Oummi arabicum. 

" 

" 

berbernm. l. 
betnlae albae pro syrupo. 1„ 2. 

cilri. !., II. 5. Hg. 1. 
cydoniornm. l. 
hyppocislidis. l. (Cytinus hyposistis. L.) 

„ liqn.iritiae i.nspiss~tns. !„ II. 1„ 2„ 3. (Extractum - vcnale ). 

Arubeli edes gyoker lavo1zat. Higviriclé. [T. 29.] 

Succns liqniriliae venalis (in bacnlis). 4„ 5. - - Hg. 1„ Hg. 2. 
Medvecukor. 

Succns liqniritiae depnratns liqnid. Hg. 1„ Hg. 2. Tisztított édes 

gyökér kivonat. 

Snccus millipednm. !. 
morornm. l. 
myrlillornm. !. 

" 

planlarum var. recenter expr. I. 
ribinm. !. 
rnbi idaei. l. 
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Succns vilis, nvarmn. 1., 2. 
Snlfur. 1., II. 1„ 2„ 3„ 4. - venale citrinum. 5. Kénkő. [T. 29.] 

„ depnratnm. 1„ 2. purum. 3„ 4. = edulcoratum seu - -
„ sublimalnm lo!nm. 5. seu Flores sulfuris lati. 5. Hg. 1„ 
Hg. 2. Mosott, szál!asztott kén. Tisztított kénvirág. Fel!cngítetl, 
megmosott kén. 

Sulfnr snblimatnm crndnm. Flores sulfuris venales 5. Hg. 1. Sulfur 
sublimatum. Hg. 2. Arube/i kén. [T. 29.] Szállasztott kén. Kén
virdg. Nycrskén. 

Snlfnr praecipitalnm. Lac sulfuris. 1„ 2„ 3., 4., 5. Hg. 1„ Hg. 2. 
Magisterium sulfuris. 1. Levált kén. [T. 29.] Lecsapott kén. Kéntcj. 

Sulfas acidnlns alnminae el lixiviae. 1. (Lásd: Alumen.) 
„ cbininae. Sulfas Quinias. 4. Lásd : Chinin - Kénsavas 
kinadék. [T. 29-43.] 

Sulfas cincbonini. 4. Lásd: Cinchonin -
„ ferri pnri. Vitriolum ferri artefactum. 1„ 2„ 3„ 4. Tiszta 
kénsavas msacs. [T. 29.] 

Snlfas lixivae. Arcanum duplicatum. 1„ 2„ 3. Lásd: a synonym. 
Kénsams lzamag. Kettős só. [T. 29.] 

Snlfas magnesiae. 1„ 2„ 3. Kénsavas kescrag. Kcscrii só. Lásd : a 
synony111. 

Snlfas sodae crys!allisatns. Sal mirabilis Olauberi. 1„ 2„ 3. jcgczl'ft 
kénsm•as szikag. [T. 29.] 

Sulfas sodae siccalns. 1„ 2„ 3. Szdritott kénsavas szikag. [T. 29.] 
Snl!uretnm calcis. Hepar calcis. 1., 2„ 3„ 4. Mészany kénet. 

[T. 29.J 
Snlfnretnm bydrogenatnm ammoniae. Spiritus Beguini. 1 , 2„ 3. 

Kéngy11iacssal'l1s lwgyag. Beguin /élje. [T. 29.J 
Snlfure!nm stibii venale. 1„ 2„ 3„ 4. Lásd: a synonym. 
Snmmila!es centanrii minoris lloridae. !„ II. Lásd: Herba 
Supposi!oria simplicia: ex melle inspissato - ex sebo - ex sapone. 

1. Afjdbc mhi csapok. [T. Poson.] 
Suppositoria composita, scu Globnli carminativi. 1. Szeleket lwjtó 

{foiy61>f.;. [T. Poson.] 
Suppositoria ex hutyro cacao. 5. 
Syrupus aceli. O::vsaccharum simplex. !., II„ Oxysaccharum. 1„ 

2„ 3., -L s,muzyú S\'rllf'llS. [T. Poson.] Ecetsziirp. [T. 29.J 
Syrupus aceti colchici. II. 

acetosilatis citri, seu sneci cilri - citri. !., II. 5. Hg. 1. 

• 
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- cum acido citri. Hg. 2. Citrom /év syrupus. [T. Poson.] 
Citromh'szürp. [T. 29.J Citromszötp. 

Syrnpns acaciae noslratis llornm. !., II. I<ökényvirág syrupus. [T. 
Poson.] 

Syrnpus allhaeae. !., II. 5. Hg. 1, Hg. 2. Fejér málva syrupus. 
[T. Boson.j Zilizszörp. 

Syrnpus amygdalinns - emnlsivns. 5. Hg. I., Hg. 2. Mandola
szö1p. Fcjciszü1p. 

Syrnpns arnícae llornm. !. , II. 
„ • anrantiornm corticnm - anrantiae mali cort. !., II. 1„ 2„ 

3„ 4„ 5. Hg. l., Hg. 2. Narancs/1éjszü1p. 
Syrnpns aurantiornm foliornm - anrantiae mali foliornm. 1., II. 

„ berberidis e succo. 1., II. - berberum. Lcánysomsyrupus. 
[T. Poson.] BorbojaszölfJ. [T. 29.J 

Syrnpus betnlae albae succi arboris. 1„ 2. 
„ capillornm Veneris. 1., II. 5. Hg. 1., Hg. 2. Árvalednylwj 

syrupus. [T. Poson. Fodorkaszö1p. [T. 29.J \!enuslzajszüzp. 
Syrnpus cbamomillae llornm. !.. II. 5. Szikvirdgszü1p. [T. 29.] 

„ chinae cor!icis. 1. - Peruviani corticis. II. Kinaszötp. 
[T 29.] 

Syrnpns cilrei mali corlicis. 1. - citri corticis. Il 
„ cicborei cum rheo. 1., II. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. I<atang-rabar-

baraszülf'· 
Syrnpns. cinnamomi corticis (occid.). !., II. 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. 

Fa/zéjszüJp. 

Syrupns cocbleariae. l. I<aldnlcvcliifiisyrup. [T. Poson.] 
„ conlrayervae. !., II. jcn1agyükérsyrup. [T. Poson„ T. 29.] 

!erri jodati. 5. Hg. l., Hg. 2. \!asiblacsos szii1p. 
foeniculi. l., II. 3„ 4., 5. Ánizskaporszötp. [T. 29.] 
fnmariae. I„ II. Földi fiistfiisyrup. [T. Poson.] 
byssopi. !., II. lzsópsyrup. [T. Poson.] 

" 
" 
" 
" 

kermesinns. !., II. 5. Karmazsinszütp. [T. 29] 
liqniriliae. Hg. 2. Edes gyökérszö1p. 
mannalus. I„ II. - sennae cum manna. 5. !-lg. I., Hg. 2. 

I<örösmézszüJp. [T. 29.] Mamzaszö1p. 
Syrnpns menlhae crispae, rnbrae 1. - piperilae berbae tol. II. 

- crispac. 5. Fodonnéntaszii!p. [T. 29.J 
Syrupus (e succo) mororom. !., II. 5. Hg. I., Hg. 2. Szederjszö1p· 

„ myrlillorum (e socco). !., II. Áfonyasyrupus. [T. Poson.] 
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Syrnpns ononidis (modilicatus). II. 
paeoniae. !., ll. 

„ papaveris erra!ici. !., II. - rhoeados. 3., 4„ 5. Pipacs-
szörp. [T. 29.] 

Syrnpns pomornm acidnlornm. 5. 
phy!olaccae. 5. 

„ qninqne radicnm aperien!inm. l. 
„ loco qoioqoe radicum = Syrup ononidis modificatus. ll. 
„ rhei. Hg. 1., Hg. 2. Rlzeumszörp. Rebarbara szö1p. 
. , ribinm - ribesii rnbri. !., II. 3., 4., 5. Hg. l. I;engeri 

szölösyrup. [T. Poson.] Ribizkeszö1p. 
Syropns rosatus soln!ivus (cum seona). l. Lágyító rózsasyrupus. 

[T. Poson.] 
Syrnpns rnbi idaei e sncco. 1., II. fermentatus. 1., 2„ 3., 4., 5. 

Hg. !., Hg. 2. Máiflaszö1p. 
Syropns sambnci baccarnm. II. !., 2., 3., 4., 5. Bodzaszörp. [T. 29.] 

„ scillae (ace!i) - seu aceli scillilici. II. 5. Csilla ecetszörp. 
[T. 29.] 

Syrnpos senegae. Hg. 2. Senegaszörp. 
„ sennae !oliornm. II. (- rosatus solutivus. l. modif.) 
„ spinae cervinae - sneci baccarnm de spina cervina. !., 

II. 1. BengeszÖ!p. [T. 29.] 
Syrnpns simplex - sacchari. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. 

Egyszerií szörp. 
Syrupus lunicae fiorum. !. Szegfiívirág-syrupus. [T. Poson.] 

„ ovarnm sneci. 1., 2. 

" 
violae odora!ae fiornm - corollarum recentinm violae, 

!., II. 3„ 4„ 5. Kék violasyrupus. [T. Poson.'I /bolyaszörp. [T. 29.J 

T. 
Tabnlae de al!hea. 1., II. 1., 2., 3„ 4„ 5. Zilizszelet. [T. 29.] 
Tacamahaca •. !. Lásd : Resina -
Taleolae liquiri!iae - catarrhales. Geiatina liquiritiae. I„ II. Lásd: 

a synonym. Higviric vágat. [T. 29.J 
Talfelas vesicans. 5. 
Tartarns boraxatus. Borax tartarisata. Cremor tartari solubilis. II. 

4. (Kali tartaric. borax.) 
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Tartarns crudus. l. Tartras lixivae acidulus impurus. ll. l., 2., 3. 
„ depuralus. Oremor lar!ari. l. Crystalli tartari. Tartris lixivae 

acidulus depuratus. ll. 
Tartarns !artarisatus - solubilis, !. Tartris lixivae. II. !., 2., Kalí 

tartricum. 3., 4., 5. Tartras kalicus potassicus. (Kali tart. neutr.) 
Tartarns vi!riolatus. 1. = I\ali sulfuricum. 4. 
Tar!ras lixivae. 3. Kali tartricum. Tartarus tartarisatus. 

„ el sodae. 3. Tartarus natronatus. :J., 4. Sel Seig
netti. !., 2 . 

Tartras lixivae acidnlus impurus - - depnralus. !., 2., 3. 
Terra catecho. Terra Japonica. 1. Lásd: Catechu. 

„ folia!a tartari deliquescens. 1. = Acetas sodae. 4. 
„ folia!a !ar!ari (sicca!a). !. Acetis sodae. II. Acetas sodae. l ., 
2. Natrum aceticum. 3. Acetas natricus. cum aqua. 4. Natrium 
aceticum crystallisatum. 5. Hg. !., Hg. 2. Lásd: a synonym. 

Terebin!bina. 1., II. Balsam. terebinthinae. Terebinthina communis. 
Fenyő-enyv. I<özte1petin. - Terebinthina pini sylvestris. l., 2., 
3., 4., 5. Hg. l., Hg. 2. Terpentin. 

Terebin!bina cocta. Resina solida laricis. 1., II. 1., 2„ 3., 4., 5. 
Főzött te1petin. 

Terebin!bina veneta. Balsamum laricis. 1. !., 2„ 3., 4. Terebinthina 
larigna. 5. laricina. Hg. 2. Velencei te1petin. 

Testae ostreaeae edolis. 1., II. 
Theriaca seu electuarium dialessaron. l., 11. 
Thnja occidenlalis (ramuli seu frondes.) 5. Hg. l. Életfa. Nyugati 

életfa. * 
Tbymolom. Oampbora tbymi. Hg. 1., Hg. 2. /(akukfií kámfor. Tlzymus 

kámfor. 
Tincal depuratnm. !. (Borax.) 
Tinctura absin!bi composita. II. 5. Hg. 1. Hg. 2. Összetett iiröm

festvény. 
Tinctora aloes composita - Elixir. proprietatis dulce. II. Több

szerií aloe festvény. [T. 29.] 
Tinctura aloes composi!a acida. Elixir. proprietatis acidum. II. 

„ amara (alcalina cum exlrac!is). Tra. stomachica. 1., 2., 3. 
- cum herbis. 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Keserü festvény, gyomor
erősítö festvény. 

Tinctura angelicae radicis. 1„ 2., 3., 4. 
„ anisi stella!i. II. 
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Tinctnra arnicae fiornm. 5. - plantae tat. Hg. 1., Hg. 2. 
„ aromalica. 4., 5. 
„ acida. Elixirium vitrioli (anglicanum.) 1. II. Tra 

aromatico acida. Mynsichti Elixirum. Vitriolum Mynsichti. 4., 5. 
Kénsavanyú illatos festvény. [T. 29.] 

Tinclnra assae foelidae. !., 2., 3., 4„ 5. Büzaszat festvény. [T. 29.] 
„ anranliornm composita vinosa seu Elixirinm - (per Addi-

tamentum Taxae Hungaricae. 43.) Összetett narancs fesfrény. 
Tinctnra anranliornm corlicnm. II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 

2. Narancshéj festvény. 
Tra balsamica. !. = 
„ „ sive Balsamnm commendatoris. !., II. Balsamum 
vulnerarium. 5. Balzsamos festvé11y. [T. 29.] 

Tra benzoes resinae. 1., ll. !., 2., 3., 4., 5. Hg. l. Brnwe fcstl'é11y. 
„ calami - acori rad. 1., 2., 3., 4. 
„ capsici frnc!ns. 5. 
„ carminaliva Wedelii. Széliizö festvény. [T. 29.J 
„ castorei Enrop. Asiat. ll. !., 2., 3., 4., 5. Moscov. seu russici. 
[T. 29.] Hg. l. Orosz lzódo11y fcstvény. [T. 29.] - Americ. Hg. 2. 
Hódo11y fcstw'ny. 

Tra catechn (lerrae). ll. 5. Kdté festvény. [T. 29.] 
„ chamomillae fiornm - herbae fioridae. 1., 2., 3., 3., 5. Szik
virágfestvény. 

Tra chinae composita. Elixirium roborans Whytii. Tra roborans 
Whytii. 5. Hg. 1., Hg. 2. Összetett cllina .fcst1•é11y. \V/zyt erösitö 
fes/1•é11ye. 

Tra chinae simplex. Tra corlicis Pernviani. 1., II. 5. Hg. 2. Egy
szcrü c/li11a festvé11y. 

Tl'a cinnamomi. II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Ftllzéi fcstl'é11y. 
„ citri corticnm. l l. 

colombae radicis. Kolomb festvény. [T. '.'9.] 
„ contrayervae radicis. Il. jcrva fcst1•é11y. [T. 29.] 
„ croci Anslriaci - croci sligmatum. II. 1„ 2., 3., -l. - Gallici. 
5. Sáji·ú11y _fc:-;fpérzy. {T. 29.1 'f: 

Tra enulae. II. 1., 2., 3., 3. Ürvé11y~yiik1'r fcsl!>ér1y. 
encalypti. Hg. 1., Hg. 2. 
ferri acelici aeti:!erea. 5. 
gallarnm. Hg. 2. Gubocs fcstvény. 
gentianae. 4. T'arnics ji:sfl1ény. r.1·. 2~l.J 

125 

Tra gnajaci gresinae. II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 2. Oaják mézgagyanta 
festl'ény. Ouajdk fesfrény. * 

Tra laccae grannlalae spiritnosa. II. lé/cs /akim fesl!•ény. [T. 29.] 
„ l~ccae alnminala aqnosa. l. Vizes la/dm festvény. J.T. 29.l 
„ hgnorum. ll. 5. Fafestvény. [T. 29.] 

macidis. II. 5. 
„ malalis ferri. II. - Martis cum sncco pomorum. I. Tra ferri 
pomali. 5. !., 2., 3., Hg. 1., Hg. 2. Almasavas vasas festvény. 

