263

GYÓGYS ZERÉSZE T

1961 július

pH követelm ények átvizsgá lására miképpe n
lehet felhaszn álni az ismertet ett kettős titrálási
görbéket . Nem volt célom az, hogy valamen nyi
gyógysz erkönyvi készítmé nyt megtitrá ljam ; ez
feladata lehet majd a VI. Magyar Gyógysz erkönyv
által megbízo tt vizsgáló knak Ennek elvégzése
célszerűnek látszik, mert még a legmode rnebb
gyógysz erkönyv ekben is találunk olyan pH követelménye ket, amelyek ineálisak , nem állják meg
helyüket .
Továbbá azt sze1etten1 volna alátámas ztani,
hogy elméleti és gyakorla ti szempon tból egyarán t
előnyösnek látszik, hogy a Ph Hg VL felvegye
a potencion1et1iás pH mérést, esetleg át is térjen
arra, ini11t ahogy ezt a B. P. 58. már nieg. is valósította, mert elhagyta az indikáto ros módszer t
\Tégül k:öszönetet szeret11ék mondani a Chinoin
gyógysze rvegyész eti gyár, Minőségellenőrző Főosz
tály yezetőjének, dr. W e s s e 1 Flóra kandidát usnak, aki támogat ásával lehetővé tette dolgozat om
elkészíté sét

replő
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qacIH csoero flOKJJa}J.a, 3BI0p 1paKIYCT 0 rrpOBCpKa x TpY)J.HOpa CTBüpHMb lX B BOlle npOflYKib
IOB ÜH YC13H3B.J IHBaer, LJTO pcKOMCH)l ,YeICH COBepu1,a
H3MepeHH 5I pH JlOTCHqHO MCl'pHYCC KH B BO!l;HOH CYC-
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ITCH3HH, ITOIOMY qro BCJie}J;CIBHC ~HJJbipOB3HHH Yacro
BOSHHKae rcH a.r::i;copnr.u10HHa51 no1ep51 ITposep515 1 }lBoHBawttellW MX
HCCKOITbK HX
THlpOBaHH 5I
KPHBYTO
HYIO
y
OCHOBHbIX Mare.pHaJJ OB, OH yc;raHaBJI HBaer CJ1YY3H,
KO'IOpbIX OICYTCTBY C'I HJIH npI1CY)J.CT BYer cYnepµ;eH crBHC
11c:cncµ;Ye r A3JlblliC HCKOTOpb !e YCJIOBHH noTeHUMO Merp11fX
qec:Koro H3MCpeHH5 1 pH, cosep111eH HOIO B CIIMplOBb
pacTBopa x. HaF.:OHCU, aarop Kp3TKO OŐOCHOBbJBaer OIIbJTHbie YCJIOBH5I, npeflITO)l{C HHb!C HMM ;:out H3MepeHH5 1 pH
(h:OHI.(CHipar~H7f, 06'bC1\1, HOp.l\13SlbH OCTb H3.l\~CpHit.JlbHOro
pacTsopa )

ZUSAMM EXF ASSUKG
die
!111 _;\bschlus s seinc1 Aibeit besch1eib t Ve1fass0r
Untersuo hung der in \Vasser· sioh schleoht löslichen
P:taparatt · E:r behaupte t, dass es z.,:veckma ssig sei die
pII. Jlliessung potentio1 netrisch in w8-sse1ige1 Suspensio n
vorzuneh1 nen, da -vv·ahrend <les Filtrieren s Absorptio nsverlust entsteht. Die doppelte Titration skurve einiger
V1'ichtige1en Gr·undsto ffe aufnelunc nd, stellt -er fest, in_
\Yelchen J<'"'allen eine Super\vir kung fehlt, bz\v. erscheint
Einzelnc Bedingnn gen der potentiom et1ischen pH 1\fessung in alkoholisc her T.ösung untersuch te e1 ebenfa.US
Sc:hliessli ch begründe t e1 kurz die, seinE:rseit s für richtig
Ve1suchs bedingung en de1 pH 11eBsung
geha.ltene ,
(Künzent ration, Rauniinh alt, Ko1malit8 .t de1 Ilfesslöstui.g)

(Chinoin Gyógyszei- és Vegyé8zeti termékek gyára
Budapest, IV, Tó u. 1-3.)
Érkezett : 1960. XII 9
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DR HALMA I J {NOS

