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Acetum colchicum – (Acet. Colchicum)  

Őszi kikerics tojásdad vagy körte alakú hagymagumójából készült borecetes kivonat. Erős hatású anyag. 

Külsőleg csökkenti az ízületi fájdalmakat, bőrelváltozások kezelésére alkalmazták. Lásd  Semen colchici 

autumnalis, Tinctura Colchici Seminum. 

 

Acidum Nitricum Dilutum – (Acid. Nitricum Dilutum) 

Hígított salétromsav (800 gramm desztillált víz, 200 gramm tömény salétromsav, Ph Hg I, II, III). 

 

Anacardin 

Anacardinum occidentale (kesufa) gyümölcsének balzsama (?). A balzsam a bőrrel érintkezve hólyagot 

húz, maró hatású, szemölcsirtó. 

 

Axungia Canis 

Kutyazsír, ebháj, ebzsír (Pozsonyi taxa). 

 

Axungia Hominis 

Emberháj (Pozsonyi taxa) 

 

C 
 

Catechu  Pulvis catechu compositus 

Az Acacia catechu Will. Fájából készült besűrített vizes kivonat. Cseranyagtartalmú drog, amelyet 

nyálkahártya hurutokban, vérhasban, fekélyekben, bélvérzésekben, fogporként és a gyógyászaton kívül 

más ipari célokra (bőrcserzésre) használtak. 

 



Ceratum Fuscum – (Cerat. Fusc.) 

Ceratum fuscum / Unguentum fuscum (Ph. Hg. I), barna viasztapasz / barna kenőcs, amely ólomtartalmú 

diachylon tapaszt, sárga viaszt, juhfaggyút és disznózsírt tartalmazott. 

 

Conserva Hederae Terrestis – (Cons. Heder. Terrest.) 

A földi borostyánból (repkényből) készült cukorral elegyített szer (= conserva). 

 

Corallium rubrum – (Corall. Rubr.) 

Vörös korall. Trópusi tengerekben élő virágállatok csoportjába tartozó élőlények szilárd, fa alakú vázának 

a pora. Hozzánk legközelebb a Földközi tengerben, Itália, Algéria partvidékén fordul elő. Alkalmazási 

területe a múltban: vérhányás, emésztési zavarok, szorulás, aranyér, bélelzáródás, májbetegségek, 

öregkori gyengeség, lelki érzékenység, aggodalom, láz, szívbetegségek, más anyagokkal vagy magában és 

különböző formákban. 

 

E 
 

Electuarium Diatessaron seu Theriaca – (Elect. Diatesseron.) 

Marhaterjék (Pozsonyi Taxa). 

 

Electuarium diatis seron – (Elect. Diatis. Seron) 

Marhaterjék. Tejsavóval (serum lactis) és cukorral készült terjék. Hűsítőként, vízzel hígítva használták. 

Hashajtóként, ezenkívül légcső és tüdő hurutos megbetegedésekben alkalmazták. 

 

Extractum Cascarillae Corticis – (Extr. Cascarillae Cort.)  l. Nagylexikonunkban: Extractum cascarillae 

– (Extr. cascarill.) 

 

Extractum Centauri Minori – (Extr. Centauri Min.)  l. Nagylexikonunkban:  Centraurii minoris herba – 

(Centaur. min. hrb.) 

 



Extractum Chinae Fuscae Cortici – (Extr. Chinae Fusc. Cort.) 

Barna kínahéj kivonat (Ph. Hg. I). A kínafa kérgéből készült vizes kivonat. 

 

Extractum chinae regis corticis – (Extr. Chinae reg. Cort) 

Kínafa kéreg kivonata. Európaiként Peru alkirálynője használta először, innen a regis (királyi) elnevezés. 

Az ősidők óta pusztító mocsárláz ellenszere, ezen kívül lázcsillapító, hűlés ellenes, emésztési zavarok, 

étvágytalanság, szívbetegségek kezelésére is alkalmazták. Külsőleg nehezen gyógyuló és felfekvési sebek 

gyógyítására használták. 

 

Extractum Graminis Liquidum Radicis – (Extr. Graminis. Liqv. Rad.)  l. Nagylexikonunkban:  Graminis 

radix – (Gramin. rad.) 