Tra Martis alcalina Stablii. I !. 
„ lartarisata. !. 

„ masliches composita. l. = Spiritus matric. I., 
„ mvrrhae gresinae cum sale tarlari. II. - simplex. II. 1., 2., 3., 
4., 5. Hg. 1. Mirr/za fesl!•ény. * 

Tra nervino·lonica Martis. II. Liquor anodynus martialis. 4. Lásd: 
Spiritus aetl1er. ferr. 

Tra pectoralis. Elixirium astl1111aticum. II. Melly festvény. [T. 29.] 
., pimpinellae albae. 1., 2„ 3. 
„ pini tnrionnm. !., 2. 
„ praeservaliva, domestica, Suecica. Svéd festi•ény. Védő festvény. 
[T. 29.] 

Tra quercus corlicis. 1., 2., 3. 
ralanhae rad. 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Ratdn festvény. 

„ rhei Auslriaci radicis spirfüosa. 1., 2. 
„ chinensis rad. spiritnosa. 1., 2., 3., 4. 
" aqnosa (ex !empore paranda). !., II. lnfusum rhei chinensis 
cum alcali. 1., 2., 3 , 4. - lnfusum rhei cum natrio carbonico. 5. 
Hg. 1., Hg. 2. Lásd: a synonyn1. 

Tra rhei vinosa Darelli. 5. Hg. !., Hg. 2. Darell rhabarbara festvénye. 
Tra salis larlari simplex el anranliata. !. Hamagos festvény. [T. 29.] 

,, saponis anlimonialis, saponis an!imoniali. Sulphur antimonii 
liquidum. II. Dárddnyos szappan festvény. [T. 29.] 

Tra serpentariae Virg. radicis. II. Kigyógége festvény. [T. 29.] 
„ spilanlhi oleracei composita. - Paraguay Roux. 5. Hg. 1. 
Kerti szennye.fii fesl!•ény. 

Tra stomachica. ll. 1. Lásd : Tra amara. 
snccini Havi. II. 

„ lhnjae occidenlalis. 5. Hg. 1. Életfa fesl!•ény. * 
„ valerianae sylvestris radicis aetherea. Hg. 2. Égényes gyöl<önke 
fesl!•eny. [T. 29.] Aetlzeres gyökönke festvény. 
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Tra valerianae spirilnosa. !., 2., 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. Szeszes 
gyökönke festvény. 

Tra vanillae. 5. 
„ visceralis. II. Bél festvény. [T. 29.] 
„ zingiberis. Hg. 2. Gyömbér fesh>ény. 

Tragacanlha. 5. Hg. 2. Lásd: Gummi -
Tranmalicinnm. Hg. 1. 
Trochisci absorbenles. l. 

„ bechici albi. l. Hurut ellen való fejér pogácsa. [T. Poson.] 
Felzér /wrut ellenes sajtocs. [T. 29.] 

Trochisci bechici cilrini. l. - e bacillis liquiritiae. 
„ „ nigri. l. 

„ de casloreo. !., II. !., 2., 3. castorei. 4., 5. Hódony 
sajtocs. [T. 29.] 

Trocbisci ipecacuanhae. 5. 
moschali. l. 

„ conlra vermes. !. 
Turiones, seu gemmae foliaceae pini. l. !., 2. Fenyöjövény. [T. 29.] 

„ lupuli, (Amenta foeminea Iupuii.) !., 2., 3., 4. Komló-
jövény. [T. 29.] 

Tutia. Cadmia fornacum grisea, caix zinci. !. Oxydum zinci 
impurum. I** 

u. 
Unguentum album simplex. !., II. 

„ „ camphoral. !., II. Egyszeríi fehér ír. - Kámforos 
fehér ír. [T. Poson., T. 29.) 

Unguenlum allbaeae (cum mucilaginibus). l. Fehér málvaír. [T. Pos.] 
„ „ seu cilrinum (curcumatum). II. fiavum. 5. 

(Non idem quod supra.) 
Unguenlum aromaticum - nervinum. 5. Hg. 1., Hg. 2. Illatos ír. 

„ „ loco unguenti nervini. !., 2., 3., 4. (Non 
idem quod supra.) 

Unguentum de arlhanila - conlra, vermes. l. Disznórépából való 
ír. [T. Poson.] 
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Ungnenlum loco de arthenita (juniperi cum felle). II. (Non idem 
quod supra.) 

Unguenlum Aulhenrielhi - larlari slibiali - larlari emetici. 5. Hg. 1. 
Hg. 2. Hánytató borköves ír. Authenrietlz kenöcse. * 

Unguenlum basilicnm. !., II. 5. Királyi ir. 
„ carminativum - nervinum. l., II. Szeleket oszlató ír. 

[T. Poson.] Non idem quod supra. 
Unguentum calendnlae fiornm. I„ ll. 5. Gyíiriivirág ír. [T. Poson.] 

Perernér ír. [T. 29.] 
Unguenlum cerussae. 5. Hg. 1„ Hg. 2. - album simpiex. Ólom

felzér kenőcs. Fehér ír. Non idem quod supra. 
Unguenlum chloralnm. 4. (cum chiorina liquida.) 

„ diachylon Hebra. Hg. 2. Dr. Hebra-fé!e diac/1ylo11 ír. 
diapompholygos. !. - de tutia. II. Tuciaír. [T. Poson.] 
digeslivnm. !., II. 5. Oszlató ír. [T. 29.] 

" 

digilalis foliorum. 5. Gyiiszii ír. [T. 29.] 
elemi. Balsamum Arcaei. II. 5. Elemi ír. [T. 29.] 
emolliens. Creme céléste. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Lágyító ir. 
fuscum lithargyri. I„ II. Fekete ír. 
glycerini cnm amylo. Hg. !. Zsiréd ír keményitövel. 

„ „ sapone. Hg. !. Zsiréd ir szappannal. 
„ „ (cum lragacanlba). Hg. 2. Glycerin ír. 
„ hydrargyri - mercuriale, Neapolilanum cinerenm. 

I„ II. !., 2„ 3„ 4. Szürke lziganyos ír. [T. 29.] * 
Unguenlum hydrargyri cilrinum. 5. nilratis bydrargyri. !. 1., 2. 

mercuriaie c1trinum. 3„ 4. - hydrargyri nitrici. 5. Sárga higa
nyos ír. [T. 29.] * 

Unguenlum bydrargyri forlius. 4„ 5. (cum oleo cacao paratum) -
mercuriaie fortius. * 

Unguentum bydrargyri milins. - mercuriale mitius. 
num. - hydrargyri cinereum. 5. 

Ungnenlum hydrargyri. Hg. 1. 

Neapolita-

Hg. 2. Higanyir. Szürke higanyir. 

" jodalum. Hg. 2. jodír. 

" jnniperi. II. 5. Hg. !. Gyalog fenyöír. [T. 29.] Fenyil 
bogyó ír. 

Unguentum kalii jodati. Hg. 2. }odkálium ír. 
„ linariae. !., ll. 5. Lenlevelü fíib61 való ír. [T. Poson. ! 

Gyujtóványír. [T. 29.] 
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Ungnentum (de) liquiritia. 1. Higviricir. [T. 29.] 
„ lilbargyri seu nulritum. !., II. Lásd - plumbi acetici. 

Olétzsir. [T. Poson.] 
Unguentum maci~is. 5. 

majorannae. !., II. 5. 1Hajorú11 ír. tT. 29.] 
mendicorum. l. Koldasir. [T. Poson.] 
nervinum. - !. - carminativum. II. !degir. [T. 29.] 

Lásd a synonym. 
Unguentum nibili - de tulia. II. Szemre való ír. [T. Poson.] Non 

idem quod supra, qua Ungucntum cliapompholygos. . 
Unguentum oxygenalum (cum acido nilrico). 1., 2., 3. - cum acido 

muriatico oxygenato. 4.) Fojtósavval - savi/ott, Sósavval savitott 
ír. [T. 29.] Savi/ott sósavval savi/ott ír. [T. 29.] 

Unguenlum opbthalmicum. !. 
plumbi acelici - acetis - acetatis plumbi - salurni· 

ninnm. !., 2., 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. Ecetsavas ólmacsír. [T. 
29.] Ecetsal'll> ólomir. Lásd - litharg. nutritum. 

Unguenlum plumbi lannici. Parathryma scu unguentum ad decubi
tum. Hg. 2. Csersavas ólomir. L. Tannas plumbi, Plumbum tan
nic. a '[ szerek közt. 

Unguenlum (ad) phtiriasim, seu contra pediculos (cum mercurio). 1. 
„ pomadinum. 5. - rosalnm. Hg. l. Rózsa ír. 
„ populeum - gemmarum populi. !. 5. Popiomir. [T. 

Poson.) Nydrbimbó ír. LT. 29.] 
Unguenlum polabile rubrum (Bulyrum cum anchusa). !. 

„ rosatum album. !. Hg. l. Rózsa ír. 
„ - cacao. Hg. 2. Rózsa ír. 

sabadillae - conlra pediculos - ad phtbiriasim. 5. 
Hg. 1., Hg. 2. Sabadil/a ír.* 

Unguentum (ad) scabiem. !., II. (cum aceto lithargyri.) Rűlzesség 

ellen való ír. [T. Poson.] 
Ungnenlum simplex. !., 2., 5., 4., 5. Hg. 1„ Hg. 2. Egyszerű ír. 

[T. 29] 
Unguentnm slyracis - de styrace. 1., II. Storax ír. [T. 29.] 

„ sulluratum (citrinum). 1„ 2. - ad scabiem. 3., 4., 5. 
Kéll ír. [T. 29.l 

Unguentum sulluratum (nigrnm). Hg. 1., Hg. 2. Ké1Zes ír. 
lherebinthinatum. 1., 2., 3., 4., 5. Terpetill ír. [T. 29.] 
(de) tutia. II. Tuca ír. [T. 29.] 

Unguentum (de) nvis, seu ad labia cum musto uvarum. II. 
" v~rb.asci. 1. ~lfe/1Zek erőltetése ellen való ír. [T. 29.) 

Unguentnm zmc1 oxyda!J. Hg. 2. Zinkoxyd ír. 

Vanilla (siliqua). 1. 5. 
Vaselina alba. Hg. 1. 

v. 
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". Hava. Hg. !., Hg. 2. Paraffinum unguinosum. Adeps 
. mmeral!s. Adeps petroiei. Cosmolina virginia. 

Vmum chmae. Hg. 2. Clzina bor. 
cydoniorum. 1. 

„ condurango. Hg. 2. 
„ granatornm. 1. 
11 Malagense, Malaccense. 5. Hg. 1., Hg. 2. Ma/aga bor. 

pepsini. Hg. 2. Pepsin bor. 
„ Tokajense. Tokaji asszubor. Hg. 2. 

Virgnlta genistae. 1. 
Vitriolum Martis - viride - lerri. !., II. Vitriolum Martis arte

factum. Ferrum sulfuricum purum crystallisatum. Sulfas ferrosus 
cum aqua. 4. Lásd : a synonym. 

z. 
Zibethum. Folliculi zibethi. 1. Pésma-macska /111lladékja. [T. Pos.] 
Zi~cum crudum - metallicum. !., II., !., 2., 3„ 4. - depuratum. 

::i. - granulatum. Hg. 1„ Hg. 2. 
Zincnm lerro cyanalum. - borussicum. Ferroso hydrocyanicum. 5. * 

* Kétes. 
g 



130 

II. 

SEBÉSZI KÖTÖZÖSZEREK ÉS FERTÖTLENÍTÖ 
PASTILLÁK. 

Ballisl secnndum Billroth. Hg. 2. Billrot/1-féle battist. 
Chorda carbolata. Hg. 1., Hg. 2. Carbolos bélhur. (Catgut.) 0-4. No. 
Fasciae e mnll paratae. Hg. 2. Mull pólyák. 

„ ex organlina para!ae. Hg. 2. Organlin pólyák. 
Filum sericeum anlisepticnm. Hg. 1., Hg. 2. Antiseptikus selyem

fonál. 
Gaze carbola!nm album Lis!eri. Hg. 2. lister-féle fehér carbolos 

gaze. 
Gaze hydrargyro bichlora!o impraegnatnm. Hg. 2. Maró lligany

d1loridos (sublimátos) gaze. 
Gaze jodoformio impraegoatnm.Hg. 2.jodoformgaze. 10, 20, 30, 50°/o 

„ salicyla!nm. Hg. 1. Salicylos gaze. 
„ sterilisa!nm. Hg. 2. Steril gaze. 

Lamioa gntlapercha. (Folia.) Hg. 1., Hg. 2. Guttaperdw lemez. 
Lana gossypii carbolata. Hg. 2. Carbolos gyapot. 

„ „ depnra!a el a pingnedine libera!a Brnnsi. Hg. J., 
Hg. 2. Bruns-féle tisztított és zsirtalanított gyapot. 

Lana gossypii hydrargyro bichlorato impraegna!a. Hg. 2. Maró 
higanydzloridos (sublimátos) gyapot. 

Laoa gossypii saiicylata. Hg. 1. Salicylos gyapot. 
Tela sericea protegens. Hg. 2. Lister-féle silk protective. 
Tnbnli praeparati carbolali elaslici (gnmmi drains). Hg. L Alag

csövek (ka11ts11k-csövek, g11mmi-drai11ek). 

* 
ttPas!illi hydrargyri bichlorali corrosivi. Hg. 2. Sublimát pasztillák. 

III. 

A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETÉN ÉRVÉNYBEN 
VOLT GYÓGYSZERKÖNYVEK KERESZTTEL (t) ÉS 
KÉTKERESZTTEL (tt) JELZETT, TEHÁT A KÉZI EL
ADÁSBAN KI NEM SZOLGÁLTATHATÓ GYÓGYSZEREI 

A. 
Ace!phenilidio (Phenace!in). Hg. 2. Lásd a synonym. 
Ace!nm colchici. 1., II. 1., 2., 4., 5. f(ikerics ecet. [T. 29.] 

„ li!hargyri. !., II. liquidum-consistentiae extracti liquidi 
inspissatum. = Balsam. sive extract. Saturni. 

Ace!nm lilhargyri. Liquor plumbi subacetici. Liquor plumbi acetici 
basici. Liquor acetatis triplumbici. 4. Plumbum aceticum basicum 
solutum. 5. (Lásd a synonym.) A/ecetsavas ólnzacs. Ólomecet. 
[T. 29.] A korábbi gyógyszerkönyvek 1., 2., 3. Acetum lithar
gyrija tehát Acetas plumbi acitulus solutus -

Ace!nm scilli!icnm, sqnilli!icnm. !., II. - scillae. 1., 2., 3., 4., 5. 
Hg. 1., Hg. 2. Tengeri vereshajmaecet. [T. Poson.] Csil/aecet. 

Acelas hydrargyri. Terra foliata mercurialis. II. 
„ plnmbi. II. Saccharum saturni. Acetas plumbi acidulus. - -

acidulus siccus. 1., 2., 3. Plumbum aceticum sicum - Acetas 
plumbicus cum aqua. 4. Száraz jé/ecetsavas ólnzacs. Ólomcukor. 
Lásd a synonym. 

Acetas plnmbi acidnlns solntns. Acetum plumbi. 1., 2., 3. Acetum 
lithargyri. P!umbum aceticum. 4. Olvasztott felecetsavas ó!macs. 
[T. 29.J * 

* Megfelel a Ph. Austr. V. Plun1b. aceticum solutun1-ának. 

9* 

t 
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Acetas morphii - morphinae. 4. Ecetsavas szunnyaszték. [T. 29.] 
Morphium aceticum. 5. . .. 

Acidnm arsenicosnm. Arsenicum album. Oxydum arsemc1 album. 
Hg. 1. Arsenii trioxydum. Hg. 2. Arsenes sav. Misenyes sav. 
Lásd a synonym. 

Acidnm carbolicnm crystallisatnm. Acidum phenylicum. Phenolum. 
Hg. !., Hg. 2. Plzenylsav. Carbolsav. 