P á p a i P á 1 i z Ferenc a nagyeny edi kollégium tanítója, a fejedelem háziorvo sa 1683-ban
készített e el a Fax corpoiis kéziratát .
Buda az időben még török kézen volt . Az erdélyi
fejedelem a szultán paiancsá ra hadmozd ulatokat
kezd és a török haderő Bécs ostromá ra készül fel
A magyai föld három részre szakadv a nyög a
hadiszek erek dübörgés e alatt, a szegény dolgozó
nép pedig húzza rabigájá t, verejtéke zi a robotot,
mely egyform án súlyos mind a három 01szágrészbe11,
Ilyen állapoto k között jelent meg a könyv első
kiadása Kolozsv árntt 1690-ben és újabb kiadása
1695-ben ; 1692-ben Lőcsén is megjelen t egy
kiadás, ugyanitt 1701-ben is, majd még három
kiadást ért meg 1747, 1759 és 1774-ben.
A Pax cor1Joris szerzője, aki tudo111á11yát
E i a s n1 u s, Pa r a e e 1 s u s és V e s a 1 i u s
városába n Bázelben tudós tanítóitó l, továbbá
egy évtizede s orvosi gyako.rla.tából szedte össze,
munkájá t, amint írja „a házi cselédes gazdákn ak
és gazdaass zonyokn ak és az ügyefog yott szegé11yeknek" szá11ta „akiknek 1ri11csen mindenkoro11
kezük ügyében értehnes orvos": mert „akkor
falukon hamarab b talált segédet a beteg barom,
1

A III

előadás„

Gyógyszi: :1ész

Nag) g) űlésen

elhangzo tt

mint a beteg ember" A haladógo ndolkod ású,
szociális orvos n1utatk:ozik be az elsől{ közül való
n1agyar nyelvlí orvosi k:önyvben, 1nidőn nagyrészt a házakná l feltalálh ató szereket igyekeze tt
a szegényelr kedvéér t előszá1nlálni és küzdött a
babona elle11.
Nyolc részben, 70 fejezetbe n, 100 füle betegség
különbözőségeit., fészkeit, okait, jeleit és 01vosságait tárgyalja . Kevés ásványi és állati szá1n1azású
gyógysz eren kívül számos gyógynö vényt alka.Jmaz.
l\1:agyar i1evük fé11yt vet az ak:kori 11yelvkincsre
és érdekes összeállí tásul szolgál a inai i1épi elnevezésekre, sőt népies alkalmaz ási módjukr a is.
A következőkben ABC sorrendb en sorolom fol
az 1101-ben Lőcsén megjelen t kiadásba n szereplő
r1övényi szárn1az ású gyógysz erek elnevezé sét,
néhány esetben a belőlük készült onosság nevét is
A.garicu1n
.;\lma, sült édes-, ·-lágy húsa, édes-, savanyú Aloe
!\lke1n1é»
.~ngelica gyökét
Anizsma g,- -olaj
.A.pró-B ojtorján levele (.Agri1non ia)
~~tann:yal ve1scngő levele (Chelidon iu1n 1uinus;
:J.-bel vagy sárkán)· vére (Sa.ngui8 Dra.coniB)
AJnh1A

.4rpa,- liszL- kása-pe1 gelt
.?---i \.a~leány haja. (Ca.pillus r·encri&')
.A.1 va tsalári

r

!
i
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fű

Babér
Balha fű
Baratzk inag, -olaj
Bai·kótza
Bagoly··bo1só
Basa1ózsa, --tő, -vize, --1nag, -gyökét
Bál-fű mag
Bárány.. fu·öm
Bába-kalátsa gyökere (Ohamaeleon, Carlina)
Belénd vagy bolondító fű, -gyökere, -mag, -olaj
Bemoyn
Betonica = seb-fű
Béka--lentse
Birs alma, -új levele
Bistorta gyökere
Bik·-fa
Borrago
Bors, -hosszú, -fű
Bogáts kóró
Borza fának gyenge töve, vén---:-, -oldalán vagy tövén
termett gomba, -belső zöld héja, borza virág nyers
vagy asszu
Búza liszt, tiszta búza
Buglóssa
Büdös bürök nye1s
Büdös aszát (Asa foetida)