 

Extractum Hyosciami Herbae (Extr. Hyoscyam. Herb.)  l. Nagylexikonunkban: Extractum hyosciami 

siccum – (Extr. hyosciam. sicc.) 

 

Extractum Quajaci Ligni – (Extr. Quajaci Lign.) 

A guajakfa (Guaiacum officinale, sanctum és guatemalense, francosfa (Pozsonyi Taxa)) kivonata. 

 

Extractum Rhei Radici – (Extr. Rhei Rad.) - Pulvis rhei radici – (Pul. rhei rad.) 

Rebarbara gyöktörzs kivonat. 

 

Extractum salicis albae corticis – (Extr. Salicis alb. Cort.) 

Fehér fűzfa kérgének folyékony vagy száraz kivonata. Gyógyító erejével már az ókorban is tisztában 

voltak. Gyulladáscsökkentő, fájdalom- és lázcsillapító, emésztés javító, de még ételmérgezésben is 

használták. Esetenként fűzfa kéreggel hamisították a kínafa kérgét. 

 

Extractum Salviae Herbae – Extr. Salviae Herb. 

Zsálya föld feletti részének (herba) kivonata. 

 

Extractum Scillae ex Succo Bulbi – (Extr. Scillae ex Succo Bulb). 

Tengerihagyma kivonat. 

 



Extractum Tormentillae Radicis – (Extr. Tormentillae Rad.) 

Vérontófű (Potentilla tormentilla Stokes avagy Potentilla erecta L.) gyöktörzs kivonat. 

 

F 
 

Fabae toncae - (Fabae Toncae) 

Tonkabab. Dél-Amerikában őshonos, Nyugat-Afrikában termesztett, magas fa, a tonkafa hüvelyes 

termése. Vágyfokozó, bódító, depresszió ellenes hatása miatt használták. Nagy mennyiségben mérgező, 

kumaru néven ismert anyagot tartalmaz. (Innen származik a kumarin elnevezés). 

 

Flores Benzoini 

Benzoe gummavirág. 

 

Fructus Colocynthidis – (Fruct. Colocynth.) 

Sártök avagy vadtök gyümölcse 

 

Flores Sulphuris 

Kénkővirág (Pozsonyi Taxa) 

 

G 
 

Gummi elastici (Gum. Elastic.) 

Kaucsuk gumi. Kaucsuk tapaszokhoz használták. 

 

 



H 
 

Helleborus albus – (Hell. Alb.) 

Fehér zászpa megtisztított gyökere. Mérgező hatású. Belsőleg kis mennyiségekben asztma, hörghurut, 

depresszió, elmebetegség, epilepszia, gyomorpanaszok, fájdalmak, köhögés enyhítésére, székrekedés, 

magas vérnyomás kezelésére alkalmazták. Külsőleg rühösség kezelésében használták. 

 

L 
 

Liquor Ammoniae Purae (Liq. Ammoniae Purae) 

Vizes ammónia oldat (Ammonia pura liquida). Különféle gyógyszerformák elkészítésénél használták 

segédanyagként. 

 

Liquor cornu cervi succinatus – (Liq. Corn. Cer. Succ.) 

Neve az eredeti összetételben szereplő szarvasagancs kivonatból származik, melyet már a 

XVIII. században ammónium karbonáttal helyettesítettek, Tartalmaz még borostyánkősavat (acidum  

succinicum), mindkettőt fekete cseresznye vízben oldották fel. Köhögés csillapító, görcsoldó, nyugtató,  

Tifusz ellen használták, belsőleg, magában vagy más anyagokkal. Lásd  Cornu Cervi Ustum, Cornu Cervi, 

Spiritus Cornu Cervi. 

 

Liquor terrae foliate tartari – (Liq. Terrae. Fol. Tartar.) 

Kálium acetát (latin neve: Terra foliata tartari) oldat. Hashajtó, vizelethajtó, vesekő, szívbántalmak, 

köszvény ellen és lázcsillapítóként alkalmazták. Külsőleg torok fájdalmak ellen, gargarizálásra használták.  