Acidnm carbolicnm crndnm. Hg. 2. Nyers carbolsav. 
„ „ liqnidnm. Hg. 2. Folyékony carbolsav. 
„ chromicnm. Hg. !., Hg. 2. Clzromsav. Festenysav. 
„ gallicnm. Sal essentialis gallarum. 5. 
„ hydrochloricnm concenlralnm pnrnm. Acidum hydrochloratum 

concentratum purum. Acidum muriaticum concentratum 
concentratum purum. Acidum salis. 5. Hg. !., Hg. 2. Tiszta 
tömény sósav. Könenylzalvag. Lásd a synonym. 

Acidnm hydrochloricnm concentratnm crndnm. 5. Hg. I. Acidum 
salis fumans. Spir salis fumans. Nyers sósav. Füstölgő sósav. 

Acidnm hydrocyanicnm. 4. Acidum prussicum. Acid. hydrocyanatum. 
5. Kéklő gyulacssav. [T. 29.] 

Acidnm hydrocyanicnm Trantweini. Tra11t1vein kékiőgyulacs savja. 
Kéksav. [T. 29.] 

Acidnm hydrocyanicnm Vangnelini. Vauguelin kéklőgyulacs savja. 
[T. 29.] 
„ mnriaticnm. II. Acidum salis fumans. !. Acidum salis. 2. 

Spiritus salis. Tömény sósav. [T. 29.] 
Acidnm nilricnm concentratnm pnrnm. !., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. !., Hg. 2. 

Tömény jojtósav. [T. 29.] Salétromsav. [T. 29.] Tiszta tömény 
/égenysav. Lásd: Spiritus nitri acidum. 

Acidnm nilri fumans. I. Acidnm nilrosnm. 2. - nilrico·nilrosum. 3. 
Spiritus nitri !umans, seu Acidum nitri concentratum. II. 4. Füs
tölgő jojtósav. [T. 29.] 

Acidum uilricnm concenlralnm crndum. 5. Hg. !. Nyers légenysav. 
„ pyrogallicnm. Lásd : Pyrogallol. 
„ salis fumans. Acidum hydrochloricum. 4. 
„ snlfnricnm concenlralnm pnrnm. 1„ 2., 3., 4. - rectifica-

tum. 5. Oleum vitrioli depuratum. Hg. !. - - purum. Tiszta 
tömény kénsav. 

Acidnm snlfnricnm anglicannm. Acidum sulfuricum concentratum 
anglicanum. Oieum vitrioli anglicanum. Acidum sulfuricum 

133 t 
crudum. 5. Hg. l. Angol kénsav. Anibeli tömény kénsav. 
[T. 29.] 

Acidnm vi!rioli. II. Lásd a synonym. 
Aconilinnm. Hg. !. - germanicum. Sisakvirágvirágal. 
Aerngo (cnpri) destillata seu crystallisata. !. Cupr. aceto oxydatum. 

II. l., 2„ 2., 3., 4. - saxonica. Viride aeris. Grispán. [T. Pos.] 
Rézvirág. Ecetsavas rézag. [T. 29.] Lásd : Cuprum -

Aether bromalus. Aethylenum bromatum. Hg. 2. 
Aelhiops anlimonialis, II. Sulphuretum hydrargyri stibiatum. l. 

Hydrargyrum stibiato sulfuratum. 5. Dárdányozott lziganykénet. 
[T. 29-43.] 

Aethiops mineralis. l. Sulphuretum hydrargyri. II. Aethiops mer
curiatis. Hydrargyrum sulfuratum. 4. Fekete lziganykénet. 

Agaricns albns. l., II. 5. Felzér jenyőgomba. [T. 29.] 
Aloe. Succus aloes inspissatus. l., II. Aloe lucida. II. 1., 2., 3„ 4. 

- soccotrina. 5. Hg. !., Hg. 2. Világos aloi!. 
Anlimoninm diaphorelicnm (non ablntnm). l., II. Antimonium diapho

reticum ablutum. Nitrum antimoniatum. l. Oxydum stibii album. 
II. Izzasztó pisko!c. [T. Poson.] Lásd: Stibium oxydatum. 5. 

Amygdalinnm. J\!landoladék. [T. 43.J 
Amyle nilrosa. Hg. 1., Hg. 2. Amylaether nitrosus. Amyloxyd 

nitrosum. Amyli nitritum. Amyl nitris. Salétromsavas amyl. Amyl 
nitrit. 

Anlifebrinum. Hg. 2. Acetanilid. (Eredetileg t nélkül.) 
Anlipyrinnm. Hg. 2. Oxydimetlzylclzininzin. (Eredetileg t nélkül.) 
Apomorphinnm hydrochloricnm. Hg. l. - crystallisatum. Hg. 2. 

Sósavas aporno1p/zin. 
Aqna amygdalarnm amararnm concenlrata. 4„ 5. Hg. l. Aqua 

amygdalarum amararum Hg. 2. Tömény keserii mando/aviz. 
Keserü mandolaviz. [T. 29.] 

Aqua lanrocerasi dest. Italica venalis. 4„ 5. Hg. !. Borostydn
rnegyviz. Lepárolt olasz nzegyviz. 

Aqua persicae foliornm. 3. [T. 29.] Lepárolt őszi barackviz. 
„ phaegedenica (decolor). 5. Liquor mercurialis. [T. 43.] Liquor 
hydrargyro ammoniacalis solutus. Murias hydrargyro ammoniaca
lis solutus. Liquor hydrargyri muriatici corrosivi cum sale ammo
niaco soluturn. Bichloratum hydrargyricum hydrochlorato ammo
niaco solutum. Oldott lzugyagos sósavas /zigag. [T. 43.] 

Aqna phaegedenica (lnlea). l. Eleven kénesősviz. 5. 
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Aqua phaegedenica rubra (dispensatorii). [T. 43.l Vörös lzigagosviz. 
Argentum nitricum cryslallisatum. Nitras argenti. 5. Hg. !., Hg. 2. 

Argenti nitras. jegecedett légenysavas ezüst. Kristályos salétrom
savas ezüst. Ezüstnitrát. 

Argenlum nitricum cum Kalio nilrico. Argentum nitricum mitigatum 
fusum. Légenysavas ezüst légenysavas káliummal. Hg. 1. 

Argenlnm ni!ricnm fusum. Nitras argenti fusus. Lapis infernalis. 5. 
Hg. 1., Hg. 2. Pokolkö. Lásd a synonym. 

Argen!um nitricum soln!um. Nitras argenti solutus. Nitras argenticus 
solutus. 1., 2„ 3., 4. Lásd : Nitras -

Arsenicnm album. 1., 2., 3., 4., 5. Acidum arsenicosum. Oxydum 
arsenici album. 5. Fejér ércméreg. [T. Poson.] Fé1jecspor. Egérkö
por. [T. 29-43.] 

Atropinum sulfuricnm. 5. Sulfas atropinae. Hg. 1. Kénsavas nadra
gulya al. Kénsavas atropin. Kénsavas nadragulya alkaloid. Hg. 2. 

Anripigmentum. Calx arsenici flava. l. 
Aurnm nalronato chloratnm. 5. Lásd : Murias auri. 

B. 
Baryum chloralum. lv\urias barytae. Baryta muriatica. II. Chloretum 

baryi. Murias baryticum cum aqua. Lásd : lv\urias - Sósavas 
sulyag. [T. 43.] 

Baryum snlfnricnm. Spathum ponderosum. II. !., 2., 3.. 4. Sulfas 
barytae nativus. 

Bulbus colchici. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. [T. 43.! Friss kikerics 
hagyma. 

Bulbns scillae recens. !., 2., 3., 4., 5. Hg. 1. [T. 29-43.] Friss 
csillalzagyma. Tengeri hagyma. Lásd: Radix - és Scilla. 

Bnlbns scillae siccalns. Lásd: Scilla siccata. 
Bnlyrnm an!imonii. !., II. Murias oxygenatus stibii. Stibium muriati

cum. Chloridum stibii. Chloretum stibii. Sósavas dárdats. [T. 43.] 
Lásd. a synonym. és Stibium chloratum alatt. 
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e. 
Canlharis. Meloe vesicatorius. !., II. l., 2., 3., 4. Cantharides. 

Muscae hispanicae. 5. Kőrösbogár. [T. 29-43.l Hg. 1., Hg. 2. 
Kőrisbogár. 

Capita (capsolae} papaveris. !., II. 1., 2., 3., 4., t 5. Hg. 1., Hg. 2. 
Máktok. [T. 29-43.! lVIákfejek. 

Capsulae sabadillae. 1., 2., 3., 4. Lásd : Semen -
Cerussa alba. Calx plumbi subsalina. l. Plumbum aceto oxydatum. 

II. 1., 2., 3., 4. Lásd: Piumburn carbonicurn. Velencei ónfe!zér. 
[T. Poson.] Ólomfehér. Szénsavas ólmacs. [T. 29.] 

Chloras kalii. Hyperoxymurias lixiviae. Zöldlő savas /zamag. Fel
savított sósavas lzamag. [T. 29.J Lásd : Kali chloricum. 

Chloralom hydricum. Chloralum hydratum. Hydras chloraii. Alde
hydum trichloratum. C/1loral/1ydrat. C/z/oralvizcgy. Tridzlor 
aetlzcnyl alko/10/. Hg. 1., Hg. 2. 

Chlorelnm baryi. 4. Lásd : Baryum. 
„ hydrargyri. 4. = Mercurius dulcis. Calome!as. 

slibii. 4. Lásd: Butyrnm antimonii. 
Cblorodine. Hg. 2. 
Chlorolorminm. Chloroformium. Hangylzalvag. Hg. l. 

„ e chloralo. Chloroform. Tricl1lor111et!za11. Hg. 2. 
Cinnabaris anlimonii. !. Piskolccinabrio111. [T. Poson.] 

„ lacli!ia. l. Sulphuretum hydrargyri sublim. II. Hydrargyr. 
rubrum factitium. Cirwbriom. l.T. Poson.] Készített /1iga11yké11et. 
[T. 29.] Hydrargyrum sulfuratum rubrum. Mesterséges cinober. 
Veres /ziganylcéneg. Hg. 1., Hg. 2. 

llocainom hydrocbloricum. Sósavas cocain. Cocain /1ydroc/1lorat. Hg. 2. 
Godeinum (pornm). Codein. lvlctl1i/11101plzi11. Hg. 2. 

„ hydrocbloricum. Sósavas codein. Hg. 2. 
Coffe"inum (pnrom). Coffe"inum. The"inun. lúívéal. Tlzeaal. I-Ig. 1. 

(t nélkiil.) Coffeinum. Kávéalkaloid. Tlzcaalkaloid. Hg. 2. 
Coffeinom ci!ricum. Co!feinum cum acido citrico mixtum. Citro111-

savas coffcin. Hg. 1. (t nélkiil.) Hg. 2. 
Goffeinnm natrio benzoicnm. Úgynevezett benzoesavas natrium coffein. 

Hg. 2. 
Cofleinnm nalrio salicylicum. Úgynevezett sa/icylsavas natrium 

coffein. Hg. 2. 
Colchicinum. I<ikiricsal cold1ici11. Kikirics alkaloid. Hg. 1., Hg. 2. 

t 
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Corlex Geolfroyae (inermis). II. Oeoffröjönhéj. [T. 29-43.l 
„ ipecacnanhae (callicoccae) radicis. 3., 4. Hánytató gyökér. 
[T. 29.] Lásd : Radix -

Cortex lanreolae, daphnes. !. (!aureola az 1780. kiadásból törültetett.) 
„ mezerei lalioris, daphnes. II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Gyalog olajfa-
gyökér /zéja. [T. Poson.] Szélesebb boroszlánylzéj. [T. 29.] 

Crocns anlimonii, vnlgo Crocns melallornm. (Hepar antimonii.) l. 
Oxydmn stibii sulfuratum semivitreum. II. Oxydulum stibii sul
furatum fuscum. Calx antimonii solubilis emetica. 1., 2., 3. 
Oxydum stibiosum cum sulfureto stibii. 4. Barna dárdány. 

Cnprnm acelicnm cryslallisatnm. Aerugo crystallisata. Flores viridis 
aeris. 5. Lásd : Aerugo. 

Cnprnm snbacelicnm crndnm. Aerugo vulgaris. Viride aeris. 5. 
„ chloralnm ammoniacale solnlnm concenlralnm. 5. - solutum 

dilutum = Aqua antimiasmatica Köchlini spx. 5. - - cum 
Hydrargyro solutum concentratum Aqua antimiasmatica. 
Köchlini composita. 5. 

Cuprnm sulluricum ammonialnm. Sulfas cupri ammoniacalis. Cuprum 
ammoniacum. !., 2„ 3„ 4„ 5. Kénsavas rézlwgyag. [T. 29-43.l 
Lásd: Sulfas cupri. 

Cuprum snlfnricum. Vitriolum cupri. Vitriolum coeruleum. Sulfas 
cupri crystallisatus. 1., 2„ 3„ 4., 5. Hg. !., Hg. 2. !(ék gdlickő. 
[T. Poson.] Kénsavas rézag. [T. 29.] Lásd a synonym. 

D. 
Decoclum Pollini. Decoctum nucum juglandum compositum. 5. 

Pollin főzetjc. [T. 29.] 
Diagrydinm praeparalnm. l., II. (Scammonium cum amygdala dulci, 

seu nucleo pini subactum.) 
Digilalinum depuralum. Tisztított digitalin. Oyüsziinke al. Hg. 1. 

Gyüszedék. [T. 43.] 
Diurelinnm. Theobromino-natrium cum natrio salicylico. Salicylsavas 

nátrium t/zcobromin. Hg. 2. 

137 

E. 
Elecluarinm, seu Theriaca Audromachi cum opio. !. Igaz terjék. [T. 

Poson.] 
Elecluarium anodynum. II. (Aliud.) 

aroma!icum cum opio. Electuarium anodynum. Theriaca. 
4., 5. Hg. !. Eny/zítő nyelet. [T. 29.] Illatos nyelet mákonynyal. 
Fájdalom enyhítő nyelet. 

Eleclnarium diascordium. II. 
„ pnrgans seu hydragognm. !. Has/zajló nyelet. [T. 29.] 

Essenlia ambrae liquida cum opio. !. 
„ anodyna. Laudanum liquidum Sydenhami. !. Fájdalmat 

enylzílő essentia. [T. Poson.] 
Enphorbinm. 5. Hg. 1., Hg. 2. Kutyatej. Lásd: Gresina - Succus -
Exlraclnm aconili (sneci herbae) spissnm. !., II. !., 2„ 3„ 4. Sisak/fi 

vonat. [T. 29-43.J 
Extraclnm aconiti (herbae rec.) siccum. 5. tuber. siccum - -

spirituos. cum dextrino. Hg. 1„ Hg. 2. Száraz sisak/fi vonat. 
[T. 43.] Sisakvirág kivonai. Hg. 1. 

Extraclnm aloes aqnosum. Aloe lota. I. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., 
Hg. 2. Aloe vonat. [T. 29-43.] Aloe kivonat. 

Extraclum belladonnae herbae aqnosnm spissum. II. 1„ 2. - ex 
succo herbae parat. 3„ 4. - herbae recentis exsiccatum. 5. 
radicis siccatae spirituosum cum dextrino. Hg. 1., Hg. 2. Maszlagos 
nadragulya vonat. [.T. 29.] Nadragulya kivonat. 

Extractum calholicnm compositum. !. 
„ cannabis Indicae. Indiai kendcrkil'onat. Hg. 1., Hg. 2. 
„ cicntae herbae recenlis. l., II. 1., 2„ 3. - ex succo. 

3„ 4. \!izi burok, biirökfii extractum. [T. Poson.] Biirök vonat. 
[T. 43.J Lásd : - conii. 