Calamus a1omaticus
Calendula (fülemül!Ol fli)
Casia, Cassia
Castor eum, ·-olaj
Ca1nphor
Centaurea, Oentauria
Cephalica
Cichoria gyökér, -víz:
Citrorn, -lé, -héja, --olaj
Chinae r adix
Coriandrom
Cseresznye 1nag, -fa rnézga1a
Cubium mag = Cubeba
Cynoglossa
Czékla levél
Cziprus, fái = Sabina (Oyprus), -.fa ág
Czitvar-gyökér
Dinnye mag, -görög, sárga
Dió, -bele, -zöld, -vize
Dictamnus gyökere
Disznó tök levele, -bab, -tök
Dragacantum
Ebtei kóró (Sittin kóró) levele
Ebnyelvű-fű (Cynoglossa)
Eb-szőlő, -tej, -gyöké1 héja, -fű
Egres, -leve
Egér fark fű, -fülfű ( Aur·ieula 111„uri's)
Epe1j levele, gyökere
Erdei édes gyökér (Polypodi'IJ,rn)
Ezer levelű fű
Eufrasia
Eupho1bium
Édes gyökér

Fa olaj
Fahéj víz, -olaj, -szirup
Fagyal
Fagyöngy
Fái sóska
Fái bodza
Far kas-alma gyökere
Fejér fűzfa levél, vörös- gyenge ága
Fejér málva, - -levél, - -gyökér
Fejér liliom, - -töve
Fejér fűzfa levél
Fejér pesztertze fű (Marrubiurri album)
Fejér fuöm
Fekete-nadály gyökei e
Fekete üröm
:Fekete tsalán gyökete, inelyel \·1,ujúu1ugyú1únak
hínak (Radix 8crofula.rWe)
Fenyő mag
-héja, -mag, -szrn·ok
Fenyő tövis, -.fa., -

5. évfolyam 7. szám

Fige, füge
Fok-hagyma
Fodormenta
Föld epe, - -fű (Oentaurea m·inor), -tök
Földi borza, - -gyümölcse
Földi tök
Földi füst (Fuma1ia)
Földi borostyán
Fül fű
Fűz levél, -fa ha1nva
Ffu tös viola mag ( Lupinus)
Galles
Galbanetum
Genista-fű gyöke1e
Gentiana minor = Szent László fűve
Geleszta por (Semen Cinae)
Gesztenye héja
Görög dinnye
Görög széna mag
Gummi Arabicum
Gummi Ammoniacun1
Gummi Gajacum
Gvajacum
Gyapot, tiszta
Gyanta-olaj, -füst, -por
Gyenge-gyökér (Sigilluni Salamonis)
Gyopár (Stoeohas), fekete-= szurokfű
Gyömbér, elevenGyöngyvirág
Gyopár

~avasi

-töve (Guouniis

ugorka (Cucumis sylvestris) asiniusj
Iíarang virág, - -levele
Hagyma-lé
Hársfa virág
Hunyor, -levél
Indiai tárkony gyöke1'6 = Pyrethrurn
Imperatória-gyökér
Isóp, ·-virág
Isten fáj a, - -víz
Ju-fu·öm
Kakuk-fű

Kapir-mag, -olaj
Kapor-mag, -olaj
Kaporna olaj
Kapotnya-gyökér, -fű ( Asar·um)
Kaláris, tört
Karó répa, - -rnag
Karmasin szint festő inag (Grana kermes)
Katáng kór·ó, - --levele, - -gyökér
Kása virág = Szent György világ,
Káposzta to1zsa, nyers- levele, kék-, -levéle
Kender mag
Kerti bogáncs (Carduus 11f.ariae)
- , - -bele
Keserű inandola olaj, Keserű lapu, -- -gyöké1
Keményítő

Kék liliom gyöke1·e, Viola gyökérnek is híjják
Ko1·om
Komló (asszu)
Kökény, -fa 1noh, -a.sszn
ICöles
Kömény, -vad, -olaj, -gyöké1, -kerti, -levél,
-mag
-olaj, - -sava, - -héja, - -nye1s
Kőrös fa leve, Kőrontó fű (Saxifraga)
Köszvény ffí (Ohama.epythis)
Körtvély sült, -fa gyöngye
Kövér portsin = Portulaoa

lt:;

Ladanun1
Laurus olaj
Lavendula
Len-1nag, gyenge- csepü-- levelü
Lentse
Levisticum, - mag, -gyökér

fű

( Linaria)