 

 

 

 



M 
 

Magisterium Marcasitae- (Magister. Marcasitae) 

Fém bizmut (más neve: Magisterium bismuthi) régi neve (Pozsonyi Taxa). A magisterium jelentése: 

csodás hatású anyag. 

 

O 
 

Oleum Chamomillae – (Ol. Chamomillae)  l. Nagylexikonunkban: Chamomillae vulgaris flos, 

Matricariae flos – (Chamom. vulg.) 

Kamilla illóolaj. 

 

Oleum Lauri – (Ol. Lauri) 

Babér (Laurus nobilis) magvakból kipréselt olaj (Ph Hg. I, II). A Ph Hg III-ban szereplő Oleum Lauri Pressum 

a gyümölcsből sajtolással készült  illóolaj. 

 

Oleum Moschatae Nucis Pressum – (Ol. Moschat. Nuc. Press.)  l. Nagylexikonunkban:  Nux moschata 

Préselt szerecsendió olaj. 

 

Oleum Papaveris album – (Ol. Papaver. Alb.) 

Fehér mákolaj. A mák magjából hideg vagy meleg sajtolással előállított, lassan száradó, világos színű olaj. 

Olajfestékekhez is használták. 

 

Oleum Scorpionum - Ol. Scorpion. 

Skorpióolaj (olajban főzött skorpiókból). Készült pl. pókolaj is (oleum aranearum). 

 

Oleum Spicae - (Ol. Spicae) 

Levendula (Lavendula latifolia, széleslevelű levendula) illóolaj. 

 



Oleum Succini – (Ol. Succini) 

Tengeri gyantaolaj (Pozsonyi Taxa) avagy borostyánolaj. 

 

Oxymel Simplex – (Ox. Simplex) 

Egyszerű ecetméz. Tisztított méz 800 gramm, tömény ecetsav 16 gramm (Ph Hg I). Tisztított méz 

500 gramm, tömény ecetsav 10 gramm (Ph Hg II). 

 

P 
 

Phellandrii Semen – (Sem. Phellan.) 

Bősövénymag (Oenanthe phellandrium Lamarck / aquaticum Linnae, lóköménymag, mételykórómag). 

Légúti hurutokban és vizelethajtóként alkalmazták. Az állatgyógyászatban lovak golyvája és influenzája 

ellen főleg porkeverékekben. 

 

Pilulae perpetuae 

Antimonból készült újra használható hashajtó tabletta. A tápcsatornából kiürült pilulákat mosást 

követően újra be lehetett venni.  

 

 

Pulpa Prunorum – (Pulp. Prunor.) 

Szilvaíz. A szilvafa (Prunus domestica gyümölcseiből készül, szilvapépet és cukrot tartalmaz (Ph. Hg. I, II, 

III). 

 

Pulpa Tamarindorum – Pulpa Tamarind. 

Tamarindaíz, sárga pálmagyümölcs liktáriom (nyelet) (Pozsonyi Taxa). A Tamarindus indica gyümölcsbele. 

Enyhe hashajtó. 

 

Pulvis Antimonialis 

Antimon-trioxidból és kalcium-foszfátból álló porkeverék. 

 



Pulvis antimonii – (Pulv. Antimoni) 

Antimon, Stibium por, már az ókorban is használt anyag. A középkorban Paracelsus vezette be a 

gyógyszerek közé. Erdélyben tiszta formában előfordul, már a középkorban kitermelték. Szívpanaszok, 

asztma, pestis, vízkórság, kedélybetegség, fejfájás, gyomorpanaszok gyógyítására használták és 

hashajtóként, hánytatóként is alkalmazták. Külsőleg kelevények, sömör, szembetegségek gyógyítására 

használták. 

 

Pulvis Bacarum Lauri – (Pulvis bacar Lauri) 

Babérbogyó por. 

 

Pulvis Boracis 

Nátrium-tetraborát (borax) por. 

 

Pulvis Carvi Seminis  Aqua carvii semen – (Aqua car. sem.) 

Fűszerköménymag por 

 

Pulvis cinnamomi clavelor – (Pulvis Cinamomi Clavelor) 

Ceyloni fahéjfa virágából készült por. Belsőleg erősítő, szélhajtó, emésztést elősegítő, étvágyjavító, 

ízjavító, görcsoldó szer. Külsőleg lábáztató folyadékokban, gombaellenes gyógyszerként használták. A 

fahéjkéregből készült porral együtt fűszer. Lásd  Oleum Cinnamomi, Pulvis cinnamomi corticis, Pulvis 

Cinnamomi cortex, Syrupus cinnamomi, Tinctura cinnamomi. 