Exlraclnm colchici radicis, ex succo bnlbi. l., 2. 
„ colocynthidnm. Hg. 1., Hg. 2. Sártök kivonat. 
„ conii macnlali herbae rec. siccnm. 5. - ex succo cum 

dextrino siccatum. Hg. 1. Büdös bürök kivonat. Lásd: - cicutae. 
Exlraclnm dalurae strammonii herbae rec. l., II. 

digitalis folior. recen!inm, siccnm. 5. Pilos gyiiszűlevél 
vonat. [T. 29.] 

Extraclnm elalerii. l. spirituos spissum. 5. Lásd: - momordiqae. 
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Exlraclnm graliolae. !., 11. 1„ 2. aquosum. 3., 4. Csikorkafű 
vonat. [T. 29-43.] 

Exlraclnm hellebori nigri. !., II., !., 2., 3., 4., 5. Fekete hunyor 
extractum. [T. Poson.] Hunyorvonat. [T. 29-43.J 

Extraclnm hyosciami herbae spissnm. l., II. - succi foliorum 
spissum. 1., 2., 3., 4. - foliorum rec. exsiccatum. 5. - foliorum 
e succo cum dextrino. Hg. 1., Hg. 2. Beléndfii extractum. [T. 
Poson.] Beléndek vonat. [T. 29-43.] Beléndeklevél kivo11at. 

Exlraclnm hyosciami seminnm. 5. Hg. !. Beléndekmag kivonat. 
„ hel'bae laclncae virosae. l., II. 1., 2. - scariolae. 3., 

4. Siccum. 5. Cum dextrino. Hg. l. 
Exlraclnm mezerei aelherenm spissnm. 5. 

„ momordicae. 1. = elaterii fructuum. 5. 
„ napelli. 1. = - aconiti. 
„ nicolianae. !. ~ - peti. 

nncis vomicae alcoholicnm spissnm. [T. 29.] 4. - siccum. 
5. cum dextrino. Hg. 1., Hg. 2. Ebvészmag kivonat. 

Exlraclnm opii aqnosnm, seu opinm depuralnm. 1. 1., 2., 3., 4., 5. 
Hg. !., Hg. 2. Vizes mákony vo11at. [T. 29.J Mákony kivonat. 

Exlractnm panchymagogum. !. Mi11de11nemii nedvességet purgáló 
extractum. [T. Poson.] 

Extraclnm pnlsalillae (nigricanlis) herbae el ilor. !., 11. - spissum 
herbae floridae. !., 2., 3., 4. Virágos kükörcsi11 vonat. [T. 29.] 

Exlraclnm pnrgans draslicnm. l. = - catholicum. II. 
„ secalis cornnli siccnm - haemoslalicnm. Ergotin. 5. 

- cum dextrino. Hg. 2. Extractum secalis cornuti spissum. 
Ergotina. Hg. 1. ·~ - pro solutione. Hg. 2. Száraz a11yarozs 
kivo11at. Süni anyarozskivonat. 

Extraclnm scillae spissum. II. - ex succo. !., 2., 3., 4. - siccum. 
5. - ctun dextrino. Hg. 1., Hg. 2. Tengeri hagynza kivonat. 

Exlraclnm so!ani lnriosi. 1. ~ - belladonnac. 
„ slrammonii spissnm. !., II. - ex succo. [T. 29. J iHaszlag 

vonat. 

F. 
Faba Sancii lgna!ii. Faba febrifuga. 5. 
Ferrnm jodalnm saccharatnm. 5. 
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Flores pnlsatillae. 1. 
„ zinci. l., Oxydum zinci sublimatum. II. !., 2., 3. Oxydum 
zincicum. Zincum oxydat. 4. Horgag. [T. 29.J Lásd: a synonym. 

Folia belladonnae. 5. Hg. !. Lásd : Herba -
„ digitalis. II. I., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Piros gyiiszii
levél. [T. 29.J Gyiisziinke. 

Folia hyosciami. 5. Hg. 1., Hg. 2. 
lanrocerasi. 3., 4., 5. 

„ nicolianae, peti rnst. 11. !., 2., 3., 4., 5. Dofldnylevelek. [T. 
29.] Lásd : Herba -

Folia slrammonii. 4., 5. Hg. !. Lásd: Herba daturae. Maszlagos 
redőszirom. 

Folia !oxicodendri - rhois. Rhus radicans. 4„ 5. 1Wérges szömörce. 
[T. 43.] 

Frondes sabinae. !., 2., 3., 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Szabina galyak. 
Nelzéz szagú boróka. Szabini borókalombok. [T. 29-43.] Lásd: 
Summitates. 

Frondes taxi baccalae. 5. 
Frnclns (poma) colocynthidis. !., II. 1., 2., 3„ 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. 

Sdrtök. Vadtök. [T. Poson.] Citromszerü sdrtök. 
Fructns elaterii, momordicae. !. - ecbaliae agrestis. 5. 

G. 
Gnajacolnm. Pyrocatec!zin. !vletlzylaetlzer. Hg. 2. 
Gummi resina enphorbii. II. 1„ 2„ 3., 4., 5. Fiitej mézgagyanta. 

Lásd: Succus - cuphorbii. 
Gnmmi resina gnmmi gntlae. II. Gntti. 1„ 2., 3„ 4., 5. Hg. 1. 

Guttimézga. Lásd: Succus -
Gnmmi resina scammonii. !., 11„ 3., 4. 5. Scammoneum lialeppense. 

Ka111111011ja mézgagyanta. [T. 29-43:! Lásd: Scammonium. 

H. 
Hepar anlimonii siccnm. I„ II. Sulphuretum lixiviae stibiatum. !., 

2., 3. Kali sulfuratum stibiatum. Sul!uretum kalii et stibii. 4. 
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Piskolcmáj. [T. Poson.] Dárdacsos lzamagkérzet. [T. 29.] Lásd: 
Crocus antimonii. 

Hepar snlphnris. 1. Sulphuretum lixiviae. IL 1., 2. Kali sulfuratun_i. 
3. Trisuifuretum kalii cum suifate kahco. 4. Hepar sulfuns 
kalinum. 5. Kaiium sulfuratum pro baineo. Hepar sulfuris vuigare: 
Hg. !„ Hg. 2. Hamanykérzet. Kénmáj. [T. 29.J Fürdőlzöz vala 
kénkálium. Káli kénmáj. Lásd a synon. * 

Herba aconiti seu napelli. 1., II. 1., 2., 3., 4., 5. 
„ datnrae seu strammonii. l., II. Lásd : Folia 

belladonnae seu solani fnriosi. 1„ 2., 3„ - florida. 5. 
Maszlagos nadragulya fű. [T. 29.] Lásd: Folia - . 

Herba cannabis lndicae. 5. Hg. 1. Indiai kerzder. Lásd: Sumnutates. 
cicntae. I„ II., 1„ 2„ 3., 4. Lásd: - conii macuiatt. 

„ gratiolae. 1., II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. lsterz kegyelme füve. [T. 
Poson.] Csikorkafű. [T. 29.] 

Herba hyosciami. I„ II. 1., 2., 3„ 4. Lásd: Foiia 
.. Iactncae virosae, - sylvestris. l., II. - scariolae. 1., 2., 

3., 4., 5. 
Herba (planta) lobeliae inllatae. 5. Hg. 1., Hg. 2. Hólyagos por

lzorzroji. 
Herba napelli. 1. Lásd : - aconiti. _ . 

„ (folia) Nicotianae peti, tabaci. I„ II. 1., 2., 3., 4„ :o. Dolzarzy 
levelek. [T. 29] „ 

H b 1 " I II J ? 3 4 5 Polé combor vauy putrzokfu. er a pn egu. ., . ., ..... , ., ., . , l:> 

[T. Poson.] Csomborfű. [T. 29.] . 

Herba pnlsatillae nigricantis, - anemones prate~s1s. 1., II. - flo-
ricta. 1., 2., 3., 4., 5. Virágos leánykökörcs1rzf11. . 

Herba solani fnriosi, bellad. 1. (1780. kiadás) II. Lásd=. belladonnae. 
Hydrargyrnm bichloratnm ammoniatnm. Mercurius praec1p1tatus albus. 

Hydrargyrum ammoniato muri~ticum .. Hydrargyrum am1dato 
bichloratum. Mercurii amido chlond. Munas hydrargyro a1111110111a
calis insolubilis. 2„ 3. Mercurius praecipitatus albus .. Hydro
chloras hydrargyricus cum oxydo hydrargyrico ammomato. 4. 
I. II. Murias hydrargyro ammoniacalis. II. 1., 2., 3„ 4., 5. Hg. 1., 

Hg. 2. Higarzy ammorzi111nc/1lorid. Amido lziga.nyc/1lorid. 0'.vaszt
lzatatlan sósavas, fzugyagos lzigag. [T. 29.] Lasd a synoni m. 

· t · t a JJ"· ?_, -1' 1'elzése csak sajtóhiba, !~ Félhivatalos 111agyaraza szenn •..., 
végleges határozatunk azonban nincsen. 
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Hydrargyrnm bichloratnm corrosivum. Mercurii chloridum. Hydrargyri 

ch!oridum corrosivum. Mercurius sublimatus corrosivus. Bich
loretum hydrargyri. Sublimatum corrosivum. Hydrargyri chloridum 
corrosivum. Hydrargyrum muriatic. corrosivum. Murias hydrargyri 
corrosivus. Perchloridum hydrargyri. Draco volans. Deutochioridum 
hydrargyri. Hydrargyrum perchloratum. Murias oxygenatus hyd
rargyri !., II. 1., 2., 3., 4„ 5. Hg. 1. Hg. 2. Rágó sósavas /zigag. 
Higany ketledzöldlet [T. 29.] Maró /1iganyc/1lorid. Maró lzigany
lzalvag. Maró mercuriclzlorid. 

Hydrargyrnm bijodalnm rnbrnm. Mercurius jodatus ruber. Hydrargy
rum perjodatum. Deutojoduretum hydrargyri. Mercurii joditum. 
joduretum hydrargyri. Bijodatum hydrargyri. Hydrargyrum joda
tum rubrum. Joduretum hydrargyricum 5. Hg. 1. Hg. 2. Vörös 
lziganyjodid. Higanyiblag. Mercurijodid. 

Hydrargyrnm cbloratnm mile. Mercurius dulcis. Aquila alba !. Panacea 
mercurialis. Calomel. Murias hydrargyri sublimatus II. Murias 
hydrargyri mitis. Mercurius dulcis. 1„ 2. Hydrargyrum muriati
cum mite. Protochloridum hydrargyri 3. Calomelas. Chloretum hyd
rargyri. 4. Manna metallorum. Draco mitigatus. 5. Hydrargyrum 
chloratum mite laevigatum. Hydrargyri subchloridum. Ch!oratum 
hydrargyrosum. Hg. 1. Chloridum hydrargyrosum. Mercurosi 
chloridum. Hg. 2. Erzylze sósavas /zigacs. Higany előzöldlet. [T. 29.] 
Szelid !ziganyc/1loriir. Fellengített lziganylzalvacs. Mercuroclzlorid. 
Higanyc/1lorür. Kalomel. 

Hydrargyrnm cyanatnm. Mercurii cyanidum. Cyanidum hydrargyri
cum. Higanycyanid. Mercuricyanid„ Hg. 2. 

Hydrargyrnm jodalnm llavnm. Hydrargyrum subjodatum. Mercurius 
jodatus. flavus 5. Protojoduretum hydrargyri. Hydrargyri jodidum 
viride. Joduretum hydrargyrosum Hg. 1. Mercurosi jodidum. Jodi
dum hydrargyrosum Hg. 2. Sárga fziganyjodiir. Higanyiblacs. 
Mercurojodid. 

Hydrargyrnm oxydatnm rnbrnm. Mercurius praecipitatus ruber 1. 
Oxyc!um hydrargyri rubrum. II. 1., 2., 3. Oxydum hydrargyricum 4. 
Oxydum hydrargyri 5. Veres lzigag. [T. 29.] 

Hydrargyrnm oxydalnm fiavnm. Hydrargyrum oxydatum. Oxydum 
hydrargyri f!avum. Mercurius praecipitatus flavus. Mercurii oxy
dum. Hg. 1. Hg. 2. Sárga lziganyéleg. Sárga lziganyoxyd. Sárga 
merwrioxyd. 

Hydrargyrnm oxydnlalnm nigrnm Hahnemanni. Mercurius solubilis 
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Hahnemanni. Mercurius praecipitatus niger Hahnemanni. Oxy
dulum hydrargyri nitrico-ammoniacale 4„ 5. Lásd: Mercurius 
ppt. niger. 

Hydrargyri oxydnlnm (oigrnm). Mercurius Moscati 4. Moszkati fekete 
lzigacsa. [T. 29.J Lásd: Mercurius. 

Hydrargyrum salicylicnm. Salicy/savas /zigany. Basisos mercuri
salicy/, Hg. 2. 

Hydrargyrnm slibiato snlfnra!nm. Aetlliops antimonialis. Sulfuretum 
hydrargyri stibiatum. 5. Lásd a synon. 

Hydrargyrnm snlfnratnm nigrnm. Aethiops mineralis. Su!furatum 
hydrargyri nigrum. 5. Lásd a synon. 

Hydrargyrum snlfnratnm rnbrnm factitinm. Cinnabaris factitia. 5. 
Lásd a synon. 

Hydrojodas lixivae. Kali jodatum. Hydrojodas kalicus. 4. lboló
gyulacssavas lzamag. [T. 29.] Lásd a synon. 

J. 
Jodoforminm. Methanum trijodatum. jodoformium crystallisatum. 

Trijodmethan. Hg. 1„ Hg. 2. 
Jodnm. Jod. 4„ 5. Hg. 1. (t nélkül), Hg. 2. lboló. [T. 29.] 

lblany. /ód. 

K. 
Kali bichromicnm crndum. Kali chromicum rubrum. Bichromas 

kalicus. 5. 
Kali cansticnm fnsnm. Lixiva fusa, pura. Lapis causticus chirur

gorum. Hydras kalicus fusus. 4. Kali hydricum fusum. 5. Kalium 
hydrooxydatum. Tiszta lzamag. Égetőkö. [T. 29.] Lásd a synon. 

Kalinm chloricnm. Kali muriaticum oxygenatum. Kali oxymuriati
cum. Chloras kalicus. Chloras lixivae. 4„ 5. Chloras potassae. 
Chloras kalicus. Kalii chloras. Hg. 1„ Hg. 2. (eredetileg t nél
kül.) C!zlorsavas kálium. Halvanysavas lzamarzy. Káliumclzlorat. 
Lásd : Chloras kalii. 

Kalium hydrooxydalnm. Kalii hydroxydum. Kali causticum. Potassa 
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caustica. Potassae hydras. (t nélkül.) Hg 1„ Hg. 2. Maró 
lzamanyvizegy. Kali!zydrát. Marókáli. Lásd a synon. 

Kalinlll hypermanganicnm. Permanganas potassae vel potassicus 
l(alu permanganas. Kalium permanganicum. Hg. 1„ Hg. 2. Fel
marzgansavas kálium. Káliumpemzanganát. 

Kalinm jodatnm. Kali hydrojodinicum. Hydrojodas Jixivae. 5. Jodu
retum potassae. Potassii jodidum. Hg. 1„ Hg. 2. Kalium jodid. 
jodkalium. Lásd a synon. 

Kalinm stibio tartaricnm. Kalium stibiato tartaricum. Tartarus eme
ticus. Tartarns stibiatus. Tartras lixivae et antimonii. 5. Hg. 1„ 
Hg. 2. Hánytató borkő. Borkősavas antimony/kálium. Lásd a 
synonyrn, 

Kalinm snlfnralnm pro balneo. Hepar sulfuris vulgare. 5. Hg. 1„ 
Hg. 2. Fiirdölzöz való kérzká/ium. Kali kérzmáj. Lásd: Hepar -

Kalium snlfuratum stibiatnm. Sulfuretum kalii et stibii. 4. Lásd: 
Hepar antimonii. 

