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FRIEDRICH HOFFMANN  

(1660-1742)  

 
„MEDICUS POLITICUS"-ANAK REGULÁIBÓL (1738) 

 
Az orvos kötelességei a gyógyszerészek iránt 
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http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


Az kritizálja a patikust, aki ott 

van a polcon??? 

 



Balsamum vitae Hoffmani  

 (Bals. Vitae Hoffm. – a Ph. Hg. I., majd II-ben, 1909-ig) 

Tinctura Hoffmani, Hoffman életbalzsama, mixtura oleoso-

balsamica 

 

Kecskeméten van ilyen patikaedény 
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Hoffmann cseppek  

(Spiritus aethereus = éteres szesz, azaz  

3 rész tömény szesz és 1 rész éter keveréke  

a Ph. Hg. I.-IV.-ben, 1954-ig) 
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Magyarországon 1779-ig nem volt  

hivatalos gyógyszerkönyv 
 

Ekkortól a Pharmacopoea Austriaco-Provinciális  

1774-es kiadása vált hivatalossá  

(Osztrák Tartományi Gyógyszerkönyv) 

 

Letölthető: www.gyogyszeresztortenet.hu 

E-könyv menüpontból 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


Korábban használt könyvek 

 

Augsburgi gyógyszerkönyv  

(Pharmacopoeia Augustana  

Renovata, 1734) 

 
Letölthető: 

www.gyogyszeresztortenet.hu 

E-könyv menüpontból 

 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


Korábban használt könyvek 

 
Bécsi diszpenzatórium 

(Dispensatorium Pharmaceuticum 

Viennense, 1729) 

 

 
Letölthető: www.gyogyszeresztortenet.hu 

E-könyv menüpontból 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


Korábban használt könyvek 

 

Kassai antidotárium 

(Antidotarium sive 

Pharmacopoea nova. 

liberae, regiaeque civitatis 

Cassoviensis, 1732) 

 



Korábban használt könyvek 

 
Pozsonyi Taxa 

(Taxa Pharmaceutica 

Posoniensis,1745) 

 
Letölthető: 

www.gyogyszeresztortenet.hu 

E-könyv menüpontból 

 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


A Pozsonyi Taxa gyógyszercsoportosítása 

 

 Szimpliciák – közönséges matériák: 

- a palánták neméből való szerek 

- az élő állatok neméből való szerek 

- a minerálék neméből való szerek 

- tengerbe termő szerek 

 

 Compositák – el-készített orvosságok 
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A PLACEBO HATALMA 
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A kőszegi és a székesfehérvári 18. század közepetáji 

jezsuita patikafiók-feliratok, valamint a gyulafehérvári 1650-es 

patikaleltár materia medica-jában található átfedések száma (db.) 

 

 

Kőszeg-Székesfehérvár: 52 db. (kb. 20%) 

 

Kőszeg-Gyulafehérvár: 85 db. (kb. 33,5%) 

 

Székesfehérvár-Gyulafehérvár: 50 db. (21%) 

 

 

Gyulafehérvárott még nincsenek dél-amerikai 

drogok: dohány, Cephäelis ipecacuanha 

/hánytató gyökér/, Quebracho fa, perubalzsam, 

kopaivabalzsam 



Homeopátiás és/vagy allopátiás szerek (gyógyszerek, 

étrendkiegészítők, fitoterapeutikumok) formájában ma is 

forgalmazott anyagok a 18. század közepetáji székesfehérvári 

materia medica-ból  

Homeopátiás 

szerként elvileg 

szóbajövő anyagok* 

száma 

Jelenleg 

homeopátiás 

szerként elérhető 

anyagok száma 

Allopátiás szerként 

elvileg szóbajövő 

anyagok** száma 

Jelenleg 

allopátiásszerként 

elérhető anyagok száma 

317 187 (59%) 327 126 (38,5%) 

*Egykomponensű, illetve egy forrásból származó anyagok ( a késztermékek, tehát a teakeverékek, kivonatok, lekvárok, szirupok, 

kenőcsök, tapaszok, golyóbisok, gyomorkeserű, pezsgőpor, összetett por, agyagból gyűrt korongok nem kerültek számításba). Nem 

kerültek számításba továbbá a duplikátumok. 

 

**Nem kerültek számításba a késztermékek, tehát kivonatok, lekvárok, szirupok, kenőcsök, tapaszok, golyóbisok, gyomorkeserű, 

pezsgőpor, összetett por, agyagből gyúrt korongok, valamint a szarvasagancs, égetett szarvasagancs, emberi koponyatető, rókatüdő,  

földigiliszta, rákszem, tébai ópium, kréta, karmazsin tetű, ezerlábú féreg, kövek (bányakristály, smirglikő, habkő, calamina kő, 

csontot forrasztó kő, triolitai föld vagy kő, catechu föld), mézek, gyöngyház. Nem kerültek számításba továbbá a duplikátumok. 
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Pilulae perpetuae 

 
Örök pilula 



Axungia hominis 

 

 Orvosi kannibalizmus: kb. XVII. - XIX. század 



Pulvis mumiae  

 

1807-ben még erdélyi patikákban találtak, de 

már lepecsételve zárolták 

 



Axungia leporis 
 

 

A havasi nyúl (Lepus timidus) „vörös zsírja”. 

18 



Extractum Quajaci Ligni 

 
A guajakfa (Guaiacum officinale, sanctum és 

guatemalense, francosfa (Pozsonyi Taxa)) 

kivonata 

 



Extractum salicis albae corticis  

Fehér fűzfa kérgének folyékony vagy 

száraz kivonata.  
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Spiritus Formicarum  

Hangyaszesz (eredetileg!) 
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Spiritus Cornu Cervi  

Összevagdalt szarvasagancsból (eredetileg!) 
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Terra Sigillata Alba  

Fehér pecsétes föld, agyagból gyúrt korongok 

pecsétlenyomattal.  
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Gummi elastici 

Kaucsuk gumi. 
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Oleum Scorpionum  

Skorpióolaj (olajban főzött skorpiókból).  

Készült pókolaj is (Oleum aranearum). 

 



Tinctura cantharides 

 Tinctura cantharides, kőrisbogártinktúra.  

 

Őseink Viagrája, de csak képletesen, mert amúgy 

afrodiziákum volt. 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 