 

Pulvis colombae radicis – (Pulvis colomb rad.) 

Kolombgyökér (kalumbagyökér) por. Az Indiában, Madagaszkáron, Kelet-Afrikában őshonos évelő 

kúszócserje, a   Jathorhiza palmata vagy Cocculus palmatus (Ceylon) gyökerének pora. Keserűanyagokat 

és alkaloidokat tartalmaz. Diszpepszia, hasmenés, csecsemőkori kolera ellen használták. 

 

Pulvis Elutriatus Graphiti – (Pulv. Graph. El.) 

Lemosott vasszén por. Bőrbetegségek ellen használták. 

 



Pulvis guaiaci gummi – (Pulv. Guaiaci Gum.) 

Amerika forró égövi részén termő gvajakfa gyantájából készült por. Rágás által nyújtható. Belsőleg hűlés 

ellen és étvágyjavítóként alkalmazták. Külsőleg bőrbetegségek, reumás fájdalmak kezelésére használták, 

kenőcs, tinktúra formájában. 

 

Pulvis gumosus – (Pulv. Gumosus) 

Mézgás por. Keverék, amely finoman elporított és megszitált keményítőt, édesgyökeret, arab mézga 

port, cukorport tartalmaz. Mint alapanyagot használták porkeverékekhez vagy osztott porokhoz, például 

az antimon belsőleges alkalmazásánál. Mellbetegségekben, légzőszervi hurutokban, köhögés ellen 

egymagában is alkalmazták. 

 

Pulvis Ipecacuanhae 

Ipecacuanha por. Az Uragoga ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) gyökeréből készült por. Köptető, 

illetve hánytató hatása van. 

 

Pulvis Jalapae 

Pulvis Jalapae Radicis, jalapagyökér por. Az Ipomoea purga Hayne (Convolvulus purga Wender) mexikói 

folyókafélének megszárított gumójának pora. Erős hashajtó hatású gyantát tartalmaz. 

 

Pulvis mirabolanos – (Pulv. Mirabolanos) 

Több trópusi növény szárított gyümölcsének keverékéből készült por.  Fűszerekkel, korallporral keverve 

hasmenés és vérhas ellen használták. 

 

Pulvis pectoralis resolvens – (Pulv. Pectoralis Resolv.) 

Összetett készítmény, antimonszulfid, édesgyökér, tejcukor keverékéből áll. Köptető, köhögés csillapító, 

mellkasi fájdalmak megoldását (resolvens) segítő por.  

 

Pulvis radicis belladonnae – (Pulvis Rad. Belladonnae) 

Nadragulyagyökér pora. A mérgező, Erdélyben is honos, évelő, lágyszárú növény hatóanyaga görcsoldó, 

fájdalomcsillapító, nyugtató. Gyomor, epe- és vesegörcsök ellen használták. Lásd  Extractum 

belladonnae, Flores Belladonnae, Folgrad Belladonnae, Folium Belladonnae Pulvis, Tinctura belladonnae. 

 



Pulvis Salviae – (Pulv. Salviae) 

Zsályalevél por. 

 

Pulvis stannii limaturae – (Pulv. Stanni. Limaturae)  

Reszelt ónpor. Néhány napon keresztül adagolva bélférgek ellen, égető végbélnyílás viszketegség ellen, 

gyakran hashajtóval együtt alkalmazták. Electuarium vagy  conserva formában epilepsziás rohamok ellen 

is használták. 

 

Pulvis Tragacanthae – (Pulv. Tragacanthae) 

Tragakantapor (tragantpor, Ph. Hg. III). Kisázsiai Astragalus-fajok (Leguminosac) törzséből bemetszések 

után kifolyó és megmerevedett mézgás anyagának pora. 