Kermes minerale. Pulvis Carthusianorum. I. Oxydum stibii sul!ura
ttun rufum. II. Oxydulum stibii hydrosulfuratum rubrum. !„ 2„ 
3„ Sulfur stibiatum rubrum. Sulfuratum stibii cum aqua. 4. Sti
bium sulfuratum rubrum. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Veresszinű kéngyu
lacssavas dárdacs. Veres kéndárdacs. Érckermes. Vörös kénanti
mon. Asványkermes. 

Kreosotum (fagi). 5. Hg. 1„ Hg. 2. Kreosot. Bükkfakátrány Jcreosot. 
(T. 43.] 

Kusseinum cryslalisatnm. Kristályos kussein. Kosin, koussin. Hg. 2. 

L. 
Lactncarinm. 4„ 5. Hg. 1. - gennanicum. Hg. 2. Saiátanedv. 

Salátony. [T. 43.] 
Lapis cansticns. !. Lixiva pura. II. Lásd: Ka!i causticum. 

„ infernalis. !. Nitras argenti fusus. II. Lásd: Argentum nitricum. 
Landannm liqnidnm Sydenhami. Tinctura opii composita. Tinctura 

anodyna composita. 4. - crocata. 5. - (1 : 3) 1. - Lásd a 
synon. 

Liqnor acelatis lriplnmbici. 4. = Acetas plumbi solutus. Plum
bum acetum basicum solutum. 5. 

Liqnor acidns Halleri (íiii partes par). 1„ 2„ 3., 4„ 5. Elixirium acidum 

t 
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Halleri Ct nélkül). Hg. 1., Hg. 2. Haller savanyú folyadéka. 
Haller-féle sav. Haller ned. [T. 29.] V. ő. : E!ixir vitrioli spx. 1. 

Liqnor hydrargyri mnriatici corrosivi. 4. = Aqua phaegedenica 
decolor. 5. 

Liqnor mercurialis. !., II. Aqua phaegedenica. II. = Aqua phaege
denica decolor. 5. 

Liquor subacelalis plumbi. 4 = Liquor acetatis triplumbici. Liquor 
plumbi subacetici. Hg. l. Lásd a synon. 

Lilhargyrns, lilhargyrnm, lilhargyrinm. Plumbum semivitrificatum 1., 
II. Oxydum plumbi semivitrificatum. 1., 2., 3„ 4. Plumbum oxy
datum. 5. Hg. l., Plumbi oxydum. Hg. 2. Ólomko/1/1á11yat. f.T. 
29.J Ólomoxyd. Ólomglét. 

Lixiva pora - fnsa. 1„ 2. Lásd: Kali causticus. 

M. 
Mercurins dulcis ~ Aquila alba. 1. Aliquoties resublimata vocatur: 

Panacea mercurialis, seu Calomel = Aquila resub!imata, seu 
Murias hydrargyri sublimatus. II. Lásd a synon. 

Mercnrias jodalns fiavns. Sárga ibolos lzigacs. [T. 43.] 
„ „ rnber. Vörös ibolos lzigag. [T. 43.] 
„ Moscali. Oxydul. hydrargyri nigr. 1., 2„ 3„ 4. Lásd: 

Hydrargyri oxydul. 
Dlercnrins phosphoralns. Phosphas hydrargyri. II. 

praecipitalns albus. l. Murias hydrargyro ammoniacalis. II. 
Lásd a synon. 

Dlercnrius praecipilalns fiavns. = Hydrargyr. oxydat. flav. = Tur
peth. minerale. !. 

Dlercnrins praecipilalns solnbilis niger. II. Oxydum hydrargyri 
nigrum. II. Oxydulum hydrargyri ammoniacale. Mercurius Hahne
manni. Oxydum hydrargyrosum cum nitrate ammoniaco-hydrar
gyroso. 4. Oxydulum hydrargyri ammoniacale. !., 2., 3. Lásd : 
Hyclrarg. oxycl. nigrum. 

Dlercnrius praecipilalns rnber. !. Oxydum hydrargyri rubrum. II. 
1., 2„ 3. Oxydum hydrargyricum. 4. Lásd a synon. 

Dlercurins snblimatns corrosivns. l. Murias oxygenatus hydrargyri. II. 
Hydrargyri muriaticum corrosivum. Lásd a synon. 
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Dlininm. Calx plumbi rubra. 1. Oxydum plumbi rubrum. II. 1„ 2„ 

3„ 4. Plumbi hyperoxydatum rubrum. 5. Hg. l., Hg. 2. Vörös 
ólom lzyperoxyd. Mínium. Ólompiros. [T. 29.] 

Dlorphinm. 4. Morphina. Morphium purum. 5. Hg. I. Morphia. 
Hg. 2. Swnyal. Morplzin. Opium alkaloidja. Tiszta szunyasztdék. 
[T. 29.J 

Morphinm acelicum. Acetas, morphii. 4. Ecetsavas szunyasztdék. 
[T. 29.J 5. 

Morphinum hydrochloricnm. 5. Morphinum muriaticum. Murias 
morphii. Chlorhydras morphicus. Morphiae murias. Morphinum 
hydrochloratum. Hg. 1., Hg. 2. Sósavas swnya/. Sósavas morplzin. 
M01p/1in /zydroclzlorat. 

D!nrias anri el sodae. 4. Murias auri natronati Figuieri. Sósavas 
ar-szikag Figuier szerint. - Murias auri natronati Chrestieni. 
Sósavas ar-szikag Clzrestien szerint. [T. 29.J Aurum natronato 
chloratum. Aurum natronato muriaticum. 5. 

Mnrias barylae. Baryta muryatica. Chloretum baryi. Murias baryti
cus cum aqua. Terra ponderosa salita. II. 1., 2„ 3., 4. Baryum 
chloratum. 5. Sósavas súlyag. [T. 29.] 

lllurias hydrargyro ammoniacalis II. - - insolubilis. 1., 2„ 3„ 4. 
Mercurias praecipit. albus. 

Mnrias hydrargyro ammoniacalis solulns. 1„ 2., 3„ 4. Liquor hyd
rargyri muriatici corrosivi cum sale ammoniaco. = Aqua phaege
denica decolor. 5. 

Murias hydrargyri mitis. Mercurius dulcis 1. Lásd a synon. 
„ corrosivns. 1., 2., 3. Mercurius sublimatus cor-

rosivus. Lásd a synon. 
Mnrias oxygenalns hydrargyri. II. Mercur. sublimatus corrosivus. 

Lásd a synon. 
Mnrias slibii. II. 1., 2., 3., 4. Lásd: Butyrum stibii. 

N. 
Naphlolnm ;J. Isonaphtolum. Hg. 2. 
Nalrinm hydrooxydalnm solutnm. Natrium causticum solutum (t 

nélkül). Hg. 1., Hg. 2. Oldott szikenykönéleg. fl'faró szikenylúg. 
Natrium hydrooxydatum. Maró natronlúg. 

10 
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Nairium jodatum. Joduretum natricum. Jodidum natrii. Hg. l.,Hg. 2. 
Jodnatrium. Szikenyiblag. 

Nihilum album. Pompholyx !. Fejér semmi. [T. Poson.] (Species 
florum zinci). 

Nitras argenli fusus. II. !., 2., 3., 4. Lásd : Lapi s infernalis. 
solutus. !., 2., 3., 4. Oll'asztott fojtósavas eziistag. 

Nu~ vomÍ~a (Metella). 4., 5. Hg. 1., Hg. 2. Farkasmaszlag. [T. 
Poson.] Ebvészmag. 

0. 
Oleum colocyuthidis compos. coctum sen Habacuccinum. l. 

„ Crotonis Tiglii. 5. Hg. 1., Hg. 2. Sajtolt tiljolaj. [T. 29.] 
Krotonolaj. 

Olenm byosciami seminum pressnm. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. . . 
„ sabinae folior. (froudium) destillatnm. 1., 2., 3. Szabim 
borókao/aj. [T. 29.] 

Olenm siuapis aeth. (t nélkül). Allylii sulfocyanidum. Allylii rhoda
nidum. Hg. 1., Hg. 2. Jlló mustárolaj. 

Olenm vitrioli volatilis. = Spiritus sulphuris verus. !.. - in se
cundo gradu: oleum vitrioli, cujus dilutio (! : 10) cum aqua 
reddit: 

Olenm seu spiritnm vitrioli vulgarem, qui etiam loco: Spiritus sul-
phuris exhibetur. . 

Olenm vitrioli. II. = Acidum sulphurosum concentratum, cu1us 
dilutio cum aqua (1 : 6) nomine. Acidi sulphurici diluti, vulgo : 
Spiritus seu Acidum vitrioli exhibetur. II. . . . 

Oleum vitrioli. 4. = Acidum sulfuricum depuratum. Oleum v1tnoh 
anglicanum. 5. = Acidum sulfuricum anglicanum, seu co~cen

tratum crudum. Oleum autem vitrioli depuratum 5. = Ac1dum 
sulfuricum concentratum rectificatum. 

Opinm. Succus gummoso resinosus papaveris orient. induratus. !. 
Opium depuratum. !. = Extractum opii aquosum - II. !., 2., 
3., 4. Opium Smyrnaeum. Meconium. 5. Laudanum. Hg. 1., 
Hg. 2. Mákony. . 

Oxydulum hydrargyri ammoniacale. !., 3. = Mercunus niger 
Hahnemannii. Lásd ott. 

Oxydulum hydrargyri nigrum. !., 3. = Mercurius niger Moscati. 

j 
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Oxydnlum hydrargyri rubrum. 1. Oxydum hydrargyricum. Mercu-

rius praecipitatus ruber. 2„ 3„ 4. 
Oxydnlum stibii hydrosulfnralnm auranliacum. 1., 2„ 3., 4. = Sti

bium sulfuratum aurant. 
Oxydulnm slibii hydrosnlfuralum rubrum. 1-4. = Kermes minerale. 

„ „ sulfuratum luscum. 1. Oxydum stibiosum cum sul-
fureto stibii. 2„ 3. Crocus antimonii. 4. 

Oxydnm auri. [T. 29.] Arag. 
Oxydum zinci. !., 2„ 3., 4. Flores zinci. !., II. Horgag. 
Oxymel aeruginis. Unguentum aeruginis. Unguentum Aegyptiacum. 

!., II. !., 2., 3., 4. Rezes ecetméz. [T. 29-43.) 

P. 
Paraldehydnm. Elaldehyd. Hg. 2. 
Pasta causlica Viennensis. 5. 
Paslilli hydrargyri bichlorati corrosivi. Hg. 2. 
Phenacelin. Oxyaethylacetanilid. = Acetphenitidin. Hg. 2. 
Phenolnm salicylicnm. Salolum. Salicylsavas plzenol. Hg. 2. 
Phenol salicylal. Hg. 2. 
Phosphas hydrargyri. Mercurius phosphoratus. II. 
Phosphorns. Phosphorus venalis ex ossibus. !., 2., 3., 4„ 5. Aru

beli villó. 
Physostigminum salicylicum. Eserinum salicylicum. Sa/icylsavas 

p!zysostigmin. Plzysostigmin sa/icylát. Eserin sa/icylát. Hg. 2. 
Physosligminum sullnricnm. (Jobst et Hesse.) Eserinum sulfuricum 

Vé el Leven. Kénsavas plzysostigmin. Hg. 1. 
Pilocarpinm bydrochloricum. Pilocarpinum, seu pilocarpium muria

ticum. Hg. 1. Pilocarpinum hydrochloricum. Sósavas pilocarpin. 
Hg. 2. 

Pilnlae auethiuae, sen purgantes draslicae. l. Kaporlabdacsok. [T. 29.] 
" Augustini. 5. 
„ balsamicae Stahlii. !. Stalzl balzsamos labdacsok. [T. 29.] 
„ cochiae. !. 
„ cynoglossi - de cynoglosso catarrhales. !. Árnő labdacsok. 
[T. 29.J Ebnyelvű fűből való pilulák. [T. Poson.] 

Pilnlae Buli. 1., II. [T. 29.] Rufus labdacsok. 

10* 
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Pilnlae de snccino Cralonis. !. Tengeri feflér gyantából való pilu
lák. [T. Poson.] 

Pilnlae de slyrace. !., II. Storakszlabdacsok. [T. Poson.] 
„ mercnriales. !., II. Higanyoslabdacsok. [T. 29.] 
„ pnrganles draslicae. II. (Praescriptio renovata.) 

Plumbnm acelicum crndnm. Saccharum Saturni crudum. 5. Lásd: 
Acetas plumbi acidulus siccus. 

Plnmbnm acelicnm depnralnm. Saccharum Saturni depura!um. Ace
tas piumbi acidulus depuratus. 5. Hg. 1., Hg. 2. Olomcukor. 
Tisztított ecetsavas ólom. 

Plnmbnm acelicnm basicnm solnlnm. 5. Acedum lythargyri. Acetum 
plumbi. Acetum Saturni. Acetum plumbicum. 5. Liquor plumbi 
acetici basici. Liquor subacetatis plumbi. Liquor acetatis tri
plumbici. 4. Extractum plumbicum. Liquor plumbi subacetici. 
Hg. 1. Acetas plumbi basicus. Hg. 2. Oldott aljas ecetsavas 
ólom. Ólomecet. Ólomvonat. Oldott bázisos ecetsavas ólom. Bázi
sos ólomacetát oldat. 

Plnmbum acelicnm solulnm. Saccharum saturni solutum. J\cetas 
plumbi acidulus solutus. 5. Hg. 1. Oldott ecetsavas ólom. Olom
cukor oldat. Lásd: Acetum litharg. 

Plnmbnm carbonicnm. Cernssa. Cerussa veneta. 5. Hg. 1. Plumbi 
carbonas Hg. 2. Szénsavas ólom. Ólomfelzér. Bázisos szénsavas 
ólom. Ólomlzydroxyd carbonát. Lásd : Cerussa. 

Plumbum hyperoxydalum rnbrum. Minium. 5. Hg. 1„ Hg. 2. Veres 
ólomfeléleg. Vörös ólom/zyperoxyd. Lásd : Minium. 

Plnmbum oxydalum. 5. Plumbi oxydum. Lithargyrum. Hg. 1., Hg. 2. 
Ólomoxyd. Ólomglét. Lásd: Lithargyrum. 

Plnmbnm lannicum. Cataplasma ad decubitum. Unguentum ad 
decubitum. 5. Lásd: Tannas plumbi. 

Plnmbnm ns!nm. l. 
Podophyllin. Hg. 2. 
Pulvis aeruginis. Rézvirágpor. [T. 29-43.] 

„ agarici albi. Felzér fenyögomba por. [T. 29.] 
aloes. [T. 29-43.] 
alterans Plumeri. Pulvis Piumeri. 5. 

„ anodynns (opialus). !., II. Fájdalmat enylzitö sokszerű por. 
[T. Poson.] 

Pulvis anlispasmodicns commnnis (rnber) seu Hellensis. !., II. - -
„ S!ahlii. !. Veres görcse/lenes por. [T. 29.] 

j 
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Polvis anllmonialis, vnlgo Jamespowder. II. 

„ arsenici albi. 1., 2., 3. Lángolt féijecspor. Fejér egérköpor. 
[T. 29.] 

Pnlvis belladonnae loliornm - - radicis. Lásd: !olia, radix. Langolt 
maszlagos nadragalyapor. [T. 29.] 

Pnlvis canlharidum. Körösbogárpor. [T. 29.] Lásd : Cantharides. 
„ cephalicns rnber. Specificum cephalicum. l. 
„ cinnabaris fact. Lásd: Cinnabaris. 
„ colocynlhidis frnclunm. [T. 29.] Lásd: Colocynthis. 

" „ gnmmosns, vulgo Alhandal. II. 
conii seu cicnlae crassns. [T. 43.] Lásd: Herba 
Cosmi. Pulvis arsenicalis Hellmundi. 5. 
cupri sulfurici Lásd: Cuprum. 