'

Lentiscuffi fa reszelt forgácsa
Lémonya
Lignum Santmn
Liliom (fejér) gyökere
= lósóska
Lórum gyökere
-levele

( Lxpathurn

acutuni),

l\íajo1ana

l\Ianna
l\ía1osa szőlő, 1nazsola-,
l\íartilapu
l\íastix
?lía:tska páré (Urtica rnortu<:t, La1nium)
vad„,
-1nagva, -tokja,_ 1nezei
~fák, -fejér,
-vize
-gyökét, --rósa levele,
J\iálva, -1ósa, fehér-, virága
lviedgy, asszu
1íelissa
l\íezei sóska gyökere,
Mezei menta, vad-ke1ti,
?líéh··flí (mel:fet Dobronicának is hínak) - -1neze1
1\iéz
~íondola, --olaj
Ol. Heracle·úrn, -veres n1ogyo1 ó bél
Mogyo1ó fa olaj
1V1oschus
:!\firtus olaj
:!\fuharcza vc1es gyümöltse
l\-iuskotály aln1a
l\fustá1-, --1nag
Ml" ha
Nadály fú
Napra forduló vu ag
Na1ants héj,Nád--1néz = /:;acuhartHn
l\'oszpolya
Nyá1fa asszu héja
Nyakas tök vi1ágja
Nyit fa-gomba
Nyúl-káposzta (Sonchu<t)
Qpium
9kör-nyelv fű,- faik kóró levele, -világ
Qrmény gyökér

Ot

levelű fű

Pap erszénye fű ( Bwsa pastor1:s)
Paponya· ( Alceceng-i)
Paréj
Pápa fű, -zöld
Perje fli
Petasitesz gyökei e
Petrez_selyem, -1nag
Pimpinella = bába íre
Portsin -fű (Portulaca, Polygonurn 1
Pirosító gyökér (Rubia;
Pólé (Pulegium)
Póma granát, -héja
Ports f(í
Puszpáng, -olaj
Pyretrum = indiai tá1 kony gyökere
Retek, reszelt, -fekete
Répa
Rhabar baTun1
Ris-kása
R.ontó-fű

!•
r
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R.ósa olaj, -víz, -1néz, veresRosmarin
R-os
Rubia (püosító, büzér)
Ruta, -levél nyers, -olaj, aszu-, vadSalamon p~cséti gyökere (gyenge gyökér)
Salsaparilla, Sarsaparilla = sárga, szártsa gyökér
Sa.Játa
Santálum fa
Sállya
Sáfrán, sá.rfánv
Sárkány vér ~

Sár tök
Seb fű = Betonica
Senna
Somkóró (Sár kelep)
Sóska, fáji, mezei-, sóska-fa ( Be1be1is)
haja megaszalva, --gyökér,
Somkóró, -levele, - -virágostól
Spá1ga ( Asparagu.s)
Spondia
Spicárd, Spiciná1d, ·--:·víz, -olaj
Succinum
Süly.fú gyöké1 (Radi,.r, A1onis)

1.

belső

sá1ga

Szapora flí, -nye1s
Szappanozó fű ( 8apona1ia)
Sza1vas nyelvíí fü -(Scolopm-idr·iuni)
Szártsa gyökér = Salsaparilla
Szederj leve, szederje
Szeg··fű, -olaj
Szent László füve, gyökei e (Gentiana 'inajor ), kék
virágú- = Gentiana minor
Szent László füve, kis
Szent György virága = káRa vilá.g -= PtiniuJa.11e1·i«; ti'lve
Szeretsen dió, -vi1ág
Szék-fű, -olaj
Szent János kenyere, -gyöke1e (Polypodinrn)
Szőlő levelek, -venyige, --mag
Szilva, asszu, -fa mézgája, szilvából spilitusz
Szurok ffi (Or1:ganum =fekete gyopár), :-izü-fű
0