 

Pulvis visci querci – (Pulv. Visci Qverci) 

A tölgyfákon élősködő Sárga fagyöngy, vagy fakín szára és levele szárított pora. Mérgező. Ritkán 

alkalmazták idegesség, epilepszia kezelésére, görcsökben és fájdalmak enyhítésére.  Lásd  Lignum Visci 

quercini. 

 

R 
 

Roob Dauci radicis – (Roob Dauci Rad.) 

A Daucus carota (répa) gyökeréből készült liktáriom (nyelet). 

 

Roob nucum juglandis corticis – (Roob Nuc. Jugl. Cort.)  

Fekete diófa kérgéből előállított kivonatból általában mézzel készítették a liktáriumot, amelyet 

bőrbetegségek, ekcéma, herpesz kezelésére alkalmaztak és bőrparaziták kiirtására is. Lásd  Roob 

Nucum I. 

 

Roob Sambuci 

Bodzavirág liktáriom (nyelet) 

 



S 
 

Sabadillae semen – (Semen Sabad.)  Unguentum sabadillae – (Ung. sabadill.) 

 

Sal Tartari 

Kálium-karbonát (borkősó, Ph. Hg I). 

 

Sapo Medicinalis 

Sapo amygdalinus, orvosi szappan (Ph. Hg. II). Nátronlúggal elszappanosított mandulaolajból állították 

elő. Segédanyagként alkalmazták különféle belsőleges és külsőleges gyógyszerformákban. 

 

Semen anisi verbalis – (Sem. Anisi V.)  

Közönséges ánizs. Már az ókori keleten és Egyiptomban is használták gyógynövényként és fűszerként. 

Emésztési panaszokban felfúvódást oszlató - szélhajtóként, de köptető – köhögéscsillapítóként és 

afrodiziátumként is használták. 

 

Semen ricini – (Sem. ricini ) 

Ricinus mag. A ricinus Afrikából származó lágyszárú egyéves növény. Magjából sajtolt olaja kellemetlen 

ízű, jó hatású  hashajtó, de már  1-2 mag  elfogyasztása  is  súlyos  mérgezést  okoz. 

 

Spiritus Cornu Cervi – (Spirit. Cornu cervi) 

Ammonium carbonicum pyrooleosum solutum, carbonas ammoniae pyrooleosus solutus, liquor ammonii 

carbonici pyrooleosi, olvasztott kozmaolajas szénsavas hugyag, szarvas szarulél. Eredetileg összevagdalt 

szarvasagancs desztillálásával állították elő, majd, amint fentebb látható, ammónium-karbonáttal 

helyettesítették. 

 



Spiritus Lavandulae – (Spirit. Lavandule)  l. Nagylexikonunkban:  Lavandulae flos – (Lavandul. flor.) 

A levendula virágának alkoholos kivonata. 

 

Spiritus Menthae – (Spirit. Menthae)  l. Nagylexikonunkban:  Menthae piperitae folium – (Menth. 

pp. fol.) 

A borsosmenta (Mentha piperita) levelének alkoholos kivonata. 

 

T 
 

Tartarus tartarisatus  - (Tartarus tartarisatus) 

Kálium-tartrát és borkősav keveréke. Számos savanykás gyümölcsben, elsősorban a szőlőben előforduló 

anyag. A szőlőmustból erjedéskor kiválik szennyezett formában, ebből nyerték tisztítással a 

gyógyászatban használatos, húgyhajtó és hashajtó anyagot. 

 

Tinctura Acori Calami - (Tinct. Acori) 

Orvosi kálmos (Acorus calamus) - feltehetően gyöktörzs - tinktúra avagy festvény. Étvágygerjesztőként, 

bélpangás esetén amarumként és tonicumként, külsőleg fürdőkhöz, öblögetőkhöz alkalmazták. 

 

Tinctura anodyna composita – (Tinct. Anodyn. Comp.) 

Szőlőbor, ópium por, sáfrány, szegfűszeg, fahéj kivonatot tartalmazó keverék. Fájdalmak, hisztériás 

rohamok, gyomorgörcsök, hasmenés kezelésére alkalmazták. Lásd  Electuarum anodinum. 

 

Tinctura Digitalis (Tinct. Digitalis) 

Piros gyűszűvirág (Digitalis purpurea) tinktúra avagy festvény (Ph. Hg. I). 