„ digilalis purpnreae. [T. 29-43.] Langolt veres gyiísziílevélpor. 
„ Doweri. 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Dower pora. Lásd : - ipeca-
cuanhae cum opio. 

Pnlvis enphorbii gummi resinae. Fiítejmézgagyantapor. [T. 29.] 
Lásd : gres. euphorbii. 

Pnlvis graliolae radicis. Langolt csikorkagyökérpor. [T. 29-43.] 
Lásd: Radix -

Polvis gullae gnmmi. Outtmézgapor. [T. 43.] 
„ hellebori albi radicis. Zászpagyöké1por. [T. 43.J 

„ nigri radicis. Hunyorgyökéipor. [T. 29-43.] 
hyperoxydali rnbri, oxydali. L. a synon. 

„ hyosciami herbae crassns. [T. 29.] Derce beléndekfiípor. 
ipecacuanhae radicis. Hántató gyöké1por. [T. 29-43.] 

„ .. cnm opio. !„ 2. P. Doveri. 3., 4. klákonyal 
vegyített /1ántató gyökérpor. [T. 29.] 

Pulvis jalapae radicis alc. Langolt jalapagyökérpor. [T. 29.] 
„ lilhargyri. Ólom ko/1á~yatpor. [T„ 29-43.] 
„ minii. Veres ólmocs. Olompiros. Olmacs. [T. 29-43.] 
„ nihili albi. l. Horganyfelzér. [T. 29.] 
„ nncis vomicae. - lv\etellae. Farkasmaszlag. [T. Poson.] 
Ebvészmagpor. [T. 29-43.i 

Pnlvis opii = Opium. Mákonypor. [T. 29-43.] 
„ Plumeri. Lásd: Pulvis alterans P. 5. 

plumbi carbonici. Langolt szénsavas ólmacspor. [T. 29.] 
„ rhois loxicodendri. Mérges szümürcepor. 5. [T. 43.] 
„ sabadillae seminis alcoholisati. Langolt szabadi/mag. [T. 29.] 
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Pulvis sabinae frondinm, snmmitatnm. 5. 
„ scammonii. Aleppensis gummiresinac, - - Smirnensis 
gummiresinae. [T.29.] Szmirnai, Aieppoi kammonjapor. [T. 29-43.] 
Lásd: Resina: 

Pulvis scillae bulbi. [T. ~9-43.] Csillagyökéipor. 
„ secalis cornnti. Anyarozspor. [T. 43.] 
„ speciernm hierae picrae. l. 
„ trochiscornm alhandal. !. 

Pyrogallolum. Aciclum pyrogallicum. Pyrogallol. Pyrogallolsav. Hg. 
1., Hg. 2. 

R. 
Radix (!ubera) aconiti (napelli). Hg. l ., Hg. 2. Katika sisakvirág. 

Lásd : Herba -
Radix belladonnae. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1., Hg. e. ~~ Solani furi

osi, atropae. Maszlagos nadragulyagyökér. [T. 43.] 
Radix cncumeris asinini seu radix elateriae recens. !. ~ Momor

dica elaterium. Láscl: Fructus. 
Radix gratiolae. !., II. 1., 2„ 3., 4., 5. Csikorkagyiikér. [T. 29.] 

hellebori albi ~ Raclix veratri. 
„ nigri. l., II. 1., 2., 3., -!., 5. Hu11y01:gyökér. 

„ ipecacuanhae, - violae ipecacoanhae, hypoacanhae. I. Psy
chotr. emeticae. II. 1., 2., 5. Cephaeliclis Lásd: Cortex radi
cis - Hg. 1„ Hg. 2. Hánytató gyökér. 

Radix jalapae, convnlvuli jalapae. !., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1„ 
Hg. 2. Lásd: Tubera 

Radix mandragorae. Altató nadragulyagyükér. [T. 29.] 
mechoacannae, convulvuli mechocannae, sen jalapae albae. !. 

„ solani furiosi. !„ II. = - belladonnae radicis. 
squillae, scillae marilimae. l. Lásd: Bulbus -

„ veratri albi, prius hellebori albi, rhizoma l!ellebori albi, !. 
4„ 5. Hg. 1. Felzér zászpagyökér. [T. 29.] Fclzér zászpa. Hg. !. 

Radix veratri viridis. Hg. 1. Zöld zászpa. 
Regulus anlimonii lllarlialis - simplex. l. 
Resina jalapae, seu Extr. jalapae gummosum snirituosum. !. Resina 

jalapae radicis extracta. II. Magisterium jalapae. 1., 2., 3., 4., 5. 
Hg. l ., Hg. 2. jalapagyanta. 
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Resina scammonii. !., II. Omnrniresina - 3., 4. Scarnrnonium 

Srnyrnense fuscurn rejiciendurn, officinale autern est Halepense. 5. 
Hg. !. Alepói scammonium gyanta. Lásd : Scarnrnoniurn. 

Resorcinnm. Resorcin. Metadioxybenzol. Hg. 2. 

s. 
Saccharnm Saturni. !., II. Acctas plurnbicus cum aqua. 
Salipyrinum. Antipyrin salicylicurn. Antipyrin salicylat. Hg. 2. 
Salolum. Phenolum salicylicurn. Phenylsalicylat. Hg. 2. 
Santoninnm. 5. Hg. !., Hg. 2. Cinadék. Sa11to11in. 
Sapo anlimonialis. II. 

„ jalapinus, sapo anlimonialis cum resina jalapae et cum reli
quis resinis. II. 

Scilla maritima. Hg. !., Hg. 2. Bulbus, radix - -
„ siccata. Hg. 1., Hg. 2. Szárított tengeri lzagyma. 

Secale cornutum. Oermina rnonstrosa cerealis (secalis). 4. Fructus 
secalis ab fungillo dcfonnati. 5. Claviceps purpurea -Tul. Hg. 1., 

Hg. 2. 
Semen colchici autnmnalis. 5. Hg. 1., Hg. 2. I<ikiricsmagvak. Láscí : 

Radix -
Semen crotonis Tiglii. Grana Tiglii. 5. 

„ hyosciami. l., II. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. 1. Csalmatok, !Jeién-
dckrnagvak. 

Semen sabadillae. !., II. 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Szabadi/la magvak. 
Lásd : Capsulae -

Semen s!rammonii. -!., 5. Hg. 1. Maszlagos redőszirom magvak. 
„ siaphidis agriae delphinii st. l. 
„ slrophanli hispidi. Hg. 2. 

Solulio arsenicalis Fowleri. 5. Hg. 1., Hg. 2. Foll'lcr mircnye. Fow
lcr arzenes oldata. 

Spathum ponderosum. Terra ponderosa salita. II. -~ Baryum sul
furicum. Sulfas barytae nativus. 1., 2., 3., 4. 

Spiritus nitri acidus. !., II. Lásd: Acicturn. 
„ „ !umans. 1., II. Lásd a synon. 1., 2., 3., 4. Acidum 

nitrico-nitrosum conc. Acidum nitrosum. Acidum nitri fumans. 
Fiistüigő .tó}tásav. [T. 29. J 
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Spiri!ns salis acidns. !., II. Acid. muriaticum conc., seu fumans. 
Postea: Acidum muriaticum dilutum. 

Spiri!ns snlphnris. I. = Oleum vitrioli. II. Alioquin iam in editione 
II. significat acidum suli. dilutum, nomine acidi vitrioli. 

Slibinm chloratnm. Butyrum antimonii. Marias stibii solnlns. 
Causticum antimoniale. Chloratum stibii, seu antimonii. Stibium 
sesquichloratum. Murias stibii. Antimonium chloratum. Hg. 1., 5. 
Stibium muriaticum. Chloridum stibii. Chioretum stibii. 4. 1., 
2., 3. Murias oxygenatus stibii. II. Butyr. antimonii cum mer
curio corrosivo parat. 1. 

Stibinm oxydatnm. Oxydum stibii. Antimonium oxydat. 5. Lásd: 
Antimonium diaphoreticum ablutum - non ablutum. Lemosott 
- !lem mosott izzasztó dárdag. [T. 29.] 

Slibinm snlfnratnm anranliacnm. 5. Sulfur auratum antimonii. 
Oxydum stibii hydrosulfuratum aurantiacum. Subbisulfuratum 
stibii cum aqua. 4., 3., 2., 1. II. Sulphur antimonii auratus ter
tiae praecipitationis. 1. Oxydum stibii hydrosulf. aurant. Anti
monium sulfuratum. Hg. 1. Sulfur stibiatum aurantiacum. Anti
monii pentasulfidum. Hg. 2. Nara!lcssziuii kéuautimou. Öfiis 
dárdanykéneg. 

Slibium sulluralnm rnbrnm. Kermes minerale. Oxydulum stibii hydro
sulfuratum rubrum. Pulvis Carthusianorum. 5. Hg. 1., Hg. 2. 
Sulfur stibiatum rubrum. Sulfuretum stibii cum aqua. 4., 3., 2., 1. 
Oxydum stibii sulfuratum rufum. II. Kermes minerale. Sulphur 
antimonii tartarisatum. !. Asvállykermes. Vörös kéuautimou. 

Strychninum. 5. Hg. 1. Szara!. 
„ nilricom. 5. Nitras strychnicus. Hg. 1. Strychnium 

nitricum. Hg. 2. légeuysavas stryclmiu. lége!lysavas szara/. 
Salétromsavas sf/ychnill. 

Snccus aloes. !., II. Lásd : Aloe. 
„ enphorbii induratus. Euphorbium. l. 5. Hg. 1., Hg. 2. L Gresina. 

Soccus gommi gutlae. 1. Lásd: gummigutta. 
Sulfas barytae nativ. II. 1., 2., 3., 4. Lásd: Baryum -

„ cupri. II. 1., 2., 3., 4., 5. Vitriolum coeruleum - Veneris 
cupri - de Cypro. !. Kék gálickő. [T. Poson.] Kénsavas 

rézag. [T. 29.] 
Sullas cupri ammoniacalis. II. Cuprum ammoniacum. 1., 2. Cuprum 

sulfuricmn ammoniacale. 3. Cuprum sulfurico ammoniatum. 4. 
Cuprum sulf. ammoniatum. 5. I<é!lsavas réz/111gyag. 

153 

Snllas zinci. Vitriolum album - zinci. !., II. Sulfas zinci purus. 
Vitriolum zinci artefactum. 1., 2., 3. Sulfas zincicus cum aqua. 
Zincum sulfuricum purum. Fejér gálickö. [T. Poson.] Tiszta 
kénsavas lzorgag. [T. 29.J 

Snlphonalnm. Aceton diaethysulfon. Hg. 2. 
Sulphur antimonii anratnm. I. Oxydum stibii sulphuratum aurantia

cum. II. Lásd a synon. 
Snlphor anlimonii Iiquidum. Tinctura saponis antimonialis. II. * 

„ „ !artarisa!nm, Kermes minerale, sive Pulvis Carthu-
sianorum. I. Lásd a synon. 

Snlphurelnm hydrargyri nigrnm. Hydrargyri sul!uratum nigrum II. 
Aethiops antimonialis. 1., 2., 3., 4. Hydrargyri stibiato sulfura
tum. 5. Dárdányozott lzigallykérzet. [T. 29.] 

Snlphurelnm hydrargyri snblimatum. II. = Cinnabaris. 
„ kalii el stibii. 4. Kali sulfurat. stibiatum. Hepar antimonii. 

Sommitales canoabis lndicae. Hg. 2. Lásd: Herba. 
„ Sabinae. Hg. 2. Lásd: Frondes -

Syrnpos ace!i colchici, syrup. colchici - oxysaccharum colchici. II. 
diacodii. 1., 2., 3., 4., 5. Hg. !., Hg. 2. - papaveris albi. 

iVIákfejszörp. 
Syrupus diacodii. - e meconio - capitum papaveris albi. I. Modi

ficata praescriptio: de siliquis et capitibus papaveris. II. 
Syrnpus diacodii crocatus. I. - sine croco, seu 

de siliquis, sive diacodium liquidum. I. 
eme!icus cum vitro aotimonii. I. 
ipecacuanhae. Hg. 1., Hg. 2. lpecacuanlza szörp. Hány

tató szörp. 

T. 
Tannas plombi cum aqoa, seu Paratrimma ad ctecubitum recens 

consistentiae linimenti. [T. 43.] Plumbum tannicum. Cataplasma 
ad decubitum. 5. 

Tar!arus emeticus. !. Tartris lixivae stibiatus. II., 1., 2. Tartarus 
stibiatus 3. Tartras kalico stibicus. 4. 1-:alium stibiato tartaricum. 
Tartras lixivae et antimonii. 5. Dárdacsos borkősavas lwmag. 
[T. 29.J Hánytató borkő. Borkősavas antimon kálium. 

* J<Ctcs ! 
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Theinnm. Coffeinum, caffeinum. Hg. !., Hg. 2. Theeal. 
Theobrominnm natriosalicylicnm. Diuretinum. Hg. 2. 
Tinctnra aconi!i !nbernm. Hg. 1., Hg. 2. Sisakvirág festvény. 

„ aloes. 1., II. 1„ 2„ 3., 4., 5. Hg. 2. Aloi! festvény. 
„ anodyna spx. cnm ex!rac!o opii parata. 1. cum Iauctano. II . 
. , . .. compos. Laudanum liquidum Sydenhami. II. Lásd: 

Tinctura opii comp. 
Tinctnra antimonii anisa!a. 1. 

„ tartarisala spx. 1. alcalica. !., II. 

" 
belladonnae herbae. 5. - radicis. Hg. 1„ Hg. 1. lvlasz-

tagos nadragulya fcstvény. , 
Tinclnra cannabis Indicae. Hg. 2. Indiai kender festveny. 

canlbaridnm. II. 1., 2„ 3„ 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. 
" 

Kőris-

bogár festvény. 
Tinctnra colchici seminnm. 4., 5„ Hg. 2. Kikiricsmag festvény. 

frnclunm colocynlbidnm (pnlpae). 1., 2„ 3., 4„ 5. Hg. !., 
Hg. 2. Sártükfestvény. 

Tinclnra digilalis pnrpnr. 1„ 2., 3., 4„ 5. Hg. 1„ Hg. 2. Piros 
uyüsziilevélfestvény. [T. 29.] Gyiiszünkefcstvény. 

Ti;ctnra euphorbii gresinae. 1., 2., 3., 4., 5. [T. 29.] Fütejmézga
gyanta festvény. 

Tinc!nra hellebori nigri rad. 1„ 2., 3„ 4, Hwzyorfestvény. [T. 29.] 
„ ipecacuanhae. 5. Hg. !., Hg. 2. Hánytató gyöké!festvény. 
„ jodii. jodi. 4„ 5. Hg. 1., Hg. 2. Ibolófestvény. [T„ 29.] 

jódfestvény. 
Tinclnra lixivae purae. Tinclnra kalina. 4. 

lobeliae iallalae. 5. Hg. 1., Hg. 2. Porlzonrojt festvény. 
nncis vomicae. 5. Hg. !., Hg. 2. Ebvészmag festvény. 
opii crocata. 5. Laudanurn liquidurn Sydenhami (!. ott) " 

Hg. 1„ Hg. 2. Tinctura opii composita. Sáfrdnyos mákonyfest
vény. összctctt nuíkonyfestvény. Essentia anodyna. !. 

Tinclnra opii simplex. 1„ 2„ 3„ 4„ 5. Tinctura anodyna spx. 
Hg. 1„ Hg. 2. Egyszerű mákonyfestvény. Egyszerű fájdalom
enylzítü festvény. Lásd a synon. 

Tinclnra pulsalillae herbae. 5. 
pyrelhri radicis. 5. 
slramonii. 5. Hg. I. Redöszirom fcstvérl}'; 
slrophanti. Hg. 2. 
veralri viridis. 1-lg. !. Zöld százpafestvény. 