Tabák füst, -ha1nva, nyt,1s- leve, sr.áraz---, (asszn· --)
Tál-mosó fű ( Equisetu.m)
'l'árkony, -gyökér, házi- töve
'ra1narindus, Ta1narindns kérge
Tengeri szőlő
réli saláta ( EndhJia)
'l'erijék
Terpentina, te1pentin·olaj, -spüit-usz
I'emondád.fű gyökere (Eryngium)
1'ormentilla-gyökér, Tárn1entilla,
Tök, -levele, disznó-,
Tölgyfán termő gyöngy, -n1akk, --- tokja, -leveh~i
!'orma, vízi, -kerti
'l'ö1njén
1~salyán gyöké1, --levele, -1nag, -töve
Tsába„ire gyökere, és - fű (Pirnpinella)
Tseresznye (fekete)spilitusza
Tserfa levele, -deszka, - -héja, -fa jövésének és
gyenge levelének vize, - -gyengfJ jövér:;e, - belső
veres héja
'l'serfa levellí f-íí (Charri~tedtis)
Tsengő kóró.·-fÍ'Í, -virága., - levele --ví1 á,g (HJJ1Je.1 icuni)
'l'sombord
'fur bolya, -víz
'Tyúkhlu-fű

Tyúkszem-fli (A_n'.1,gallis purpurea)
Ugorka inag
1Jti fű gyökere, Uröm, -virág

-

(.4·1Miuu.la 1nu.1i8)? !

Vad -kö1nénv
Vad -n1ák ·
Vad szőlő virága
Vad fekete tseresznye
Vad tseresznyc--fa gyökcte
Varjú n1ogyoró
Veres hagyma, -belső réttyei
\ 7eres t.zékla
Vérehulló fű, - gyökere
Viola (für·tös) --mag (Lupi.nus), szede1jes-,
Viola gyöké1 (Radis Ireos), -levele, -szirup
Vízi petrezselyem ( Apiun1. palustre}
Vízi torma {deredze v becabunga)
Vízi tök (J>lymphaea)
Vradits kóró magva
Zab
Zászpa, -gyökér
Zászpa kisebbik féle, melyet Hellebo1asier -nek hív-r1ak
Zedoaria v Czitvar gyöké1·
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folsornlásból kivettem még az a,b,c,d,e
kezdődő nevek közül azokat, amelyek
hivatalos gyógyszerek még ma is használatos
növénynevei ; továbbá azokat, amelyek a népgyógyászatban igen elterjedten használatosak ;
a 3 csoportban olyan növények nevét közlöm,
melyek ma már nem vagy alig használatosak (obszolétté váltak), végül összegyűjtöttem ugyanezen csopmtból az érdekesebb neveket, melyek híven
tükiözik azt, hogy a magyar nép mennyire
szereti a természetet és hogy ezzel me11nyire
összefürrott.
betűvel

Hivatalosak .
A.Joe, Angelica, Ánizs1nag, Belénd, Calainus a1"01naticus, Ca1npho1, Cassja, Cicho1ia-gyöké1, Co1iand1om,
Dragacantum, Édesgyökér, E1dei édesgyökér (Polypodium,)
.Népiesek :
,
Ag1imonia, Arvatsalán, Ba1kótza, Balhafű, Basal ózsa:, Betonica, Bort·ago, Borsfű, Büdös aszá.t (Asa
foetida), Büdös büiök, Calendula, Citromleve, héja,
olaja, Cynoglossa, Cékla, -levél, Dió, - bele, -· zöld,
Dicta1nnus g·yükere, Euphrasia, Eg:1:es, Ebszőlő, Tejgyöké1 héja, Disznóbab; Disznótök Dinnye görög
- sárga, - inag,
-

Ob.szolét drogok
, Agaricum,_ Alma éc;les, - savanyú, - sült, Alke1 ines,
A.bel vére, Amb1a, Arpaliszt, -kása, Adiantu1n capillus Veneris, Babé1·, Bárányüröm, Bistirta gyökere,
Buglossa, Babliszt, -világ, Baratzkmag, Búza liii!zt,
Ca.storeum, Cubeha, Cseresznye-n~ag, fa 1nézgája,
Rupho1 biun1
É1 deke.sebb nevűek
Árva leány haja, Arannyal versengő, Bagolyborsó,
Bolondítófü, Békalentse, Bik-fa, Bo1zafa tövén te11nett
gomba, Calendula-füle1nüle fű, Cubiu1n inag, Ciprus fái
(Babina}, Czitvár gyökér, Ebnyelvű fü (Cynoglossa),
Egé1fi11k fií, fülfű (Au1·icula rriuris), Eperleve1e,
Ezerleveli.l fi'.i, Bába kalátsa--gyökere (Carlina)