 

Tinctura digitalis aetherea – (Tinct. Digital. Aether) 

Piros gyűszűvirág leveléből előállított etil éteres kivonat. Számos betegség gyógyítására alkalmazták: 

epilepszia, tüdőgyulladás, szív – érrendszeri, reumás betegségek, skorbut, fekete hályog, pikkelysömör, 

asztma stb. Lásd  Tinctura Digitalis, Extractum digitalis, Folium Digitalis Purpurea, Pulvis digitalis. 

 



Tinctura Hellebori Nigri – (Tinct. Hellebori) 

Fekete hunyor (Helleborus niger) tinktúra avagy festvény. 

 

Tinctura guaiaci – (Tinct. Gvaiaci)  

Gvajakgyantából készült alkoholos kivonat. Külsőleg bőr és nemi betegségek kezelésére, reuma és artritis 

ellen használták, de ez utóbbi két betegség gyógyítására belsőleg is adagolták. Lásd  Extractum 

Guaiaci, Extractum Quajaci Ligni, Lignum Guaiaci. 

 

Tinctura mastichis composita – (Tinct. Mastich. Comp.)   

Masztixgyanta, tömjén (olibani) és mirrha keverékének alkoholos kivonata. Külsőleg irritált bőr, láb és 

kézfagyás után alkalmazták. Sebgyógyító, fertőtlenítő, gyulladásgátló és fájdalomcsillapító. Belsőleg 

feszültség és görcsoldó. Lásd  Tinctura Mastichis, Gummi Mastichis, Mastich, Pulvis mastichis. 

 

Tinctura Valerianae (Tinct. Valerianae) 

Macskagyökér (Valeriana officinalis, gyökönke, macska gyökönke) tinktúra avagy festvény (Ph. Hg I). 

 

U 
 

Unguentum Album Simplex – (Ungv. Alb. Simpl.) 

Unguentum cerussae, (Ph. Hg. I), unguentum plumbi carbonici, ólom-karbonátos kenőcs avagy egyszerű 

fehér kenőcs.. Ólomtapaszt, fehér vazelint (a Ph. Hg I és Ph Hg II szerint disznózsírt, a Ph. Hg III szerint 

vazelint és disznózsírt) és bázisos ólomacetátot tartalmaz. Bőrbetegségek ellen használták, de 

ólomtartalma miatt már régen kikerült a gyógyászatból. 

 

Unguentum Basilicum - (Ungv. Basilicum) 

Szinonim elnevezése: királyi ír, felséges kenet. Olívaolajat, sárga viaszt, kolofont, faggyút és folyékony 

kátrányt, velencei és terpentint tartalmaz, de többmás összetétele ismert. 

 



Unguentum detutia – (Ung. Detutia) 

Cinkoxiddal készült kenőcs. Elkészítéséhez különböző alapanyagokat használtak: olajat, viaszt, gyakran 

viperazsírt. Szemkenőcsként alkalmazták. 

 

Unguentum elemi – (Ungv. Elemi) 

Szinonim elnevezése: elemi ír, balsamum arcaei. Az elemi a Resina elemi, amerikai Amyris fajok és indiai 

canareum fajok lágy gyantája. Izgató hatású. 

 

Unguentum hydrargyri citrinum  - (Ungv. Hydrarg. Citrin) 

Higanyt tartalmazó sárga kenőcs, közelebbről higany, salétromsav és disznózsír keveréke. Elsősorban a 

bujakór (szifilisz) kezelésére használták, de bőrkiütések, bőrbetegségek kezelésére is. Vörös színű 

változata (rubrum) is ismert. 

 

Unguentum Potabile Rubrum – (Ungv. Potabil. Rubr.) 

Veres ír, amely nagyon régi gyógyszer. Sebkezelésre, sőt, belsőleg, hurut, fulladás, belső vérzés esetén 

meleg borban-sörben alkalmazták. Két XVIII. századi összetétel is megőrződött: 

1. összetétel: bázikus rézacetát, gálickö, timsó, arany-oxid, vizelet, méz. 

2. összetétel: viasz, faolaj, rnastix. terpentin, kámfor, ezüstglét (lithargyrum). 

Az edényben lévő készítmény összetétele ismeretlen. 

 

 

 