Tubera aconili. Hg. 1„ Hg. 2. Lásd : Radix -
Tnrpe!hnm minerale. !. (Hydrargyrurn praecipit. flavurn.) 

u. 
Ungnenlnm Aegypliacum. !. = Oxymel aeruginis. L. ott. 

mezerei, epispaslicum, rubefaciens. 4., 5. 
Urelhanum. Aethylurethan. Carbaminaethyl. Hg. 2. 

v. 
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Veralrinnm. 5. Hg. !., Hg. 2. Veratrin. Zászpaalkaloid. Zászpaal. 
Vinnm colchici. 5. Hg. !., Hg. 2. J(ikiricsbor. 

slibialo lartaricum (cum vino Tokajensi paralnm). [T. 43.] 
Vinum antimonii. Vinurn emeticum. Vinum Huxhami. 5. Hg. 1., 
Hg. 2. Dárdanyos bor. Hánytató borköves bor. Antimoniumos bor. 
Huxlzam bora. 

Vi!riolnm album, sen zinci. !., II. Sulfas zinci. II. Vitriolum zinci 
artefactum. Sulfas zincicus cum aqua. 4. Hánytató gá/ickö. [T. 
Poson.] Arubeli felzér gá/ic. [T. 29.] Lásd a synon. 

Vilriolnm coernlenm. Vilriolnm cupri. Vitriolurn veneris. Vitriolum 
de Cypro. !., II. Vitriolurn cupri Suifas cupri. 1., 2„ 4. Kék 
gdlickö. [T. Poson.] 

Vilrum anlimonii. !. Piskolcüveg. [T. Poson.] 

z. 
Zincnm aceticnm. Acetas zinci, seu zmc1cus. Hg. !., Hg. 2. Ecet

savas zink. Ecetsavas horgany. 
Zincnm chlora!um. 5. Zincum hydrochloricum. Zincurn rnuriaticurn. 

Murias zinci. 5. Chloreturn zinci. Hg. !., Hg. 2. Horganylzal
vany. C/zlorzink. Zinkc/zlorid. 

Zincnm cyanalum sine lerro. Zincum hydrocyanicum. 5. 
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Zincnm ferro cyanatnm. Zincum !erroso-hydrocyanicum. 5. * Lásd a 
nem keresztes szerek közt is ! 

Zincnm oxydatnm. 5. Flores zinci. Oxydum zinci. Nihilum album. 
Pompholyx. Hg. !., Hg. 2. Zinkoxyd. Horganyé/eg. Lásd a synon. 

Zincnm snlfnricum. Sul!as zinci purus. Vitriolum album. Vitriolum 
zinci. Vitriolum zinci depurat. 5. Hg. !., Hg. 2. Kénsavas hor
gany. Fehér vitriol. Kénsavas zink. Zinksulfát. 

Zincnm valerianicum. 5. Zinci valerianas. Valeriansavas zink. Gyö
könkesavas horgany. Zinkvalerianát. 

* Kétes; 

IV. 

FÜGGELÉK. 



Tanulmányom bevezető részében szándékosan kerültem a fel
dolgozott gyógyszerkönyvek anyagának számszerinti részletezését, 
az egyes könyvek terjedelmének pontos kimutatását, vagy tájéko
zást arról, mikép változtak az egyes gyógyszeralakok, mert azt 
tartottam, hogy a statisztikaszerii számbeli adatok az anyag pontos 
ismerete nélkUI csak tévedésbe ejtenek. 

Most az elenchus befejezéseUI, mikor az adatok mindenike 
már ellenőrizhető, rövid összefoglalással óhajtok szolgálni az egész 
anyagról, másrészt néhány igazán beszédes számadatot csopor
tosítani általános jellemzésül. Tudjuk, hogy a régibb gyógyszer
könyvek igen terjedelmesek voltak, mert koruknak csaknem egész 
materia medicajára támaszkodtak, szereiknek száma tehát ezrekre 
ment. Igaz, hogy a szerek egy része már akkor is obsolet volt, 
de hivatalosan és hivatalosnak tovább szerepelt, mert nimbust adott 
nekik a rég letiint kor tekintélye. A reformok hevesebb hullámai, 
korszakalkotó felfedezések a chemia terén, a botanika haladása, 
csak annyit ért el, hogy mivel az ujdonságok elöl végkép elzár
kozni nem lehetett, néhányat felvettek az érintetlenül hagyott ócska
ságok mellé, mint egyenrangú tényezőt. lgy szerepelt aztán pl. a 
china, ipecacuanha stb. az exuviae seu spolia serpentum, és a 
morsuli magnanimitatis mellett, mert az egyszer befogadott szer 
kiküszöbölése csaknem sacrilegiumnak látszott. Ezért érthető, hogy 
a gyógyszerkönyvek reformja: nevezetesen új szerek felvétele és az 
értékteleneknek bizonyult anyagok mellőzése mindenkor nehézsé
gekbe iltközött. Számot kellett vetni az orvosok elfogultsága mellett 
a közönség megrögzött szokásaival, melyeknél fogva a méltatlan 
szereket fenn kellett tartani - - multa minus congrua retinenda, 
quibus vulgus iam a tot annorum usu nimium est assuetum, ne 
id horum suppressione, sibi detrimentum accedisse putaret. (Praef. !.) 

Ha visszafelé nem is megyünk tovább a bécsi dispensato
riumoknál, melyek állítólag már tudományos kritikával késziiltek, 



160 

1 még ezekben is ezrekre megy a szerek száma. A pozsonyi ársza-

/

' básban már csak 2263 tétel szerepel, közte 176-féle párolt viz, 
58 szörp, ugyanannyi kenőcs, 60 tapasz, 45 pilula stb. 

Az 1774. évi Phann. Austr. Provincialisban a tételek száma 
összesen 1043, illetve az 1780. kiadás 33 tételnyi többletével 1076, 
melyek igy oszlanak meg : 

Animalia, atque huc spectantia 53. Mineralia, iisque affinia 49. 
Plantae earumque partes 436. Medicamenta praeparata 505. Ha ez 
utóbbi csoport egy részét vizsgáljuk és összevetjük a következő 
kiadásokkal, ilyen adatokhoz jutunk: 

1774. kiad. 
Aque dest. ___ 49 
Electuaria ___ ___ ___ 14 
Essentiae _______________ 22 

Olea dest. expr. et cocta 59 
Pilulae___ ___ ___ ___ ___ ___ 11 

1783. kiad. 

33 
10 

33 
4 

1812. kiad. 

29 
1 

30 
stb. 

A II. gyógyszerkönyv összes szereinek száma hirtelen 696-ra 
csökken és a többi kiadásokban a fokozatos reductió még egyre 
tart, noha ezt, mint már említettük, nem annyira az egyszeríisítés 
elve, mint inkább a külső körlilmények tették szükségessé. lgy válik 
érthetővé, hogy pl. az 1812. évi kiadás már csak 337 egyszeríi és 
303 összetett szert, összesen 640 tételt vesz fel hivatalosan elismert 
orvosságnak; míg az 1814. évi kiadásban 236 egyszerű és 317 
összetett szert, összesen 553 tételt találunk. 

Az 1820. évi kiadás az egyszerü szerek számát 246-ra csök
kenti, a composita ellenben 317-re emelkedik, ami az előbbi 
kiadással szemben összesen 10 tételnyi többletet ád ki. Az 1834. 
évi kiadás, beleszámítva a függeléket is 249 egyszerű és 337 össze
tett tételt, összesen 586 szert mutat ki, úgy, hogy vele szemben 
az 1855. évi pharmakopoea 867 tételével egészen új irány hirnö
kéül mutatkozott. A közbejött!. magyar gyógyszerkönyv 510, illetve 
a függelékkel együtt 545 tételre emelkedett sorozata azonban újból 

. csökkenést mutat, s noha a Ph. Hg. 2. kiadása 516 tétele a füg
gelékkel 543-ig emelkedett, még igy sem éri el az egykori nagy 
számot szóval a ratio contrahendi diadalmaskodott mindenütt. 

Ha az egyes szereknek állandó érvényben maradását, azt 
mondhatni jogfolytonosságát vizsgáljuk, nagy része csonkának biza-
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nyul, azaz átmenetileg kiesett volt a hivatalos szerek sorából és 
csak utólag nyerte vissza régi pozicióját, ebben azonban rendszer, 
vagy következetesség nincsen. Egyik-másikát a változó divat nyomta 
el, legtöbbjét azonban a continentális zárlat zárta ki, s ezalatt 
elfeledték. 

Hasonló következetlenség nyilatkozik a t jel alkalmazásában 
még azután is, mikor ennek már a mai fontos jelentősége van. 
Az 1829. és 1843. évi árszabások, nemkülönben az V. kiadású 
osztrák gyógyszerkönyv számos olyan szert kereszteztek meg, mely 
azóta a magyar gyógyszerkönyv rendelkezései szerint szabad. Az 
ilye11 ma mdr nem én>ényes t-el birt szerek az elenchusban kisebb, 
jegyzet 11élkiili csillaggal * van11ak jelölve. 

Különben, hogy a t alkalmazása még a jelen állapotok sze
rint sem logikus, sőt sok esetben ellene mond a gyógyszerkönyv 
intentiónak, bizonyításra nem szorul. A rendeletek betűi szerint 
tilalmazott szerek sorába került számos tétel, melynek a rendelet 
szelleme szerint szabadnak kellene lennie - és vice-versa. 

Bár nem lehet feladatom a gyógyszerkönyvek ilyen apróbb 
lapsusait mind összeszedni, néhány szembetünő esetre mégis fel
hívom az érdeklődők figyelmét. A kali sulfuratum purum pro usu 
interno szabad szer (Ph. Austr. 5.), ellenben ugyanez - pro balneo 
tilos - (Ph. Hg. 2.). Az összes hivatalos zink-készítmény tilal
mazva van, kivévén a Zn. ferro-cyanatumot. (Ph. Austr. 5.) Néhány 
tárgybeli ellenmondás is kerül : a radix pyrethri szabad szer; ellen
ben a belőle készült festvény tilos. (Ph. Austr. 5.) Hasonlóan sza
bad az extract Nicotianae (!), míg a folia Nicotianae a Ph. Austr. V. 
szerint keresztezve van. Az antimon szappan veszedelmes méreg
ként szerepel, tehát keresztezve van, ellenben a szeszes oldatát 
ártalom nélkül lehet expediálni, stb. 

Ellenmondást találunk a hivatalos nomenclaturában ís, midőn 
pl. indokolás nélkül összevon két különnevű, de hasonló összetételü 
készítményt s neveiket azontúl synonymakép szerepelheti. Követke
zetlen az orthographia, ingadozó a készítmény definitiója és a ho
monymák alkalmazása, mely utóbbi az arra készített, hogy a ma 
azonosnak tekintett praeparatumokat az eredeti praescriptiók nyomán 
külön válaszszam és külön tételekként szerepeltessen. Igaz, hogy 
az átmenet sok esetben lassú, fokozatos, tehát a névváltoztatás 
némileg indokolható, de szem előtt tartva az összes adatokat, még
sem jogosult. Erre való észrevételeim a kifogásolt tételeknél olvashatók. 

11 
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Végül igazolásra szorul a hiányos és kétségtelenül gyenge 
magyar szójegyzék. Nyelvbeli fogyatkozásait mentse Bugát és Sdzuster 
a tulajdonképeni szerzők neve. Túlzásig vitt ujító buzgalmuk, mely 
a régi, jól bevált szavakat is irtotta, hogy helyet adjon az uj alko
tásoknak, épen az orvos-gyógyszerészi míínyelvre hatott legtartósab
ban s hatásuk egyik organuma épen az itt inkriminált magyar 
árszabások voltak. 

Az ilyen hivatalos kiadványok révén terjesztett pseudo magyar 
nevek ugyan nem soká éltek, De egyik-másik átmeneti készítményre 
mégis ráragadt a rossz hivatalos név, bár a szer nevével együtt 
kiesett a forgalomból. Más esetben a gyakorlatban reaktiválódott ugyan 
a régibb jó elnevezés és pl. ma már helyesebb képzésű szó is került, 
de mert ezt a tekintetbe vehető hivatalos kiadások már nem vették 
fel nem vettem fel az elenchusba sem. Az olyan kivétel számba menő 
es~tekben pedig, hol a hivatalos magyar elnevezés elmaradt, bár 
más forrásokból elegendő magyar név kínálkozott, a nomenclatura 
hivatalos jellege érdekében a nevet inkább lefordítatlan hagytam. 
A forrásra való utalás nélkül maradt többi név az !. II. kiad. 
magyar gyógyszerkönyvből, illetve a függelékből van véve. 

Az idézett árszabásokat azonban sok esetben a materia medica 
forrásául is használtam a fentebb hangoztatott állítás igazolására, 
hogy a magyar árszabások függetlenek voltak az osztrák gyógy
szerkönyvektől, amennyiben külső pharmakopoeákból átvett ké
szítményeket honosítottak meg nálunk, melyek a megfelelő osztrák 
gyógyszerkönyvekbe csak utólag kerültek, vagy még utólag sem 

szerepeltek. 
A feldolgozást illetőleg meg kell jegyeznem, hogy főleg a 

változó eredeti és nem határozottan determinált droguák megkülöm
böztetése végett a trivialis név mellett lehetőleg botanikai névre is 
utalok ( )-jel kíséretében, mig a megfelelő magyar nevet szembe
tünő kiemelés okáért [ ]-jelben idézem. Apróbb ellenmondások, sőt 
határozott botanikai, illetve pharmakognosiai tévedések itt sem ritkák, 
aminek classicus példáját adja pl. az 1814. évi gyógyszerkönyv, 
mikor a Jycopodiumot pinus sylvestris pollenjének irja. Igaz, hogy 
a Iapsus csak ebben az egy kiadásban fordul elő, de ezt a hibát 
Jacquin neve mint társszerkesztőé csak súlyosbítja s árnyat vet az 
egész szerkesztő-bizottságra. 

Az egyes kiadások fordításairól a bevezető részben emlékez
tem meg, itt még csak azt emelem ki, hogy a latin kiadások és az 
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utólagos német fordítások egyenrangú, hivatalos szövegeknek tekint
hetők. Különben a latin szövegbe felvett német, illetve olasz nevek 
mindenkor csak a gyógyszerkönyv első részére, a pharmaca simpliciára 
szorítkoztak, az összetett szerekre ez a kedvezmény nem terjed ki, 
bár viszont az árszabások kevés kivétellel párhuzamos Jatin-német
szöveggel jelentek meg. 

A tudomány népszerűsítése, nemzeti nyelveknek teendő kedvez-, 
mények terén, tehát nem voltak szilárd elvek, sőt a kizárólagos 
latin nyelvhez való visszalépés épp akkor érvényesült a Jegmere
vebben, mikor a természettudományok míívelésében a latin nyelv 
már tért vesztett. Hogy ez nem lehetett pusztán ideális rajongás a 
latin nyelv iránt, bizonyítja az akkori gyógyszerkönyvek stylusának 
mélységes sülyedése, mely azóta is egyre tart. Kizárólag politikai 
cél sem vezethette a szerkesztőket a latinnyelv felujításában, a 
nemzeti nyelvek feltétlen rovására. 

Talán inkább a „sacra medicina'"-nak a régi szép mysticismus 
fogytával tlinő tekintélye kívánta ezt az istápolást, mert akkor ismét 
felujult az orvosok régi panasza: cur vetulas e culina edocere, cur 
omnia vernacula lingua typis mandare? 

Hippokrates hivei nyomban válaszoltak is mesterük szavaival: 
Sacra lzominibus sacris conununicanda: profanis vero ne/as, prius
quam scientiae mysteriis suni initiali. Ezek alapján kimondották 
az egyszer már elejtett elvet: Reipub/icae medicae lingua Romana 
eslo -- vulgus autern arcetur a scientiarum mysleriis ... s keresztül
vitték a kizárólag latinnyelvü gyógyszerkönyveket. 

Azóta sok minden változott, de a medicina pseudo latin 
nyelve örök jogon megmaradt. Vajjon kárára, vagy hasznára a 

, közérdeknek, döntsék el mások. A kérdés érdemleges taglalásába 
nem bocsátkozom, csak úgy érintem, mint gyógyszerkönyveink törté
netének egyik fontos részletét. 