Kiegészítésként mint érdekességet megjegyzem,
hogy Oláh szerint Pápai Páriz ,Feienc
szavainak magyarázatában magyar terjék alatt
a fokhagymát és a magyar mithridátum alatt a
vörös hagymát kell értenünk
Ide kívánlrnzik az is, hogy egy XIV. századi
mvosi könyvben, melyet Var j a s Béla Kolozsvárt, 1943-ban eredeti mtográfiával jelentetett
meg, a méh (uterus) a következő szavakkal szerepel: 111ádia, i1ádra, synadia, szi11ád1a; ezek:et a
szavakat Pá p a i l? ár i z Ferenc könyvében
is megtaláljuk
Érdeklődésre tarthat még számot az állati származású gyógyszerek ismertetése pi tyúkmonyszike, kövér rétze sírja, asszon~yen1ber teje, n;yúl
apró pelyhes szőre, pókháló, fetske fészek stb.
lJgyanígy az egyéb gyógyszE-Ju::1k pl. káposzta to1zsa
és szőlővenyige ha1nujából lúg; tölgyfának a tsutkájá1ól szedett esővíz, régi sa1 utalp ha1nuja, főtt víz, fejér
tzipó bele. Crocus metallo1 um, unguentum de Tutia,
tiszta fo11ás víz, bánya feredő inelegvíz, kéneső, sáikányvé1, tüzes zsarátnok borral oltva, koezoenséges só, a1any\.·Íz, T'er1ea sigill_ata, sztu·ok, koro1n

P á p a i Pár j z Ferenc kö11yve egyszerű,
i1épies gyógyítási módokat js közöl. nag}r népszerű
ségre tett szert, amit az is igazol, hogy hét kiadást
ért ineg részben Ii.olozsvárt, részbe11 Lőcsén
Végeredményben megállapítható, hogy a magyar
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nép rendkívül szereti a természetet, sokat foglalkozott vele, jó megfigyelő volt, számos értékes
gyógyszert készített növényekből ; eszme- és
gondolatvilága kifejezésre jutott a növények elnevezésében is Hazánk gyógynövény-gazdagságát
a nép már a múltban is értékelhette.
Orvo_störténeti,
g,yógyszerésztörté11etj,
ne111
kevésbé a kultúra és a tern1észettudomá11y története szempontjából egyaránt jelentős annak az
isn1erete, hogy 11azánkba.11 a XVII. száza.d végén
és XVIII. század elején milyen betegségekben,
milye11 növényi szár1nazású gyóg:ysze1eket alkalmaztak. Lényeges ismernünk, hogy milyen magyai
gyógynövények voltak használatban, melyeket
használunk ezek közül ma is, melyek mentek
feledésbe és nem lem1e-e érdemes ezekkel foglalkoznunk.
A könyvet ta11ulmányozv-a azt az é1dekes n1egállapítást vonhatjuk le, hogy a mai népgyógyászat nagyjából azon a fokon áll, ahol annakidején
a könyv állott. Megemlítem azt is, hogy a ma
fellendülésnek indult neo-hippokratesi gyógyító
jrán;yzat is g,yakran hivatkozik P á p a i P ár i z
Ferenc Pax corporis~ára. A szerző ~ szinte azt
mondhatjuk békeharcos volt, mert - írt még
Pax ani1nae) Pax c1"ucis, Pax sepulch1·i cünl"i köny~
veket is
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Z"CSA-'c!J\lENFASSlTXG
'\Teríassor e1ö1tort das ün Jah1e 1683 unt.er dc1n
Titel „Pax co1poris" e1schionene \Ve1k des be1ühn1ten
unga1ischen A.r;>.;tE~s Franz Pápai Pá1iz. E1 scrieb st_in
Buch für a11ne J„eute, \Velchen zu joner Zeit noch keinE
en~sprechende i:úztliche IIilfe zll1 Verfügung stand
Die ün \Verk beschriebenen Heilpflanzen sind ausfüh1··
lich aufgezáhlt und so beko1nrnen \\"Ü ein vollst:andiges
Bild über die seine1zeit geb1auchten Heildrogen nnd
können feststellen, da.ss darunter viele noch heut+J in
de1 \Tolksheilku,nde, ja soga1 in der ii1ztlichen Rezeptur
gobuiuchlich sind. Einige interessante 1'eile dcs Vl/crkt·R
sind hervorgehoben und Erkli:t1 nngen dazu gefügt
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