Hogy e sokféle és részleteiben messze ágazó anyagát a sok 
gyógyszerkönyvnek mennyire sikerült összefoglalnom, munkám ered
ményei fogják megmutatni. A heterogen és egymással össze nem 
egyeztethető adatok kétségkivül kirínak a feldolgozásban is úgy, 
hogy értékére nézve bízvást idézhetem Martialis szavait (J. 17.): 

Sunt bona, suni mediocria quaedam, suni ma/a plura, 
Quae legis - - -

11* 
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BUDAPEST s E 1 TZ BUDA PEST 
ZRINYI-UTCA 3, ZRINYI-UTCA 3. 

z s 
Acidum carbolicum, Aether, 

Balsam copaivae, peruvian, Chlo
roform, Glycerin, Oleum ricini, 

Oleum sesami, Vaselin, 
Gyógyárúk, Vegyi készítmények és Nyers 

droguák nagybani elárúsítása. 

Acid. salicylic„ Acid. acetylo-salicylic., Anti
pyrin, Chinin, Cocain, Codein, Coffein, Men

thol, Morphium 
s egyéb fontos vegyi termékek mindenkor a legjutányosabb napi 

áron számíttatnak. 

Saját készitményű Gelatine-Cap
sulák, gyógycukorkák, labdacsok, 

pastillák, tabletták. 
Aetherlku; olajok, E5'entlák, HEINE & Co LEIPZIG 

. illatos anyagok ., 

világhirü gyár eredeti csomagolásában s a legversenyk8pesebb árakon. 

11 Francia és angol eredeti illatszerek 11 
'"'" lll/ll!lf'" elsőrangú cégek ujdonságai. .._ '"" 

Nagyobb vételeknél rendkivüli elő nyárak! 

1 
TARTALOMJEGYZÉK. 

Elöszó __ _ 

Bevezetés 

1. A n1agyar királyság területén érvényben volt gyógyszerkönyvek kézi 

eladá!=iban kiszolgáltatható gyógyszerei._. ___ ___ ___ _ __ 

II. Sebészi kötözöszcrek .„ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 

Ill. A magyar királyság területén érvényben volt gyógyszerkönyvek kereszt

tel (t) és két kereszttel (tt) jelzett, tehát kézi eladásban ki nein 

szolgáltatható gyógyszerei 

Oldal 

5 

11 

47 

130 

131 

IV. Függelék . 
„. „. „. „. 158 



Darmstadti chemiai gyára következő készítményeit ajánlja: 

mkoloido és Olykosldúkot. 
Cofieint, Theobromint és azok vegyületeit. 

- Theobrornin-Natrium salicylicum. 
llether pro narcosi, bron1atus, chloratus1 

Bromoform, Chloralhydrat, Cocain, 
N\orphium. 

Antiiebrint. 
Hromarnmonium, 6romln11ium, Bromnnt~ 

rium, Dromlithiumot. 
Ouojocolt, Creosotot. 
Holium és Nutriumhydro•yclot. 
Natrium kohodylicumot, valan1int n1ás ka

kodylsavas vegyületeket. 
Dlsmuth-készítmenyeket, Bismuthum sub

nitricutn, - subsalicylicum, subgalli
cum. 

Jodot és higunyt, valamint azot sóit. 
Jodoform cryst. és pulv leviss. 

Oromipint, antielepticum, ideges bántal
maknál nagy sikerrel használtatik. 

Oionin-t vizben oldható morphium derivat. 
Helyettesíti a codeint a légzöszervek 
megbetegedésénél. 

Oelotlno steril. pro iniectione Mercl1, friss 
csiramentes anyagból készitve, az asep
tikus követehnények különös tekintetbe 
vételével. 

Olykosal-t, új antirheumaticun1, n1elegen 
ajánlva a salicyl-praeparatu1nok helyet
tesítőjeként, azoknak kellemetlen ntel
Iékhatása nélki.il. 

llümoga11ol-t, kitünő Jüilönlegesség sáp
kor és vérszegénység ellen. 

Jodipin-t, antilueticum, különös sikerrel 
használtatik skrophulose s asthma ellen. 
A jodkaliu1nnak kitünö helyettesítője. 

Methylatropinum bromatum-ot, coca'innal 
vagy tropacocaTnnal kitünö szer a sze1n
bajok vizsgálatánál. 

Díphtherio-gyógyserum-ot, hivatalból meg
vizsgálva. 

Jequiritol- és Jcquiritolserum 1· Dr. Römer 
Pneumococcus-serum , szerint. 

l.Jithium carbonic. és rnás lithiumsókat. 
Solicylsovut és sóit. 
Tannint és Oallussovat. 
Extrnctum iilicis rec., valamint minden más 

ENtrnctumot a killönf. pharn1acopoeák
nnk ntegfelelően készítve. 

Orgonotheropeutikus l1észítményck. 
A denntuniláshoz szükséges Phenolph

taleint. 
~otogroiikus készítniénycket tablettákban, 

saj<it készítn1ényű. 
lnclicntorolmt és icstonyogokot mikros

.kopikus cClokra. 
liemszerel~et analitikai célokra és minden

nentü térfogatos titre-oldatokat. 
A Röntgensugarakhoz használatban levő 

sóknt és crnyöhct. 
Bányászatban használt sóln1t és savabut, 

Paranephrin-t, új netn izgató, aránylag 
nen1 ntérges vesebajel!enes készítmény, 
cocalnnal vagy tropacocarnnal vegyest 
kitünő érzéstelenítő szer. 

Stypticin·t, mint kitünö hoen1ostaticun1ot 
Tannoforn1-ot, belsőleg véve kitünő szer

nek bizonyult has.inenés és bélhurut 
ellen. Kü!söleg n1int hintőpor kenőcs
ben vagy szappanban fölülmulhatlanul 
jó hatásü túlságos izzadás ellen; fontos 
szer az állatgyógyászatban is. 

Tropucoca'in-t, kitünö érzéstelenítő szer, 
ntent a többi anilstheticu1nok kellemet
len 1nellékhatásától. 

Veronul-t új kitiinö altatószer. 
Perhydrol-t, hydrogensuperoxyd Mercll, 

\'egytiszta, tartahnaz 30°,:o H:? 0::1 sebé
szeti, urologikus s nlás irányban ldtünö 
hatású. 

Yohimbin-Merch. 
Typhusding nostikum-~icller, 

~ép!enc-serum. 
Streptococcus-serum dr. A\enczer szerint. 
Thyreoid-serum dr. A\öbius szerint. 

"' HF\MMER & \JORShll( ... 
Villamos : : gyógyszerészeti szükségleti oikkek gyáránnk fóképviselete : 

PERCS ERNŐ okl. gyógyszerész 
----- BUDAPESTEN, VIII„ BEZERÉDY-UTCA 6. -----

Gyorssajtoló 
- rendszer. :: : üzem. 

Gyógyszerészi dobozok, jelzékek és papíráruk. 
Bádogszelencék, kenőcstégelyek fém- és celluloid-fedéllel. 

LITOGRAFIA, KÖNYV-, KÖ- ÉS FÉMNYOMDA. 

Üveg- és porczell<in-íestészet, égetés, csiszolás, állvány-edények és fiókjelzékek 
feliratainak szabadalrnazott eljárás szerinti elkészítése. 

GYÓGYSZERTÁRAK ÉS LABORATORIUMOK TEUES BERENDEZÉSE. 

l\lagyar Urjegyzékek rendelkezésre állanak. 

Csnk akkor valódi, ha a fcltalálü " j-·". ? 
• • J 'f-lH.<(~·. .t<j'.· -!1.4 

ezen aláirasava. van ellátva. ~ 

1896 ótD van a beJ. cs llflllölcll orvosi gya
J~orlatba bevezetve és ezernél több orvosi 
jelentés és nyilotlwzatbon mint úrtalmotlnn 
egyszerű llÜlgyógyszcr ojtinltat111. ==== 

~ Nyere·séges kézie!ad.é.si ciltk: ~ 
Elaúási ür, eri.:clcli orosz cson1ago!ásba11 : 

gran1t~1__ 50 100 200 400 900 gran11n 
lwrona :::..60--1-.05 __ , 1.95 3.60 7.- korona. 

A gyógyszerés~ urnknak n1cgfelclö <irengedrnény. Nafta!ant határozottan a feltaláló 
E~g. jliger neval~ir<isával kérjünk, a ki cgyccliil nyujt biztositékot annak tiszta
saga és valódisúgarül. Hasonlü clncvezésü Cs nernré<T forgalomba hozott tenné-

nyck nen1 azonosak a 111ár ~vek óta J.:ipróbált""és ajánlott Naftalannal. 
Irodalom és reJ;:Jám·csomagoló papirral szivesen szolgálunk. 

11 Nnitnlun iőrnlltúru, Dresden-N-, llntonstrusse Nr. 37. 

1 - Vnsturtolmu - 1 

A hil1no~lobinnak és a 
vörös vertestecskéknck 
teten1es fölszaporoc!á
sát létesíti. ----

\ !lhosphorturtalmu \ 

Az Ctvágyat gerjeszti, 
a test súlyát növeszti 
és az idegeket erüsiti. 

Tartalmaz közel 90''.'" viz· 
,\ FERSAN vas· és phos- · f"lb 
phortnrtalmú tli.pláló Cs bcn oldható cs o ontott 

-~-=F~·e"·, .,., .. ,,.11',c,r,,~~, n olcsó (egyszerű) csomagolásban: ~:=:~··:· -1 
Ferst'ln-pn::itillGtk: 

~ grnmm korona 1.- sri darab 11~ 1..;rammos . . . koron::i 1.50 
JO gnumn korona 2.- 5r1 darnh 1.:1 ~rammos • • • korona-.85 



Moldoványi Sándor 
ELSŐ MAGYAR KÖTŐSZER-GYÁRA 

BUDAPESTEN, II., Lánchíd-utca 15. sz. 
====TELEFON 47-55. TELEFON 47-55. ==== 

Az 1885. és 1896. országos kiállitasok allmlma

val haladas és versenyképességért kitüntetve. 

Ajánlja a tisztelt Ügytársainak a magyar gyógyszerkönyv szabványa .sze
rint előállított és feltétlenül tnegbizható kötőszereit a legolcsóbb versenykepes 
árszárnitás n1ellett. Nevezetesen : 

sterilizált és szabályszerűen csomagolt 

Bruns-féle zsirtalan gyapotot és hydrophilrnoullokat, 
akár szabadon csomagolva, akár pedig pólyaszerüen (Ro!hvatta) felhe~gerí~:e: 

Nen1ki.ilönhen a Ph. H. 11. követehnényei szerint cso1n;:igolt es k1alhtott 

jodoform, jodoformogen, jodol, sublimát, 
carbol, dermatol, aristol, xeroform gazekat, 

szóval 111inden a sebészi gyakorlatban használatban Jévö legújabb kötőszereket. 

A sebészetben előforduló 
összes pólyákat 

Továbbii: 
és egyéb betegapolási cikkeket. 

orvosi műszerek, betegápolási készülékek, 
üveg- és gummiárúk, hordágyak, sérv kötők, 
heretartók és gummi harisnyákat, 

111elyekből állandóan nagy készletet tartok. 

MENTŐ-SZEKRÉNYEK 

vasutak, malmok és ipar\'állalatok részére a magyar kir .. kereskedelemügyi n1inister 
76271/1899, a n1agyar kir. belügy111inister 135463.:'.1899, és 7359511903. szá1nú ren
deleteik szerint, Yala1nint 

MENTŐ-TÁSKÁK 
a magyar kir. kereskedelenliigyi n1inister 1543."VI. 1894. szinni rendelete szerint 
teljesen felszerelve, kivánath,?z ké~est a l~gol~só~b árakon. . . . . 

Nen1különben a lv1entoszekrenyek es taskak elhasznalt luanyat a leg
olcsóbb arszárnítás ntetlett pótoltatnak. l ..., Megrendelések megérkezésiik napján pontosan foganatosittatnak. """' 

~na;~~v-~-...--...._.__....,.. ~~„„~..,,.~ -"'4 

1 

Athenstaedt & Recleker- cég készítményei. 
Hemelingenben Bréma mellett. 

Tinctura Ferri / 

Ki!:~~ ~e~~~,~~i~i~il~~tá- 11 

sas vaskészí tn1én)r. 
1
/2. kg. tartalmú eredeti palack 

eladási ára : 

~~ k:orona. 
- - 1 

ALSOL 
Liquor Alsoli 50 ° / 0 

~.\. l,ysolnak, carbolsavnak és 
chlorsa\·as káliu1nnak nem 
n1érges, de hatásos helyet-

tesítője. 
l/:; kg. tartahnú eredeti palackban. 

Kézeladási cso1nagolásban, úgyneve
zett skalapalackban eladási ára: 

1 korona. 

~ \·iszonteladóknak megfelelő árengedmény. ~ 

Megrendelések;intézendök a föraktilrhoz: 

Dr. Rosenberg Sándor, gyógyszertár a „Csillag-hoz" Budapest. 

?~~:~~~D.~~:~~~~~~~~m~~~#~~~ 
~1 d ~il MAGYAR ÁLTALÁNOS KÖTANYAG-GYÁR !!~ 
~ ~ 
>~ll SCHOTTOLA ERNü" :[(t~ # ~ 
!i:.:\'! A OUM/vl!OYÁRTÁS MEOHONOSlTÓJA 'il~ 
~:! VI„ RÉv°:~~~TCA 16. RlJDliP[ST vI., A;g~Á~~~'.úT 2. llili 
:,~1 ~ ::r>, •• .1'!>-'i'.: 
.-~,j Legn1egbizhatóbb és legolcsóbb bevásárlási forrás, a gyógyszertár kere- !I~ 

, ~1 ! lébe tartozó összes il~ 

~1 i sebészeti kötszerekben, gummiárúkban és műszerekben. i1~ 
I~ '.1·~ t ~.~11. Kötszereim csomagolása tetszetős alakú, dobozaim igen erős kartonpapír- !.1 ·. ' 

•
:''i·'•.' 

1 

bál készülnek. Gyáramban a kisebb adagú cson1agok is kizárólag jó minőségű •.'·',(~~ if.1 anyaggal lesznek töltve. ~·~ 

~.::111: Sebészeti na~::e:~:~:: f;:g:~:::: :~sn~:~:e~:~nyekröl kiadott ll;}]~i 
>'.!! ! külön árlapomat ingyen és bérmentve -küldöm meg. ji. ~ 
~ ~ ,<;;,··· „ •••• _.„„ •.•.....•. „ ................... „ ......... - ..... - ••••• _ ..... „„„ .................. „„-...... -.„ ... „„„ ••• „ ........... „„„ .... „„ .... _. ····~· . 

""~~'.#,~·w·w.·w.·<I>·-m·='=·w.;·m·m·<»'-m·-m·-m·«>'.@:·«>·m·-m·-m·'*( ~~~/"'-:A:r.r.:,r~V.r\!i-.,V_r©...V~~~~~~~~0$ 



Stölzle e. fiai 
+•+ 0\lt;;GG)'A.RAK Rf;\;SZ\lf;\;M)'TÁRSASÁGi\. +++ 

,~ audapest, vu., l\irály·uka 50. -77-1 

!Jegnogyobb különleges gyürttís 
mindennemű üvegárúkban 

gyógyszertórok és droguük részére 
főleg: 

gyógytári és különlegességi üvegekben 
cégfelirattal vagy anélkül. 

Szerkamarai üvegekben beköszörült 
üvegdugóval. 

== !:amprecht-féle == 
csepegtető- és illatszer-üvegekben. 

Barna kenőcstégelyekben 
fémfedéllel. 

Szikvizpalackokban stb. stb. 

~ llC' ÁRJEGYZÉK KIVÁNATRA INGYEN ÉS BÉRMENTVE. "'JiJl\l J 


